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Περίληψη 

 

Ο Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (KEHE) που ίσχυε από το 1955 έπαψε να 

ισχύει το 2004, οπότε και αντικαταστάθηκε από το ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ορίζοντας 

ένα διετές µεταβατικό στάδιο στο οποίο ίσχυαν ταυτόχρονα ο ΚΕΗΕ και το νέο Πρότυπο. Από το 

2006 ο ΚΕΗΕ έπαψε να ισχύει και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 έγινε υποχρεωτικό για τη µελέτη, την 

κατασκευή και τον έλεγχο νέων εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος περιλαµβάνει ένα πλήθος δοκιµών και 

οπτικών επιθεωρήσεων. Πρόσφατος νόµος του 2011 επικαιροποίησε την Υπεύθυνη ∆ήλωση 

Εγκαταστάτη (Υ∆Ε), που διενεργείται για τον έλεγχο και επανέλεγχο της εκάστοτε ηλεκτρικής 

εγκατάστασης και κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζοντας 

τη µορφή και το περιεχόµενο της Έκθεσης Παράδοσης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχων της 

εγκατάστασης. Στο παρόν άρθρο αναφέρονται τα χρονικά διαστήµατα ελέγχων και επανελέγχων, 

παρουσιάζεται συνοπτικά η νέα Υ∆Ε, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην παρουσίαση των δοκιµών 

και των ελέγχων, που πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ HD 384 και περιλαµβάνονται στην 

νέα Υ∆Ε. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Έλεγχοι, Νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε), εσωτερικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 

Abstract 

 

The regulation for the internal electrical installations that was in use since 1955 was 

replaced in 2004 by the European Standard ELOT HD 384. There was a transient two 

years period where these two norms were valid, at the same time, and from 2006 the 

European Standard ELOT HD 384 is the only valid regulation for the study, construction 

or inspection of any new electrical installation. The inspection includes a number of tests 

and optical inspections. A recent 2011 law modified the existing electrical installation 

report’s form that is compulsory to be filled in for every electrical installation either new 

or old, before it is connected to the distribution network. In this paper the five parts of the 

new protocol are presented, while the tests and measurements that need to be performed 

are presented analytically. 

 

Keywords: Inspection, technical report, electrical installation, Standard HD 384. 
 

1. Εισαγωγή 
 

Έως το 2004 τα θέµατα, που αφορούσαν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τις ρύθµιζε ο 

Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ, 1955), που ίσχυε από το 

1955. Τον Μάρτιο του 2004 τέθηκε σε ισχύ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

4709/Β`/5.3.2004), η οποία αντικατέστησε τον παλιό ΚΕΗΕ µε το ευρωπαϊκό Πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384 (ΕΛΟΤ HD 384, 2004), ορίζοντας ένα διετές µεταβατικό στάδιο στο 

οποίο ίσχυαν ταυτόχρονα ο ΚΕΗΕ και το νέο Πρότυπο. Από το 2006 ο ΚΕΗΕ έπαψε να 
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ισχύει και το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 έγινε υποχρεωτικό για τη µελέτη, την κατασκευή 

και τον έλεγχο νέων εγκαταστάσεων (ΦΕΚ B 1222Β/Β/6.9.2006). 

Με πρόσφατο νόµο του 2011 επικαιροποιήθηκε η Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη 

(Υ∆Ε), που διενεργείται για τον έλεγχο και επανέλεγχο της εκάστοτε ηλεκτρικής 

εγκατάστασης και κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 

(ΦΕΚ 844/16.5.2011). Επίσης, ο νόµος αυτός ορίζει τη µορφή και το περιεχόµενο της 

Έκθεσης Παράδοσης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχων της εγκατάστασης. Στο παρόν 

άρθρο παρουσιάζεται συνοπτικά η νέα Υ∆Ε, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην 

παρουσίαση των δοκιµών και των ελέγχων, που πρέπει να γίνονται. 
 

2. Η νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) 
 

Στην νέα Υ∆Ε (ΦΕΚ 844/16.5.2011) περιλαµβάνονται όλα τα νέα δεδοµένα που έχουν 

προκύψει στην ελληνική ηλεκτρολογική νοµοθεσία. Από την 01.11.2011 οι Υ∆Ε που 

εκδίδονται πρέπει να είναι µόνο νέες. Η νέα Υ∆Ε αποτελείται από πέντε µέρη: 

1. Το βασικό έντυπο 

2. Τα πρωτόκολλα ελέγχου µε βάση το ΕΛΟΤ HD 384 και µε βάση τον ΚΕΗΕ 

3. Την έκθεση παράδοσης 

4. Τα µονογραµµικά σχέδια της εγκατάστασης 

5. Τα µονογραµµικά σχέδια των πινάκων 

Το κύριο βάρος των ελέγχων στην παρούσα εργασία δίνεται στο πρωτόκολλο ελέγχου της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης, το οποίο και περιλαµβάνει τις µετρήσεις και τις δοκιµές των 

κυκλωµάτων της εγκατάστασης. 

 
2.1 Το πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης  
 

Στο πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε βάση το ΕΛΟΤ HD 384 ή τον 

ΚΕΗΕ (υπάρχουν δύο έντυπα και ανάλογα µε το έτος κατασκευής της εγκατάστασης 

συµπληρώνεται το κατάλληλο), αφού οριστεί η κατηγορία της εγκατάστασης, καθώς και η 

αιτία ελέγχου (τροποποίηση, επέκταση, αλλαγή κατηγορίας), καταγράφονται τα 

αποτελέσµατα των οπτικών ελέγχων και των δοκιµών. Μεταξύ αυτών είναι το είδος και η 

τιµή της αντίστασης γείωσης, καθώς και οι τιµές από τις διεξαχθείσες µετρήσεις ανά 

κύκλωµα. 
 

3. ∆οκιµές και έλεγχοι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 

3.1 Πότε πρέπει να γίνεται έλεγχος και επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
 

Σε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4709/Β`/5.3.2004) καθορίζονται αναλυτικά τα χρονικά 

διαστήµατα των επανελέγχων: 

• Για τις κατοικίες και ανάλογους χώρους τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια 

• Για κλειστούς επαγγελµατικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε 7 

χρόνια 

• Για κλειστούς επαγγελµατικούς χώρους µε εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια 

• Για χώρους ψυχαγωγίας & συνάθροισης κοινού τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο 

• Για επαγγελµατικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε 

περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν από την επανασύνδεση 
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• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης 

της εγκατάστασης 

• Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεοµηνίες 

• Μετά από σοβαρά ατυχήµατα ή συµβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) 

• Μετά από καταγγελία φυσικών ή νοµικών προσώπων 

 
3.2 Είδη ελέγχων 
 

Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 διακρίνονται τα παρακάτω είδη ελέγχων: 

Αρχικός έλεγχος: Θα πρέπει να γίνεται µετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε 

ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη για να διαπιστωθεί 

ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

Έλεγχος µετά από επεκτάσεις ή τροποποιήσεις: Θα πρέπει να γίνεται µετά την 

αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το 

τροποποιηµένο τµήµα της εγκατάστασης. Σκοπός του ελέγχου θα πρέπει να είναι η 

διαπίστωση ότι το τµήµα που αποτελεί την επέκταση ή που έχει τροποποιηθεί είναι 

σύµφωνο µε τα οριζόµενα από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ενώ στην περίπτωση 

τροποποίησης να διαπιστωθεί ότι η προϋπάρχουσα εγκατάσταση δεν έχει υποστεί εξαιτίας 

της επέκτασης ή της τροποποίησης καµία µείωση του παρεχόµενου βαθµού ασφαλείας. 

Επανέλεγχος: Θα πρέπει να γίνεται είτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα, οριζόµενα 

ανάλογα µε τη χρήση, είτε έκτακτα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
 

3.3 Τι περιλαµβάνει ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
 

Ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαµβάνει: 

Οπτική επιθεώρηση: Σύµφωνα µε την §61.3.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 είναι η 

διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, µε την έννοια της διαπίστωσης της σωστής 

επιλογής των υλικών και της σωστής συγκρότησης της. Η οπτική επιθεώρηση πρέπει να 

προηγείται των δοκιµών και των µετρήσεων και πρέπει, κανονικά, να πραγµατοποιείται 

µε ολόκληρη την εγκατάσταση εκτός τάσης. 

H οπτική επιθεώρηση σύµφωνα µε την επικαιροποιηµένη Υ∆Ε και σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 

HD 384 πρέπει να περιλαµβάνει την εξακρίβωση των ακολούθων:  

• Έλεγχος των µέτρων προστασίας από ηλεκτροπληξία 

• Έλεγχος των µέτρων προστασίας από πυρκαγιά 

• Έλεγχος επιλογής διατοµών αγωγών 

• Έλεγχος ορθότητας επιλογής και εγκατάστασης των διατάξεων προστασίας 

• Έλεγχος οργάνων διακοπής και αποµόνωσης 

• Έλεγχος επιλογής υλικών µε βάση τις εξωτερικές επιδράσεις 

• Έλεγχος δυνατότητας αναγνώρισης αγωγών Ν & ΡΕ 

• Έλεγχος αναγνώρισης κυκλωµάτων 

• Έλεγχος ύπαρξης κύριας και συµπληρωµατικών ισοδυναµικών συνδέσεων 

• Έλεγχος σχεδίων, διαγραµµάτων και πινακίδων δοκιµής RCD 

• Έλεγχος επάρκειας συνδέσεων αγωγών 

• Έλεγχος δυνατότητας πρόσβασης και χειρισµών 
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Μετρήσεις και δοκιµές: Το στάδιο αυτό γίνεται αφού έχει προηγηθεί η οπτική 

επιθεώρηση, κατά το οποίο επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των µέσων προστασίας 

της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Με τη χρήση κατάλληλων οργάνων γίνεται η µέτρηση των 

τιµών και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που δεν είναι εφικτό να διαπιστωθούν από 

την οπτική επιθεώρηση. 

Τεκµηρίωση: Αυτός ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο ή τον επανέλεγχο της εγκατάστασης 

αξιολογεί τα αποτελέσµατα των δοκιµών και των µετρήσεων και τελικά αποφαίνεται αν η 

εγκατάσταση είναι κατάλληλη ή όχι και αν όχι τι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν. Τα 

συµπεράσµατά του τα αναγράφει στο πρωτόκολλο ελέγχου της νέας Υ∆Ε. 

 
4. Μετρήσεις και δοκιµές 
 

Οι µετρήσεις και δοκιµές οι οποίες πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 

HD 384 είναι οι ακόλουθες: 

1. Μέτρηση της αντίστασης γείωσης  

2. Εξακρίβωση συνέχειας αγωγού προστασίας και συνδέσεων κύριας και 

συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης 

3. Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος 

4. Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης 

5. ∆οκιµή λειτουργίας διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος 
 

4.1 Μέτρηση της αντίστασης γείωσης 
 

Αντίσταση γείωσης για ένα ηλεκτρόδιο ή ένα σύστηµα γείωσης ορίζεται η αντίστασή του 

ως προς την άπειρη γη. Ως άπειρη γη θεωρείται ένα σηµείο στην επιφάνεια του εδάφους 

σε άπειρη απόσταση από το γειωτή όπου θεωρείται ότι το δυναµικό του κατά την έγχυση 

του ρεύµατος στο γειωτή είναι µηδέν. Στην πράξη η απόσταση αυτή είναι 5-10 φορές της 

µεγαλύτερης διάστασης του γειωτή.  
 

4.1.1 ∆ιαδικασία εκτέλεσης δοκιµής για τη µέτρηση της αντίστασης γείωσης 
 

Μεταξύ του προς µέτρηση ηλεκτροδίου γείωσης Τ και ενός βοηθητικού ηλεκτροδίου 

γείωσης Τ1 τοποθετηµένου σε τέτοια απόσταση από το Τ, ώστε να µην 

αλληλεπικαλύπτονται οι περιοχές επιρροής τους (τρόπος εξακρίβωσης περιγράφεται πιο 

κάτω), διοχετεύεται εναλλασσόµενο ρεύµα σταθερής τιµής Ι (Σχήµα 1). 

Ένα δεύτερο βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης Τ2, που µπορεί να είναι ένας µεταλλικός 

πάσσαλος που εµπηγνύεται στο έδαφος, τοποθετείται στο µέσο του διαστήµατος µεταξύ Τ 

και Τ1 και µετριέται η τάση U µεταξύ Τ και Τ2. 

Η αντίσταση γείωσης RΓ της Τ είναι: 

I

U
R =Γ         (1) 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των περιοχών επιρροής. 

Για να εξακριβωθεί ότι οι περιοχές επιρροής δεν αλληλεπικαλύπτονται, 

πραγµατοποιούνται δύο ακόµη µετρήσεις µε µετακίνηση του δεύτερου βοηθητικού 

ηλεκτροδίου γείωσης Τ2 κατά περίπου 6 m πιο µακριά και κατά περίπου 6 m µέτρα πιο 

κοντά προς τη γείωση Τ. Αν τα αποτελέσµατα αυτών των τριών µετρήσεων ουσιαστικά 



Λ. Οικονόµου, Γ.Π. Φώτης Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΣΠΑΙΤΕ 

∆οκιµές και έλεγχοι εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  

 

4
ο
 Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012 
     

συµπίπτουν, λαµβάνεται ως αντίσταση της γείωσης Τ ο µέσος όρος των τριών τιµών. 

Αλλιώς επαναλαµβάνονται οι µετρήσεις µε αυξηµένη την απόσταση µεταξύ Τ και Τ1. 

 

Σχήµα 1. ∆ιάταξη µέτρησης συστήµατος γείωσης µε τη χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων 

(ΕΛΟΤ HD 384, 2004) 
 
4.2 Εξακρίβωση συνέχειας αγωγού προστασίας και συνδέσεων κύριας και συµπληρωµατικής 

ισοδυναµικής σύνδεσης 
 

Σκοπός της δοκιµής είναι η εξακρίβωση της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των 

συνδέσεων κύριας και συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης. Η δοκιµή διεξάγεται 

µεταξύ κύριων µπαρών γείωσης και εκτιθέµενων µεταλλικών µερών (γείωση 

ρευµατοδοτών, διακόπτες, σωληνώσεις, αντικεραυνική προστασία, κλπ). 

Γενικά η αντίσταση των αγωγών PE (PEN) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερης 

τιµής και να είναι σύµφωνη µε τη διατοµή και το µήκος τους σύµφωνα µε τη σχέση: 

S

l
RCON ρ=         (2) 

όπου: 

RCON είναι η αντίσταση του αγωγού, 

ρ είναι η ειδική αντίσταση του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένος ο αγωγός (για 

το Cu είναι ίση µε 0.0172 Ωmm
2
/m), 

l είναι το µήκος του αγωγού (σε m) και 

S είναι η διατοµή του αγωγού (σε mm
2
). 

Στην περίπτωση που η αντίσταση του αγωγού είναι µεγαλύτερης τιµής από την 

εκτιµώµενη (της τάξης των kΩ) τότε υπάρχει κάποιο πρόβληµα σύνδεσης και πρέπει να 

ελεγχθεί το συγκεκριµένο τµήµα της εγκατάστασης. Η συνέχεια των αγωγών 

εξακριβώνεται µε χρήση µιας πηγής που συνιστάται από το Πρότυπο να έχει εν κενώ 

τάση µεταξύ 4 V και 24 V ac ή dc και µε ρεύµα τουλάχιστον 0,2
 
Α. Η µέτρηση πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί αφού έχει αποσυνδεθεί η κεντρική παροχή της εγκατάστασης. 

 
4.3 Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος 
 

Σκοπός της δοκιµής είναι η µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος για 
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συστήµατα σύνδεσης γείωσης ΤΝ (ουδετέρωση) ή ΤΤ (άµεση γείωση). Με τη δοκιµή 

αυτή ελέγχεται αν οι διατάξεις προστασίας υπερέντασης ή/και διαφορικού ρεύµατος 

λειτουργούν ικανοποιητικά. 
 

4.3.1 Βρόχος σφάλµατος 
 

Σκοπός της δοκιµής είναι η µέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος για 

συστήµατα σύνδεσης γείωσης ΤΝ (ουδετέρωση) ή ΤΤ (άµεση γείωση). Η αντίσταση του 

βρόχου σφάλµατος Zβρ στην περίπτωση που το σύστηµα τροφοδότησης είναι ΤΝ (σχήµα 

2(α)) είναι: 

Zβρ=ZL + RPE + ZT        (3) 

Ενώ στην περίπτωση που το σύστηµα τροφοδότησης είναι ΤΤ (σχήµα 2(β)) είναι: 

Zβρ=ZT + ZL + REΗ+ RPEΗ + RED      (4) 

όπου: 

ZT είναι η σύνθετη αντίσταση του δευτερεύοντος του Μ/Σ ισχύος, 

ZL είναι η σύνθετη αντίσταση του αγωγού φάσης από την πηγή ως το σφάλµα, 

RPE είναι η αντίσταση του αγωγού προστασίας από το σφάλµα ως την πηγή, 

REΗ + RPEΗ είναι η αντίσταση γείωσης της εγκατάστασης µε τον αγωγό PE από το σφάλµα 

ως το σηµείο γείωσης, και 

RED είναι η αντίσταση γείωσης του Μ/Σ ισχύος. 
 

Προκύπτει ο πίνακας 1 για τη µέγιστη αντίσταση του Zβρ διαφόρων τύπων ρελέ.  

 
 

(α) (β) 
Σχήµα 2. (α) Βρόχος σφάλµατος σε σύστηµα τροφοδότησης ΤΝ  και (β) Βρόχος σφάλµατος 

σε σύστηµα τροφοδότησης ΤΤ (Metrel, 2010) 
 

Όταν ένα κύκλωµα προστατεύεται από ρελέ διαφυγής τότε θα πρέπει να ισχύει η 

ακόλουθη συνθήκη (βλ. Πίνακα 1): 

∆Ν

<
I

U
Z CL

βρ         (5) 

όπου: 

UCL είναι η τάση επαφής, 

Ζβρ είναι η τιµή της αντίστασης του βρόχου σφάλµατος και 

Ι∆N είναι το διαφορικό ρεύµα στο οποίο ενεργοποιείται το ρελέ διαφυγής. 
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Πίνακας 1  Μέγιστη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος για διάφορους τύπους ρελέ 

 Ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα Ι∆Ν (Α) 

Τάση επαφής (V) 0,01 0,03 0,1 0,3 0,5 1 

50 5000 1666 500 166 100 50 

25 2500 833 250 83 50 25 

 

Όταν ένα κύκλωµα προστατεύεται από ασφάλεια τότε θα πρέπει: 

oSC UZI ≤βρ         (6) 

όπου: 

Uο είναι η ονοµαστική τάση µεταξύ φάσης και γης, 

Ζβρ είναι η τιµή της αντίστασης του βρόχου σφάλµατος, και 

ΙSC είναι το ρεύµα που προκαλεί την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας. 

 

Μέθοδος 1: Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος µέσω πτώσης 

τάσης 

Η συνδεσµολογία φαίνεται στο σχήµα 3(α). Η τάση του εξεταζόµενου κυκλώµατος 

µετριέται µε και χωρίς τη σύνδεση µιας µεταβλητής αντίστασης φορτίου και η σύνθετη 

αντίσταση του βρόχου σφάλµατος υπολογίζεται από τον τύπο: 

RI

UU
Z 21 −=βρ        (7) 

όπου: 

Zβρ είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος, 

U1 είναι η τάση που µετριέται χωρίς τη σύνδεση της αντίστασης φορτίου, 

U2 είναι η τάση που µετριέται µε συνδεδεµένη την αντίσταση φορτίου, και 

IR είναι το ρεύµα που διέρχεται από την αντίσταση φορτίου. 

 

  
(α) (β) 

Σχήµα 3.  
 
α) Συνδεσµολογία για µέτρηση της Zβρ µέσω της πτώσης τάσης (ΕΛΟΤ HD 384, 

2004) και β) Συνδεσµολογία για µέτρηση της Zβρ µε τροφοδότηση από µια ανεξάρτητη πηγή 

(ΕΛΟΤ HD 384, 2004) 

 

Μέθοδος 2: Μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος µε τροφοδότηση 

από µια ανεξάρτητη πηγή 

Η συνδεσµολογία παρουσιάζεται στο σχήµα 3(β). Η µέτρηση γίνεται αφού αποσυνδεθεί η 

κανονική τροφοδότηση και βραχυκυκλωθεί το πρωτεύον του µετασχηµατιστή. Η µέθοδος 
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χρησιµοποιεί την τάση που προέρχεται από µια ανεξάρτητη πηγή. Η σύνθετη αντίσταση 

του βρόχου σφάλµατος υπολογίζεται από τον τύπο: 

I

U
Z =βρ         (8) 

όπου: 

Zβρ είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλµατος, 

U είναι η µετρούµενη τάση, και 

Ι είναι το µετρούµενο ρεύµα. 
 

4.4 Μέτρηση της αντίστασης µόνωσης ηλεκτρικής εγκατάστασης 

 

Η αντίσταση µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης µετράται µεταξύ του κάθε ενεργού 

αγωγού και του ουδετέρου ή της γης. (L-N, L-PE), καθώς και µεταξύ ουδετέρου και γης 

(N-PE). Η αντίσταση µόνωσης µετράται µε συνεχή τάση, όπως δίνεται στον πίνακα 61-Α 

του Προτύπου. Η µέτρηση θεωρείται ικανοποιητική εάν κάθε κύκλωµα µε αποσυνδεµένες 

τις συσκευές κατανάλωσης έχει αντίσταση µόνωσης τουλάχιστον ίση µε αυτές του πίνακα 

61-Α του Προτύπου (βλ. Πίνακα 2). 

Πίνακας 2  Τάση δοκιµής συνεχούς ρεύµατος και ελάχιστη αντίσταση µόνωσης σύµφωνα µε, 

ανάλογα µε την ονοµαστική τάση κυκλώµατος σύµφωνα µε το Πρότυπο HD 384 

Ονοµαστική τάση 

κυκλώµατος (V) 
Τάση δοκιµής συνεχούς 

ρεύµατος (V) 
Ελάχιστη αντίσταση 

µόνωσης (ΜΩ) 

SELV & PELV 250 0,25 

Μέχρι 500 V, µε εξαίρεση 500 0,5 

Πάνω από 500 V 1000 1,0 

 

4.5 ∆οκιµή λειτουργίας διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύµατος 

 

Ένα ρελέ ελέγχει αν το άθροισµα των ρευµάτων των τριών φάσεων ισούται µε το ρεύµα 

του ουδέτερου, δηλαδή αν IL1 + IL2 + IL3 – IN = 0. Αν πάψει να ισχύει η ισότητα και 

εντοπιστεί διαφορικό ρεύµα άνω των 30 mA το ρελέ πρέπει να ενεργοποιηθεί. Υπάρχουν 

3 διαφορετικά είδη ρελέ διαφυγής: 

Τύπου AC: Προστατεύει από ρεύµατα διαρροής µόνο εναλλασσοµένου ρεύµατος 

Τύπου Α:  Προστατεύει από ρεύµατα διαρροής εναλλασσοµένου ρεύµατος και από 

ρεύµατα διαρροής ανορθωµένου ρεύµατος 

Τύπου Β: Προστατεύει από ρεύµατα διαρροής οποιουδήποτε είδους 

συµπεριλαµβανοµένων και των ρευµάτων διαρροής εξοµαλυµένων συνεχών ρευµάτων.  

Για την ενεργοποίηση του ρελέ διαφυγής κατά τη δοκιµή χρησιµοποιείται ένα συνεχώς 

αυξανόµενο ρεύµα και η δοκιµή είναι επιτυχής αν το ρελέ ενεργοποιηθεί σε διαφορικά 

ρεύµατα όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

 

4.5.1 ∆ιαδικασία εκτέλεσης δοκιµής 

 

Οι µέθοδοι που περιγράφονται αποτελούν παραδείγµατα και δεν αποκλείεται η χρήση 

µιας άλλης µεθόδου, εφόσον παρέχει εξίσου αξιόπιστα αποτελέσµατα. 
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Πίνακας 3  ∆ιαφορικό ρεύµα δοκιµής για διάφορους τύπους ρελέ διαφυγής (Metrel, 2010) 

Εύρος τιµών Τύπος ρελέ 
Αρχική τιµή Τελική τιµή 

Κυµατοµορφή 

AC 0,2 Ι∆Ν Ι∆Ν 

A (Ι∆Ν≥30 mA) 0,35 Ι∆Ν 1,4 Ι∆Ν 
Ηµίτονο 

B 0,5 Ι∆Ν 2 Ι∆Ν Παλµός 

 

Μέθοδος 1 

Η αρχή αυτής της µεθόδου φαίνεται στο σχήµα 4(α). Μια µεταβλητή αντίσταση συνδέεται 

µεταξύ ενός ενεργού αγωγού στην πλευρά του φορτίου της προς έλεγχο διάταξης 

προστασίας διαφορικού ρεύµατος (r.c.d.) και ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους. Το 

ρεύµα αυξάνεται προοδευτικά µε µείωση της τιµής της µεταβλητής αντίστασης RP. Το 

ρεύµα I∆ µε το οποίο προκαλείται η λειτουργία της διάταξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας Ι∆n. 

Μέθοδος 2 

Στο σχήµα 4(β) παρουσιάζεται η αρχή της µεθόδου. H µεταβλητή αντίσταση RP συνδέεται 

µεταξύ ενός ενεργού αγωγού στην πλευρά της τροφοδότησης της διάταξης προστασίας 

διαφορικού ρεύµατος (r.c.d.) και ενός άλλου ενεργού αγωγού στην πλευρά του φορτίου. 

Το ρεύµα αυξάνεται προοδευτικά µε µείωση της τιµής της µεταβλητής αντίστασης RP. Το 

ρεύµα I∆ µε το οποίο προκαλείται η λειτουργία της διάταξης προστασίας διαφορικού 

ρεύµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ι∆n. Το φορτίο πρέπει να έχει αποσυνδεθεί κατά τη 

διάρκεια της δοκιµής. 

 
  

(α) (β) (γ) 

Σχήµα 4:  α) Ενεργοποίηση του ρελέ διαφυγής µε τη µέθοδο 1, β) Ενεργοποίηση του ρελέ 

διαφυγής µε τη µέθοδο 2 και γ) Ενεργοποίηση του ρελέ διαφυγής µε τη µέθοδο 3 (ΕΛΟΤ HD 384, 

2004) 
 

Μέθοδος 3 

Στο σχήµα 4(γ) παρουσιάζεται η αρχή αυτής της µεθόδου, για την εφαρµογή της οποίας 

χρησιµοποιείται ένα βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Το ρεύµα αυξάνεται προοδευτικά µε µείωση 

της τιµής της µεταβλητής αντίστασης RP και µετριέται η τάση U µεταξύ των 

εκτεθειµένων αγώγιµων µερών και του βοηθητικού ηλεκτροδίου. Επίσης µετριέται το 

ρεύµα I∆, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ι∆n, µε το οποίο προκαλείται η λειτουργία της 



Λ. Οικονόµου, Γ.Π. Φώτης Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΣΠΑΙΤΕ 

∆οκιµές και έλεγχοι εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  

 

4
ο
 Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012 
     

διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος (r.c.d.). Πρέπει να πληρούται η ακόλουθη 

συνθήκη: 

n

L

I
UU

∆

∆

Ι
⋅≤         (9) 

όπου: 

UL είναι η οριακή τάση επαφής πάνω από την τιµή της οποίας η τάση επαφής θεωρείται 

επικίνδυνη. 

 
5. Αντί επιλόγου - Το Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Το Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (http://eesl.aspete.gr/) του τµήµατος 

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας συγκροτήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης 

των σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ). Το Εργαστήριο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του γνωστικού αντικειµένου της παραγωγής, 

µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζοντας τα µαθήµατα 

Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι και ΙΙ, Υπολογιστικές Μέθοδοι Συστηµάτων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, πτυχιακές εργασίες, ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς επίσης 

και µετρήσεις σε τρίτους. 

Το Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΑΣΠΑΙΤΕ: α) τηρεί σύστηµα 

ποιότητας, β) είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 για: (i) τη διεξαγωγή δοκιµών, ελέγχων 

και µετρήσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και 

(ii) τη διεξαγωγή ειδικών σεµιναρίων εκµάθησης των δοκιµών αυτών σε Ηλεκτρολόγους 

Μηχανικούς και Εγκαταστάτες. Παράλληλα βρίσκεται στη διαδικασία ∆ιαπίστευσης από 

το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣY.∆.) κατά ISO 17025 για τις ίδιες δοκιµές και 

µετρήσεις. 
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