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Ερώηηζη 71. : Τι προβλέπει ηο ΕΛΟΤ HD 384 για ηον θερμοζηάηη τώροσ
ζε διαμέριζμα ο οποίος ηροθοδοηείηαι με 230V από κοινότρηζηα
(λεβηηοζηάζιο);
Απάντηση:
Σν ζέκα απηό αθνξά ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή απνκόλσζε θαη ζπλδέεηαη
άκεζα κε ηελ πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία. Όηαλ γίλεηαη δηαθνπή θαη απνκόλσζε από ηνλ
γεληθό δηαθόπηε ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο ηνπ δηακεξίζκαηνο, ζα πξέπεη λα κελ παξακέλεη
επηθίλδπλε ηάζε ζε θαλέλα θύθισκα ηνπ δηακεξίζκαηνο.
Σν πξόηππν ζην άξζξν 462. αλαθέξεη: Εκηόρ από ηην απομόνωζη πος επιβάλλεηαι να είναι δςναηή
για ολόκληπη ηην εγκαηάζηαζη, ή για ολόκληπο ηο ημήμα ηηρ πος βπίζκεηαι ζε ιδιαίηεπο κηίπιο, για κάθε
κύκλωμα πος απαιηείηαι να μποπεί να απομονώνεηαι σωπιζηά από ηα ςπόλοιπα, ππέπει να πποβλέπεηαι
διάηαξη απομόνωζηρ. Η διάηαξη αςηή ππέπει να απομονώνει όλοςρ ηοςρ ενεπγούρ αγωγούρ με ηιρ
εξαιπέζειρ πος αναθέπονηαι ζηο άπθπο 461.2.

Άξα ζα πξέπεη θαη ην θύθισκα ηνπ ζεξκνζηάηε εθόζνλ ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε 230V από ηνλ
πίλαθα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ λα δηαθόπηεηαη θαη λα απνκνλώλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηα ππόινηπα
θπθιώκαηα ηνπ δηακεξίζκαηνο γηα ην κέξνο ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην δηακέξηζκα.
Σηο άπθπο 462.2 αναθέπει: Ππέπει να λαμβάνονηαι όλα ηα καηάλληλα μέηπα, ώζηε να αποκλείεηαι η
σωπίρ ππόθεζη θέζη ςπό ηάζη ηων γπαμμών και ηων ζςζκεςών.
Σημείωζη: Για ηο ζκοπό αςηό μποπούν να λαμβάνονηαι ένα ή πεπιζζόηεπα από ηα ακόλοςθα μέηπα:
Κλείδωμα ηηρ διάηαξηρ, πποειδοποιηηικέρ πινακίδερ, η εγκαηάζηαζη ζε σώπο ή πεπίβλημα πος μποπεί
να κλειδώνεηαι κλπ.
Δπνκέλσο αλ απηή ε δηαθνπή θαη απνκόλσζε δελ είλαη εθηθηή, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα
δηαλνκήο ηνπ δηακεξίζκαηνο κηα πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα ή νπνία λα ελεκεξώλεη όηη αλ θαη έρεη γίλεη
δηαθνπή θαη απνκόλσζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ν ζεξκνζηάηεο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ππό ηάζε.
Παξάδεηγκα:

Βέβαηα κηα αζθαιέζηεξε ιύζε κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε ηάζεο SELV ζην θύθισκα ηνπ ζεξκνζηάηε
νπόηε δελ δεκηνπξγνύληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο.

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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