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Επιθεωρήςεισ
Επικεωριςεισ κα πρζπει να γίνονται ωσ ακολοφκωσ :
-κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του κτιρίου , προκειμζνου να ελενχκοφν τα καμμζνα θλεκτρόδια
-μετά τθν εγκατάςταςθ του .Α.Π.
-περιοδικϊσ κατά τζτοια περιοδικά διαςτιματα όπωσ προςδιορίηονται ανάλογα τθ φφςθ του κτιρίου
που κα προςτατευτεί , π.χ. προβλιματα διάβρωςθσ και θ ταξινόμθςθ του .Α.Π.
-μετά από αλλοιϊςεισ ι επιςκευζσ , ι όταν γίνει γνωςτό ότι το κτίριο χτυπικθκε από κεραυνό
Κατά τθ διάρκεια περιοδικισ επικεϊρθςθσ , είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να ελζγχονται τα παρακάτω:
-παραμόρφωςθ και διάβρωςθ των ςτοιχείων των αλεξ/νων, αγωγϊν και ςυνδζςεων
-διάβρωςθ των θλεκτροδίων γείωςθσ
-αντίςταςθ γείωςθσ αξία ςτο ςφςτθμα τερματιςμοφ γείωςθσ
-κατάςταςθ των ςυνδζςεων , ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ και ςτθρίγματα

Συντήρηςη
Tακτικζσ επικεωριςεισ είναι μζςα ςτισ ςτοιχειϊδεισ καταςτάςεισ για αξιόπιςτθ ςυντιρθςθ ενόσ
.Α.Π. Ο ιδιοκτιτθσ τθσ περιουςίασ κα πρζπει να είναι ενιμεροσ για όλα τα παρατθροφμενα
λάκθ/ηθμίεσ, και κα πρζπει να επιςκευάηονται το ςυντομότερο.

Οδηγίεσ για τον ςχεδιαςμό, την καταςκευή, την ςυντήρηςη και την επιθεώρηςη Σ.Α.Π.
Η καταςκευι ενόσ .Α.Π. για ζνα υπάρχον κτίριο κα πρζπει πάντα να ηυγίηεται ζναντι άλλων μζτρων
αντικ/κισ προςταςίασ το οποίο δίνει του ιδίου επιπζδου προςταςία με μειωμζνο κόςτοσ.
Σο .Α.Π. κα πρζπει να ςχεδιάηεται και να εγκακίςταται από ςχεδιαςτζσ .Α.Π. και εγκ/τεσ.
Ο ςχεδιαςτισ και ο εγκαταςτάτθσ .Α.Π. κα πρζπει να είναι ικανόσ να αξιολογιςει και τα θλεκτρικά
και τα μθχανικά αποτελζςματα τθσ κεραυνικισ εκκζνωςθσ και να είναι εξοικειωμζνοσ με τισ γενικζσ
αρχζσ τθσ (EMC) θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.
χεδίαςθ , εφαρμογι και δοκιμι ςε ζνα .Α.Π. περιλαμβάνει ζναν αρικμό από τεχνικά πεδία και
κάνει τισ απαιτιςεισ για ςυνδιαςμό από όλα τα μζρθ που ςυςχετίηονται με το κτίριο να εξαςφαλίηει
τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ αντικεραυνικισ προςταςίασ με ελάχιςτο χαμθλότερο κόςτοσ και τθν
ελάχιςτθ προςπάκεια. Η διαχείριςθ ενόσ .Α.Π. κα είναι αποδοτικι εάν τα βιματα ςτο ςχζδιο Ε.1
ακολουκοφνται .Μζτρα εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ, ιδιαιτζρωσ για κτίρια που
περιλαμβάνουν εκτεταμζνεσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ εγκ/ςεισ.
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Χαρακτθριςτικά του κτιρίου που πρζπει να
προςτατευτεί

Εκτίμιςθ κινδφνου και κακοριςμόσ του
απαιτοφμενου επιπζδου προςταςίασ

Επιλογι του τφπου του εξωτερικοφ .Α.Π.

Σφποσ υλικϊν (προβλιματα διάβρωςθσ
)(εφφλεκτεσ επιφάνειεσ)

Μζτρθμα των εξαρτθμάτων
αντικ/κισ προςταςίασ

Φυςικά εξαρτιματα

φςτθμα αλεξικεραφνων

Οριηόντιοι αγωγοί
οροφισγια ςφςτθμα
πλζγματοσ

Κατακόρυφοι ράβδοι
αλεξ/νων

Εναζρια καλϊδια
αλεξ/νων

Φυςικοί τερματιςμοί

φςτθμα αγωγϊν κακόδου

χεδιαςμόσ των
αγωγϊν κακόδου

Κρυμμζνοι ι
εκτεκειμζνοι

Αρικμόσ που
απαιτοφνται

Φυςικά εξαρτιματα

φςτθμα τερματιςμοφ γείωςθσ

Σφπου Β θλεκτρόδιο κεμελίωςθσ

Α, ι Α & Β τφποι θλεκτροδίου
γείωςθσ

Φυςικά εξαρτιματα

χεδιαςμόσ εςωτερικοφ .Α.Π.

Δζςιμο & ζλεγχοσ

Εγγφτθτα & δρομολόγθςθ των
καλωδίων

.Α.Π. ςχζδια & προδιαγραφζσ

χζδιο Ε.1 χζδιο .Α.Π. Διάγραμμα Ροισ (IEC62305-3)
ΗΜΕΙΩΗ: Διαςυνδζςεισ • απαιτεί τθν πλιρθ ςυνεργαςία αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν, & ςχεδιαςτι
.Α.Π.
Σα μζτρα εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ επεκτείνονται από το ςτάδιο ςχεδιαςμοφ , ςτον οποίο όλα τα
ςχζδια κα πρζπει να εγκρικοφν , διαμζςου του .Α.Π. καταςκευαςτικοφ κομματιοφ, κατά τθν
διάρκεια του οποίου όλα τα ουςιϊδθ μζρθ του .Α.Π. είναι απροςπζραςτα για επικεϊρθςθ μετά
αφοφ τελειϊςουν οι εργαςίεσ καταςκευισ, κα πρζπει να ελζγχονται. Μζτρα εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ
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ςυνεχίηουν μζςω τθσ διαδικαςίασ αποδοχισ , όταν τα τελειωτικά μζτρα του .Α.Π. κα πρζπει να
εκτελοφνται μαηί με τθν αποπεράτωςθ των τελικϊν εγγράφων δοκιμϊν και τελικϊσ διαμζςω τθσ
ςυνολικισ ηωισ ενόσ .Α.Π. με τον προςδιοριςμό προςεκτικϊν περιοδικϊν επικεωριςεων , ςε
ςυμφωνία με το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ.
Όπου γίνονται μετατροπζσ ςε ζνα κτίριο ι ςτισ εγκαταςτάςεισ του , κα πρζπει να γίνεται ζνασ
ζλεγχοσ , που κα κακορίηει αν θ υπάρχουςα αντικεραυνικι προςταςία είναι ςφμφωνθ με τα
Πρότυπα. Αν βρεκεί ότι θ προςταςία είναι ανεπαρκισ , κα πρζπει να γίνουν χωρίσ καμία
κακυςτζρθςθ βελτιϊςεισ.

Σχεδιαςμόσ ενόσ Σ.Α.Π.
Πρίν από κάκε αναλυτικι εργαςία ςχεδιαςμοφ ςτο .Α.Π., ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π. κα πρζπει όπου
είναι λογικϊσ πρακτικό , να παρζχει βαςικι πλθροφόρθςθ όςον αφορά τθ λειτουργία , το γενικό
ςχεδιαςμό , τθν καταςκευι και τθν τοποκεςία του κτιρίου.
Όταν το .Α.Π. δεν ζχει ακόμα προςδιοριςτεί από τθν αρχι αδειοδότθςθσ , ο αγοραςτισ ι ο
ςχεδιαςτισ του .Α.Π. κα πρζπει να κακορίςει αν κα προςτατεφςει το κτίριο με ζνα .Α.Π. ι όχι , με
το ν’ακολουκιςει τισ διαδικαςίεσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου που δίνεται ςτο IEC 62305-2.

Διαβουλεφςεισ
τα βιματα του ςχεδιαςμοφ και τθσ καταςκευισ ενόσ νζου κτιρίου, ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π., ο
εγκ/τθσ του .Α.Π. και όλα τα άλλα άτομα που είναι υπεφκυνα για τθν εγκ/ςθ ςτο κτίριο, ι για τουσ
κανονιςμοφσ που αφοροφν τθν χριςθ του κτιρίου (π.χ. αγοραςτισ, αρχιτζκτων, χτίςτθσ) κα πρζπει να
είναι μονίμωσ ςε διαβοφλευςθ.
Σο διάγραμμα ροισ που δίνεται ςτο ςχζδιο Ε.1 κα διευκολφνει τον ορκολογικό ςχεδιαςμό ενόσ
.Α.Π.
τα βιματα του ςχεδιαςμοφ και τισ καταςκευισ ενόσ .Α.Π. για ζνα υπάρχον κτίριο κα πρζπει να
γίνουν διαβουλεφςεισ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ. Οι διαβουλεφςεισ μπορεί να χρειαςτεί να
γίνουν διαμζςω του ιδιοκτιτθ , τον καταςκευαςτι ι τον οριηόμενο αντιπρόςωπο. Για υπάρχοντα
κτίρια ο ςχεδιαςτισ .Α.Π. κα πρζπει να παρζχει ςχζδια που κα τροποποιθκοφν από τον εγκ/τθ του
.Α.Π. όπου είναι απαραίτθτο.
Σακτικζσ διαβουλεφςεισ μεταξφ των εμπλεκόμενων κα πρζπει να ζχουν αποτζλεςμα ζνα
αποτελεςματικό .Α.Π. ςτο χαμθλότερο δυνατόν κόςτοσ. Για παράδειγμα ο ςυνδιαςμόσ των .Α.Π.
ςχεδιαςμόσ, , καταςκευαςτικι δουλειά μπορεί πολφ ςυχνά να απομακρφνει τθν ανάγκθ για
ςυγκολλθμζνουσ αγωγοφσ και να μειϊνει το μικοσ όςων είναι απαραίτθτoι. Πολφ ςυχνά τα
καταςκευαςτικά κόςτθ μειϊνονται ςθμαντικά με τθν παροχι κοινϊν διαδρομϊν για πολλζσ εγκ/ςεισ
εντόσ ενόσ κτιρίου.
Διαβουλεφςεισ είναι επίςθσ απαραίτθτεσ προκειμζνου να διευκολυνκεί θ επικεϊρθςθ .

Οι κφριοι διάδικοι ςτην διαβοφλευςη
Ο ςχεδιαςτισ .Α.Π. κα πρζπει να ζχει όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ και τον ιδιοκτιτθ ενιμερουσ.
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Σο ξεκακάριςμα τθσ ευκφνθσ των εμπλεκομζνων για τον ςχεδιαςμό του .Α.Π. μεταξφ των
εμπλεκομζνων , είναι ςθμαντικό. Ζνα παράδειγμα μπορεί να είναι θ ςτεγανοποίθςθ του κτιρίου που
μπορεί να διατθρθκεί από εξαρτιματα
.Α.Π. ι από αγωγοφσ ςφνδεςθσ θλεκτροδίων γείωςθσ που γίνονται κάτω από τθν κεμελίωςθ του
κτιρίου.

Αρχιτζκτονεσ
Θα πρζπει να ςυμφωνοφνται με τον αρχιτζκτονα τα παρακάτω:
Δρομολόγθςθ όλων των αγωγϊν .Α.Π.
Τλικά των εξαρτθμάτων του .Α.Π.
Λεπτομζρειεσ για μεταλλικζσ ςωλινεσ , υδροροζσ , ςχάρεσ, & παρόμοια εξαρτιματα
Λεπτομζρειεσ για κάκε εξοπλιςμό , ςυςκευζσ ,εγκ/ςεισ εργοςταςίων, κλπ που κα πρζπει να
εγκ/κοφν πάνω , κοντά ι μζςα ςτο κτίριο που μπορεί να απαιτεί τθν μετακίνθςθ των εγκ/ςεων ι
να απαιτεί το δζςιμό τουσ ςτο .Α.Π. εξαιτίασ τθσ απόςταςθσ διαχωριςμοφ. Παράδειγμα τα
ςυςτιματα ςυναγερμοφ, τα ςυςτιματα αςφαλείασ, τα ςυςτιματα εςωτερικισ τθλεφωνικισ
επικοινωνίασ , δεδομζνα και ςιματα, ραδιο-tv ςυςτιματα
H επζκταςθ υπόγειων αγϊγιμων παροχισ υπθρεςιϊν, που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν
κζςθ του ςυςτιματοσ τερματιςμοφ δικτφου γείωςθσ και που απαιτείται να αντικαταςτακεί ςε
μια απόςταςθ αςφαλείασ ςπο το .Α.Π.
Η διακζςιμθ εξωτερικι περιοχι για το δίκτυο τερματιςμοφ γείωςθσ.
Η επζκταςθ τθσ δουλειάσ και τθσ διαίρεςθσ τθσ ευκφνθσ για πρωτογενισ ςτερεϊςεισ του
.Α.Π.με το κτίριο. Για παράδειγμα εκείνα που επθρεάηουν τθν υδατοςτεγανότθτα του
οικοδομιματοσ (κυρίωσ ςτζγεσ)
Σα αγϊγιμα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο κτίριο, ειδικά τα ςυνεχι υλικά που κα πρζπει να
δζνονται με το .Α.Π., για παράδειγμα ορκοςτάτεσ, ενιςχυμζνο ατςάλι και μεταλλικζσ υπθρεςίεσ
είτε ειςόδου ι εντόσ του κτιρίου
Σο οπτικό αντίκτυπο του .Α.Π.
Σο αντίκτυπο του .Α.Π. ςτο οικοδόμθμα
Η τοποκεςία των ςθμείων ςφνδεςθσ με το ατςάλι κεμελίωςθσ , ειδικά όπου ειςχωροφν
εξωτερικά αγϊγιμα μζρθ (ςωλινεσ,καλϊδια κλπ)
Η ςφνδεςθ του .Α.Π. ςτο .Α.Π. με παρακείμενων κτιρίων
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
υγκόλλθςθ των ειςερχομζνων υπθρεςιϊν κατευκείαν ι, αν δεν είναι εφικτό, διαμζςω spark
gaps ι SPD κα πρζπει να ςυηθτείται με τον διαχειριςτι ι με τισ υπεφκυνεσ αρχζσ , κακϊσ μπορεί
να ζχει ςυγκρουόμενεσ απαιτιςεισ.

Πυρόσ & αρχζσ αςφαλείασ
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Θα πρζπει να ςυμφωνθκοφν:
Η κζςθ του ςυναγερμοφ & τα εξαρτιματα πυρόςβεςθσ
Ρίηεσ, υλικό καταςκευισ και ςφράγιςθ των αγωγϊν
Η μζκοδοσ προςταςίασ που χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ ενόσ κτιρίου με εφφλεκτθ οροφι

Ηλεκτρονικά ςυςτήματα και εγκ/τεσ εξωτερικών κεραιών
Θα πρζπει να ςυμφωνθκοφν:
Η μόνωςθ ι το δζςιμο των εναζριων ςτθριγμάτων και των αγϊγιμων φλαντηϊν των καλωδίων
ςτο .Α.Π.
Η δρομολόγθςθ των εναζριων καλωδίων και εςωτερικϊν δικτφων
Η εγκ/ςθ ςυςκευϊν προςταςίασ υπζρταςθσ

SPDs

Εγκ/τεσ & χτίςτεσ
Θα πρζπει να ςυμφωνθκοφν:
Η μορφι , θ κζςθ και ο αρικμόσ των κυρίωσ ςτερεωτικϊν για το .Α.Π. που πρζπει να
παρζχονται από τον χτίςτθ
Κάκε ςτερεωτικό που πρζπει να παρζχεται από των ςχεδιαςτι του .Α.Π. ( ι τον καταςκευαςτι
του .Α.Π.ι τον προμ/τθ του .Α.Π.) κα πρζπει ν α εγκακίςταται από τον χτίςτθ
Η κζςθ των αγωγϊν του .Α.Π. να είναι τοποκετθμζνεσ κάτω από το κτίριο
Αν κάκε εξάρτθμα του .Α.Π. πρζπει να χρθςιμοποιείται κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ , για
παράδειγμα το μόνιμο δίκτυο ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για
γειϊςεισ γερανοφσ, ανελκυςτιρεσ και άλλα μεταλλικά τμιματα κατά τθν διάρκεια καταςκευισ
Για κτίρια με ατςαλζνιο περίγραμμα , ο αρικμόσ και θ τοποκζτθςθ ορκοςτατϊν και θ μορφι των
ςτερεϊςεων που πρζπει να γίνουν για τθν ςφνδεςθ του τερματιςμοφ γείωςθσ και των άλλων
εξαρτθμάτων του .Α.Π.
Αν τα καλφμματα από μζταλλο που χρθςιμοποιικθκαν είναι κατάλλθλα για εξαρτιματα του
.Α.Π.
Η μζκοδοσ που κα εξαςφαλίςει τθν θλεκτρικι ςυνζχεια των διαφορετικϊν τμθμάτων των
καλυμμάτων και οι μζκοδοι ςφνδεςθσ με το υπόλοιπο .Α.Π. όπου μεταλλικά καλφμματα είναι
κατάλλθλα για το .Α.Π.
Η φφςθ και θ τοποκεςία των υπθρεςιϊν που μπαίνουν ςε ζνα κτίριο πάνω και κάτω από το
ζδαφοσ , ςυμπεριλαμβανομζνων και ταινιοδρόμων, ΣV , ράδιο, εναζρια και τα μεταλλικά
ςτθρίγματά τουσ , μεταλλικοί καπνοδόχοι και εργαλεία κακαριςμοφ υαλοπινάκων
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Συνδιαςμόσ του Σ.Α.Π. ςυςτήματοσ τερματιςμοφ γείωςησ με το ρεφμα και τισ
τηλεπικοινωνιακζσ υπηρεςίεσ
Οι κζςεισ και ο αρικμόσ των ιςτϊν ςθμαίων, φυτϊρια ςε οροφζσ, δωμάτια ανελκυςτιρων,
δωμάτια αεριςμοφ, κλιματιςμοφ, air-condition , δεξαμενζσ νεροφ και άλλα χαρακτθριςτικά
προεξοχϊν.
Οι καταςκευζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για οροφζσ και τοίχουσ προκειμζνου να αποδϊςουν
τθν κατάλλθλθ μζκοδο για ςτερζωςθ των αγωγϊν .Α.Π., ειδικά με ςκοπό να διατθρθκεί θ
υδατοςτεγανότθτα του κτιρίου
Η παροχι για τρφπεσ κατά μικοσ του κτιρίου ϊςτε να επιτραπεί το πζραςμα ςτουσ αγωγοφσ
κακόδου του .Α.Π.
Η παροχι για ςυγκολλιςεισ-ςυνδζςεισ ςτισ ατςαλζνιεσ κορνίηεσ , μπάρεσ ενιςχυμζνου ατςαλιοφ
και άλλα αγϊγιμα μζρθ του κτιρίου
Η ςυχνότθτα Επικεϊρθςθσ των εξαρτθμάτων του .Α.Π .που κα γίνει μθ προςβάςιμο για
παράδειγμα μπάρεσ ενιςχυμζνου ατςαλιοφ που κεμελιϊνονται ςτο μπετό
Η πιο κατάλλθλθ επιλογι μετάλλου για τουσ αγωγοφσ λαμβάνοντασ υπόψθν τθν διάβρωςθ ,
ιδιαίτερα ςτο ςθμείο επαφισ μεταξφ διαφορετικϊν ανόμοιων μετάλλων
Προςιτότθτα των λυόμενων ςυνδζςμων , χαμιλωμα των ιςτϊν ςθμαίων ι άλλων αντικειμζνων
που κουνιοφνται, ευκολίεσ για περιοδικι επικεϊρθςθ ιδιαίτερα για καπνοδόχουσ
Η προετοιμαςία ςχεδίων που ενςωματϊνουν τισ παραπάνω λεπτομζρειεσ και δείχνουν τισ
κζςεισ των αγωγϊν και των κυρίων εξαρτθμάτων
Η κζςθ των ςθμείων ςφνδεςθσ με το ενιςχυμζνο ατςάλι

Ηλεκτρικζσ & Μηχανικζσ απαιτήςεισ
Ηλεκτρικόσ ςχεδιαςμόσ
Ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π. κα πρζπει να επιλζξει το κατάλλθλο .Α.Π. για να καταφζρει τθν πιο
αποτελεςματικι καταςκευι. Αυτό ςθμαίνει να λθφκεί υπόψθν ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του
κτιρίου για να κακοριςτεί αν ζνα απομονωμζνο ι μθ-απομονωμζνο .Α.Π. ι ζνασ ςυνδιαςμόσ και
των 2 τφπων κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί.
Δοκιμζσ αντίςταςθσ εδάφουσ κα πρζπει να γίνουν κατά προτίμιςθ από πρίν ϊςτε να
οριςτοκοποιθκεί το ςχζδιο του .Α.Π. και να λθφκοφν υπόψθν οι εποχικζσ διακυμάνςεισ τθσ
αντίςταςθσ του εδάφουσ .
Κατά τθν αποπεράτωςθ του θλεκτρικοφ ςχεδιαςμοφ του .Α.Π., θ χριςθ των κατάλλθλων αγϊγιμων
μερϊν του κτιρίου, κα πρζπει να κεωροφνται ςαν φυςικά εξαρτιματα του .Α.Π. και να επαυξάνουν
ι να δροφν ςαν ουςιαςτικά εξαρτιματα ενόσ .Α.Π.
Είναι ευκφνθ ςτου ςχεδιαςτι του .Α.Π. να αξιολογιςει τισ θλεκτρικζσ και φυςικζσ ιδιότθτεσ των
φυςικϊν εξαρτθμάτων του .Α.Π. και να εξαςφαλίςει ότι πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αυτοφ
του Προτφπου.
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Η χριςθ τθσ μεταλλικισ κεμελίωςθσ του μπετοφ , ςαν αγωγόσ αντικ/κισ προςταςίασ απαιτεί
προςοχι, και γνϊςθσ τθσ Εκνικισ νομοκεςίασ ςτο εν προςταςία κτίριο. Ο ατςαλζνιοσ ςκελετόσ του
μπετοφ μπορεί να χρθςιμοποιείται ςασ αγωγόσ .Α.Π. ι να χρθςιμοποιείται ςαν αγϊγιμο ςτρϊμα
κωράκιςθσ για να μειϊςει τα θμεκτρομαγνθτικά πεδία που δθμιουργοφνται από κεραυνικά
ρεφματα, και διεξάγονται διαμζςω ενόσ μεμονωμζνου .Α.Π. Αυτό το ςχζδιο .Α.Π. κάνει τθν
προςταςία ευκολότερθ ιδιαίτερα για ειδικά κτίρια που περιζχουν εκτεταμζνεσ θλεκτρικζσ και
θλεκτρονικζσ εγκ/ςεισ.

Μηχανικόσ ςχεδιαςμόσ
Ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π κα πρζπει να ςυμβουλευτεί με τον υπεφκυνο για τον μθχανικό ςχεδιαςμό
για να ςυμπλθρωκεί το θλεκτρικό ςχζδιο.
κζψεισ για καλαίςκθτο αποτζλεςμα είναι ςθμαντικζσ όπωσ επίςθσ θ ςωςτι επιλογι των υλικϊν
περιοριςμοφ του κίνδυνου διάβρωςθσ . Ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π. ι ο εγκ/τθσ κα πρζπει να προβλζπει
τθν πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ των κεραυνικϊν αγωγϊν κάτω από ςυνκικεσ εκκζνωςθσ και να
επιλζγει τισ ανάλογεσ διαςτάςεισ αγωγϊν.
Όταν θ υπερβολικι κερμοκραςία πζςει υπάρχει μια ανθςυχία για τθν επιφάνεια ςτθν οποία
πρόκειται να τοποκετθκοφν τα εξαρτιματα ( αν είναι εφφλεκτθ ι αν ζχει ζνα χαμθλό ςθμείο
λιωςίματοσ) ι κα πρζπει να προςδιορίηονται μεγαλφτεροι αγωγοί με τμθματικζσ ςταυροειδισ
περιοχζσ ι κα πρζπει να λαμβάνονται άλλεσ προφυλάξεισ αςφαλείασ , όπωσ θ χριςθ όρκιων
απομακρυςμζνων εξαρτθμάτων ι οι είςοδοι άκαυςτων ςτρωμάτων.
Ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π. κα πρζπει να εξακριβϊνει όλα τα προβλιματα διάβρωςθσ και να
προςδιορίηει τα κατάλλθλα μζτρα.
Σα αποτελζςματα τθσ διάβρωςθσ μποροφν να μειϊνονται είτε με τθν αφξθςθ του μεγζκουσ του
υλικοφ, με τθν χριςθ αντιδιαβρωτικϊν εξαρτθμάτων , ι λαμβάνοντασ άλλα μζτρα ζναντι τθσ
διάβρωςθσ.
Ο ςχεδιαςτισ του .Α.Π. και ο εγκ/τθσ του .Α.Π. κα πρζπει να προςδιορίηει τουσ ςυνδετιρεσ και τα
ςτθρίγματα τα οποία κα αντζχουν τισ θλεκτρομαγνθτικζσ δυνάμεισ ενόσ κεραυνικοφ ρεφματοσ ςτουσ
αγωγοφσ και επίςθσ να επιτρζπουν τθν επζκταςθ και τθν ςυςτολι των αγωγϊν (διαςτολι-ςυςτολι)
εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ που ςυμβαίνει.

Υπολογιςμόσ ςχεδιαςμοφ
Αξιολόγηςη του ςυντελεςτή kc (για περιςςότερα κοίτάξτε «Αγωγοί κακόδου»)
Ο προςδιοριςμόσ του ςυντελεςτι kc του κεραυνικοφ ρεφματοσ αναμεταξφ των αγωγϊν κακόδου
εξαρτάται από τον ςυνολικό αρικμό n και από τθν κζςθ των αγωγϊν κακόδου, τουσ
ενδοςυνδεδεμζνουσ αγωγοφσ δακτυλίδι , τον τφπο του ςυςτιματοσ αλεξ/νων, και τον τφπο του
ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ (κοίτα πίνακα C.1 και ςχζδια C.2 & C.3)
Για τον κακοριςμό του ςυντελεςτι kc ςτισ οροφζσ όταν εγκακίςταται θ διάταξθ γείωςθσ τφπου Α ,
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ςχζδιο Ε.2.
Η απαιτοφμενθ απόςταςθ διαχωριςμοφ, εξαρτάται από το πόςο βολτάη πζφτει ςτο κοντινότερο
μονοπάτι από το ςθμείο όπου θ απόςταςθ διαχωριςμοφ πρζπει να λθφκεί υπόψθν ωσ το ςθμείο του
υπόγειου θλεκτροδίου ι του πλθςιζςτερου ςθμείου ιςοδυναμικισ ςφνδεςθσ.
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Συντήρηςη & Επιθεώρηςη Σ.Α.Π.
Σκοπόσ επιθεωρήςεων
Ο επικεωρθτισ κα πρζπει να ζχει ςτθν διάκεςι του ςχζδιο του .Α.Π., τεκμθρίωςθ με ζγγραφα για
το .Α.Π. όπωσ κριτιρια , περιγραφι ςχεδιαςμοφ και τεχνικά ςχζδια. Θα πρζπει επίςθσ να ζχει ςτθν
διάκεςι του προθγοφμενεσ αναφορζσ και τθν υντιρθςθ και τθν επικεϊρθςθ του .Α.Π.
Όλα τα .Α.Π. κα πρζπει να επικεωροφνται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
-κατά τθν διάρκεια τθσ εγκ/ςθσ του .Α.Π. ιδιαίτερα κατά τθν εγκ/ςθ των εξαρτθμάτων που
κρφβονται ςτο κτίριο και μετά κα γίνουν αόρατα,
-μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκ/ςθσ του .Α.Π.
-ςε μια τακτικι βάςθ ςφμφωνα με τον πίνακα 2

Επίπεδο προςταςίασ

Οπτικι
επικεϊρθςθ
(χρόνια)

Ολοκλθρωμζνθ
επικεϊρθςθ (χρόνια)

Κρίςθμα ςυςτιματα ολοκλθρωμζνθσ
επικεϊρθςθσ (χρόνια)

I & II

1

2

1

III & IV

2

4

1

ΗΜΕΙΩΗ: .Α.Π. που χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ που περιλαμβάνουν κτίρια με κίνδυνο ζκρθξθσ , κα πρζπει να
επικεωροφνται οπτικϊσ κάκε 6 μινεσ. Θα πρζπει να γίνονται θλεκτρικζσ δοκιμζσ ςτθν εγκ/ςθ κάκε ζναν χρόνο.
Μια μθ αποδεκτι εξαίρεςθ ςτισ ετιςιεσ προγραμματιςμζνεσ δοκιμζσ, κα ιταν να εφαρμοςτοφν οι δοκιμζσ ςε κφκλο 14 με 15 μινεσ
όπου είναι πλεονεκτικό να διεξάγονται δοκιμζσ αντίςταςθσ γείωςθσ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ του χρόνου ϊςτε να
λαμβάνετε ζνδειξθ εποχιακϊν διακυμάνςεων.
Ο επικεωρθτισ κα πρζπει να ζχει ςτθν διάκεςι του ςχζδιο του .Α.Π. & προθγοφμενεσ αναφορζσ και τθν υντιρθςθ και τθν
επικεϊρθςθ του .Α.Π.
Όλα τα .Α.Π. κα πρζπει να επικεωροφνται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
-κατά τθν διάρκεια τθσ εγκ/ςθσ του .Α.Π. ιδιαίτερα κατά τθν εγκ/ςθ των εξαρτθμάτων που κρφβονται ςτο κτίριο και μετά κα γίνουν
αόρατα,
-μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκ/ςθσ του .Α.Π.
-ςε μια τακτικι βάςθ ςφμφωνα με τον παρϊν πίνακα2
Πίνακασ Ε.2 IEC 62305-3 Μζγιςτεσ περίοδοι μεταξφ επικεωριςεων ενόσ .Α.Π.
Η ςυχνότθτα των επικεωριςεων που δίνονται ςτον πίνακα Ε.2 πρζπει να εφαρμόηονται όπου δεν
υπάρχουν άλλεσ απαιτιςεισ από τισ Αρχζσ που ζχουν δικαιοδοςία.
ΗΜΕΙΩΗ: Aν υπάρχουν εκνικζσ αρχζσ ι Ιδρφματα που απαιτοφν ετιςιεσ δοκιμζσ , προτείνεται να
ελζγχεται το .Α.Π. θ λειτουργικότθτα τθσ εςωτερικισ αντικ.προςτ. και μζτρα προςταςίασ όπωσ
ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ κλπ να εφαρμόηονται.
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Σο .Α.Π. κα πρζπει να επικεωρείται οπτικϊσ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ. ε μερικζσ περιοχζσ με
καιρικζσ αλλαγζσ και ακραία καιρικά φαινόμενα , προτείνεται να επικεωρείται το .Α.Π. ςυχνότερα
από τον πίνακα Ε.2.
Σα διαςτιματα μεταξφ των επικεωριςεων των .Α.Π. κα πρζπει να κακορίηονται από τουσ
παρακάτω παράγοντεσ:
-ταξινόμθςθ του προςτατευόμενου κτιρίου , ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τισ ςυνζπειεσ ηθμιάσ
-κατθγορία του .Α.Π.
-τοπικό περιβάλλον , για παράδειγμα μια ατμόςφαιρα διαβρωτικοφ περιβάλλοντοσ κα πρζπει να
ζχει κοντά διαςτιματα μεταξφ επικεωριςεων
-τα υλικά των ξεχωριςτϊν εξαρτθμάτων .Α.Π.
-τον τφπο επιφάνειασ ςτθν οποία τα .Α.Π. κα ςυνδεκοφν
-τθν κατάςταςθ του εδάφουσ και τουσ ςυναφείσ βακμοφσ διάβρωςθσ
Επιπλζον ςτα παραπάνω ζνα .Α.Π. κα πρζπει να επικεωρείται όποτε ςυμβεί κάποια ςθμαντικι
αλλαγι , επιςκευι, ςτο εν προςταςία κτίριο, και μετά επίςθσ να ακολουκιςει κάκε γνωςτό
κεραυνικι εκκζνωςθ ςτο .Α.Π.
Μια ολοκλθρωμζνθ επικεϊρθςθ και δοκιμζσ, κα πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνεσ κάκε 2 με 4 χρόνια.
υςτιματα ςε κρίςιμα περιβάλλοντα , για παράδειγμα τμιματα για .Α.Π. που εκτείκενται ςε πολλζσ
μθχανικζσ δυνάμεισ , όπωσ εφκαμπτοι ιμάντεσ δεςίματοσ , ςε περιοχζσ με πολφ αζρα, SPDs ςε
γραμμζσ ςωλινων , εξωτερικζσ ςυνδζςεισ κλπ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωμζνθ επικεϊρθςθ κάκε
χρόνο.
τισ περιςςότερεσ περιοχζσ , και ειδικά ςε περιοχζσ με εξαιρετικζσ εποχιακζσ αλλαγζσ ςε
κερμοκραςία και βροχοπτϊςεισ θ μεταβολι τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ κα πρζπει να λαμβάνεται
υπόψθν , μετρϊντασ το προφίλ του βάκουσ αντίςταςθσ ςε διαφορετικζσ περιόδουσ.
Μια βελτίωςθ ςτο ςφςτθμα γείωςθσ κα πρζπει να είναι υπό ςκζψθ , όταν θ μετροφμενθ αντίςταςθ
δείχνει μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν αντίςταςθ από ότι οι αναμενόμενεσ ςτον ςχεδιαςμό, ιδιαίτερα όταν θ
αντίςταςθ αυξάνεται ςταδιακά μεταξφ των επικεωριςεων.

Σειρά- Διαδικαςία των επιθεωρήςεων
Η επικεϊρθςθ περιζχει ζλεγχο των τεκμθριωμζνων τεχνικϊν εγγράφων, οπτικζσ επικεωριςεισ ,
δοκιμζσ και τθν ςφνταξθ μιασ αναφοράσ επικεϊρθςθσ.
Ζλεγχοσ για τεκμθριωμζνα τεχνικά εγγράφα
Οπτικζσ επικεωριςεισ
Οπτικζσ επικεωριςεισ κα πρζπει να γίνουν για να εξαςφαλίςουν ότι:
o

-το ςχζδιο πλθρεί το Πρότυπο IEC62305-3

o

-το .Α.Π είναι ςε καλι κατάςταςθ
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o

-δεν υπάρχουν χαλαρζσ ςυνδζςεισ και δεν ζχουν γίνει τυχαία ςπαςίματα ςτουσ
αγωγοφσ και ςυνδετιρεσ του .Α.Π.

o

-κανζνα κομμάτι του ςυςτιματοσ δεν ζχει αποδυναμωκεί από διάβρωςθ, ειδικά ςτο
επίπεδο του εδάφουσ

o

-όλεσ οι ορατζσ ςυνδζςεισ τθσ γείωςθσ είναι άκικτεσ (λειτουργικζσ)

o

-όλοι οι ορατοί αγωγοί και τα εξαρτιματα του ςυςτιματοσ δζνονται ςτθν επιφάνεια
ςτερζωςθσ και τα εξαρτιματα που παρζχουν μθχανικι προςταςία είναι άκικτα
(λειτουργικά) και ςτθν ςωςτι κζςθ

o

-δεν ζχουν γίνει άλλεσ προςκικεσ ι αλλοιϊςεισ ςτο εν προςταςία κτίριο, που να
απαιτοφν επιπλζον προςταςία

o

-δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ ηθμιάσ ςτο .Α.Π ςτισ SPDs
αςφάλειεσ που προςτατεφουν οι SPDs

o

-ζχει εγκαταςτακεί ςωςτό ιςοδυναμικό δζςιμο για κάκε νζα υπθρεςία, ι προςκικεσ
που ζγιναν ςτο εςωτερικό του κτιρίου από τθν τελευταία επικεϊρθςθ και οι δοκιμζσ
ςυνζχειασ ζχουν εφαρμοςτεί γιαυτζσ τισ νζεσ προςκικεσ

o

-οι αγωγοί δεςίματοσ και οι ςυνδζςεισ μζςα ςτο κτίριο είναι παροφςεσ και άκικτεσ
(λειτουργικζσ)

o

-διατθροφνται οι αποςτάςεισ διαχωριςμοφ

o

-οι αγωγοί δεςίματοσ , ςυνδετιρεσ και ςυςκευζσ κωράκιςθσ , δικτφωςθ καλωδίων και
SPDs ζχουν ελεγχκεί

ι κάποια αποτυχία ςτισ

Δοκιμζσ
Επικεϊρθςθ και δοκιμζσ του .Α.Π. περιλαμβάνουν οπτικζσ επικεωριςεισ και κα πρζπει να
ολοκλθρϊνονται με τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
-να εφαρμόηονται δοκιμζσ ςυνζχειασ, ιδιαίτερα ςυνζχεια ςε εκείνα τα εξαρτιματα του .Α.Π. που
δεν είναι ορατά για επικεϊρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ επικεϊρθςθσ και δεν είναι
μεταγενζςτερα ορατά
-διενζργεια δοκιμϊν αντίςταςθσ γείωςθσ ςτο ςφςτθμα τερματιςμοφ γείωςθσ. Οι παρακάτω
μεμονωμζνεσ και ςε ςυνδιαςμοφσ μετριςεισ και ζλεγχοι, κα πρζπει να γίνονται και τα αποτελζςματα
να καταγράφονται ςε μια αναφορά του .Α.Π.
ΗΜΕΙΩΗ: τθν διάρκεια τθσ εγκ/ςθσ οι μετριςεισ κα είναι υψθλισ ςυχνότθτασ κακϊσ επίςθσ για
τθν ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ γείωςθσ να ελεγχκεί θ επάρκεια μεταξφ του ςχεδιαηόμενου
ςυςτιματοσ γείωςθσ και του αναγκαίου.
θ αντίςταςθ γείωςθσ του κάκε ενόσ θλεκτροδίου και όπου είναι λογικά πρακτικό θ αντίςταςθ
γείωςθσ ολόκλθρου του ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ
Κάκε τοπικό θλεκτρόδιο κα πρζπει να μετριζται μεμονωμζνα με το ςθμείο ελζγχου μεταξφ του
αγωγοφ κακόδου και του θλεκτροδίου γείωςθσ ςτθ κζςθ αποςφνδεςθσ (απομονωμζνθ μζτρθςθ)
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Αν θ αντίςταςθ ςτθ γι του ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ εξολοκλιρου ξεπερνά τα 10 Ω, κα
πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ ςτο θλεκτρόδιο.
Αν υπάρχει ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν αξία τθσ αντίςταςθσ τθσ γείωςθσ , κα πρζπει να γίνουν
επιπρόςκετεσ ζρευνεσ για να κακορίςουν τον λόγο τθσ αφξθςθσ των μζτρων που κα λθφκοφν για να
βελτιϊςουν τθν κατάςταςθ
Για θλεκτρόδια γείωςθσ ςε βραχϊδθ εδάφθ , απαίτθςθ των 10 Ω, δεν εφαρμόηεται .
Σα αποτελζςματα τθσ ορατισ επικεϊρθςθσ όλων των αγωγϊν , ςυνδετιρων και ςφυγκτιρων ι θ
μζτρθςθ τθσ θλεκτρικισ τουσ ςυνζχειασ
Αν το ςφςτθμα τερματιςμοφ γείωςθσ δεν πλθρεί αυτζσ τισ απαιτιςεισ, ι ο ζλεγχοσ των απαιτιςεων
δεν είναι δυνατόσ, εξαιτίασ ζλλειψθσ πλθροφοριϊν, το ςφςτθμα τερματιςμοφ γείωςθσ κα πρζπει να
βελτιϊνεται με τθν εγκατάςταςθ εξτρά θλεκτροδίων γείωςθσ ι εγκακιςτϊντασ ζνα νζο ςφςτθμα
γείωςθσ

Ζγγραφη τεκμηρίωςη τησ επιθεώρηςησ
Οδθγοί τθσ Επικεϊρθςθσ του .Α.Π. κα πρζπει να ετοιμάηονται ϊςτε να διευκολφνονται οι
επικεωριςεισ. Θα πρζπει να περιζχουν επαρκείσ πλθροφορίεσ ϊςτε να οδθγείται ο επικεωρθτισ
διαμζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ επικεϊρθςθσ ζτςι ϊςτε όλεσ οι κρίςιμεσ περιοχζσ να τεκμθριϊνονται
εγγράφωσ όπωσ τθν μζκοδο εγκατάςταςθσ του .Α.Π., τον τφπο και τθν κατάςταςθ των εξαρτθμάτων
του .Α.Π., μζκοδοι δοκιμϊν και θ κατάλλθλθ εγγραφι των δεδομζνων των δοκιμϊν.
Ο επικεωρθτισ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνει μια «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ .Α.Π.» που κα πρζπει να
διατθρείται μαηί με τθν «ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΔΙΟΤ .Α.Π.» , και τισ προθγοφμενεσ αναφορζσ τθσ
επικεϊρθςθσ και ςυντιρθςθσ του .Α.Π.
Η «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ .Α.Π.» κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω πλθροφορίεσ:
o

-γενικι κατάςταςθ των εναζριων αγωγϊν του εναζριου ςυςτιματοσ τερματιςμοφ και των άλλων
εξαρτθμάτων του εναζριου ςυςτιματοσ τερματιςμοφ

o

-γενικό επίπεδο διάβρωςθσ και τθν κατάςταςθ τθσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ

o

-τθν αςφάλεια των ςυννειμζνων αγωγϊν του .Α.Π. και των εξαρτθμάτων

o

-μετριςεισ αντίςταςθσ γείωςθσ του ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ

o

-ζγγραφθ τεκμθρίωςθ όλων των αλλαγϊν, επεκτάςεων του .Α.Π. και για κάκε αλλαγι ςτο
κτίριο . Επιπροςκζτωσ ςχζδια τθσ καταςκευισ του .Α.Π. και το ςχζδιο του .Α.Π. κα πρζπει να
επανεξετάηονται

o

-τα αποτελζςματα των δοκιμϊν που εφαρμόςτθκαν
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Συντήρηςη
Σο .Α.Π. κα πρζπει να ςυντθρείται ςυχνά ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει χειροτερεφςει και ότι
εξακολουκεί να πλθρεί τισ απαιτιςεισ για τισ οποίεσ ςχεδιάςτθκε. Σο ςχζδιο του .Α.Π. κα κακορίςει
τον κφκλο ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ ςφμφωνα με τον Πίνακα Ε.2.
Σο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ κα εξαςφαλίηει μια ςυνεχισ ενθμζρωςθ του .Α.Π..

Γενικά
Σα εξαρτιματα του .Α.Π. ζχουν τθν τάςθ να χάνουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ με τθν πάροδο
των χρόνων εξαιτίασ τθσ διάβρωςθσ , των καιρικϊν καταπονιςεων , τθν μθχανικϊν καταπονιςεων
και καταπονιςεων από κεραυνικά χτυπιματα.
Σα προγράμματα επικεϊρθςθσ & ςυντιρθςθσ κα πρζπει να κακορίηονται από μια αρχι τον
ςχεδιαςτι , τον εγκ/τθ ςε ςυννενόθςθ με τον ιδιοκτιτθ ι ζναν οριςμζνο αντιπρόςωπο.
Σα 2 προγράμματα επικεϊρθςθσ & ςυντιρθςθσ κα πρζπει να ςυντονίηονται.
Η ςυντιρθςθ είναι ςθμαντικι παρόλο που ο ςχεδιαςτισ ζλαβε μζτρα να αποφφγει τθ διάβρωςθ και
τα ζκανε όλα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αυτοφ του Προτφπου.
Σα μθχανικά & θλεκτρικά χαρακτθριςτικά ςτα εξαρτιματα κα πρζπει να διατθροφνται ςε όλθ τθν
ηωι του .Α.Π.
Μπορεί να χρειαςτεί να γίνουν τροποποιιςεισ ςτο κτίριο ι τον εξοπλιςμό αν θ χριςθ του κτιρίου
αλλάξει.
Αν θ επικεϊρθςθ δείξει ότι απαιτοφνται αλλαγζσ κα πρζπει να γίνονται αμζςωσ και όχι να
αναβλθκοφν για τθν επόμενθ επικεϊρθςθ ι ςυντιρθςθ.

Διαδικαςία Συντήρηςησ
Περιοδικά προγράμματα ςυντιρθςθσ κα πρζπει να γίνονται ςε όλα τα .Α.Π.
H ςυχνότθτα των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ εξαρτάται από τα παρακάτω:
-καιρικι και περιβαλλοντικι ςχετικι υποβάκμιςθ
-ζκκεςθ ςε πραγματικι κεραυνικι ηθμιά
-επίπεδο προςταςίασ που εκχωρικθκε ςτο κτίριο
Οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ κα πρζπει να εφαρμόηονται για κάκε ξεχωριςτό .Α.Π. και κα πρζπει να
είναι μζροσ ενόσ ςυνολικοφ προγράμματοσ ςυντιρθςθσ για το κτίριο.
Ζνα πρόγραμμα ςυντιρθςθσ πρζπει να περιζχει μια λίςτα από πράγματα ρουτίνασ για να
χρθςιμεφςει ωσ πίνακασ ελζγχου ϊςτε κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ να καλφπτονται
τακτικά προκειμζνου να γίνει δυνατόν να ςυγκρικοφν πρόςφατα αποτελζςματα με παλιότερα.
Ζνα πρόγραμμα ςυντιρθςθσ κα πρζπει να περιζχει διατάξεισ για τα παρακάτω:
-επιβεβαίωςθ για όλουσ τουσ αγωγοφσ του ΑΠ και των εξαρτθμάτων
- επιβεβαίωςθ για τθν θλεκτρικι ςυνζχεια τθσ εγκ/ςθσ του .Α.Π.
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-μετριςεισ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ του ςυςτιματοσ τερματιςμοφ γείωςθσ
-επιβεβαίωςθ των SPDs
-ξανα-δζςιμο των εξαρτθμάτων και των αγωγϊν
-επιβεβαίωςθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικότθτα του .Α.Π. δεν ζχει μειωκεί μετά από
προςκικεσ , αλλαγζσ ςτο κτίριο και τισ εγκ/ςεισ του

Ζγγραφη τεκμηρίωςη τησ ςυντήρηςησ
Ολοκλθρωμζνα αρχεία κα πρζπει να φυλάςςονται για όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ και να
περιζχονται οι δράςεισ βελτίωςθσ που λιφκθκαν.
Σα αρχεία των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ κα πρζπει να παρζχουν μζςα αξιολόγθςθσ των εξαρτθμάτων
.Α.Π. και εγκ/ςθσ. Σα αρχεία κα πρζπει να υπθρετοφν τθν ανανζωςθ των διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ
και κα πρζπει να φυλάςςονται μαηί με τα ςχζδια του .Α.Π. και τα αρχεία των επικεωριςεων.
Γωνία προςταςίασ ςφμφωνα με τθν κατθγορία προςταςίασ
Κατθγορία προςταςίασ

Γωνία προςταςίασ α για ράβδουσ ςφλλθψθσ εωσ 3mt μικοσ

I

70 °

II

72 °

III

76 °

IV

79 °

Βάκοσ διείςδυςθσ από κατθγορία προςταςίασ κατά IEC 62305

Απόςταςθ του
ςυςτιματοσ
ςφλλθψθσ ςε mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ προςταςίασ Ι,
κυλιόμενθ ςφαίρα
R=20mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ προςταςίασ ΙΙ,
κυλιόμενθ ςφαίρα
R=30mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ προςταςίασ
ΙΙΙ, κυλιόμενθ ςφαίρα
R=45mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ προςταςίασ ΙΙΙ,
κυλιόμενθ ςφαίρα R=60mt

2

0,03

0,02

0,01

0,01

3

0,06

0,04

0,03

0,02

4

0,10

0,07

0,04

0,04

5

0,16

0,10

0,07

0,05

10

0,64

0,42

0,28

0,21

15

1,46

0,96

0,63

0,47

20

2,68

1,72

1,13

0,84

Eπιςκόπθςθ των μζτρων προςταςίασ
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Τπαρκτι εξωτ/κι
κεραυνικι
προςταςία

Μζτρο

Απόςταςθ
διαχωριςμοφ
ςφμφωνα με
το IEC 62305

Ιςοδυναμικό
δζςιμο

Προςταςία υπζρταςθσ

ΝΑΙ

Ρφκμιςθ του .Α.Π. ςφμφωνα με ΕΝ 62305

ΝΑΙ

Ελάχιςτο 6mm²

DC: τφπου 2 ΑC: Σφπου 1

ΝΑΙ

Ρφκμιςθ του .Α.Π. ςφμφωνα με ΕΝ 62305

ΟΧΙ

Ελάχιςτο 16mm²

DC: τφπου 1 ΑC: Σφπου 1

ΟΧΙ

Ζλεγχοσ των απαιτιςεων: Εκνικοί
καταςκευαςτικοί περιοριςμοί , εκτίμθςθ
κινδφνου κ.λ.π.

__

Ελάχιςτο 6mm²

DC: τφπου 2 ΑC: Σφπου 2

Απόςταςθ του
ςυςτιματοσ ςφλλθψθσ
(d) ςε mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ
προςταςίασ Ι,
κυλιόμενθ ςφαίρα
προςταςίασ : R=20mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ
προςταςίασ ΙI,
κυλιόμενθ ςφαίρα
προςταςίασ : R=30mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ
προςταςίασ ΙII,
κυλιόμενθ ςφαίρα
προςταςίασ : R=45mt

Bάκοσ διείςδυςθσ ,
κατθγορίασ προςταςίασ ΙV,
κυλιόμενθ ςφαίρα
προςταςίασ : R=60mt

2

0,03

0,02

0,01

0,01

3

0,06

0,04

0,03

0,02

4

0,10

0,07

0,04

0,04

5

0,16

0,10

0,07

0,05

10

0,64

0,42

0,28

0,21

15

1,46

0,96

0,63

0,47

20

2,68

1,72

1,13

0,84

Βάκοσ διείςδυςθσ ανά κατθγορία προςταςίασ ςφμφωνα με το VDE 0185-305
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