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Ερώτηση 65.: Επιηρέπει ηο πρόηυπο ΕΛΟΤ HD 384 ηην εγκαηάζηαζη
αγωγών ΝΥΑ ζε πλαζηική ζωλήνα ζηο δάπεδο;
Απάντηση:
Από ην πξόηππν δελ πξνθύπηεη ζαθήο αλαθνξά γηα ηελ πεξίπησζε απηή. Βέβαηα κε βάζε ηελ
παξάγξαθν 522.8.1.6 ηνπ πξνηύπνπ, επηηξέπεηαη ε όδεπζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ζην δάπεδν
εθόζνλ απηέο πξνζηαηεύνληαη επαξθώο ώζηε λα απνθεύγεηαη νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ
γξακκώλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη από ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπ δαπέδνπ.
Καηαξρήλ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ νη αγσγνί ΝΤΑ (H07V-U & H07V-R) πξνβιέπνληαη από ηα
πξόηππα θαηαζθεπήο ηνπο θαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο γηα εγθαηάζηαζε εληόο δαπέδνπ
θαη γεληθόηεξα γηα ηηο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο γξακκώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ ζε
δάπεδν. Με βάζε ηνλ θαηάινγν επώλπκνπ θαηαζθεπαζηή θαισδίσλ:

Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή δελ πξνθύπηεη αηηηνινγία όηη ηα θαιώδηα απηά
κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζσιήλεο ζην δάπεδν.
Θα πξέπεη επίζεο λα ειεγρζεί θαη αλ ε πιαζηηθή ζσιήλα πνπ έρεη επηιεγεί γηα εγθαηάζηαζε
γξακκώλ ζην δάπεδν παξέρεη εμαθξηβσκέλα κεραληθή αληνρή κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ
παξαγξάθσλ: 522.6.1, νη ειεθηξηθέο γξακκέο πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη έηζη,
ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη θίλδπλνη βιάβεο εμαηηίαο κεραληθώλ θαηαπνλήζεσλ, π.ρ. από
θξνύζε, δηείζδπζε ή ζπκπίεζε, θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε θαη
522.6.2, ζηηο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθώλ γξακκώλ όπνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνύλ κέηξηεο
ή ηζρπξέο θξνύζεηο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία κε ηε ιήςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ
από ηα αθόινπζα κέηξα: επηινγή θαηάιιεισλ κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ειεθηξηθήο
γξακκήο, ηνπνζέηεζε ζε θαηάιιειε ζέζε, πξόβιεςε πξόζζεηεο ηνπηθήο ή γεληθήο κεραληθήο
πξνζηαζίαο .
Θα πξέπεη επίζεο λα ειεγρζεί αλ ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ θαη γηα ηηο ειεθηξηθέο
γξακκέο ζην δάπεδν ζρεηηθά κε παξνπζία λεξνύ κε βάζε ηηο παξαγξάθνπο: 522.3.1, νη
ειεθηξηθέο γξακκέο πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εγθαζίζηαληαη έηζη, ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη
βιάβε ζε απηέο από ηε δηείζδπζε λεξνύ θαη 522.3.2, όηαλ είλαη δπλαηό λα ζπγθεληξσζεί λεξό,
είηε από δηείζδπζε είηε από ζπκπύθλσζε, ζην εζσηεξηθό κηαο ειεθηξηθήο γξακκήο, πξέπεη λα
πξνβιέπεηαη ηξόπνο γηα ηελ απαγσγή ηνπ.
πκπεξαζκαηηθά, νη γξακκέο ΝΤΑ ζε ζσιήλεο ζην δάπεδν είλαη πνιύ δύζθνιν ηερληθά λα
θαιύςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηνπ πξνηύπνπ. Δπνκέλσο κπνξνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ξίζθα θαη πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ εγθαηάζηαζε.
Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384

©Γεώξγνο Γξ. αξξήο

Ιούλιος 2011

ΠΡΟΟΥΗ: Οη απαληήζεηο απηέο είλαη πξνζσπηθέο ζέζεηο θαη απόςεηο ηνπ ππνγξάθνληα. Γελ 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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