ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α
Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

A.1

Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο

Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x,
αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νπνία ζα ιάβεη ρψξα ε εγθαηάζηαζε.
Δηδηθφηεξα:


Η εγθαηάζηαζε εληφο θηηξίσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 501741 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ50174-2.



Οη ηειεπηθνηλσληαθέο γεηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ
50310, ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-2 θαη ISO/IEC 11801.



Η εγθαηάζηαζε εθηφο θηηξίσλ, θαζψο θαη απηή πνπ ζπλδέεη θηίξηα, πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ50174-3 θαη ην Πξφηππν ISO/IEC 14763-1.

A.2

Σειεπηθνηλσληαθνί ρώξνη εηζαγσγήο

Σειεπηθνηλσληαθόο ρώξνο εηζαγσγήο: Γηα ηελ είζνδν φισλ ησλ θαισδίσλ ησλ δηάθνξσλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ / παξφρσλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο, ν νπνίνο
απνηειείηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ζεκείν εηζαγσγήο θαη ηελ
απαηηνχκελε ππνδνκή ησλ νδεχζεσλ πνπ νδεγεί ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ηζρχνο, εθφζνλ απηή είλαη απαξαίηεηε. Απαηηείηαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΤ EN 50173-1, ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-3, ISO/IEC 11801 θαη
ISO/IEC 18010.
Ο ηειεπηθνηλσληαθφο ρψξνο εηζαγσγήο πξέπεη λα έρεη επαξθή είηε άκεζν θπζηθφ αεξηζκφ θαη
εμαεξηζκφ είηε άκεζν εμαλαγθαζκέλν αεξηζκφ θαη εμαεξηζκφ κέζσ ζσιελψζεσλ, είηε κεραληθφ
αεξηζκφ θαη εμαεξηζκφ. Σε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαλέσζε ηνπ αέξα ηνπ
ρψξνπ ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ ψξα.
Ο θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ εηζαγσγήο ζα δηαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα απνδίδεη έληαζε
φρη θαηψηεξε απφ 500 lux ζε χςνο 1 m απφ ην έδαθνο.
Οη ηειεπηθνηλσληαθνί ρψξνη εηζαγσγήο δηαθξίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο:
Καηώηεξνο ρώξνο εηζαγσγήο: Δίλαη ν ρψξνο φπνπ εγθαζίζηαληαη ηα θχξηα ζπζηήκαηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηνπο δηάθνξνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαη ηα πηζαλά
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ (π.ρ. ηζφγεην ή ππφγεην). Οκνίσο απφ
απηφ ην ρψξν μεθηλά ε θαισδίσζε θνξκνχ ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ ηνπ αθηλήηνπ.
Αλώηεξνο ρώξνο εηζαγσγήο: Δίλαη ν ρψξνο φπνπ εγθαζίζηαληαη ηα θχξηα ζπζηήκαηα γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο ή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ξαδηνειεθηξηθή εθπνκπή. Σ' απηφλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα λα
ηθαλνπνηνχλ ηα ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ιήςεο ξαδηνειεθηξηθψλ εθπνκπψλ
(π.ρ δνξπθνξηθή θεξαία), γηα ηε δηαλνκή ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηνπ
αθηλήηνπ.
Εληαίνο ρώξνο εηζαγσγήο: Σηελ πεξίπησζε θηηξίσλ κε έλα φξνθν, ν θαηψηεξνο θαη ν αλψηεξνο
ρψξνο εηζαγσγήο φπσο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αλψηεξνπ ρψξνπ εηζαγσγήο, κπνξνχλ λα
ζπλδπάδνληαη κε απηέο ηνπ θαηψηεξνπ ρψξνπ εηζαγσγήο.
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A.3

Φξεάηηα

Τν θξεάηην εηζαγσγήο θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ακέζσο κεηά ηε ξπκνηνκηθή γξακκή
θαη ζηε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Τν θξεάηην
πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζσιελψζεσλ, νη
νπνίεο αξρίδνπλ απφ απφζηαζε 10-20 cm έμσ απφ ηε ξπκνηνκηθή γξακκή, δηα ησλ νπνίσλ
δηέξρνληαη νη θαισδηψζεηο ζχλδεζεο ζηα δίθηπα αλάινγνπ αξηζκνχ παξφρσλ δηθηχνπ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ζσιελψζεσλ δηα ησλ νπνίσλ νη
θαισδηψζεηο ζχλδεζεο νδεχνπλ απφ ην θξεάηην εηζαγσγήο πξνο ην θηίξην. Μεηαμχ ηνπ άμνλα
ζπκκεηξίαο θάζε ζσιήλσζεο θαη νπνηαζδήπνηε γσλίαο ηνπ θξεαηίνπ σο θαη κεηαμχ ησλ αμφλσλ
ζπκκεηξίαο ησλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα ππάξρεη ειάρηζηε απφζηαζε 50 mm, θαη κεηαμχ ηνπ
άμνλα ζπκκεηξίαο κηαο ζσιήλσζεο θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα ππάξρεη ειάρηζηε
απφζηαζε 75 mm. Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
απνθιείεηαη ε είζνδνο λεξνχ ζε απηφ θαη ζηηο ζσιελψζεηο κε ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ
θιίζεσλ. Δπίζεο, λα απνθιείεηαη ε είζνδνο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, ηφζν ζην θξεάηην φζν θαη
ζηηο ζσιελψζεηο, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-3.
Τν θξεάηην θαη ην θάιπκκά ηνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ
θνξηίνπ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 124. Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, πξέπεη λα
παξέρεη ηζνδχλακε πξνζηαζία απφ πγξαζία θαη κεραληθή θαηαπφλεζε, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα
ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-3. Τν θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα έρεη ραξαγκέλα
ηα αξρηθά ΔΓΗΔ, έηζη ψζηε λα είλαη ζαθέο φηη εληφο πεξηέρνληαη θαισδηψζεηο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ.
Δπίζεο, ην θάιπκκα ηνπ θξεαηίνπ πξέπεη λα είλαη ηζνεπίπεδν κε ηελ πεξηβάιινπζα επηθάλεηα θαη
λα είλαη εθνδηαζκέλν κε δηάηαμε αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη αζθάιεηα απφ πξφζβαζε
κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. Ψο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ζεσξείηαη ν θάηνρνο ή ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ ή εμνπζηνδνηεκέλνο έλνηθνο ηνπ θηηξίνπ.
Τα θξεάηηα εμαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα ηεο ζσιήλσζεο θαη θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο
ζην έδαθνο θαη ζην δάπεδν ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:


Σηα ζεκεία αιιαγήο θαηεχζπλζεο.



Σηα ζεκεία θακππιφηεηαο εθφζνλ ε αθηίλα θακππιφηεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ην
εηθνζαπιάζην ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα.



Σηα ζεκεία αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ ζσιήλσλ (πιηθφ-δηαηνκή).



Σηηο ζσιελψζεηο εδάθνπο θαη δαπέδνπ (ηζνγείνπ ή ππνγείνπ) έηζη ψζηε, ζε επζχγξακκε
ζπλερή δηαδξνκή, λα κελ ππάξρνπλ ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 30 κέηξσλ νχηε
ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 15 κέηξσλ, εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ κέρξη κία
παξαδεθηή θακπχιε, φπσο αλσηέξσ.

Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο απηψλ ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 200 mm x 200 mm,
κε βάζνο 100 mm, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα δηέιεπζε θαισδίσλ εηζαγσγήο, νπφηε ηζρχεη ν
Πίλαθαο 1.
Τα θξεάηηα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα έρνπλ θαλνληθά δηακνξθσκέλε ηελ
εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα θαη λα κελ πξνεμέρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ.

39

A.4

σιελώζεηο θαη θαισδηαγσγνί (θαλάιηα δηαλνκήο)

A.4.1

Απαηηήζεηο ζπκκόξθσζεο κε πξόηππα

Οη ζσιήλεο θαη ηα ζπζηήκαηα θαλαιηψλ δηαλνκήο κπνξνχλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
κέηαιιν, πιαζηηθφ πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο, νη δε ζσιήλεο έρνπλ ζπλήζσο ζηξνγγπιή
δηαηνκή, είλαη επζείο ή εχθακπηνη (ζπηξάι) θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε θαηαθφξπθεο ή
νξηδφληηεο δηαδξνκέο (ρσλεπηνί ή εμσηεξηθνί). Οη ζσιελψζεηο θαη νη θαισδηαγσγνί δελ
επηηξέπεηαη λα ζηεξεψλνληαη ζε θαιψδηα, ζσιελψζεηο θαη θαισδηαγσγνχο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπ ηχπνπ εγθαηαζηάζεηο.
Πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ:


ΔΝ 50081-1 (Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα – Γέλην πξφηππν εθπνκπήο - Μέξνο 1:
Πεξηβάιινλ θαηνηθηψλ, εκπνξηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηβάιινλ ειαθξηάο βηνκεραλίαο) θαη
ΔΝ 50081-2 (Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα – Γέλην πξφηππν εθπνκπήο - Μέξνο 2:
Βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ)



ΔΝ 50085-1 (Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ γηα
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο - Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο) θαη ΔΝ 50085-2 (Σπζηήκαηα
θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ γηα ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο - Μέξνο 2-1: Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα
ζσιελψζεσλ θαισδίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηνίρνπο θαη ηαβάληα θαη
Μέξνο 2-3: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα θαλαιηψλ εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζαιάκνπο),



ΔΝ 50086 (Σπζηήκαηα ζσιήλσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο),



ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1 (Τερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Δγθαηάζηαζε θαισδίσζεο -- Μέξνο 1:
Πξνδηαγξαθή θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο),



ΔΝ 61537 (Σπζηήκαηα εζράξαο θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα θιίκαθαο θαισδίσλ γηα
δηαρείξηζε θαισδίσλ).

A.4.2

σιελώζεηο εηζαγσγήο

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ην θξεάηην εηζαγσγήο
θαη λα θαηαιήγνπλ ζην ζεκείν εηζφδνπ ζην θηίξην. Ο αξηζκφο θαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ
ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αλεμάξηεησλ ηδηνθηεζηψλ ή ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπ θηηξίνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηεο θχξηαο ρξήζεο ηνπ
(θαηνηθίεο, γξαθεία, ζηέγαζε εηαηξίαο/σλ θιπ).
Αξηζκφο αλεμάξηεησλ
ηδηνθηεζηψλ

Αξηζκφο
ζσιήλσλ

Διάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξνο
θάζε ζσιήλα (mm)

1

1

50

2 έσο 8

1

100

9 έσο 16

2

100

17 έσο 24

3

100

25 ή πεξηζζφηεξεο

4

100

Πίλαθαο 1: Ειάρηζηoο αξηζκόο θαη αληίζηνηρεο δηάκεηξνη ζσιήλσλ εηζαγσγήο
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Κάζε ζσιήλαο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε ειάρηζην βάζνο 500 – 700 mm απφ ηελ ηειηθή
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ ηνλ ζσιήλα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ
ΔΝ 50174-3 θαη ζα θαηαιήγεη ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ρψξν εηζαγσγήο.
Σηα ππφγεηα ηκήκαηα ζσιελψζεσλ, πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 450 mm
απφ γξακκέο ηάζεο 1000 Volt θαη άλσ ή κεγαιχηεξεο ησλ 300 mm θαη, γεληθφηεξα, πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Πίλαθεο 3, 5 θαη 6 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-3.
Με παξεκβνιή ζπκπηεζκέλνπ ρψκαηνο, ε απφζηαζε απηή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε, φηαλ
παξεκβιεζεί ηνίρσκα απφ ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 75 mm ή πιηλζνδνκή πάρνπο 100
mm.
Οη ζσιελψζεηο ζα θέξνπλ ζήκαλζε κε ηελ αλαγξαθή ηνπ Πξνηχπνπ κε ην νπνίν
ζπκκνξθψλνληαη.
A.4.3

σιελώζεηο

Α.4.3.1

Γεληθά

Φξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπνζεηνχληαη ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο.
Οη ζσιελψζεηο πνπ θέξνπλ ηελ θαισδίσζε θνξκνχ ζα βξίζθνληαη ζηνλ άμνλα ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ θαη ζα είλαη θαηά ην δπλαηφλ επζχγξακκεο, ρσξίο πεξηηηέο θακπχιεο.
Οη ζσιελψζεηο πξέπεη:


Καηά θαλφλα λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ειεχζεξνπο επηζθέςηκνπο ηνίρνπο, πνπ λα κελ
είλαη κνλίκσο θαιπκκέλνη κε ζηαζεξά αληηθείκελα φπσο ληνπιάπεο, πιαθάθηα θιπ. Όπνπ
απηφ είλαη, γηα ηερληθνχο ιφγνπο, αδχλαην, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο ζπλερείο, ρσξίο
ελδηάκεζα θξεάηηα ή θνπηηά δηέιεπζεο ή δηαθιάδσζεο. Δληφο ησλ ζσιελψζεσλ πξέπεη
πάληνηε λα ππάξρεη νδεγφο γηα ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο λέσλ θαισδίσλ ή
αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ.



Να κε δηέξρνληαη απφ ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηαζηεκέλνη ππνζηαζκνί
ειεθηξηθήο ηάζεο, απφ ην θξεάηην θαη ην κεραλνζηάζην ηνπ αλειθπζηήξα, απφ ηηο
εμφδνπο θηλδχλνπ θαη απφ ρψξνπο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 60 o C. Σηηο
πεξηπηψζεηο απηέο επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε εθφζνλ νη γξακκέο πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
ππξαζθαιείαο, κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ, εθξήμεσλ θ.ι.π.



Να είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην δίθηπν ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη λα ηεξνχληαη
απαξαίηεηα νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζσιελψζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ
HD 384, ΔΛΟΤ ΔΝ 60728-11 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-2.

Σηηο πεξηπηψζεηο, πνπ νη αγσγνί ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε γεησκέλνπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο, δελ
είλαη αλαγθαία ε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ απνζηάζεσλ αζθαιείαο κεηαμχ ησλ ζσιελψζεσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεηαιιηθή ζσξάθηζε ζσξαθηζκέλνπ θαισδίνπ ή ν καλδχαο ελφο κνλσκέλνπ
θαισδίνπ δελ ζεσξείηαη επαξθέο κνλσηηθφ πιηθφ γηα ηελ ηήξεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Σεκ.1. Έλα εχθακπην θαιψδην δελ απαηηείηαη λα εγθαζίζηαηαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε
αζθαιείαο απφ έλα θαιψδην ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο κηαο ζπζθεπήο, φηαλ ε ηζρχο ηνπ θαισδίνπ
ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο είλαη κηθξφηεξε απφ 1kVA.
Σεκ.2. Ο ρσξηθφο ή κεραληθφο δηαρσξηζκφο απαηηείηαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ηαπηφρξνλεο θαηαζηξνθήο ηεο κφλσζεο ησλ αγσγψλ.
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Σε πεξίπησζε πνπ αγσγνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ή θαλάιη κε αγσγνχο
δηαθνξεηηθήο ηάζεο, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ HD 384 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ
50174-2 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1.
Όζνλ αθνξά ζηηο ειάρηζηεο δηάκεηξνη ησλ ζσιήλσλ αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θαισδίσλ, ην
είδνο ησλ ζσιήλσλ θαη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ε
εζσηεξηθή δηαηνκή ηνπ ζσιήλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ απηή ηνπ δηεξρφκελνπ
αγσγνχ ή δηπιάζηα ηεο ζπλνιηθήο δηαηνκήο φισλ ησλ δηεξρφκελσλ αγσγψλ. Ιδηαίηεξα ζε
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζπληζηάηαη λα πξνβιέπνληαη εθεδξηθνί ζσιήλεο απφ ηνλ Κ.Κ. κέρξη
ηνπο Γεπηεξεχνληεο Καηαλεκεηέο γηα ηε κειινληηθή δηέιεπζε θαισδίσλ παξνρήο λέσλ
ππεξεζηψλ ή ελίζρπζε ηεο εηζαγσγήο θαηά πεξίπησζε.
Θα πξέπεη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα λα ππάξρνπλ θνπηηά δηαθιάδσζεο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ
ζπλερή ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 9 κέηξσλ πνπ λα έρνπλ παξαπάλσ απφ κία παξαδεθηή
θακπχιε ηεο νπνίαο ε αθηίλα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θνξέο ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο
ηεο ζσιήλαο, ζχκθσλα κε ηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά Πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ ζσιήλα. Η ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη
εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εμαξηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή δηέιεπζε ηνπ
θαισδίνπ ρσξίο ηελ αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Σε πεξηπηψζεηο πεξηζζνηέξσλ θακππιψλ
ζα πξέπεη λα κεηψλεηαη αληίζηνηρα, ην ζπλερέο ηκήκα ηεο ζσιήλσζεο ψζηε λα δηέξρνληαη κε
επθνιία ηα θαιψδηα.
Α.4.3.2

Καισδηαγσγνί (θαλάιηα δηαλνκήο)

Φξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ ζπζηνηρηψλ θαισδίσλ ζε
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο γηα λα απνθεχγνληαη νη πνιινί ζσιήλεο. Γεληθά, κπνξεί λα είλαη
κεηαιιηθνί, πιαζηηθνί ή απφ άιιν πιηθφ, έρνπλ ζπλήζσο νξζνγσληθή δηαηνκή θαη ηνπνζεηνχληαη
ζηνπο ηνίρνπο, ζε θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο δηαδξνκέο (ρσλεπηνί ή φρη) ή θαη κέζα ζην δάπεδν,
αλ εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπο.
Δθφζνλ είλαη ρσλεπηνί θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζε θάζε δηαζηαχξσζε ή θακπχιε πξέπεη λα
ππάξρνπλ θνπηηά δηαθιάδσζεο ή θξεάηηα έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ κεγάια ζπλερή ηκήκαηα.
Πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ:


ΔΝ 50085 (Σπζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ θαισδίσλ γηα
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο),



ΔΝ 50086 (Σπζηήκαηα ζσιήλσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο),



ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1 Τερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Δγθαηάζηαζε θαισδίσζεο -- Μέξνο 1:
Πξνδηαγξαθή θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο),



ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-2 (Τερλνινγία Πιεξνθνξηψλ – Δγθαηαζηάζεηο Καισδίσζεο. Μέξνο 2:
Σρεδίαζε εγθαηάζηαζεο θαη εζσηεξηθέο θηηξηαθέο πξαθηηθέο).

Α.4.3.3

Κνπηηά δηαθιάδσζεο

Γεληθά, κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθά, πιαζηηθά ή απφ άιιν πιηθφ, έρνπλ ζπλήζσο ζηξνγγπιή ή
παξαιιειφγξακκε δηαηνκή θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο
δηαδξνκέο (ρσλεπηέο ή φρη).
Τα θνπηηά δηαθιάδσζεο – δηέιεπζεο εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ζθνπφ κε ηα θξεάηηα θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη, βαζηθά, ζηα ηκήκαηα ζσιήλσζεο πνπ θέξνπλ ηηο θαισδηψζεηο.
Τνπνζεηνχληαη:
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Σε επζχγξακκε ζπλερή δηαδξνκή ηεο ζσιήλσζεο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ηκήκαηα
κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ελλέα (9) κέηξσλ θαη φηαλ κεζνιαβνχλ κέρξη ηξεηο (3)
θακπχιεο, ηκήκαηα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ επηά (7) κέηξσλ.



Σε θάζε φξνθν, ζην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ νξφθνπ θαη ζχλδεζήο
ηνπο κε ηνπο άιινπο νξφθνπο (θεληξηθή ζηήιε), εθηφο αλ έρεη θαηαζθεπαζηεί θξεάηην ή
ππάξρεη δεπηεξεχσλ θαηαλεκεηήο.



Σηα ζεκεία δηαθιάδσζεο ηεο ζσιήλσζεο.

Τν κέγεζνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνπο ζσιήλεο θαη ηελ θακπχιε θάκςεο ησλ θαισδίσλ πνπ
θαηαιήγνπλ ζε απηά, ηνλ ηξφπν θαη ηα πιηθά ησλ ζπλδέζεσλ εληφο απηψλ.
A.4.4

εκεία ηεξκαηηζκνύ – ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο

Κάζε ζεκείν ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα έρεη κηα κνλαδηθή ηαπηφηεηα.
Όια ηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη.
Τν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ «ηαπηφηεηα» θάζε ζεκείνπ
ηεξκαηηζκνχ, φπσο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ
50174-1.
Κάζε ηειεπηθνηλσληαθή πξίδα, ή νκάδα πξηδψλ, ζπλδέεηαη αθηηλσηά κε ηνλ εθάζηνηε ηνπηθφ ή
θεληξηθφ θαηαλεκεηή.
Οη ηειεπηθνηλσληαθέο πξίδεο πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ
ΔΛΟΤ ΔΝ 50173-1 θαη ISO/IEC 11801, ελψ ε νπή δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ απφ ην θνπηί ηεο
πξίδαο πξέπεη λα έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν ηα 20 mm.
Σηε ζρεδίαζε ηεο γέληαο θαισδίσζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα έηζη ψζηε νη πξίδεο λα
εγθαζίζηαληαη ζε θαηάιιειν πξνζβάζηκν ρψξν. Η πςειή ππθλφηεηα πξηδψλ απμάλεη ηε
δπλαηφηεηα ηεο θαισδίσζεο λα εμππεξεηήζεη δηάθνξεο αιιαγέο ζηελ πινπνίεζε. Οη πξίδεο
κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη θαηά κφλαο ή ζε νκάδεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο:


Κάζε μερσξηζηφο ρψξνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
πξίδεο,



Η πξψηε πξίδα ζα πξέπεη λα είλαη γηα ηέζζεξα (4) δεχγε ζπκκεηξηθψλ θαισδίσλ,



Η δεχηεξε πξίδα κπνξεί λα είλαη γηα δχν (2) νπηηθέο ίλεο ή ηέζζεξα (4) δεχγε
ζπκκεηξηθψλ θαισδίσλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο,



Κάζε πξίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κφληκε ζήκαλζε νξαηή ζην ρξήζηε,



Σπζθεπέο φπσο ζπκκεηξναζπκκεηξηζηέο (balun) θαη κεηαζρεκαηηζηέο πξνζαξκνγήο
εκπέδεζεο, εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη, πξέπεη λα είλαη εμσηεξηθέο ησλ πξηδψλ.

A.5

Καισδηώζεηο θαη εμαξηήκαηα ηεξκαηηζκνύ

A.5.1

Γεληθέο απαηηήζεηο

Καισδίσζε θνξκνχ (θαηαθφξπθε): Η θαισδίσζε θνξκνχ πξννξίδεηαη λα παξέρεη ηηο
δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ θαη θεληξηθνχ θαηαλεκεηή, θαζψο θαη ησλ
ζεκείσλ εηζαγσγήο ζην θηίξην, αιιά θαη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ θηηξίσλ.
Οξηδφληηα θαισδίσζε: Η νξηδφληηα θαισδίσζε πξννξίδεηαη λα παξέρεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ
ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ (πξηδψλ).
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Η νξηδφληηα θαισδίσζε θαη ε θαισδίσζε θνξκνχ είλαη παγηνπνηεκέλα ζηνηρεία πνπ δελ πξέπεη
λα ηξνπνπνηνχληαη θαη νηηδήπνηε πξέπεη λα αιιάμεη, πξέπεη λα αιιάδεη εμσηεξηθά, δειαδή ζηνπο
ζπλδεηήξεο θαη ζηνλ θαηαλεκεηή.
Η θαισδίσζε ππνδνκήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ πξφηππν ΔΝ50173-1. Δηδηθφηεξα:


Σηηο θαηαζθεπέο θαηνηθηψλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν
ΔΝ50173-4.



Σηηο θαηαζθεπέο γξαθείσλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν
ΔΝ50173-2.



Σηηο θαηαζθεπέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε
κε ην πξφηππν ΔΝ50173-3.



Σηηο θαηαζθεπέο Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ ε θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΝ50173-5.

Δλψζεηο θαισδίσλ επηηξέπνληαη κφλν πξηλ ηνπο ζπλδεηήξεο εληφο ησλ θαηαλεκεηψλ θαη κεηά
ηνπο ζπλδεηήξεο ησλ ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ (πξηδψλ) κε ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα, ζχκθσλα κε
ηα πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ 50173-1 θαη ISO/IEC 11801.
A.5.2

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαισδίσλ

Τα θαιψδηα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα πιεξνχλ θαηά ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνηχπσλ:


Δνθηκέο ζε ειεθηξηθά θαιώδηα θαη θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ ζε ζπλζήθεο ππξθαγηάο:
Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ ΔΝ 60332-ΦΦ



Σερλνινγία πιεξνθνξηώλ - Γέληα ζπζηήκαηα θαισδηώζεσλ: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ
ΔΝ 50173-ΦΦ



Μεηαιιηθά θαιώδηα πνιιαπιώλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνύκελα ζε αλαινγηθέο θαη
ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη έιεγρν: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ EN 50288



Καιώδηα νπηηθώλ ηλώλ: Σεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ EN 60793-2-ΦΦ θαη ζεηξά ΔΛΟΤ EN
60794-2-ΦΦ

Η νλνκαηνινγία ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ 50173-1
θαη ISO/IEC 11801.
A.5.3

Δηαθιαδσηέο

Οη δηαθιαδσηέο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη’ ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ ζεηξψλ
πξνηχπσλ:


ΔΛΟΤ ΔΝ 50173-1 (Τερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Γέληα ζπζηήκαηα θαισδηψζεσλ - Μέξνο
1: Γεληθέο απαηηήζεηο),



ΔΝ 61076 (Σπλδεηήξεο γηα ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ), θαη



EN 60966 (Γεληθή πξνδηαγξαθή γηα δηαηάμεηο θαισδίσλ ξαδηνζπρλφηεηαο θαη δηαηάμεηο
νκναμνληθψλ θαισδίσλ).
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A.6

Καηαλεκεηέο

A.6.1

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε

Γεληθά είλαη ρσλεπηά, επηηνίρηα ή επηδαπέδηα εξκάξηα, νξζνγσληθνχ ζρήκαηνο, ζηηβαξήο
θαηαζθεπήο, απφ κέηαιιν, ή πιαζηηθφ, εμνπιηζκέλα κε νξηνισξίδεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θαηαλεκεηή εηζαγσγήο θαη κε πεδία βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο (Patch Panels) ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θεληξηθνχ θαη ηνπηθνχ θαηαλεκεηή, γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ αγσγψλ ή ησλ
θαισδίσλ. Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηππνπνηεκέλσλ κεηαιιηθψλ ή πιαζηηθψλ εξκαξίσλ,
ζχκθσλα κε ηα Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα.
Σηα ζπγθξνηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηνηθίεο, εθηφο ηνπ θαηαλεκεηή θάζε θηηξίνπ,
θαηαζθεπάδεηαη θαη εμσηεξηθφο θαηαλεκεηήο. Σε θάζε εγθαηάζηαζε δηθηχνπ ππάξρεη
ηνπιάρηζηνλ έλαο θαηαλεκεηήο.
Οη δηαζηάζεηο θαηαλεκεηψλ, κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ γξακκψλ πνπ
εμππεξεηνχλ. Πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν φισλ ησλ θαισδίσλ ησλ
ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα
επέθηαζεο ηεο ηάμεο ηνπ 40% αλά θαισδίσζε, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1.
Τνπνζεηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο, ζε απφζηαζε απφ ην δάπεδν, απφ 200 mm (θάησ πιεπξά) κέρξη
2500 mm (άλσ πιεπξά) θαη ζε θνηλφρξεζηνπο εζσηεξηθνχο θαηά θαλφλα ρψξνπο πνπ λα
πιεξνχλ γεληθά ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α)
Να είλαη μεξνί (ρσξίο πγξαζία), απαιιαγκέλνη απφ επηδξάζεηο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη φρη
ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζε ζθφλε.
(β)
Να κελ είλαη επηθίλδπλνη γηα εξγαζία (π.ρ. φρη ζε θιίκαθεο, πάλσ ή θάησ απφ κεηξεηέο
ηεο ΓΔΗ, ειεθηξηθνχο πίλαθεο, πάλσ απφ πφξηεο θιπ)
(γ)
Να εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο θσηηζκφο ηνπο γηα φιν ην 24σξν. Ο εμσηεξηθφο
θαηαλεκεηήο κπνξεί λα δέρεηαη θπζηθφ θσο, αιιά, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ν
θσηηζκφο ζα δηαζθαιίδεηαη κε θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα απνδίδεη έληαζε φρη θαηψηεξε απφ 500
lux ζε χςνο 1 m απφ ην έδαθνο.
(δ)
Να εμαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο
ζπκβαηφηεηαο.
A.6.2
Ιδηαίηεξεο
δηαθιαδσηή

απαηηήζεηο

γηα

εμσηεξηθή

εγθαηάζηαζε

θαηαλεκεηή

–

Έλαο θαηαλεκεηήο – δηαθιαδσηήο, πνπ εγθαζίζηαηαη ζε εμσηεξηθή εθηεζεηκέλε ζέζε:
(α)
Πξέπεη λα έρεη ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο σο πξνο ηε δηείζδπζε λεξνχ IPX3 ή λα
εζσθιείεηαη ζε έλα πεξίβιεκα πνπ λα παξέρεη ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IPX3 θαη
(β)
Να έρεη εγθαηαζηαζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη ν ειάρηζηνο βαζκφο
πξνζηαζίαο IPX3.
(γ)
Όπνπ είλαη γλσζηφ φηη ε ζέζε κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο,
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξίβιεκα κε αλψηεξν βαζκφ πξνζηαζίαο.
(δ)
Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ζηεγαλά ζηνηρεία
εηζαγσγήο (ζηππηνζιίπηεο).
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A.6.3

Καηαζθεπή πεξηβιήκαηνο θαηαλεκεηή

Κάζε θαηαλεκεηήο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα IEC 60297-1 θαη IEC 60297-2,
θαζψο θαη κε ηηο εμήο απαηηήζεηο:
(α) Οη νπέο εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιειν εμάξηεκα γηα ηελ κε
αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη λα κελ έρνπλ αηρκεξά άθξα θαη αλ ην
πεξίβιεκα ηνπ θαηαλεκεηή είλαη αγψγηκν, λα έρνπλ δαθηχιην δηέιεπζεο απφ κνλσηηθφ πιηθφ.
(β) Να είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ειεθηξηθά αγψγηκσλ πεξηβιεκάησλ, πιαηζίσλ θαη αλαξηήζεσλ
κε ηε γείσζε.
(γ) Οπνηαδήπνηε αλνίγκαηα ζηα πεξηβιήκαηα, εθηφο απφ ηηο εηζφδνπο θαισδίσλ, πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα πεξηβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφηππν
ΔΛΟΤ ΗD 384.
(δ) Η θαηαζθεπή ηνπ θαηαλεκεηή λα κελ έρεη εθηεζεηκέλεο αηρκεξέο γσλίεο θαη άθξεο.
A.6.4

Δηαζπλδέζεηο

Σηελ πεξίπησζε ηνπ Καηαλεκεηή Δηζαγσγήο ε θαηψηεξε θιάζε δηαζχλδεζεο είλαη ε θιάζε C.
Σηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Καηαλεκεηή θαη ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ νη δηαζπλδέζεηο
εληφο ησλ θαηαλεκεηψλ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ή λα ππεξβαίλνπλ ηελ θιάζε ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαισδίσζεο.
A.6.5

Αξρεία

Καηά ηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ γίλνληαη δηαζπλδέζεηο, ν εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα
δηαηεξεί επαξθή αξρεία ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία πνπ έρεη δηεμαρζεί, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θαισδίσλ θαη
ησλ δηαζπλδέζεσλ. Τα αξρεία πξέπεη λα απεηθνλίδνπλ ηελ ηειεπηαία θαηάζηαζε ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη αληίγξαθφ ηνπο παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή γηα λα πεξηιεθζεί ζηνλ
ηερληθφ θάθειν ηεο εγθαηάζηαζεο. Χεθηαθφ αληίγξαθν (CD/DVD) ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ηεο
θαισδίσζεο ζηνλ θαηαλεκεηή ζα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή ζέζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ζχξαο ηνπ
θαηαλεκεηή.
Tα αξρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη
εμεξρφκελσλ θαισδηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη ζηνλ θαηαλεκεηή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ
παξέρνπλ ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ηζρχνο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1.
A.6.6 Κύξηνο Καηαλεκεηήο (Καηαλεκεηήο Κηηξίνπ)
Α.6.6.1

Εγθαηάζηαζε

Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο ηνπνζεηείηαη ζε φιεο ηηο νηθνδνκέο ζην ηζφγεην ή ζην ππφγεην ζε εχθνια
πξνζβάζηκν ρψξν. Δλαιιαθηηθά, ζε πεξηπηψζεηο απηνηειψλ θαηνηθηψλ κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη
εθηφο ηνπ ηζνγείνπ ή ηνπ ππνγείνπ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν ρψξν
νξφθνπ.
Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαζνξηζκέλε ζέζε, εχθνια πξνζβάζηκε,
ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο θαη ζηαζεξέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο έηζη
ψζηε λα ζηεγάδεηαη ε θαισδίσζε θαη ν εμνπιηζκφο κεηάδνζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαρείξηζε
ησλ ζπλδέζεσλ ηεο θαισδίσζεο. Ο εμνπιηζκφο κεηάδνζεο κπνξεί λα είλαη παζεηηθφο ή
ελεξγεηηθφο. Δληφο ηνπ Κχξηνπ Καηαλεκεηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία παξνρή
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ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηξνθνδνηνχκελε απφ αλεμάξηεηε γξακκή ηξνθνδνζίαο, πξνζηαηεπκέλε
απφ ρσξηζηή θαη αθηεξσκέλε ζε απηήλ αζθάιεηα.
Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
ζχλδεζε/ γείσζε αληηθεξαπληθψλ δηαηάμεσλ κε θαιψδην κήθνπο φρη κεγαιχηεξνπ απφ 10 m. Γηα
ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηεο ζχλδεζεο απηήο θαηά πξνηίκεζε πξέπεη λα έρεη κήθνο πεξίπνπ 1,5 m.
Σηηο πεξηπηψζεηο νηθνδνκψλ κε ηδηαίηεξα κεγάιν πιήζνο ζπλδξνκεηψλ, κπνξεί λα εμεηάδεηαη θαη
ε ιχζε θαηαζθεπήο ηνπ Κχξηνπ Καηαλεκεηή ζε ηδηαίηεξν ρψξν, αλ απηφο είλαη θνηλφρξεζηνο θαη
αζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά.
Όηαλ ηνπνζεηείηαη κέζα ζην θηίξην πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηά ηελ θαηάηαμε MICE
θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη λα εγθαζίζηαηαη ζε ζέζε ρσξίο πγξαζία φπνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε κε
δηείζδπζε ζθφλεο θαη πγξαζίαο, θαη πξέπεη λα ζηεξεψλεηαη κε αζθάιεηα ζε έλα κφληκν ζηνηρείν
ηνπ θηηξίνπ, φπσο ηνίρνο, δάπεδν ή θνιφλα.
Ο Κχξηνο Καηαλεκεηήο δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηείηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν φπνπ είλαη
δπλαηφλ λα απνηειεί εκπφδην ή φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ δηαβξσηηθνί αηκνί ή πγξά ή
θαηαηνληζκφο λεξνχ φπσο:
(α) Οπνηνδήπνηε ρψξν πνπ πεξηέρεη εγθαηαζηάζεηο πιπληεξίνπ, ινπηξνχ ή ηνπαιέηαο
ππξνζβεζηηθή θσιεά.
(β) Λεβεηνζηάζην ή κεραλνζηάζην.
(γ) Έμνδν θηλδχλνπ.
(δ) Κνληά ζε κία απηφκαηε θεθαιή θαηαηνληζκνχ δηθηχνπ ππξφζβεζεο, εθηφο αλ:
(i) ν ΚΚ είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε πξνζηαζίαο πνπ λα εκπνδίδεη ηελ πηψζε λεξνχ
επάλσ ηνπ
(ii) ε θεθαιή θαηαηνληζκνχ είλαη εθνδηαζκέλε κε θαηάιιειε δηάηαμε απφθιηζεο ηεο
δέζκεο λεξνχ απφ ηνλ ΚΚ, ή
(iii) ε θεθαιή θαηαηνληζκνχ είλαη μεξνχ ηχπνπ.
Α.6.6.2

Αζθάιηζε ηνπ Κ.Κ.

Ο Κ.Κ. ή ην πεξίβιεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη, πξέπεη λα έρεη απνηειεζκαηηθή δηάηαμε αζθάιηζεο
κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.
Η πξφζβαζε ζηνλ Κ.Κ. ζα γίλεηαη κε ηελ άδεηα θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ (δηαρεηξηζηή, ζπληεξεηή, ηδηνθηήηε ή κεραληθνχ).
Α.6.6.3

Απνζηάζεηο αζθαιείαο γύξσ από ηνλ Κ.Κ.

Πξέπεη λα δηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο γχξσ απφ ηνλ Κ.Κ. φπνπ πξνβιέπεηαη ε δηέιεπζε
πξνζψπσλ ψζηε λα ππάξρεη αζθαιήο θαη άλεηε πξφζβαζε ζηνλ Κ.Κ. θαη δηαθπγή ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ρψξνο ζεσξείηαη επαξθήο φηαλ απφ θάζε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ Κ.Κ.
ζηελ νπνία κπνξεί λα απαηηεζεί πξφζβαζε κέρξη ηνλ απέλαληη ηνίρν ππάξρεη ειεχζεξε απφζηαζε
ηνπιάρηζηνλ 1,2 m, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1.
Α.6.6.4

Ύςνο ηνπνζέηεζεο

Τν πςειφηεξν ζεκείν αθξνδέθηε ηνπ Κ.Κ. ζα βξίζθεηαη ζε χςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 2000 mm
απφ ην έδαθνο.
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Σε πεξίπησζε πνπ ν Κ.Κ. εδξάδεηαη ζην έδαθνο θαη βξίζθεηαη ζε ρψξν κε κφληκε εγθαηάζηαζε
πξφζβαζεο ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ, δελ εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζην χςνο ηνπ πςειφηεξνπ
ζεκείνπ ηνπ Κ.Κ.
Τν ρακειφηεξν ζεκείν αθξνδέθηε ελφο Κ.Κ. εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ δελ ζα βξίζθεηαη
ζε χςνο κηθξφηεξν απφ 350 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο.
Α.6.6.5

Φσηηζκόο

Τν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ Κ.Κ. ζε εζσηεξηθφ ρψξν, ζα θσηίδεηαη κε έληαζε ηνπιάρηζηνλ 500
lux ζε χςνο 1 m απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ.
Α.6.6.6

ήκαλζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Κ.

Όια ηα ζηνηρεία ζην εζσηεξηθφ ηνπ Κ.Κ. ζα έρνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ
50174-1 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ 14763-1.
Α.6.6.7

Δηαζπλδέζεηο ζηνλ Κ.Κ.

Οη δηαζπλδέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Κ.Κ. επηηξέπνληαη κφλν ζε
εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ πάξνρν ηνπ δηθηχνπ πξφζσπα.
Οη δηαζπλδέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Κ.Κ. επηηξέπνληαη ζε
νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ πξφζσπν.
Σε νπνηαδήπνηε επέκβαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηξνπνπνίεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζηνλ Κ.Κ.,
ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ Κ.Κ.
A.6.7 Δεπηεξεύσλ (Σνπηθόο) Καηαλεκεηήο
Αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ γξακκψλ (θχξησλ θαη εθεδξηθψλ), ηνπνζεηείηαη
ζε θάζε νξηδφληηα ηδηνθηεζία, Γεπηεξεχσλ Καηαλεκεηήο (Γ.Κ.) πνπ εμππεξεηεί ηηο δηαζπλδέζεηο
φισλ ησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηεο ηδηνθηεζίαο. Η ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ Κχξην
Καηαλεκεηή γίλεηαη κε αλεμάξηεηε ζσιήλσζε, ε νπνία επεθηείλεηαη κέρξη ην δψκα γηα ηε
δηέιεπζε θαισδίσλ πνπ ζπλδένπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ιήςεο ξαδηνζεκάησλ. Σηνλ Γ.Κ.
θαηαιήγεη θάζε θιάδνο ηεο νξηδφληηαο ζσιήλσζεο κέζα ζηελ ίδηα νξηδφληηα ηδηνθηεζία.
Οη Γ.Κ. πξέπεη λα αζθαιίδνληαη απφ ηνλ ή ηνπο αληηζηνίρνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ, νη νπνίνη θαη
κφλνλ ζα έρνπλ πξνζπέιαζε ζ' απηνχο.
Σε πεξίπησζε πνπ κία νξηδφληηα ηδηνθηεζία επεθηείλεηαη ζε δχν νξφθνπο, είλαη δπλαηή ε
εγθαηάζηαζε ελφο κφλν δεπηεξεχνληνο θαηαλεκεηή, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα ηεο ζεηξάο ΔΛΟΤ
ΔΝ 50173-x.
A.7

Καηαζηνιή ππεξηάζεσλ

Η εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη δηάηαμε θαηαζηνιήο ππεξηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
ηειηθνχ ρξήζηε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηε κειέηε, πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα εζληθά θαη επξσπατθά
πξφηππα, θξίλεηαη φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο.
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A.8

Γεηώζεηο θαη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο

Η απμαλφκελε ρξήζε ζχλζεηνπ ειεθηξνληθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ ζηα θηίξηα, απαηηεί
ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο. Τέηνηνπ είδνπο
δηαηαξαρέο πεξηιακβάλνπλ ηελ έθζεζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαισδίσλ ζε ππεξηάζεηο,
ελδερφκελα θεξαπλνχο, ζθάικαηα (βξαρπθπθιψκαηα) ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο
θαζψο θαη ζε ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο θαη αθηηλνβνινχκελεο ειεθηξνκαγλεηηθέο
δηαηαξαρέο. Η ηζνδπλακηθή ζχλδεζε εληφο ηνπ θηηξίνπ, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο αλαγθαίαο
πξνζηαζίαο σο θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ
νη ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο θαη νη γεηψζεηο θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε Σχζηαζε
Κ.27 «Γηαξζξψζεηο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο θαη γείσζεο εληφο θηηξίνπ ηειεπηθνηλσληψλ» ηεο
Γηεζλνχο Έλσζεο Τειεπηθνηλσληψλ (ITU) θαζψο θαη ηα πξφηππα ISO/IEC 11801, ΔΛΟΤ ΔΝ
50173-1 θαη ΔΛΟΤ ΔΝ 50310.
Δάλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηειεπηθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ζπζθεπψλ, απαηηείηαη ε
ηξνθνδφηεζε κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηα κεηαιιηθά
κέξε θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ηνπο, πνπ ππφθεηληαη ζε θίλδπλν λα βξεζνχλ ππφ ηάζε, πξέπεη λα
ζπλδένληαη ζηελ γείσζε πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο νηθνδνκήο.
A.9

Εγθαηαζηάζεηο αζύξκαηεο πξόζβαζεο θαη δνξπθνξηθώλ θεξαηώλ

A.9.1

Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο

Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ 1422.
A.9.2
ιήςεο

Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο θεληξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θεξαηώλ

Σην αλψηεξν κέξνο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα δηαηίζεηαη επαξθήο ρψξνο ειεχζεξνο απφ εκπφδηα,
πξνζηηφο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
θεξαηψλ ιήςεο ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζεκάησλ επξπεθπνκπήο (γήηλεο ή θαη
δνξπθνξηθήο).
Ο ελ ιφγσ ρψξνο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηε ζηεξέσζε ησλ αληίζηνηρσλ θεξαηνζπζηεκάησλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη
ζηε κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ. Σηε κειέηε απηή πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ ιήςεο δνξπθνξηθήο επξπεθπνκπήο, πνπ εθ ηεο θχζεο θαη ηεο
γεσκεηξίαο ηνπο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλαλ θεληξηθφ ηζηφ θεξαηψλ ιήςεο.
Σε πεξίπησζε χπαξμεο γεηηνληθψλ αληζνυςψλ θηηξίσλ, φπνπ ην ςειφηεξν θηίξην ζθηάδεη θαη
εκπνδίδεη ηε ιήςε ζεκάησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηαζκψλ εθπνκπήο απφ ην ρακειφηεξν θηίξην,
κπνξεί ν ηδηνθηήηεο ή νη ηδηνθηήηεο ηνπ ςεινχ θηηξίνπ λα επηηξέςνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θεξαίαο
ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ ζην ρψξν ηνπ, κε έμνδα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ ρακειφηεξνπ θηηξίνπ.
A.10

Ελαέξηεο θαισδηώζεηο

A.10.1

ηύινη, ππνζηειώκαηα θαη ζηεξίγκαηα

Όινο ν εμνπιηζκφο ζα εγθαζίζηαηαη ή ζα αγθπξψλεηαη ψζηε λα αληέρεη ζην πηζαλφ κέγηζην
θνξηίν.
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A.10.2

Πξνδηαγξαθέο θαισδηώζεσλ

Οη θαισδηψζεηο ζα ηθαλνπνηνχλ ην γέλην πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 50173-1 θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε
ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάηαμε MICE.
A.10.3

Δηαρσξηζκόο γξακκώλ

Γηα ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ελαεξίσλ γξακκψλ θαη ππεξθείκελσλ γξακκψλ ειεθηξηθήο
ηξνθνδνζίαο, δηαζηαπξνχκελσλ ή παξάιιεισλ κε απηέο, ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν Πίλαθαο 2
ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-3, δειαδή:

Γξακκέο
ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ
Κνιψλεο
γξακκψλ
ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ

Τπεξθείκελεο γξακκέο
ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο

Τπεξθείκελεο γξακκέο ειεθηξηθήο
ηξνθνδνζίαο

> AC 1000 V

< AC 1000 V

θαιψδηα / αγσγνί

θνιψλεο

θαιψδηα

αγσγνί

θνιψλεο

[1,5 + (0,015 *
U)] m

1,0 m

0,5 m

1,0 m

0,5 m

[3 + (0,015 * U)]
m

1,0 m

0,5 m

1,0 m

0,5 m

Σεκείσζε: U είλαη ε ηάζε ηεο γξακκήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε kV.
Δάλ ηα θαιψδηα δελ επεξεάδνληαη, ε ειάρηζηε απφζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη 1m.
A.10.4

Ύςνο ησλ γξακκώλ από ην έδαθνο

Γηα ην χςνο ησλ γξακκψλ απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ν Πίλαθαο 1 ηνπ Πξνηχπνπ
ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-3, δειαδή:
Σνπνζεζία

Απόζηαζε

Απηνθηλεηφδξνκνη – θχξηνη δξφκνη

6m

Με ειεθηξηθνί ζπξκνί

6m

Μηθξέο δηαζηαπξψζεηο νδψλ, πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
ππάξμεη πξφζβαζε ζε νρήκαηα, νδνί γεπέδσλ, είζνδνη
θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ

5,5 m

Διάρηζηε απφζηαζε ζε ρψξνπο πνπ δελ δηέξρνληαη νρήκαηα

4m

Κήπνη θαη άιια εηδηθνί ρψξνη

3m
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A.11

Έιεγρνη

Ο έιεγρνο θάζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΤ ΔΝ 50346,
ΔΛΟΤ ΔΝ 50173-1, ISO/IEC 11801 θαη ISO/IEC 14763-3.
Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο απνδνρήο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ην
Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-1.
Πξέπεη λα ηεξείηαη αξρείν φισλ ησλ ζπλδέζεσλ πνπ απέηπραλ λα πεξάζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο
ειέγρνπο απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 50174-2.
Τα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, θαζψο θαη θάζε
άιιε ζρεηηθή κε ηνπο ειέγρνπο πιεξνθνξία, πρ ν ηχπνο ηνπ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε
εκεξνκελία ειέγρνπ, ν δηαρεηξηζηήο, ε ηαπηφηεηα ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ, νη ελέξγεηεο πνπ
έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα «πεξάζεη» έλαο έιεγρνο πνπ είρε απνηχρεη πξνεγνπκέλσο θαη
απνηειέζκαηα επαλειέγρσλ.
A.12

Εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηαγσγήο θαη δξνκνιόγεζεο

1. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηθνηλσλία θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνχ (εζσηεξηθή φπσο θαη απφ/πξνο ηα
δεκφζηα δίθηπα) δηεμάγεηαη κέζσ ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο θπθισκάησλ ή/θαη παθέησλ
(ζπζηήκαηα PABX, routers, servers, modems θιπ) ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθφο θιεηζηφο
ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ ζπζηεκάησλ. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο
ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ (χςνο νξνθήο,
αληνρή δαπέδνπ, παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.ι.π.).
2. Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο πξέπεη λα αζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθά,
ε δε πξφζβαζε λα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή
ηνπ ππεχζπλνπ ζπληεξεηή ή κεραληθνχ.
3. Σε πεξίπησζε πνπ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο επηθνηλσλίαο δηεμάγεηαη ρεηξνθίλεηα (κε ηελ
παξεκβνιή ηειεθσλεηή ή ηειεθσλήηξηαο), ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο εγθαηάζηαζεο
γηα ην ρεηξηζηή κε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (θσηηζκφο, αεξηζκφο,
ζέξκαλζε, ζφξπβνο θιπ).
A.13
Εγθαηαζηάζεηο επηθνηλσληώλ γξακκήο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο (Power Line
Communications – PLC)
A.13.1

Πεδίν εθαξκνγήο

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο αθνξνχλ:


Δγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο ζηελήο δψλεο



Δγθαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο επξείαο δψλεο

A.13.2

Εγθαηαζηάζεηο ζηελνδσληθήο επηθνηλσλίαο PLC

Τα ζπζηήκαηα PLC ζηελήο δψλεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΤ ΔΝ
50065.
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A.13.3

Εγθαηαζηάζεηο επξπδσληθήο επηθνηλσλίαο PLC

Οη δψλεο ζπρλνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ αθνξνχλ επηθνηλσλίεο αζθαιείαο,
επείγνληνο θαη θηλδχλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηηο εθαξκνγέο PLC, φπσο επίζεο θαη νη δψλεο ζπρλνηήησλ ξαδηνθσλίαο βξαρέσλ θπκάησλ
θαη ξαδηεξαζηηέρλε.
A.13.4

Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα

Tα πξνβιήκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο PLC
ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε σο κέζνπ κεηαθνξάο ζεκάησλ ξαδηνζπρλφηεηαο, ησλ ειεθηξηθψλ
δηθηχσλ ρακειήο ηάζεο (230/400 V). Με ηελ εηζαγσγή ζπρλνηήησλ ζηα δίθηπα απηά, ηα ζήκαηα
δηαθεχγνπλ απφ ηα θαιψδηα, ηα νπνία ελεξγνχλ σο θεξαίεο.
Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ ην θαηλφκελν θεξαίαο κεηαβάιιεηαη απφ κία εγθαηάζηαζε
ζε άιιε. Απηή ε παξαζηηηθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππεξεζίεο ξαδηνεπηθνηλσληψλ
θαη επξπεθπνκπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο δψλεο ζπρλνηήησλ. Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο Σχζηαζεο BT 1786 ηεο ITU-R θαη ηεο ΚΥΑ 50268/5137/07 (ΦΔΚ Β’ 1853/13-09-2007). Τα
ραξαθηεξηζηηθά αθηηλνβνινχκελσλ εθπνκπψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ πξνδηαγξάθνληαη
ζηελ Τερληθή Έθζεζε ETSI TR 102324.
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