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Ερώτηση 60. : Είναι αποδεκηοί όλοι οι ηύποι ηων πριζών ιζτύος από ηο
πρόησπο ΕΛΟΤ HD 384;
Απάντηση:
Με βάζε ηα άξζξα 511.1 θαη 511.2 ηνπ πξνηχπνπ ΕΛΟΣ HD 384, θάζε ειεθηξνινγηθφ πιηθφ
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην αληίζηνηρν πξφηππν ΕΛΟΣ, ή ην αληίζηνηρν Επξσπατθφ
πξφηππν, πνπ ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη ε ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή
ηεο εγθαηάζηαζεο. Ελαιιαθηηθά, αλ ρξεζηκνπνηείηαη πιηθφ ζχκθσλν πξνο έλα μέλν Εζληθφ
πξφηππν, ή πξνο έλα πξφηππν ηεο Δηεζλνχο Ηιεθηξνηερληθήο Επηηξνπήο (IEC), ν ππεχζπλνο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο νθείιεη λα εμαθξηβψζεη φηη νη ελδερνκέλσο
ππάξρνπζεο δηαθνξέο πξνο ην αληίζηνηρν πξφηππν ΕΛΟΣ ή πξνο ην αληίζηνηρν Επξσπατθφ
πξφηππν, δελ ζα ζπλεπάγνληαη έλα βαζκφ αζθαιείαο ρακειφηεξν απφ εθείλνλ πνπ παξέρνπλ
ηα ππφινηπα πιηθά πνπ είλαη ζχκθσλα κε απηά ηα πξφηππα.
Επίζεο, ζε φζεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη, γηα θάπνην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, πξφηππν ΕΛΟΣ ή
Επξσπατθφ πξφηππν, ή φηαλ έλα ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ
ζπλζήθεο ή γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν πξφηππν, ν
ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ ή ηε κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα βεβαηψζεη φηη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ παξέρεη ηνλ ίδην βαζκφ αζθαιείαο πνπ παξέρνπλ θαη
ηα ππφινηπα πιηθά, πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα.
Επνκέλσο φιεο νη πξίδεο ηζρχνο πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ηνπ πξνηχπνπ είλαη
απνδεθηέο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Είλαη βέβαηα απηνλφεην, φηη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ζα ηξνθνδνηεζνχλ απφ απηέο ζα
πξέπεη λα δηαζέηνπλ αληίζηνηρνπο ξεπκαηνιήπηεο (θηο).
εκείσζε: ηελ Επξσπατθή Έλσζε ε ζήκαλζε CE δελ ηζρχεη γηα ξεπκαηνδφηεο (πξίδεο) θαη
ξεπκαηνιήπηεο (θηο) θαη δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε απηά ηα πιηθά.
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ΠΡΟΟΧΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Δελ ππνθαζηζηνχλ ζε θακηά πεξίπησζε ην Πξφηππν.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, αιιαγήο ή θαηάξγεζεο ηνπ Πξνηχπνπ, δελ είλαη εγγπεκέλε ε έγθαηξε επηθαηξνπνίεζε ηνπο.
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