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Ερώτηση 56. : Πως απαιηεί ηο πρόησπο ΕΛΟΤ HD 384 να μεηριέηαι η ανηίζηαζη
γείωζης ζε διαμέριζμα 6οσ ορόθοσ ζε δίκησο με άμεζη γείωζη (ΤΤ);
Απάνηηζη:
Είλαη θοηλή δηαπίζηφζε ζηολ ειεθηροιογηθό θιάδο όηη ε ζφζηή κέηρεζε ηες αληίζηαζες
γείφζες δελ είλαη θαη ηόζο απιή σπόζεζε. Η κέηρεζε ασηή γίλεηαη ηδηαίηερα δύζθοιε όηαλ
πρέπεη λα γίλεη γηα ειεθηρηθή εγθαηάζηαζε δηακερίζκαηος ηοσ 6οσ ορόθοσ.
Με βάζε ηης απαηηήζεης ηοσ προηύποσ ΕΛΟΣ HD 384:
Αλ ηο δίθησο (ηες ΔΕΗ) ποσ ηροθοδοηεί ηο δηακέρηζκα είλαη TN-S (οσδεηέρφζε) ηόηε δελ
σπάρτεη απαίηεζε κέηρεζες ηες αληίζηαζες γείφζες από ηο πρόησπο.
Αλ ηο δίθησο είλαη TT (άκεζε γείφζε), ηόηε ζηελ παράγραθο 612.6.2 σπάρτεη απαίηεζε
κέηρεζες & ηο πρόησπο αποδέτεηαη κόλο ηολ ηρόπο κέηρεζες κε ηα βοεζεηηθά ειεθηρόδηα.
Ο ηρόπος ασηής ηες κέηρεζες περηγράθεηαη ζηο παράρηεκα Π.61-Γ ηοσ προηύποσ
Γηα αποδεθηά αποηειέζκαηα κέηρεζες τρεηάδεηαη αρθεηός ειεύζερος τώρος (τώκα) γηα λα
κπορούλ λα ηοποζεηεζούλ ηα βοεζεηηθά ειεθηρόδηα.
Ποιιά από ηα ζύγτρολα ποισόργαλα κεηρήζεφλ γηα ειεθηρηθές εγθαηαζηάζεης αιιά θαη
ζύγτρολα γεηφζόκεηρα έτοσλ ηελ δσλαηόηεηα κέηρεζες ηες αληίζηαζες γείφζες κε
ακπεροηζηκπίδες., Ασηή ε κέηρεζε δελ απαηηεί βοεζεηηθά ειεθηρόδηα όκφς κε βάζε ηα
παραπάλφ αθόκα θαη αλ είλαη εθηθηή, δελ είλαη αποδεθηή από ηο πρόησπο όπφς ηζτύεη ζήκερα.
Όκφς ηο πρόησπο ζηελ παράγραθο 612.6.2 αλαθέρεη, όηη ζηης περηπηώζεης δηθηύφλ ΣΣ όποσ ε
ζέζε ηες εγθαηάζηαζες (π.τ. κέζα ζε πόιε) θαζηζηά πραθηηθά αδύλαηε ηελ κέηρεζε κε
βοεζεηηθά ειεθηρόδηα ,ηόηε θάλεη αποδεθηή ηελ κέηρεζε ζύλζεηες αληίζηαζες ηοσ βρόγτοσ
ζθάικαηος. Γηα ηελ κέηρεζε ηοσ βρότοσ σπάρτοσλ δηάθορες ηετληθές κέηρεζες, αιιά ηο
αποδεθηό ζθάικα κέηρεζες θζάλεη ζε κερηθές ασηές έφς 30%.
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ΠΡΟΟΧΗ: Οη απαληήζεης ασηές είλαη προζφπηθές ζέζεης θαη απόυεης ηοσ σπογράθοληα. Δελ σποθαζηζηούλ ζε θακηά περίπηφζε ηο Πρόησπο.
ε περίπηφζε ηροποποίεζες, αιιαγής ή θαηάργεζες ηοσ Προηύποσ, δελ είλαη εγγσεκέλε ε έγθαηρε επηθαηροποίεζε ηοσς.
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