ΗΛΔΚΤΡΙΚΔΣ ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ
Καηάηαμε ηωλ εζωηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεωλ
Σύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ έρεη δνζεί ,εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ
γίλνληαη ζε ππαίζξην ή ζηεγαζκέλν ρώξν κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ πειάηε.
Γηαθξίλνπκε ηηο εγθαηαζηάζεηο αλάινγα κε ηνλ ρώξν ζε:
Δγθαηαζηάζεηο ππαίζξνπ
Σαλ εγθαηαζηάζεηο ππαίζξνπ ζεσξνύληαη εθείλεο πνπ εμππεξεηνύλ ππαίζξηνπο
ρώξνπο ησλ νπνίσλ νη αγσγνί θαη ηα άιια εμαξηήκαηα είλαη εθηεζεηκέλα ζηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πρ εγθαηαζηάζεηο
θσηηζκνύ θήπσλ ,αλνηθηώλ ρώξσλ εξγνζηαζίσλ θ.α.
Δγθαηαζηάζεηο θιεηζηνύ ρώξνπ (Κηίξηα γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ, νηθηώλ θαη
βηνκεραληθώλ θηηξίσλ)
Τηο εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνύκε αθόκα λα δηαθξίλνπκε κε ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζην ρώξν. Σε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά επηθξαηνύλ
μερσξηζηνί θαλνληζκνί πνπ νξίδνπλ ηελ ειεθηξνινγηθή κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή,
ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε πνπ ζα γίλεη.
Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο


Δγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ θαη θσηηζκνύ



Δγθαηαζηάζεηο αζζελώλ ξεπκάησλ (ζπξνηειενξάζεηο ,θνπδνύληα, θάκεξεο)

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρώξνπ ιεηηνπξγίαο


Υπαίζξνπ (Δλαέξηεο θαη ππόγεηεο)



Κιεηζηνύ ρώξνπ (θηηξίσλ θαη ππόγεηα)

Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ρώξνπ


Φώξνη ειεθηξηθήο ππεξεζίαο (Αίζνπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θα),Δίλαη
ρώξνη ρξεζηκνπνηνύκελνη απνθιεηζηηθά γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο.



Ξεξνί ρώξνη (ζηηνβνιώλεο, αρπξώλεο). Δίλαη νη ρώξνη πνπ κέλνπλ πάληα
μεξνί



Φώξνη πξόζθαηξα πγξνί (Σηάβινη, ζηεγλσηήξηα). Δίλαη γηα θάπνην ρξνληθό
δηάζηεκα πγξνί



Υγξνί ρώξνη (Τπξνθνκεία, ςπγεία, ινπηξά, θα) Δίλαη ρώξνη νη νπνίνη ιόγσ
ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο παξνπζηάδνπλ πγξαζία ζε αζπλήζηζην βαζκό θαηά
ηξόπν ώζηε λα ζρεκαηίδεηαη πάρλε θαη πγξαζία ζηα ηνηρώκαηα ηνπο.



Βξεγκέλνη ρώξνη (Λνπηξά, πιπληήξηα, ζθαγεία , θα ) Δίλαη ρώξνη πνπ ιόγσ
ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο, δεκηνπξγνύληαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηελ νξνθή κεγάιεο
ζηαγόλεο από ηελ ζπκπύθλσζε αηκώλ θαη αλαζπκηάζεσλ.



Ρππαξνί θαη θνληδόκελνη ρώξνη (Βαθεία, εξγνζηάζηα ρεκηθώλ πξντόλησλ,
θα) Δίλαη ρώξνη ησλ νπνίσλ ηα ηνηρώκαηα είλαη πνηηζκέλα ή ζθεπαζκέλα κε
αγώγηκα πγξά ζε ηέηνην βαζκό ώζηε όηαλ έξζεη ζε επαθή θάπνην άηνκν κε
κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο λα ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο.



Φώξνη ππνθείκελνη ζε ππξθαγηά (Απνζήθεο μύινπ, ραξηηνύ, πιεθηήξηα,
απνζήθεο θαπζίκνπ) Δίλαη ρώξνη νπνύ κέζα ζε απηνύο θαηαζθεπάδνληαη θαη
απνζεθεύνληαη εύθιεθηα πιηθά .



Φώξνη ππνθείκελνη ζε εθξήμεηο (Δξγνζηάζηα ρξσκάησλ, απνζήθεο βελδίλεο,
αηζέξα, νηλνπλεύκαηνο, θα), Δίλαη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο παξάγνληαη
επεμεξγάδνληαη, ή απνζεθεύνληαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζηεξεά, πγξά, θαη
αέξηα ζώκαηα ησλ νπνίσλ ε αλάθιεμε κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθξήμεηο.



Δγθαηαζηάζεηο ζε ζηάβινπο, θηελνηξνθία, Δίλαη ρώξνη πνπ ζεσξνύληαη
ζαλ βξεγκέλνη, ξππαξνί, θαη θνξεζκέλνη από δηαζξσηηθνύο αηκνύο. Κάζε έλαο
ρώξνο από απηνύο ρξεηάδεηαη εηδηθή εγθαηάζηαζε.



Δγθαηαζηάζεηο ζε αίζνπζεο ζεάηξωλ, θηλεκαηνγξάθωλ, ζπλεδξίωλ, θ.α.
Σε απηνύο ηνπο ρώξνπο ηζρύνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί πεξί
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.

Κίλδπλνη από ην ειεθηξηθό ξεύκα-Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο
Όηαλ θαηαζθεπάδνπκε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ρακειήο ηάζεο, πέξα από ηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγηθόηεηα, ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζνβαξά ππόςε ηηο
πεξηπηώζεηο:
 Ηιεθηξνπιεμίαο από ηπραία επαθή αηόκσλ κε ζεκεία νπνύ ππάξρεη ηάζε
ιόγσ θάπνηαο δηαξξνήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
 Ππξθαγηάο ή έθξεμεο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη από βξαρπθπθιώκαηα θαη από
κεγάινπο ζπηλζεξηζκνύο.
Σηηο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο ,ηα άηνκα ζε πεξίπησζε επαθήο κε ην ειεθηξηθό
ξεύκα ,θηλδπλεύνπλ λα ππνζηνύλ ζνβαξέο ζσκαηηθέο βιάβεο ή αθόκα θαη ην ζάλαην.
Η επίδξαζε ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ άλζξσπν ,εμαξηάηαη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:



Από ην είδνο ηνπ ξεύκαηνο (ελαιιαζζόκελν ή ζπλερέο)
Από ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ην ξεύκα πεξλάεη κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα.



Από ην κέγεζνο ηεο έληαζεο πνπ έρεη ην ειεθηξηθό ξεύκα.



Από ην δξόκν πνπ αθνινπζεί ην ειεθηξηθό ξεύκα κέζα από ην αλζξώπηλν
ζώκα.

Οη Γηαηάμεηο πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ή ηνλ
έιεγρν απηήο είλαη νη παξαθάησ:


Πξνζηαζία από ηα ζηνηρεηά ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ βξίζθνληαη ππό ηάζε.



Μέζνδνη πξνζηαζίαο θαηά ηεο ελδερόκελεο εκθάληζεο επηθίλδπλεο ηάζεο.



Πξνζηαζία κε δηαθόπηε δηαθπγήο ηάζεο.



Πξνζηαζία κε δηπιή κόλσζε.



Πξνζηαζία κε ζηαζεξά κνλσκέλε ζέζε.



Πξνζηαζία κε ειεθηξηθή (γαιβαληθή ) απνκόλσζε.



Πξνζηαζία κε εηδηθέο θαηαζθεπέο θάιπςεο.



Πξνζηαζία κε κεηαζρεκαηηζηή ππνβηβαζκνύ ηάζεο.



Πξνζηαζία κε ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο.



Πξνζηαζία κε θαιή θαη ζσζηή γείσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ.



Πξνζηαζία κε νπδεηέξσζε.

Δίδε αγωγώλ θαη θαιωδίωλ ρακειήο ηάζεο.
Η ηξνθνδόηεζε ησλ θαηαλαισηώλ κε ειεθηξηθό ξεύκα γίλεηαη κε ειεθηξηθνύο
αγσγνύο .Οη ειεθηξηθνί αγσγνί αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη γπκλνί
κνλσκέλνη θαη θαιπκκέλνη κε πξνζηαηεπηηθό καλδύα.. Όηαλ ε ηξνθνδόηεζε ησλ
θαηαλαισηώλ κε ειεθηξηθό ξεύκα γίλεηαη ππόγεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη ππόγεηα
θαιώδηα κε θαηάιιειε κόλσζε θαη κεραληθή αληνρή.
Οη θαλνληζκνί ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνπκε ηα θαιώδηα είλαη
αλάγιπθνη ζην πεξίβιεκα ηνπ θαισδίνπ.
Τα θαιώδηα ρακειήο ηάζεο ραξαθηεξίδνληαη:


Σε θαιώδηα ειαθξνύ ηύπνπ γηα ηάζεηο 100V,300/300V,300/500V,450/750V



Σε θαιώδηα βαξέσο ηύπνπ γηα ηάζεηο 600/1000V

