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Ερώτηση 61. : Είναι αποδεκηή από ηο πρόηυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή ζύνδεζη
πριζών ζούκο από πρίζα ζε πρίζα;
Απάντηση:
ηελ πξάμε, πξόθεηηαη γηα παξάιιειε ζύλδεζε ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ. Σν πξόηππν ζέηεη
απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλδέζεηο. Οη απαηηήζεηο απηέο εμεηάδνληαη γηα ηελ πεξίπησζε ζηελ
ζπλέρεηα.
Με βάζε ην άξζξν 526.1 ηνπ πξνηύπνπ: Οη ζπλδέζεηο κεηαμύ αγσγώλ θαζώο θαη νη ζπλδέζεηο
ησλ αγσγώλ πξνο ζπζθεπέο ή άιια πιηθά, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ κηα αλζεθηηθή ζην ρξόλν
ειεθηξηθή ζπλέρεηα θαη λα έρνπλ επαξθή κεραληθή αληνρή.
Εθόζνλ νη αθξνδέθηεο ζύλδεζεο ησλ πξηδώλ εμαζθαιίδνπλ απηήλ ηελ απαίηεζε, ηόηε ε
παξάιιειε ζύλδεζε ησλ πξηδώλ είλαη θαηαξρήλ απνδεθηή.
Η θαιή κεραληθή αιιά θαη ε ειεθηξηθή αληνρή ησλ ζπλδέζεσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη από
ηελ ζσζηή επηινγή θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ κέζσλ ζύλδεζεο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ αγσγώλ.
Με βάζε ην άξζξν 526.2 ηνπ πξνηύπνπ: Καηά ηελ επηινγή ησλ κέζσλ ζύλδεζεο πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππόςε θαηά πεξίπησζε: Σν πιηθό ηνπ αγσγνύ θαη ηεο κόλσζήο ηνπ, ην πιήζνο
θαη ην ζρήκα ησλ ζπξκάησλ πνπ απνηεινύλ ηνλ αγσγό, ε δηαηνκή ηνπ αγσγνύ θαη ην πιήζνο
ησλ αγσγώλ πνπ πξέπεη λα ζπλδεζνύλ καδί.
Εθόζνλ ηα παξαπάλσ ιεθζνύλ ππόςε θαη θαιύπηεηαη ε απαίηεζε, ε παξάιιειε ζύλδεζε
είλαη απνδεθηή.
Γηα παξάδεηγκα: Η ζύλδεζε κνλόθισλσλ θαη πνιύθισλσλ, ή ιεπηόθισλσλ αγσγώλ ζηνλ ίδην
αθξνδέθηε, ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή.
Με βάζε ην άξζξν 526.3: Όιεο νη ζπλδέζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζηηέο γηα επηζεώξεζε, δνθηκή
θαη ζπληήξεζε εθηόο από κεξηθέο εηδηθέο πεξηπηώζεηο.
Απηή ε απαίηεζε θαιύπηεηαη εύθνια γηα ηελ αλαθεξόκελε πεξίπησζε.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ε νλνκαζηηθή έληαζε ησλ πξηδώλ ζνύθν είλαη 16 Α,
επνκέλσο ε κέγηζηε ζπλνιηθή έληαζε πνπ ζα δηέξρεηαη από ηνπο αθξνδέθηεο ζύλδεζεο δελ
πξέπεη λα μεπεξάζεη ην κέγεζνο απηό.
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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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