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Ερώτηση 53. : Ερωηήζεις για ηην τρήζη πεπλαηιζμένων (πλακέ) καλωδίων
Αναλσηικόηερα:
Όπσο είλαη γλσζηό ην πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 (άξζξν 521.7 κε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ)
επηηξέπεη ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ θαισδίσλ. Γηαπηζηώλνπκε ζηελ πξάμε όηη θαη ζε
πεξηπηώζεηο πνπ είλαη επθνιόηεξε ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνύ ζσιήλα πνπ δίδεη ηελ δπλαηόηεηα
ε εγθαηάζηαζε λα είλαη επηζθέςηκε θαη αληηθαηαζηάζηκε λα εγθαζίζηαληαη πιαθέ θαιώδηα κε ηα
γλσζηά κεηνλεθηήκαηα.
Η βηνκεραλία θαισδίσλ επηηξέπεη κε ηελ παξαγσγή πεπιαηπζκέλσλ θαισδίσλ 2Υ1,5mm2 ηελ
ρξήζε ησλ από κεξίδα θαθόηερλσλ ζπλαδέιθσλ γηα θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζεκείσλ, κε
απνηέιεζκα θσηηζηηθά ζώκαηα λα κελ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζε αγσγό πξνζηαζίαο. Μήπσο
ζα έπξεπε:
1) Σν πξόηππν λα απαγνξεύεη ηελ ρξήζε πεπιαηπζκέλσλ θαισδίσλ ζηελ εγθαηάζηαζε παξά
κόλν ηνπιάρηζηνλ ηξηπνιηθώλ θαη κόλν από ην θσηηζηηθό ζεκείν έσο ην θνληηλόηεξν θπηίν
δηαθιαδώζεσο ηεο εγθαηάζηαζεο; θαη
2) Να απνζύξεη ε βηνκεραλία όια ηα πεπιαηπζκέλα θαιώδηα 2Υ1,5mm2 θαη λα ζηακαηήζεη λα
ηα παξάγεη από ζήκεξα θαη πέξα;
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Απανηήζεις:
Από ην πξόηππν δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε δπλαηόηεηαο αληηθαηάζηαζεο ησλ εληνηρηδόκελσλ
γξακκώλ γεληθά. Δπνκέλσο ην ζέκα απηό κε ηελ ζεώξεζε ηνπ πξνηύπνπ ζα πξέπεη λα
δηεπθξηλίδεηαη θαη λα ζπκθσλείηαη κε ηνλ πειάηε κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο
ηεο εγθαηάζηαζεο. Όκσο, εδώ ππεηζέξρεηαη θαη ν Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο, ζην κέξνο ΙΙΙ,
γεληθνί θαλόλεο δόκεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 373 γηα ηηο Δζσηεξηθέο ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο. (άξζξν 30 απόθ. 3046/304/31.1/3.2.1989) όπνπ ζηελ παξάγξαθν 1. ζη)
αλαθέξεη: Οη επηηξεπόκελεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, γξακκέο ησλ
ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη νξαηέο ή ρσλεπηέο ζην επίρξηζκα ή
ρσλεπηέο ζην ζθπξόδεκα ζηεξενύκελεο ζηνλ μπιόηππν. Οη νξαηέο γξακκέο πνπ βξίζθνληαη ζε
ύςνο θάησ ησλ 2,40 κ. ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ επαξθή κεραληθή
αληνρή ή λα πξνζηαηεύνληαη θαηάιιεια. Χσλεπηέο γξακκέο θαηαζθεπάδνληαη γεληθά εληόο
ζσιήλσλ, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαιώδηα ζε
ύςνο άλσ ησλ 2,40 κ. από ην δάπεδν. Απαγνξεύεηαη ε ιάμεπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ ή
νπνηαδήπνηε κείσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ γηα ηε ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ή ζηήξημε γξακκώλ ή
ζπζθεπώλ από ηνλ ππεύζπλν εγθαηαζηάηε, ρσξίο άδεηα ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ. Οη
ρσλεπηέο γξακκέο ηνπνζεηνύληαη θπξίσο ζην επίρξηζκα θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5 ριζη. από
ηελ ηειηθή επηθάλεηα. Γξακκέο κέζα ζην ζθπξόδεκα (μπιόηππν) επηηξέπνληαη κόλν κέζα ζε
ραιπβδνζσιήλεο επαξθνύο αληνρήο ή ζε εγθεθξηκέλνπο γηα ηέηνηα ρξήζε πιαζηηθνύο ζσιήλεο,
απαγνξεπνκέλεο ηεο θνπήο ή παξακόξθσζεο ηνπ ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά
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ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Ο αγσγόο γείσζεο πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε όια ηα ζεκεία
ξεπκαηνιεςίαο (θσηηζκνύ ή ξεπκαηνδνηώλ ή ζπζθεπώλ), έζησ θαη αλ ηα αξρηθά ζπλδεδεκέλα
θσηηζηηθά ζώκαηα δελ έρνπλ κεηαιιηθά κέξε ή ηα δάπεδα ησλ ρώξσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
είλαη κνλσηηθά. Όινη νη ξεπκαηνδόηεο πξέπεη λα έρνπλ ππνρξεσηηθά επαθή γείσζεο, ζε
νπνηνδήπνηε ρώξν θαη αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη.
Δηδηθά γηα ηελ εξώηεζε 1):
ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ πεπιαηηζκέλσλ θαισδίσλ γίλνληαη νη
αλαθνξέο ζην πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 ζην άξζξν 521.7 θαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ, όπσο
αλαθέξζεθε. ε πνηεο πεξηπηώζεηο είλαη αλαγθαία ε πξόβιεςε αγσγνύ πξνζηαζίαο, ζα πξέπεη
λα απνθαζίδεη ν ειεθηξνιόγνο εγθαηαζηάηεο ή ν κειεηεηήο κε βάζε ηα παξαπάλσ
αλαθεξζέληα. Γηα κειινληηθή αιιαγή, βειηίσζε, ή ζπκπιήξσζε ηνπ πξνηύπνπ γηα ηα ζέκαηα
απηά, ππάξρνπλ πξνηάζεηο θαη ηδέεο, όκσο ε ηειηθή απόθαζε ζα δηακνξθσζεί από ηελ Σερληθή
Δπηηξνπή ηνπ ΔΛΟΣ ΣΔ 82 ε νπνία έρεη ηελ επζύλε θαη ηνλ ζπληνληζκό απηώλ ησλ ζεκάησλ.
Δηδηθά γηα ηελ εξώηεζε 2):
Σα πεπιαηηζκέλα θαιώδηα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ειέγρνληαη κε βάζε εζληθό
(γεξκαληθό) πξόηππν. Σα ζέκαηα απηά δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ ΔΛΟΣ HD 384. Δπνκέλσο
γηα ηελ δπλαηόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα παξαγσγήο ή θαη απόζπξζεο ηνπ 2Υ1,5mm2 ζα πξέπεη
λα ππάξμεη άιιε λνκηθή ή θαλνληζηηθή ξύζκηζε εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεηε.
Βέβαηα, ζα πξέπεη πάληα λα ππελζπκίδεηαη, όηη ηελ επζύλε γηα ηελ ζσζηή επηινγή θαη
εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ζε θάζε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηελ αλαιακβάλεη
απηόο πνπ ππνγξάθεη ηελ Τπεύζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε.
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