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Ερώτηση 52. : Επιηρέπει ηο πρόησπο ηην κοινή τρήζη οσδεηέροσ και αγωγού
προζηαζίας ζε περιζζόηερα κσκλώμαηα;
Αναλσηικόηερα:
ε κνλνθαζηθή εγθαηάζηαζε δηακεξίζκαηνο ζηελ Αζήλα, ε ηξνθνδνζία νιόθιεξεο ηεο
θνπδίλαο γίλεηαη κε ηέζζεξα θαιώδηα ΝΤΑ & NYAF. Σα θαιώδηα απηά είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε
κηα ζσιήλα πιαζηηθή ε νπνία μεθηλά από ηνλ πίλαθα ηνπ δηακεξίζκαηνο, νδεύεη εληόο ηνπ
δαπέδνπ θαη θαηαιήγεη κέζσ ηνπ θσηαγσγνύ ηεο θαηνηθίαο ζε ηεηξάγσλν θνπηί ζηελ θνπδίλα
ζην ζεκείν όπνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί ην ειεθηξηθό καγεηξείν.
Η ζσιήλα απηή πεξηέρεη: Δύν αγσγνύο NYAF ρξώκαηνο καύξνπ θαη κπιε κε δηαηνκή 6mm2 ν
θαζέλαο θαη δύν αγσγνύο ΝΤΑ ρξώκαηνο καύξνπ θαη πξαζηλνθίηξηλνπ αληίζηνηρα, δηαηνκήο
1,5mm2.
Σα θαιώδηα απηά θαηαιήγνπλ ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ καγεηξείνπ ζε θνπηί
πιαζηηθό δηαζηάζεσλ 75Υ75mm, από ην νπνίν αλαρσξνύλ πξνο ηα επάλσ: Μία ζσιήλα
πιαζηηθή πνπ ηξνθνδνηεί ηε ιήςε ηνπ απνξξνθεηήξα κε 3 ρ ΝΤΑ 1,5mm2, κηα ζσιήλα πξνο
αξηζηεξά θαη δηαγώληα πξνο ηα επάλσ, πνπ ηξνθνδνηεί ηνπο ξεπκαηνδόηεο ηνπ πάγθνπ κε
επίζεο 3 ρ ΝΤΑ 1,5mm2 θαη κηα ζσιήλα πξνο ηα πάλσ κε 2 ρ ΝΤΑ 1,5mm2 γηα ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ θσηηζκνύ ηεο θνπδίλαο. ην θνπηί απηό πξνβιέπεηαη λα ζπλδεζεί ζην κέιινλ
ην ειεθηξηθό καγεηξείν όπσο έρεη αλαθεξζεί. Έηζη ην καγεηξείν ζα έρεη αγσγό γεηώζεσο
1,5mm2 ν νπνίνο ζα είλαη θνηλόο θαη γηα ηνπο ξεπκαηνδόηεο ηνπ πάγθνπ θαη γηα ηνλ
απνξξνθεηήξα. Επίζεο ζηνλ αγσγό νπδεηέξνπ ηνπ καγεηξείνπ NYAF 6mm2, εθηόο από ηνπο
ξεπκαηνδόηεο ηνπ πάγθνπ θαη ηνλ απνξξνθεηήξα, ζα ζπλδέεηαη θαη ην θύθισκα ηνπ θσηηζκνύ
ηεο θνπδίλαο δηαθιαδσκέλν επίζεο εληόο ηνπ ηεηξάγσλνπ θπηίνπ ζύλδεζεο ηνπ καγεηξείνπ.
Είλαη επηηξεπηή κε βάζε ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384 απηή ε ζπλδεζκνινγία;
ΚΑΡΗ ΕΛΕΤΘΕΡΘΟ

Αζήλα, επηέκβξηνο 2007

Απάνηηζη:
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ κηα ζεηξά από απνθιίζεηο κε βάζε ην πξόηππν ΕΛΟΣ HD 384
θαη βέβαηα ε ζπλδεζκνινγία απηή δελ είλαη επηηξεπηή, κπνξεί λα γίλεη θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε.
Οη βαζηθόηεξεο απνθιίζεηο είλαη:
Δελ ηεξείηαη ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 314.2 γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θπθισκάησλ.
Όηαλ κηα εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από έλα θπθιώκαηα, θάζε θύθισκα πξέπεη
λα ζπλδέεηαη ζε μερσξηζηή αλαρώξεζε ζε πίλαθα δηαλνκήο. Η ηξνθνδόηεζε ησλ θπθισκάησλ
από ηνλ θεληξηθό πίλαθα δηαλνκήο ή από δεπηεξεύνληεο πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα γίλεηαη κε
θξηηήξην ηε δηεπθόιπλζε ησλ ρεηξηζκώλ, ηεο απνκόλσζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο
ηξνθνδόηεζεο κεηά από ελδερόκελε δηαθνπή εμαηηίαο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
ην δίθηπν ΣΣ όπσο είλαη απηό ηεο Αζήλαο πξέπεη λα δηαθόπηεηαη θαη νπδέηεξνο ζην ειεθηξηθό
καγεηξείν ζε πεξίπησζε απνκόλσζεο. Απηό δελ ζα είλαη εθηθηό ζε απηήλ ηελ ζπλδεζκνινγία
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ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηύπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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Επίζεο δελ ηεξείηαη ε απαίηεζε ηνπ άξζξνπ 314.3 ην νπνίν νξίδεη όηη νη ειεθηξηθέο γξακκέο
θάζε θπθιώκαηνο πξέπεη λα είλαη ειεθηξηθά αλεμάξηεηεο από ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο θάζε
άιινπ θπθιώκαηνο, γηα λα απνθεύγεηαη ε έκκεζε ελεξγνπνίεζε νπνηνπδήπνηε θπθιώκαηνο
πνπ πξννξίδεηαη λα είλαη απνκνλσκέλν. Όηαλ δηαθνπεί ν θνηλόο νπδέηεξνο από ηνλ πίλαθα
δηαλνκήο γηα απνκόλσζε ηνπ καγεηξείνπ, ηόηε δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο λα εκθαληζηεί ζε απηόλ
επηζηξεθόκελε ηάζε από ηνλ απνξξνθεηήξα, ή από ηνπο ξεπκαηνδόηεο ή από ην θύθισκα
θσηηζκνύ κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο.
Αθόκε δελ ηεξείηαη ε απαίηεζε πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 54-Ζ ηεο παξαγξάθνπ 543.1.2.
ε απηόλ ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη νη δηαηνκέο ησλ αγσγώλ πξνζηαζίαο ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο
δηαηνκέο ησλ αγσγώλ θάζεσλ γηα ηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ ειεθηξηθνύ καγεηξείνπ:
Δηαηνκή ησλ αγσγώλ θάζεσλ ηεο
εγθαηάζηαζεο
2
S (mm )
S 16
16<S 35
S>35

Ειάρηζηε δηαηνκή ηνπ αληίζηνηρνπ αγσγνύ
πξνζηαζίαο
Sp (mm2)
S
16
S/2

Η δηαηνκή απηνύ ηνπ αγσγνύ πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 6mm2.
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