ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών
ΔΙΑΓΩΓΗ
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Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ
είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο από ηα δίθηπα παξνρήο ζέξκαλζεο, ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, θσηηζκνύ θαη ειεθηξηζκνύ. Αληίζηνηρα πξνο ηα δίθηπα απηά, δηαθνπέο ζηελ
παξνρή ππεξεζηώλ ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξέο επηπηώζεηο. Ο
εζθαικέλνο ζρεδηαζκόο, ε ρξήζε κε νξζώλ πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ, ε εζθαικέλε
εγθαηάζηαζε, ε ειιηπήο δηαρείξηζε, ε αλεπαξθήο ζπληήξεζε κπνξεί λα έρνπλ σο επαθόινπζν ηε
θαθή πνηόηεηα θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ
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Ο παξώλ Σερληθόο Καλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα
πιεξνύληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ Δζσηεξηθώλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ
(ΔΓΗΔ) ησλ θηηξίσλ, ησλ ζπγθξνηεκάησλ θηηξίσλ θαη ησλ νηθηζκώλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
απξόζθνπηε πξόζβαζε ησλ ΔΓΗΔ πξνο ηα δίθηπα ησλ παξόρσλ δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ.
Ο παξώλ Σερληθόο Καλνληζκόο απνζθνπεί ζηελ νξζή θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθώλ
δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ νηθηζκώλ θαη είλαη ππνρξεσηηθήο
εθαξκνγήο ζε λέα θηίξηα, όπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, πξνθεηκέλνπ
λα δηεπθνιύλεηαη ε πξόζβαζε, ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ηνπο, δηαζθαιίδνληαο όηη νη ηειηθνί
ρξήζηεο ζα έρνπλ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζηα δεκόζηα δίθηπα ηειεθσλίαο, ην δίθηπν
νινθιεξσκέλσλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ (ISDN), ζηα επξπδσληθά δίθηπα (θαισδηαθά θαη νπηηθώλ
ηλώλ), ζηα δίθηπα ζηαζεξήο αζύξκαηεο πξόζβαζεο (FIXED WIRELESS ACCESS), ζηα δίθηπα
επξπεθπνκπήο (ξαδηνθσλίαο θαη ηειεόξαζεο) θαη ζηα δίθηπα απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ.
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

3

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, γίλεηαη θαηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ, σο εμήο:


Δγκαηαζηάζειρ πληποθοπικήρ και επικοινυνιών (ICT):

Πεξηιακβάλνπλ ηηο εθαξκνγέο θσλήο, δεδνκέλσλ θαη εηθόλαο, όπσο ε ηειεθσλία (αλαινγηθή,
ςεθηαθή, ISDN, ηειεηππία), ε ελδνζπλελλόεζε, ηα δίθηπα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη
ζπζθεπώλ θαη ηα επξπδσληθά δίθηπα.


Δγκαηαζηάζειρ εςπςεκπομπήρ και επικοινυνιών (BCT):

Πεξηιακβάλνπλ ηηο εθαξκνγέο ήρνπ θαη εηθόλαο, όπσο ε ξαδηνθσλία θαη ε ηειεόξαζε (επίγεηα
θαη δνξπθνξηθή). Δηδηθόηεξα πεξηιακβάλνληαη νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εγθαηαζηάζεηο
ξαδηνεπηθνηλσληώλ γηα κεηάδνζε ξαδηνθσληθνύ ζήκαηνο, ηειενπηηθνύ ζήκαηνο θαη ππεξεζίεο
δεδνκέλσλ δηπιήο θαηεύζπλζεο.


Δγκαηαζηάζειρ αςηομαηιζμού, ελέγσος και επικοινυνιών (CCCB):

Πεξηιακβάλνπλ ηα εζσηεξηθά ελζύξκαηα δίθηπα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα εθαξκνγέο
δηαρείξηζεο ελόο θηηξίνπ ή κηαο εγθαηάζηαζεο, ή ελόο ζπζηήκαηνο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα έιεγρν, αλαγγειία, έλδεημε, θαηαγξαθή, ηνπηθό θαη θεληξηθό ρεηξηζκό θαη ηειερεηξηζκό,
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όπσο: θσηηζκόο, ειεθηξηθά ξνιά, ειεθηξηθά ειεγρόκελα αλνίγκαηα, ειεθηξηθά ειεγρόκελα
ζπζηήκαηα ζθίαζεο, ζέξκαλζε, αεξηζκόο θαη θιηκαηηζκόο.
Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα εζσηεξηθά ελζύξκαηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα: εγθαηάζηαζε
θεληξηθνύ ξνινγηνύ, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα αζθάιεηαο από δηάξξεμε ή από δηαξξνέο
πγξώλ θαη αεξίσλ, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, αλαγγειίαο ππξθαγηάο θαη ππξόζβεζεο, όπσο
επίζεο
εγθαηάζηαζε
λπρηνθύιαθα,
θακεξώλ
παξαθνινύζεζεο,
ζπξνηειεόξαζεο
(νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία) θαη άιια.


Άλλερ Δγκαηαζηάζειρ:

Πεξηιακβάλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο – αλαδήηεζεο πξνζώπσλ,
κεηαθξαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξαθνπζηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη άιιεο.
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ΟΡΙΜΟΙ

Οξηζκνί, νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν λννύληαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζην
εθάζηνηε αληίζηνηρν πξόηππν.
Ακεπαιόηηηα (integrity) δικηύος: Η ηθαλόηεηα ηνπ δηθηύνπ λα δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ απόδνζε θαη ηελ αμηνπηζηία. Η αθεξαηόηεηα ηνπ δηθηύνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ θαη πεξηιακβάλεη ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ παξνρή ελόο απνδεθηνύ επηπέδνπ ππεξεζίαο. (εηξά πζηάζεσλ
ITU-T: Y.140-x).
Βαθμόρ ηεγανόηηηαρ: Ο βαζµόο ηεο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη µε πεξίβιεµα από επαθή µε
επηθίλδπλα µέξε, δηείζδπζε μέλσλ ζηεξεώλ ζσµάησλ θαη/ή δηείζδπζε λεξνύ, θαη επαιεζεύεηαη
µε ηππνπνηεµέλεο µεζόδνπο δνθηµήο. Οη βαζκνί ζηεγαλόηεηαο (ΙΡ) νξίδνληαη αλαιπηηθά ζην
Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 60529.
Γένια Καλυδίυζη (generic cabling): Σν ηειεπηθνηλσληαθό ζύζηεκα δνκεκέλεο θαισδίσζεο,
ην νπνίν ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν πιήζνο από εθαξκνγέο. Σν πιηζκηθό (hardware), ην νπνίν
εμαξηάηαη από ηελ εθαξκνγή, δελ απνηειεί κέξνο ηεο Γέληαο Καισδίσζεο.
Γήινη Δκπομπή: Δθπνκπή από ζηαζκνύο, νη νπνίνη βξίζθνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο.
Γπαμμή: ύλνιν απνηεινύκελν από αγσγνύο ή θαη θαιώδηα πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε κεηάδνζε
ζεκάησλ από έλα ζεκείν ζε έλα άιιν ζεκείν.
Γπαμμή Μεηαθοπάρ (Καλώδιο): ύλνιν ελόο ή πεξηζζνηέξσλ αγσγώλ ηνπ ηδίνπ ηύπνπ θαη
Καηεγνξίαο εληόο ηνπ ηδίνπ πεξηβιήκαηνο από βηνκεραληθή παξαγσγή. Η Γξακκή Μεηαθνξάο
κπνξεί λα δηαζέηεη ζσξάθηζε.
Γπαμμή Μεηαθοπάρ Ππόζβαζηρ Γικηύος: Σν θαιώδην ζύλδεζεο ησλ δηεπαθώλ ηνπ
εμσηεξηθνύ δηθηύνπ κε ηνλ θαηαλεκεηή ηεο γέληαο θαισδίσζεο.
Γιαλειηοςπγικόηηηα (interoperability): Η ηθαλόηεηα δύν ή πεξηζζόηεξσλ ζπζηεκάησλ ή
εθαξκνγώλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ακνηβαία ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο.
Γίκηςο Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών: Σα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ν
εμνπιηζκόο κεηαγσγήο ή δξνκνιόγεζεο θαη νη ινηπνί πόξνη πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά
ζεκάησλ, κε ηε ρξήζε θαισδίνπ, ξαδηνζεκάησλ, νπηηθνύ ή άιινπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ κέζνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνξπθνξηθώλ δηθηύσλ, ησλ ζηαζεξώλ (κεηαγσγήο δεδνκέλσλ κέζσ
θπθισκάησλ θαη παθεηνκεηαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηύνπ) θαη θηλεηώλ
επίγεησλ δηθηύσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ, εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε
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κεηάδνζε ζεκάησλ, ησλ δηθηύσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ξαδηνηειενπηηθέο εθπνκπέο, θαζώο
θαη ησλ δηθηύσλ θαισδηαθήο ηειεόξαζεο, αλεμάξηεηα από ην είδνο ησλ κεηαθεξόκελσλ
πιεξνθνξηώλ.
Δζυηεπική εγκαηάζηαζη: Σν ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην ζύζηεκα νδεύζεσλ θαη
ηε γέληα θαισδίσζε (θαισδηαγσγνί, ζσιήλεο, θνπηηά δηαθιάδσζεο, ηθξηώκαηα, γξακκέο
κεηαθνξάο, ζηνηρεία ηεξκαηηζκνύ θιπ), ηα νπνία βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθό ηεο νηθνδνκήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θεξαηνζπζηεκάησλ γηα ηελ ηξνθνδόηεζε κε ζήκαηα ηνπ θάζε
επηκέξνπο δηθηύνπ.
Θεπμοκπαζία Λειηοςπγίαρ: Η ζεξκνθξαζία ηεο θαισδίσζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ζέζε
ζε ιεηηνπξγία ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη
νπνηαδήπνηε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππνζηήξημε θάπνηαο εθαξκνγήο.
Κανάλι επικοινυνίαρ: Οπνηνδήπνηε κέζν κεηάδνζεο πνπ απνηειείηαη από παζεηηθά ζηνηρεία
γηα ηε ζύλδεζε ηνπ ελεξγνύ εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη ηε ζύλδεζε ηνπ ελεξγνύ εμνπιηζκνύ κε ηε
δηεπαθή ηνπ εμσηεξηθνύ δηθηύνπ.
Καηαζκεςαζηήρ – Δγκαηαζηάηηρ: Σν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν θαηέρεη ηελ
νξηδόκελε από ην λόκν άδεηα γηα ηελ αλάιεςε ηεο εθηέιεζεο έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Καηάηαξη MICE: ύζηεκα θαηάηαμεο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ
εγθαζίζηαηαη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:


Μεραληθήο Αληνρήο (Μ)



Καζαξόηεηαο θαη ηεγαλόηεηαο (Ι)



Κιηκαηνινγηθήο θαη Υεκηθήο Αληνρήο (C)



Ηιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηόηεηαο (Δ)

Κενηπικό ζςγκπόηημα κεπαιών λήτηρ παδιοθυνικών και ηηλεοπηικών ζημάηυν
εςπςεκπομπήρ (γήινηρ και δοπςθοπικήρ): Ωο ηέηνην νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ θεξαηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ιήςε ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ ζεκάησλ, θαζώο θαη
επξπεθπνκπήο γεληθόηεξα, γήηλεο θαη δνξπθνξηθήο, νη νπνίεο πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
από ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ.
Μελεηηηήρ: Σν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν θαηέρεη ηελ νξηδόκελε από ην λόκν άδεηα
γηα ηε κειέηε έξγσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
Όδεςζη: Καζνξηζκέλε δηαδξνκή κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ηεξκαηηζκνύ, ηελ νπνία αθνινπζνύλ νη
θαισδηαγσγνί.
Πεπίβλημα: Έλα ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ελόο πιηθνύ από νξηζκέλεο
εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαη επίζεο ηελ πξνζηαζία ελόο αγώγηκνπ κέξνπο από επαθή πξνο όιεο ηηο
θαηεπζύλζεηο.
ύζηημα Γιασείπιζηρ Καλυδίυζηρ: Η ηεθκεξίσζε, ε νλνκαηνδνζία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ε αληίζηνηρε ζεκαηνδόηεζή ηνπ κε θαηάιιειεο εηηθέηεο (όπνπ απηό είλαη
εθηθηό), όπσο επίζεο θαη ηα αξρεία, ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεγέο
πιεξνθνξίαο γηα ηελ θαισδίσζε θαη ηε δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο. Μέζσ ηνπ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο γίλεηαη ε δηαρείξηζε θάζε πξνζζήθεο ή αιιαγήο ζηελ εγθαηάζηαζε. Οη αξρέο ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηζρύνπλ ηόζν ζε πεξηπηώζεηο δηθηύσλ νπηηθώλ ηλώλ, όζν θαη ζε
θαισδίσζε ραιθνύ.
ύζηημα Οδεύζευν: Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαηεπκέλεο όδεπζεο ησλ θαισδίσλ
αλάινγα κε ην πιήζνο ηνπο κε ρξήζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο.
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Τπηπεζία Γοπςθοπικήρ Δςπςεκπομπήρ: Τπεξεζία ξαδηνεπηθνηλσλίαο ζηελ νπνία ζήκαηα
εθπεκπόκελα ή αλακεηαβηβαδόκελα από δηαζηεκηθνύο ζηαζκνύο πξννξίδνληαη γηα απεπζείαο
ιήςε από ην επξύ θνηλό.
Τπηπεζία Δςπςεκπομπήρ: Τπεξεζία ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ζηελ νπνία νη εθπνκπέο
πξννξίδνληαη γηα απεπζείαο ιήςε από ην γεληθό θνηλό. Η ππεξεζία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
κεηάδνζε δεδνκέλσλ, εθπνκπέο ήρνπ, εθπνκπέο ηειεόξαζεο ή άιινπο ηύπνπο εθπνκπήο.
5

Βαζικέρ απαιηήζειρ καηαζκεςήρ

Η νξζή θαηαζθεπή θάζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα
ζηάδηα, ηα νπνία είλαη ε ζρεδίαζε, νη πξνδηαγξαθέο, ε πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε
ιεηηνπξγία θαη δηέπεηαη από ηηο παξαθάησ βαζηθέο απαηηήζεηο:
5.1

Τγιεινή και Αζθάλεια πποζώπυν και εγκαηαζηάζευν

Ο θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1 έηζη ώζηε:
α) Οη ρξήζηεο ηνπ δηθηύνπ θαη νπνηνδήπνηε άιια πξόζσπα όπσο ην ηερληθό πξνζσπηθό
ζπληήξεζεο ην νπνίν απαηηείηαη λα έρεη πξόζβαζε ζε ηειεπηθνηλσληαθά θπθιώκαηα ρακειήο
ηάζεο, λα πξνζηαηεύνληαη από επηθίλδπλε επαθή κε νπνηαδήπνηε επηθίλδπλε ηάζε ιεηηνπξγίαο
θαη από ηπραία έθζεζε ζε αθηηλνβνιία ιέηδεξ.
β) Σo ηερληθό πξνζσπηθό ζπληήξεζεο άιισλ δηθηύσλ ηνπ θηηξίνπ λα πξνζηαηεύνληαη επίζεο από
ηνπο ίδηνπο όπσο πξνεγνπκέλσο θηλδύλνπο.
γ) Να απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε θηλδύλνπ π.ρ. από ηελ πηώζε νπνηνπδήπνηε
αληηθεηκέλνπ ή από ηελ ππεξζέξκαλζε ή από πξνεμέρνληα αληηθείκελα ή από θξνπζηηθέο
ππεξηάζεηο (θεξαπλνί) ή θαθή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε.
δ) Όια ηα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο λα αληέρνπλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ θηηξίσλ ζε
ηέηνην βαζκό ώζηε λα δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο γηα όιε ηελ
πξνβιεπόκελε δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο.
ε) Να ηεξείηαη επαξθήο απόζηαζε δηαρσξηζκνύ κεηαμύ ησλ δηειεύζεσλ ησλ θαισδηώζεσλ θαη
άιισλ κε ειεθηξηθώλ δηθηύσλ. Η απόζηαζε απηή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 mm γηα ηα
επηθίλδπλα δίθηπα θαη 50 mm γηα ηα ππόινηπα δίθηπα. Ωο επηθίλδπλα ραξαθηεξίδνληαη ηα δίθηπα
θαπζίκσλ αεξίσλ, πγξώλ θαπζίκσλ, αηκνύ, ζεξκνύ λεξνύ ζεξκνθξαζίαο αλώηεξεο ησλ 60 ν C
θαη ζσιελώζεσλ πεπηεζκέλνπ αέξα.
Πξνο εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 60728-11 θαη κε
ηε ιήςε, από πιεπξάο ηνπ θαηαζθεπαζηή (κε θξνληίδα θαη επζύλε ηνπ), όισλ ησλ κέηξσλ πνπ
απνθιείνπλ ηελ επίδξαζε μέλσλ ηζρπξώλ ξεπκάησλ θαη ηάζεσλ ζην εζσηεξηθό δίθηπν, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΚΤΑ 50/12081/642, ΦΔΚ Β’ 1222/5-9-2006 [πεξί γεηώζεσλ], ΤΑ ΤπΑλ
Φ.7.5/1816/88 ΦΔΚ Β’ 470/5-3-2004 θαη ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ HD384 θαη ησλ πξνηύπσλ ΔΛΟΣ
ΔΝ 50174-2 θαη ISO/IEC 11801 [πεξί γεηώζεσλ ηεο γέληαο θαισδίσζεο]. Oη δηαηάμεηο ηνπ
ηκήκαηνο 522 ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΗD 384 εθαξκόδνληαη αλάινγα γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθώλ
θαη ηελ εγθαηάζηαζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο.
5.2

Γιαζθάλιζη ηος Αποππήηος ηυν Δπικοινυνιών

Αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο επηθνηλσλίαο από ππνθινπέο θαη γεληθά από
ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξάλνκσλ παξεκβνιώλ ζηα δίθηπα.
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Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε, θαηαζθεπή θαη δηαζθάιηζε όισλ ησλ
ζηνηρείσλ ησλ εζσηεξηθώλ δηθηύσλ.
Ακεπαιόηηηα ηος δικηύος (integrity)

5.3

Αθνξά ζηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ κε ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ηελ
ειαρηζηνπνίεζε παξεκβνιώλ (cross talk) κεηαμύ ηειεπηθνηλσληαθώλ θπθισκάησλ. Απηό
επηηπγράλεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ, ησλ ζρεηηθώλ Πξνηύπσλ
θαη θαλνληζκώλ θαη λνκνζεηεκάησλ πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ.
Πποζπελαζιμόηηηα

5.4

Απνζθνπεί ζηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηύνπ, ζηε ζπληήξεζή ηνπ θαη ζηελ εύθνιε
άξζε βιαβώλ. Απηό επηηπγράλεηαη, θαηά θύξην ιόγν, κε:


Σελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαλεκεηώλ (θεληξηθώλ θαη ηνπηθώλ), ησλ απαξαίηεησλ θξεαηίσλ
θαη ησλ θνπηηώλ δηέιεπζεο ηεο ζσιήλσζεο ζε πξνζηηά ζεκεία.



Σελ απιόηεηα ηεο δνκήο ηεο όιεο θαηαζθεπήο.

Όια ηα πιηθά, ζηα νπνία πεξηιαµβάλνληαη θαη νη ειεθηξηθέο γξαµµέο, πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη
θαηά ηξόπν πνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε εθηέιεζε ρεηξηζµώλ ζ’ απηά, ε επηζεώξεζε, ε
αληηθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζή ηνπο θαη ε πξνζέγγηζε ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο.
Απηέο νη δπλαηόηεηεο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη αηζζεηά ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ
πιηθώλ µέζα ζε πεξηβιήµαηα.
5.5

Δπεκηαζιμόηηηα

Πξέπεη λα γίλεηαη πξόβιεςε έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα εύθνιεο επέθηαζεο ηνπ
ΔΓΗΔ, γηα ηθαλνπνίεζε κειινληηθώλ αλαγθώλ. Δπηηπγράλεηαη βαζηθά κε ηε ζπκκόξθσζε κε
όια ηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πξόηππα, ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζνινγηθή δηάξζξσζε θαη
αλάπηπμε ηνπ όινπ δηθηύνπ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο νδεύζεσλ, όπσο
ζσιήλσλ, θαηαλεκεηώλ θιπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ.
5.6

Λειηοςπγικόηηηα (functionality)

Δπηηπγράλεηαη, βαζηθά, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηππνπνηεκέλσλ πιηθώλ (αγσγνί, θαιώδηα,
εμαξηήκαηα ηεξκαηηζκνύ θαη ζπλαξκνγήο, θξεάηηα, θνπηηά δηέιεπζεο θαη ηεξκαηηζκνύ,
ζσιήλεο), ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο θαη θαηαιιειόηεηαο από
αλεμάξηεηνπο θνξείο, γηα ηελ απνθπγή ελνριεηηθώλ επηδξάζεσλ άιισλ δηθηύσλ θαη γεληθά κε
ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη νδεγηώλ θαηαζθεπήο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
5.7

ήμανζη

Οη ζσιελώζεηο, ηα θξεάηηα, νη θαηαλεκεηέο, νη δηαθιαδώζεηο θαη νη θαισδηώζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζε δηαθηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο εηζαγσγήο ζα πξέπεη λα
εγθαζίζηαληαη θαη λα ζεµαίλνληαη θαηά ηξόπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εύθνιε αλαγλώξηζή ηνπο
θαηά ηνπο ειέγρνπο, ηηο δνθηµέο, ηηο επηζθεπέο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Δηδηθόηεξα, νη ππόγεηεο ζσιελώζεηο, όπνπ δελ εληνπίδνληαη κε ηε βνήζεηα θξεαηίσλ, ζα
ζεκαίλνληαη κε αληρλεύζηκε πξνεηδνπνηεηηθή ηαηλία ηνπνζεηεκέλε ζε απόζηαζε 100 mm πάλσ
από ην ζσιήλα θαη ε δηαδξνµή ησλ ππόγεησλ γξαµµώλ πξέπεη λα απνηππώλεηαη ζε ζρέδην, θαηά
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ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζµόο ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε δνθηµαζηηθώλ
εθζθαθώλ, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-3.
Κάζε θαιώδην πξέπεη λα έρεη κηα κνλαδηθή «ηαπηόηεηα». Κάζε αγσγόο ή θαιώδην πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο ζε θάζε ζεκείν πξόζβαζεο θαη λα δηαθξίλεηαη από άιιεο ππεξεζίεο θαη
ηειεπηθνηλσληαθά θπθιώκαηα, ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1 θαη ISO/IEC 147631.
Οη νδεύζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε, εηδηθά αλ ζε έλα ρώξν εκθαλίδεηαη πάλσ από κία όδεπζε,
ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1 θαη ISO/IEC 14763-1.
Η θεληξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη εγγξαθέο ή/θαη ζρεδηαγξάκκαηα πνπ λα
πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηεο θάζε όδεπζεο πνπ ζπλδέεηαη, καδί κε άιιεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ όδεπζε, πρ ηνλ ηύπν ηεο, ην ρώξν πνπ ε θάζε όδεπζε εκθαλίδεηαη, ηα ζεκεία ηεο
γείσζεο θιπ ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1, IEC60617 θαη ISO/IEC 14763-1.
Όια ηα θαιώδηα πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε ηνπιάρηζηνλ ζηηο δύν άθξεο ηνπο.
Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ θαισδηώζεσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θάζε «ηαπηόηεηα» ησλ
θαισδίσλ, όπσο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία ζρεηηθή, πρ ν ηύπνο ηνπ θαισδίνπ, ην κήθνο ηνπ,
ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο, ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ, ηηο νδεύζεηο πνπ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηηο ζρεηηθέο γεηώζεηο.
ηελ πεξίπησζε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο κε πνιιαπιά δεύγε ράιθηλσλ αγσγώλ ζα πξέπεη ηα
δεύγε απηά λα ζεκαίλνληαη ζε θάζε ζύλδεζε. Πξέπεη λα ππάξρνπλ μερσξηζηέο εγγξαθέο
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ησλ δεπγώλ πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη από
ζπλδέζεηο πνιιαπιώλ θαισδίσλ ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1 θαη ISO/IEC
14763-1.
Γηα θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο ίλεο πξέπεη λα ζεκαίλεηαη ε θάζε νπηηθή ίλα
ρξεζηκνπνηώληαο ην ρξσκαηνθώδηθα πνπ νξίδεηαη ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1 κε
μερσξηζηή ζήκαλζε Οη πξνηεξκαηηζκέλεο νπηηθέο ίλεο (pig tail) πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε
ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ηεο ζεηξάο ΔΛΟΣ ΔΝ 61300-3.
5.8

Ηλεκηπομαγνηηική ςμβαηόηηηα

Ωο ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ λα ιεηηνπξγεί
ηθαλνπνηεηηθά ζην ειεθηξνκαγλεηηθό ηνπ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πξνθαιεί απαξάδεθηεο
ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο ζε άιινλ εμνπιηζκό πνπ βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ απηό. Πξέπεη
λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα κε ηηο ππάξρνπζεο ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο
ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ καγλεηηθά,
ειεθηξηθά ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Απηό επηηπγράλεηαη θαηαξρήλ κε ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο
Δπξσπατθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο Η πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο επηδξά
απνθαζηζηηθά ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα νιόθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ
ζπλδεδεκέλνπ ζ’ απηήλ εμνπιηζκνύ.

6

Γενικέρ απαιηήζειρ εγκαηάζηαζηρ

Όια ηα ζηνηρεία (θαιώδηα, πιηθά ζπλδέζεσλ θαη ηεξκαηηζκνύ), πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξόληα
Καλνληζκό ζα ζεκαίλνληαη ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα εζληθά θαη επξσπατθά Πξόηππα.
Όια ηα κέξε κηαο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη επαξθώο από θζνξά ή αιινίσζε,
ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50173-1 θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε MICE.
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Κάζε ζηνηρείν ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζύκθσλα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία
πξννξίδεηαη.
Όιεο νη ζπλδέζεηο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη επαξθώο γηα λα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο
επηβιαβώλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50173-1 θαη ηελ
πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε MICE.
Οη αγσγνί ή ηα θαιώδηα δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ηάζεο
δηαθνξεηηθήο από απηήλ γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ζεκάησλ ηα νπνία
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο.
Οη ηεξκαηηζκνί ησλ αγσγώλ ή θαισδίσλ πξέπεη λα κελ είλαη εθηεζεηκέλνη θαη λα ρσξίδνληαη από
ηεξκαηηζκνύο αγσγώλ ή θαισδίσλ άιισλ δηθηύσλ.
Οπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε κηαο ππάξρνπζαο
ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.

εγθαηάζηαζεο

πξέπεη λα

Η θαισδίσζε εηζόδνπ ελόο παξόρνπ δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη, αθαηξείηαη ή ηξνπνπνηείηαη
ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ παξόρνπ.
ε ρώξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο από πιεπξάο πγξαζίαο όπσο ινπηξά θαη θνιπκβεηηθέο
δεμακελέο, ηζρύνπλ, όζνλ αθνξά ζην βαζκό πξνζηαζίαο, νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηύπνπ
ΔΛΟΣ HD 384. ε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη εθξήμηκε αηκόζθαηξα, ν εμνπιηζκόο ζα ηθαλνπνηεί ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ησλ Πξνηύπσλ ΔΝ 50173, ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-3 θαη ηνπ ΔΝ
60079.
ε ρώξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο, όπσο λνζνθνκεία, ζρνιεία, αεξνδξόκηα, ζπλεδξηαθνύο ρώξνπο
θαη μελνδνρεία, όπνπ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε αλζξώπσλ, πξέπεη ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο επθιεμηκόηεηαο, κε ρακειή εθπνκπή θαπλνύ θαη
κεδεληθή εθπνκπή αινγόλσλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο
θαλνληζκνύο θαη ηα εζληθά θαη επξσπατθά πξόηππα.
Γεληθά, ηα πιηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο εζσηεξηθώλ δηθηύσλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 334/1994 (ΦΔΚ Α’
176/25-10-1994), κε ην νπνίν πξνζαξκόζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία πξνο ηελ Οδεγία ηνπ
πκβνπιίνπ 89/106/ΔΟΚ ηεο 21-12-1998 «γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεηηθώλ, θαλνληζηηθώλ
θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ όζνλ αθνξά ζηα πξντόληα ηνπ ηνκέα ησλ
δνκηθώλ θαηαζθεπώλ» θαη ηεο Απόθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2000/367/ΔΚ ηεο 3-5-2000
«γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 89/106/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε ησλ
δνκηθώλ πξντόλησλ, ησλ δνκηθώλ έξγσλ θαη κεξώλ ηνπο αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο αληίζηαζεο
ζηε θσηηά».
6.1

ςμμόπθυζη ππορ ηα Ππόηςπα

Κάζε εγθαηάζηαζε θαη θάζε ζηνηρείν ηεο εγθαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθώλ,
πξέπεη λα είλαη ζύµθσλν µε ην αληίζηνηρν Πξόηππν ΔΛΟΣ, ή ην αληίζηνηρν Δλαξµνληζµέλν
Δπξσπατθό Πξόηππν(ΔΛΟΣ ΔΝ/HD), πνπ ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη ε
ζύµβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ Διιεληθά ή
Δπξσπατθά Πξόηππα θάζε πιηθό πξέπεη λα ζπµµνξθώλεηαη µε ηα αληίζηνηρα Γηεζλή Πξόηππα
IEC θαη ISO ή ηηο αληίζηνηρεο πζηάζεηο ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληώλ (ITU) πνπ
ηζρύνπλ γηα απηό.
Σα Πξόηππα ελζσκαηώλνπλ κε ρξνλνινγεκέλεο ή κε ρξνλνινγεκέλεο ηππνπνηεηηθέο
παξαπνκπέο, δηαηάμεηο από άιια δεκνζηεύκαηα. Απηέο νη ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο
ηνπνζεηνύληαη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζην θείκελν θαη ηα δεκνζηεύκαηα αλαθέξνληαη ζηε
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ζπλέρεηα. Γηα ρξνλνινγεκέλεο παξαπνκπέο, επόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο
νπνησλδήπνηε από απηά ηα δεκνζηεύκαηα εθαξκόδνληαη ζηα Πξόηππα κόλνλ όηαλ
ελζσκαηώλνληαη ζε απηό κε ηξνπνπνίεζε ή αλαζεώξεζε. Γηα κε ρξνλνινγεκέλεο αλαθνξέο
εθαξκόδεηαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ δεκνζηεύκαηνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη (πεξηιακβαλνκέλσλ
ηξνπνπνηήζεσλ).
Δθηόο από ηα Πξόηππα θαη ηηο πζηάζεηο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό θαη ηα
νπνία εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο LVD 2006/95/EK, ηεο Οδεγίαο R&TTE 1999/5/EK,
θαη ηεο Οδεγίαο EMC 2004/108/ΔΚ θαη ηα νπνία δεκνζηεύνληαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, επηηξέπνληαη επίζεο θαη άιια Πξόηππα
θαη κέζνδνη παξαγσγήο πνπ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ σο άλσ Οδεγηώλ θαηά ην ζρεδηαζκό,
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ εζσηεξηθώλ δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ
επηθνηλσληώλ. Δπίζεο επηηξέπνληαη Πξόηππα θαη κέζνδνη παξαγσγήο όπσο απηά ηζρύνπλ ζε άιια
Κξάηε – Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρώξεο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ΔΟΥ)
θαη ηελ Σνπξθία, ηα νπνία παξέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδύλακν επίπεδν απόδνζεο κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηνλ παξόληα Σερληθό Καλνληζκό.
6.2

Δπιλογή ηυν ςλικών

Καηά ηελ επηινγή ησλ πιηθώλ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ππόςε θπξίσο νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, νη
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ην ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ, ζύκθσλα κε ηα Πξόηππα ΔΛΟΣ HD
384.3.S2, ΔΛΟΣ EN 50173-1 θαη ΔΛΟΣ 1422.
6.3

Καλυδιώζειρ εξυηεπικού σώπος

6.3.1 Πποζηαζία από ςγπαζία και ςπεπιώδη ακηινοβολία
Κάζε ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ζε εθηεζεηκέλν ζεκείν πξέπεη λα έρεη βαζκό πξνζηαζίαο σο πξνο
είζνδν λεξνύ ηνπιάρηζηνλ IPX3 ή λα πεξηβάιιεηαη από πεξίβιεκα πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ ίδην
βαζκό πξνζηαζίαο θαη λα εγθαζίζηαηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαηεξείηαη απηόο ν βαζκόο
πξνζηαζίαο. Όπνπ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν βαζκόο
πξνζηαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50173-1
(θαηάηαμε MICE).
Κάζε θαισδίσζε ή εμάξηεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη εθηίζεηαη
ζε ππεξηώδε αθηηλνβνιία, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από πιηθό αλζεθηηθό ζε ππεξηώδε
αθηηλνβνιία, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-3.
6.3.2 Καλυδιώζειρ μέζα ζε καηαζκεςή πποζηαηεςμένη από ςγπαζία και ςπεπιώδη
ακηινοβολία
Οη θαισδηώζεηο ζε πξνζηαηεπκέλε από εμσηεξηθέο επηδξάζεηο θαηαζθεπή (π.ρ. θιεηζηή
ζήξαγγα) κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνληαη όπσο αλ ήηαλ ζε εζσηεξηθό ρώξν, θάησ από ηηο ίδηεο
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο. ε πεξηπηώζεηο αλνηθηώλ ζεξάγγσλ, νη θαισδηώζεηο πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη κε βαζκό πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ είζνδν λεξνύ ηνπιάρηζηνλ IPX3 ή λα
πεξηβάιινληαη από πεξίβιεκα πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ ίδην βαζκό πξνζηαζίαο θαη λα εγθαζίζηαηαη
θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαηεξείηαη απηόο ν βαζκόο πξνζηαζίαο.
6.4

Απαγοπεύζειρ

Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ ζε θξεάηηα αλειθπζηήξσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε θαισδίσζεο θάησ από ηα επηρξίζκαηα, ρσξίο λα είλαη κέζα ζε ζσιήλσζε.
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7

Πεπιεσόμενο μελέηηρ

7.1
Γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη νη εγθαηαζηάζεηο ΔΓΗΔ, όπνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 2 ηεο παξνύζαο Απόθαζεο, πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ θαη έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα Πξόηππα, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε κειέηεο, ε νπνία
εθπνλείηαη θαη ππνγξάθεηαη από αξκόδην θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία κειεηεηή.
7.2

Η κειέηε πεξηιακβάλεη:

α) Σερληθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινύλ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηα αληίζηνηρα πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη
ζε απηόλ, ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηελ εγθαηεζηεκέλε ππνδνκή, αιιά θαη ησλ
αλαγθαίσλ κεηξήζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
εγθαηάζηαζεο, αλάινγα κε ηελ ππνζηεξηδόκελε ηερλνινγία, κε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη
δηαθξηβσκέλσλ νξγάλσλ κέηξεζεο.
β) ρέδηα (θαηόςεηο ησλ νξόθσλ θαη θαηαθόξπθν δηάγξακκα) ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ, ζην
νπνίν ζα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξώο όια ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε εγθαηάζηαζε, ηε
κεζνδνινγία εγθαηάζηαζεο, ηελ ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο, ηηο δηαζηάζεηο ησλ επί κέξνπο
ρώξσλ εγθαηάζηαζεο θιπ, θαζώο θαη αλαθνξά ζηα πξόηππα πνπ πιεξνί. Σα ζρέδηα πνπ
ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα ISO/IEC 14763-1, IEC 60617 θαη
ISO/IEC14763-2.
8
Δνέπγειερ μεηά
εγκαηάζηαζηρ

ηην ολοκλήπυζη ηηρ εγκαηάζηαζηρ

–

Πιζηοποίηζη ηηρ

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη ππνρξεσηηθά εξγαζίεο
πηζηνπνίεζεο όισλ αλεμαηξέησο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπηθώλ δηθηύσλ LAN, ραιθνύ ή/θαη
νπηηθώλ ηλώλ, (εθηόο ηεο εηζαγσγήο ηνπ παξόρνπ όηαλ απηή γίλεηαη κε ραιθό θαη ηεο δηαλνκήο
ηειεθσληθνύ δηθηύνπ), θαζώο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επξπεθπνκπήο (γήηλεο ή/θαη
δνξπθνξηθήο), από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή/θαη ηνλ επηβιέπνληα ηεο θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο
(όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία), ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο,
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά πξόηππα (ηόζν όηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη ζε ιεηηνπξγία όζν θαη
εθηόο ιεηηνπξγίαο). Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνύκελσλ κεηξήζεσλ, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη
θαηάιιεια δηαθξηβσκέλα όξγαλα. Γε ρξήδνπλ πηζηνπνίεζεο κέζσ εηδηθώλ νξγάλσλ θαη
γλώζεσλ νη εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη πξνεγνπκέλσο (π.ρ. ζπξνηειεόξαζε,
ζπξνηειέθσλν, ζπλαγεξκόο θιπ.)
Ο θαηαζθεπαζηήο ππνγξάθεη θαη παξαδίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε κεηξήζεηο πηζηνπνίεζεο
πξνεξρόκελεο από δηαθξηβσκέλν όξγαλν πηζηνπνίεζεο, θαηαιιειόηεηαο θαη εγγύεζεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ΔΓΗΔ. Δπίζεο παξαδίδεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε αληίγξαθν ηεο κειέηεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ΔΓΗΔ όπσο απηή εθαξκόζηεθε (as built drawings), ζύκθσλα κε ην Πξόηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 50174-1. Tα έμνδα ησλ εξγαζηώλ πηζηνπνίεζεο επηβαξύλνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Η εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ίζε κε ηελ εγγύεζε πνπ δίλεηαη
από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηόζν γηα ηα αθαλή όζν θαη ηα εκθαλή
κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο.
ε πεξίπησζε εκθάληζεο βιάβεο εληόο ησλ αλσηέξσ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ, ε νπνία νθείιεηαη
ζε αζηνρία πιηθνύ ή θαθή πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ ή αθόκα ζε θαθή εγθαηάζηαζε, ηόηε ππεύζπλνο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απηήο είλαη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν εγθαηαζηάηεο.
Μηα εγθαηάζηαζε κπνξεί λα εθηειείηαη θαηά απηόλνκα ηκήκαηα από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο
θαηαζθεπαζηέο. Κάζε θαηαζθεπαζηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ην ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν
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εθηειέζζεθε από ηνλ ίδην θαη βεβαηώλεη ηε ζπκκόξθσζε απηνύ ηνπ ηκήκαηνο κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.
Αληίγξαθν ησλ κεηξήζεσλ πηζηνπνίεζεο, θαηαιιειόηεηαο θαη εγγύεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο
ηεξείηαη από ηνλ ηδηνθηήηε θαη ηνλ εγθαηαζηάηε ή θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ επί 10 ρξόληα από
ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηδεηθλύεηαη ζηηο αξκόδηεο Αξρέο εθόζνλ
δεηεζεί.
9

Σεσνικέρ Απαιηήζειρ

ηα εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ εθαξκόδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
αθνξνύλ:
α) Δγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ (ICT), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ επηθνηλσληώλ γξακκήο ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο (PLC) όπσο ζην Πξνζάξηεκα
Α.
β) Δγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ (BCT) όπσο ζην Πξνζάξηεκα Β.
γ) Δγθαηαζηάζεηο απηνκαηηζκνύ, ειέγρνπ θαη επηθνηλσληώλ (CCCB) όπσο ζην Πξνζάξηεκα Γ.
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