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Ερώτηση 59. : Υπάρτει απαίηηζη από ηο πρόησπο ΕΛΟΤ HD 384 για
ζύνδεζη μπαηαρίας μπάνιοσ ζηην ιζοδσναμική ζύνδεζη;
Απάντηση:
Η απαίηεζε γηα ζύλδεζε ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ζηα ινπηξά αθνξά ζπκπιεξσκαηηθή
ηζνδπλακηθή ζύλδεζε κε βάζε ηελ παξάγξαθν 701.413.1.6 ηνπ πξνηύπνπ ΕΛΟΣ HD 384.
Με βάζε ηελ παξάγξαθν απηή, νη αγσγνί πξνζηαζίαο ησλ εθηεζεηκέλσλ αγώγηκσλ κεξώλ ηνπ
πιηθνύ θιάζεο Ι θαη ησλ ξεπκαηνδνηώλ πξέπεη λα ζπλδένληαη, κέζσ κηαο ηνπηθήο
ζπκπιεξσκαηηθήο ηζνδπλακηθήο ζύλδεζεο, πξνο ηα αθόινπζα μέλα αγώγηκα ζηνηρεία ησλ
δσλώλ 0, 1, 2 θαη 3.
- Μεηαιιηθνί ζσιήλεο ηξνθνδόηεζεο ή απνρέηεπζεο-απαγσγήο (π.ρ. λεξνύ, αεξίνπ θιπ.).
- Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ.
- Πξνζηηά κεηαιιηθά κέξε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ.
- Άιια μέλα αγώγηκα ζηνηρεία, δει. ζηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα εηζαγάγνπλ ζην ρώξν έλα
δπλακηθό.
εκείσζε: Μεηαιιηθά πιαίζηα ή θνπθώκαηα ζπξώλ θαη παξαζύξσλ θαζώο θαη παξόκνηα
ζηνηρεία δελ ζεσξνύληαη σο μέλα αγώγηκα ζηνηρεία, εθηόο αλ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα κεηαιιηθά
κέξε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ.
Οη κεηαιιηθνί ινπηήξεο θαη νη κεηαιιηθέο ιεθάλεο ληνπο πξέπεη λα ζεσξνύληαη όηη είλαη μέλα
αγώγηκα ζηνηρεία, εθηόο αλ ε εγθαηάζηαζή ηνπο έρεη γίλεη θαηά ηξόπν πνπ λα επηηπγράλεηαη ε
κόλσζή ηνπο από ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ή άιια κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ήηαλ
ελδερόκελν λα εηζαγάγνπλ ζην ρώξν έλα δπλακηθό.
εκείσζε : Οη κεηαιιηθνί ινπηήξεο θαη νη κεηαιιηθέο ιεθάλεο ληνπο ζεσξνύληαη όηη έρνπλ
κόλσζε από ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ αλ ε αληίζηαζε κόλσζεο κεηαμύ ηνπο,
κεηξνύκελε ζύκθσλα κε ην Σκήκα 612 ηνπ πξνηύπνπ, είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 kΩ
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη:
- Αλ ε κπαηαξία ζπλδέεηαη κε κεηαιιηθέο ζσιελώζεηο θαη νη ζσιελώζεηο απηέο ζπλδένληαη ζε
ζπκπιεξσκαηηθή ηζνδπλακηθή ζύλδεζε, ηόηε μερσξηζηή ζύλδεζε δελ απαηηείηαη.
- Αλ ε κπαηαξία ζπλδέεηαη κε πιαζηηθέο άξα κε αγώγηκεο ζσιελώζεηο επίζεο δελ απαηηείηαη
μερσξηζηή ζύλδεζε εθόζνλ δελ ζπλδέεηαη κε κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ή κε άιια
κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ήηαλ ελδερόκελν λα εηζαγάγνπλ ζην ρώξν έλα δπλακηθό.
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ΠΡΟΟΧΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Δελ ππνθαζηζηνύλ ζε θακηά πεξίπησζε ην Πξόηππν.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηύπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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