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Ερώτηση 67.: Τι προβλέπει ηο πρόησπο ΕΛΟΤ HD 384 για ηην προζηαζία
ηοσ τρήζηη ζε περίπηωζη διακοπής ηοσ αγωγού ΡΕΝ ζε μονοθαζική
εγκαηάζηαζη ΤΝ-S (οσδεηέρωζη);
Απάντηση:
Σν πξόηππν ζηελ ηζρύνπζα έθδνζε ηνπ δελ πεξηιακβάλεη απηήλ ηελ πεξίπησζε. Αλ
ππνζέζνπκε όηη δηαθόπηεηαη αγσγόο PEN θνληά ζηνλ κεηξεηή (ε επζύλε ηεο θαιήο ηνπ
ζπλέρεηαο βξίζθεηαη ζηελ επηρείξεζε δηαλνκήο – δηθηύνπ) ηόηε ε εγθαηάζηαζε ελώ ζεσξεηηθά
ηξνθνδνηείηαη από δίθηπν TN-C αξρίδεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ηξνθνδνηείηαη από δίθηπν ΣΣ
(άκεζεο γείσζεο) αιιά ρσξίο νπδέηεξν θαη κπνξεί λα γίλεη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε γηα ηνπο
ρξήζηεο ηεο. Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε πξνζηαζία κε δηάηαμε δηαθνξηθνύ ξεύκαηνο
κπνξεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Αλ ν ειεθηξνιόγνο ζέιεη λα
θαιύςεη ηνλ πειάηε ηνπ γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδύλσλ απηήο ηεο πεξίπησζεο, ζα πξέπεη ην
ειεθηξόδην γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο λα έρεη επηηύρεη πνιύ ρακειή αληίζηαζε γείσζεο. Πόζν
ρακειή; Σόζε, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο από ειεθηξνπιεμία:
ε πεξίπησζε βξαρπθπθιώκαηνο θάζεο νπδεηέξνπ ε ηάζε επαθήο πνπ ζα πξνθύςεη ζηνλ
αγσγό PE (αθνύ δελ ππάξρεη ν PEN) ζα πξέπεη λα κελ μεπεξάζεη ηα 50V θαη ε δηαθνπή
ηξνθνδνζίαο λα γίλεη ζε ιηγόηεξν από 5 sec. κε βάζε ηελ παξάγξαθν 413.1.4.3 ηνπ ΔΛΟΣ HD
384. Βαζηθό ξόιν ζηελ θάιπςε απηώλ ησλ απαηηήζεσλ έρνπλ ην νλνκαζηηθό ξεύκα θαη ε
θακπύιε ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξναπηνκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Όπσο θαίλεηαη από ηνλ
ππνινγηζκό πνπ αθνινπζεί αλ ε εγθαηάζηαζε έρεη κηθξναπηνκάηνπο ηύπνπ Β ε αληίζηαζε
γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 1,00Ω. Αλ νη κηθξναπηόκαηνη είλαη ηύπνπ C ε
αληίζηαζε γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 0,76Ω.

πκπεξαζκαηηθά: Απηέο νη κηθξέο ηηκέο αληίζηαζεο γείσζεο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κόλν κε
θαιέο ζεκειηαθέο γεηώζεηο. Οη ειεθηξνιόγνη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ έγθαηξα θαη ππεύζπλα
ηνπο θαηαλαισηέο γηα απηά ηα νθέιε ησλ ζεκειηαθώλ γεηώζεσλ θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαιή
θαηαζθεπή ηνπο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπο.

Απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384
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ΠΡΟΟΧΗ: 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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