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Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 παρ. 2, εδάφιο ια και 66 παρ. 1, 2 και 3 του ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) «περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,
β) της παρ. 1 του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005),
γ) του Π.∆. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α’) «Καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των
τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας
των πληροφοριών σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ»,
δ) του Π.∆. 51/1988 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1988) περί Οργανισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, όπως ισχύει,
ε) του Π.∆. 293/1999 (ΦΕΚ 263 Α’/26-11-1999) περί Οργανισµού του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, όπως ισχύει,
στ) του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’/5-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων»,
ζ) της Απόφασης του Πρωθυπουργού Υ273/2010 (ΦΕΚ 1595 Β’/01-10-2010) «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Νικολάου Σηφουνάκη»,
η) του άρθρου 26 του ν.1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α’) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»,
θ) του άρθρου 30 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (ΦΕΚ 59 ∆’/1989),
ι) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ Β’ 470/5-3-2004) του
Υπουργείου Ανάπτυξης «αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις»,
ια) της Υπουργικής Απόφασης Φ.Α’50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222 Β’/5-9-2006) του Υπουργείου
Ανάπτυξης «Ασφάλεια των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ). Καθιέρωση
υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και κατασκευής θεµελιακής γείωσης».
2) Την ανάγκη καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και
ευρυεκποµπής, περιλαµβανοµένων και των τεχνολογιών δικτύων αυτοµατισµού, ασφάλειας,
ενεργειακής διαχείρισης, τηλεχειρισµών και ελέγχου,
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3) Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών σχετικά µε τα έργα αυτά,
4) Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Στον Τεχνικό Κανονισµό, που µαζί µε τα προσαρτήµατά του αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτηµα
της παρούσας απόφασης, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα Εσωτερικά ∆ίκτυα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε∆ΗΕ) των οικοδοµών συµπεριλαµβανοµένων των οικοδοµικών
συγκροτηµάτων, για υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και εικόνας.
2. Εκτός από τα Πρότυπα και τις Συστάσεις, τα οποία αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισµό και τα
οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας LVD 2006/95/EK, της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EK,
και της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ και τα οποία δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιτρέπονται επίσης και άλλα Πρότυπα
και µέθοδοι παραγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω Οδηγιών κατά το σχεδιασµό, την
εγκατάσταση και τη συντήρηση εγκαταστάσεων εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επίσης επιτρέπονται Πρότυπα και µέθοδοι παραγωγής όπως αυτά ισχύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Τουρκία, τα
οποία παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναµο επίπεδο απόδοσης µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα
Τεχνικό Κανονισµό. Οι διατάξεις του παρόντος, οι οποίες εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής των
ανωτέρω Οδηγιών LVD 2006/95/EK, R&TTE 1999/5/EK και EMC 2004/108/ΕΚ, συνάδουν µε τις
διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες µεταφέρθηκαν οι εν λόγω Οδηγίες στο εθνικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο εφαρµογής
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις Ε∆ΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σε όλα τα
νέα κτίρια, των οποίων η άδεια θα έχει εκδοθεί µετά την έναρξη ισχύος της παρούσης και όπου
απαιτούνται εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 30 του
Κτιριοδοµικού Κανονισµού, όπως τροποποιείται µε τις διατάξεις του παρόντος και ταξινοµούνται,
σύµφωνα µε τη χρήση τους, στις κατηγορίες του άρθρου 3 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.

ΑΡΘΡΟ 3
Πρόσβαση σε δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
1. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τα δηµόσια
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στα συγκεκριµένα σηµεία συνδέσεων
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µε αυτά (αναµονές), σύµφωνα µε τα Πρότυπα και τις Συστάσεις του παρόντος Τεχνικού
Κανονισµού.
2. Τα δηµόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να διαθέτουν µέσα πρόσβασης
(αναµονές), προκειµένου να είναι δυνατή η σύνδεση εσωτερικών δικτύων εσωτερικών
επικοινωνιών σε αυτά.

ΑΡΘΡΟ 4
Υποχρεώσεις Φορέων του ∆ηµοσίου
Φορείς του ∆ηµοσίου, οι οποίοι προκηρύσσουν κτιριακά έργα ανεξαρτήτως όγκου οφείλουν:
α) να ενσωµατώσουν την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση στα τεύχη προκήρυξης των έργων,
β) να καταρτίσουν σε ειδικό τεύχος τα επιδιωκόµενα µετρήσιµα µεγέθη και τα επιδιωκόµενα
αποτελέσµατα, βάσει των οποίων θα γίνεται ο έλεγχος των έργων.

ΑΡΘΡΟ 5
Ασφάλεια και προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών
1. Στην κατασκευή και τη λειτουργία των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα
πρέπει να εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας και προστασίας του απορρήτου των
επικοινωνιών, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 του Συντάγµατος και την ισχύουσα
νοµοθεσία (Ν.3115/2003, Ν.3431/2006, Ν.3471/2006, Ν.3674/2008).
2. Σε περίπτωση που το εσωτερικό δίκτυο περιλαµβάνει και συστήµατα µεταγωγής κυκλωµάτων
ή/και πακέτου, θα πρέπει, οπωσδήποτε, να απενεργοποιούνται τυχόν υπάρχουσες δυνατότητες
παρεµβολής ή συνακρόασης σε διεξαγόµενες επικοινωνίες, αυτό δε θα πρέπει να βεβαιώνεται
εγγράφως από τον προµηθευτή των συστηµάτων. Επίσης να αποκλείεται οποιαδήποτε επέµβαση σε
αυτά των ιδιοκτητών ή των χειριστών των συστηµάτων που θα αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση
παρεµβολών ή συνακροάσεων.
3. Ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και µέτρων ασφάλειας και προστασίας του απορρήτου που
θεσπίζονται κατά τα ανωτέρω γίνεται από την Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών
(Α∆ΑΕ), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6
Συµβουλευτική Επιτροπή για τον Τεχνικό Κανονισµό για τα Εσωτερικά ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ύστερα από εισήγηση της
∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων συγκροτείται ad hoc
συµβουλευτική επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και τα ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη της, η
οποία παρέχει συµβουλευτική υπηρεσία για συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν στην εφαρµογή του
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Τεχνικού Κανονισµού για τα Εσωτερικά ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στην επιτροπή
συµµετέχουν:
α) Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων ως πρόεδρος, αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Τηλεµατικών
Εγκαταστάσεων και Εφαρµογών,
β) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε ειδίκευση
ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού µηχανικού,
γ) Ένας εκπρόσωπος της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής,
δ) Ένας εκπρόσωπος του Τµήµατος Πληροφορικής Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (ΤΕΕ),
ε) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ).
Κατά περίπτωση µπορεί να συµµετέχουν ειδικοί µε το αντικείµενο επιστήµονες κατά την κρίση της
∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης.
Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
2. Η επιτροπή µπορεί ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες να προσκαλεί κατά περίπτωση και
άλλα άτοµα στις συνεδριάσεις της, όπως πρόσωπα µε ιδιαίτερες γνώσεις και εµπειρία,
εκπροσώπους κρατικών φορέων και οργανισµών κοινής ωφέλειας, κατασκευαστικών εταιρειών και
παραγωγικών τάξεων (επιµελητήρια, επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς κλπ), καθώς και
συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της ακαδηµαϊκής κοινότητας, οµάδων χρηστών ή
καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 7
Μεταβατικές διατάξεις
Σε έργα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί ή/και προκηρυχθεί πριν την δηµοσίευση της παρούσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η εφαρµογή των Προτύπων και των Συστάσεων του Τεχνικού
Κανονισµού του Παραρτήµατος της παρούσης δεν είναι υποχρεωτική και ακολουθούνται οι
προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αδειοδότηση / προκήρυξη των έργων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται ο ισχύων «Κανονισµός
Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων Οικοδοµών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ 767 Β’/31-12-1992).
2. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του
Κτιριοδοµικού Κανονισµού, που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων, τροποποιείται
ως εξής:
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α) Η υποπαράγραφος 3.1 «Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις», καθώς και όλες οι υποπαράγραφοι
αυτής, καταργείται.
β) Η υποπαράγραφος 3.2, καθώς και οι υποπαράγραφοι αυτής αναριθµούνται, τροποποιούνται και
διατυπώνονται πλέον ως εξής:
«3.1. Εγκατάσταση κεντρικού συγκροτήµατος κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
σηµάτων και σηµάτων ευρυεκποµπής (γήινης και δορυφορικής) και εγκατάσταση διανοµής των
σηµάτων αυτών.
3.1.1. Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται µόνο ένα κεντρικό συγκρότηµα κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών σηµάτων και σηµάτων ευρυεκποµπής (γήινης και δορυφορικής).
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διασπορά των παραπάνω κεραιών (γήινων ή δορυφορικών), εφόσον το
επιβάλλουν τεχνικοί λόγοι, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού
Ελέγχου µετά από τεκµηριωµένη έκθεση.
3.1.2. Η εγκατάσταση λήψης, ενίσχυσης και διανοµής ραδιοτηλεοπτικών σηµάτων νέου ή
υφιστάµενου κτιρίου µε περισσότερες της µιας ιδιοκτησίας είναι κοινόχρηστη – έστω και αν δεν
υπάρχει σύστηµα οριζόντιας ιδιοκτησίας του ακινήτου.
3.1.3. Η κεντρική κεραία λήψης ραδιοτηλεοπτικών σηµάτων κτιρίων κατασκευάζεται βάσει του
τεχνικού κανονισµού εγκατάστασης και λειτουργίας κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και
ραδιοφωνίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.1.4. Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το ψηλότερο κτίριο σκιάζει και
εµποδίζει τη λήψη σηµάτων ενός ή περισσότερων σταθµών εκποµπής από το χαµηλότερο κτίριο,
µπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας
του χαµηλότερου κτιρίου σε κατάλληλο σηµείο του ψηλού κτιρίου, µε έξοδα των ιδιοκτητών του
χαµηλότερου κτιρίου.
3.1.5. Οι αγωγοί γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να απέχουν οριζόντια ή κατακόρυφα από
κεραίες δεκτών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης τις καθοριζόµενες στον παρόντα Τεχνικό Κανονισµό
ελάχιστες αποστάσεις.
3.1.6. Με ειδικούς κανονισµούς µπορεί να επιβάλλεται σε παραδοσιακούς οικισµούς ή τµήµατά
τους και σε διατηρητέα κτίρια η τοποθέτηση κεντρικού συγκροτήµατος κεραιών λήψης
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων και σηµάτων ευρυεκποµπής (γήινης και δορυφορικής).
Με τους ίδιους κανονισµούς εγκρίνεται η κατασκευή κοινόχρηστης κεραίας σε κατάλληλη θέση
(που να µην επηρεάζει το κτίριο ή τον οικισµό) και δικτύου διανοµής, ώστε το κτίριο ή τα κτίρια να
τροφοδοτηθούν µε ραδιοτηλεοπτικά σήµατα από καλωδιακό εξωτερικό δίκτυο.»

ΑΡΘΡΟ 9
Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικός Κανονισµός Εσωτερικών ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η σπουδαιότητα των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τα ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
είναι σήµερα ανάλογη µε τις ωφέλειες από τα δίκτυα παροχής θέρµανσης, ύδρευσης και
αποχέτευσης, φωτισµού και ηλεκτρισµού. Αντίστοιχα προς τα δίκτυα αυτά, διακοπές στην παροχή
υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Ο εσφαλµένος
σχεδιασµός, η χρήση µη ορθών υλικών και εξαρτηµάτων, η εσφαλµένη εγκατάσταση, η ελλιπής
διαχείριση, η ανεπαρκής συντήρηση µπορεί να έχουν ως επακόλουθο τη κακή ποιότητα και την
αναποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
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Ο παρών Τεχνικός Κανονισµός έχει ως αντικείµενο τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούνται κατά την κατασκευή των Εσωτερικών ∆ικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ε∆ΗΕ)
των κτιρίων, των συγκροτηµάτων κτιρίων και των οικισµών ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
πρόσβαση των Ε∆ΗΕ προς τα δίκτυα των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ο παρών Τεχνικός Κανονισµός αποσκοπεί στην ορθή κατασκευή και λειτουργία των εσωτερικών
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτιρίων και των οικισµών και είναι υποχρεωτικής
εφαρµογής σε νέα κτίρια, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, προκειµένου να
διευκολύνεται η πρόσβαση, η συντήρηση και η επισκευή τους, διασφαλίζοντας ότι οι τελικοί
χρήστες θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα δηµόσια δίκτυα τηλεφωνίας, το δίκτυο
ολοκληρωµένων ψηφιακών υπηρεσιών (ISDN), στα ευρυζωνικά δίκτυα (καλωδιακά και οπτικών
ινών), στα δίκτυα σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (FIXED WIRELESS ACCESS), στα δίκτυα
ευρυεκποµπής (ραδιοφωνίας και τηλεόρασης) και στα δίκτυα αυτοµατισµού και ελέγχου.
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, γίνεται κατάταξη των εγκαταστάσεων, που
αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, ως εξής:


Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT):

Περιλαµβάνουν τις εφαρµογές φωνής, δεδοµένων και εικόνας, όπως η τηλεφωνία (αναλογική,
ψηφιακή, ISDN, τηλετυπία), η ενδοσυνεννόηση, τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συσκευών και τα ευρυζωνικά δίκτυα.


Εγκαταστάσεις ευρυεκποµπής και επικοινωνιών (BCT):

Περιλαµβάνουν τις εφαρµογές ήχου και εικόνας, όπως η ραδιοφωνία και η τηλεόραση (επίγεια και
δορυφορική). Ειδικότερα περιλαµβάνονται οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν εγκαταστάσεις
ραδιοεπικοινωνιών για µετάδοση ραδιοφωνικού σήµατος, τηλεοπτικού σήµατος και υπηρεσίες
δεδοµένων διπλής κατεύθυνσης.


Εγκαταστάσεις αυτοµατισµού, ελέγχου και επικοινωνιών (CCCB):

Περιλαµβάνουν τα εσωτερικά ενσύρµατα δίκτυα που είναι απαραίτητα για εφαρµογές διαχείρισης
ενός κτιρίου ή µιας εγκατάστασης, ή ενός συστήµατος, τα οποία χρησιµοποιούνται για έλεγχο,
αναγγελία, ένδειξη, καταγραφή, τοπικό και κεντρικό χειρισµό και τηλεχειρισµό, όπως: φωτισµός,
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ηλεκτρικά ρολά, ηλεκτρικά ελεγχόµενα ανοίγµατα, ηλεκτρικά ελεγχόµενα συστήµατα σκίασης,
θέρµανση, αερισµός και κλιµατισµός.
Περιλαµβάνουν επίσης τα εσωτερικά ενσύρµατα δίκτυα που χρησιµοποιούνται για: εγκατάσταση
κεντρικού ρολογιού, εγκαταστάσεις και συστήµατα ασφάλειας από διάρρηξη ή από διαρροές υγρών
και αερίων, συστήµατα πυρανίχνευσης, αναγγελίας πυρκαγιάς και πυρόσβεσης, όπως επίσης
εγκατάσταση νυχτοφύλακα, καµερών παρακολούθησης, θυροτηλεόρασης (οπτικοακουστική
επικοινωνία) και άλλα.


Άλλες Εγκαταστάσεις:

Περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις ασύρµατης επικοινωνίας – αναζήτησης προσώπων,
µεταφραστικές εγκαταστάσεις, µεγαφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρακουστικές εγκαταστάσεις και
άλλες.
4

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισµοί, οι οποίοι δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο νοούνται αυτοί που αναφέρονται στο
εκάστοτε αντίστοιχο πρότυπο.
Ακεραιότητα (integrity) δικτύου: Η ικανότητα του δικτύου να διατηρεί συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά σε σχέση µε την απόδοση και την αξιοπιστία. Η ακεραιότητα του δικτύου
σχετίζεται µε τη διαχείριση του δικτύου και περιλαµβάνει τη διασφάλιση της ακεραιότητας των
στοιχείων του δικτύου και την παροχή ενός αποδεκτού επιπέδου υπηρεσίας. (Σειρά Συστάσεων
ITU-T: Y.140-x).
Βαθµός Στεγανότητας: Ο βαθµός της προστασίας που παρέχεται µε περίβληµα από επαφή µε
επικίνδυνα µέρη, διείσδυση ξένων στερεών σωµάτων και/ή διείσδυση νερού, και επαληθεύεται µε
τυποποιηµένες µεθόδους δοκιµής. Οι βαθµοί στεγανότητας (ΙΡ) ορίζονται αναλυτικά στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.
Γένια Καλωδίωση (generic cabling): Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης, το
οποίο υποστηρίζει ένα µεγάλο πλήθος από εφαρµογές. Το υλισµικό (hardware), το οποίο εξαρτάται
από την εφαρµογή, δεν αποτελεί µέρος της Γένιας Καλωδίωσης.
Γήινη Εκποµπή: Εκποµπή από σταθµούς, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια της γης.
Γραµµή: Σύνολο αποτελούµενο από αγωγούς ή και καλώδια που χρησιµεύει για τη µετάδοση
σηµάτων από ένα σηµείο σε ένα άλλο σηµείο.
Γραµµή Μεταφοράς (Καλώδιο): Σύνολο ενός ή περισσοτέρων αγωγών του ιδίου τύπου και
Κατηγορίας εντός του ιδίου περιβλήµατος από βιοµηχανική παραγωγή. Η Γραµµή Μεταφοράς
µπορεί να διαθέτει θωράκιση.
Γραµµή Μεταφοράς Πρόσβασης ∆ικτύου: Το καλώδιο σύνδεσης των διεπαφών του εξωτερικού
δικτύου µε τον κατανεµητή της γένιας καλωδίωσης.
∆ιαλειτουργικότητα (interoperability): Η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστηµάτων ή
εφαρµογών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιµοποιούν αµοιβαία τις πληροφορίες αυτές.
∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Τα συστήµατα µετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο
εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων,
µε τη χρήση καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου,
συµπεριλαµβανοµένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής δεδοµένων µέσω
κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου) και κινητών επίγειων
δικτύων, των συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση
σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και των
δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των µεταφερόµενων πληροφοριών.
7

Εσωτερική εγκατάσταση: Το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν το σύστηµα οδεύσεων και τη
γένια καλωδίωση (καλωδιαγωγοί, σωλήνες, κουτιά διακλάδωσης, ικριώµατα, γραµµές µεταφοράς,
στοιχεία τερµατισµού κλπ), τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό της οικοδοµής,
συµπεριλαµβανοµένων και των κεραιοσυστηµάτων για την τροφοδότηση µε σήµατα του κάθε
επιµέρους δικτύου.
Θερµοκρασία Λειτουργίας: Η θερµοκρασία της καλωδίωσης µετά την ολοκλήρωση και θέση σε
λειτουργία σε συνδυασµό µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, συµπεριλαµβάνοντας και
οποιαδήποτε αύξηση της θερµοκρασίας που οφείλεται στην υποστήριξη κάποιας εφαρµογής.
Κανάλι επικοινωνίας: Οποιοδήποτε µέσο µετάδοσης που αποτελείται από παθητικά στοιχεία για
τη σύνδεση του ενεργού εξοπλισµού, καθώς και τη σύνδεση του ενεργού εξοπλισµού µε τη διεπαφή
του εξωτερικού δικτύου.
Κατασκευαστής – Εγκαταστάτης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατέχει την οριζόµενη
από το νόµο άδεια για την ανάληψη της εκτέλεσης έργων αυτής της κατηγορίας.
Κατάταξη MICE: Σύστηµα κατάταξης, το οποίο περιγράφει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που
εγκαθίσταται ένα κανάλι επικοινωνίας σύµφωνα µε τις παρακάτω παραµέτρους:


Μηχανικής Αντοχής (Μ)



Καθαρότητας και Στεγανότητας (Ι)



Κλιµατολογικής και Χηµικής Αντοχής (C)



Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (Ε)

Κεντρικό συγκρότηµα κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων
ευρυεκποµπής (γήινης και δορυφορικής): Ως τέτοιο ορίζεται το σύνολο των κεραιών που
χρησιµοποιούνται για τη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων, καθώς και ευρυεκποµπής
γενικότερα, γήινης και δορυφορικής, οι οποίες προορίζονται να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες
του κτιρίου.
Μελετητής: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατέχει την οριζόµενη από το νόµο άδεια για
τη µελέτη έργων αυτής της κατηγορίας.
Όδευση: Καθορισµένη διαδροµή µεταξύ των σηµείων τερµατισµού, την οποία ακολουθούν οι
καλωδιαγωγοί.
Περίβληµα: Ένα στοιχείο που εξασφαλίζει την προστασία ενός υλικού από ορισµένες εξωτερικές
επιδράσεις και επίσης την προστασία ενός αγώγιµου µέρους από επαφή προς όλες τις κατευθύνσεις.
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Καλωδίωσης: Η τεκµηρίωση, η ονοµατοδοσία του κάθε στοιχείου της
εγκατάστασης και η αντίστοιχη σηµατοδότησή του µε κατάλληλες ετικέτες (όπου αυτό είναι
εφικτό), όπως επίσης και τα αρχεία, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πηγές πληροφορίας
για την καλωδίωση και τη δοµή της εγκατάστασης. Μέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης γίνεται η
διαχείριση κάθε προσθήκης ή αλλαγής στην εγκατάσταση. Οι αρχές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης
ισχύουν τόσο σε περιπτώσεις δικτύων οπτικών ινών, όσο και σε καλωδίωση χαλκού.
Σύστηµα Οδεύσεων: Το σύστηµα διαχείρισης και προστατευµένης όδευσης των καλωδίων
ανάλογα µε το πλήθος τους µε χρήση κατάλληλης σήµανσης.
Υπηρεσία ∆ορυφορικής Ευρυεκποµπής: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήµατα
εκπεµπόµενα ή αναµεταβιβαζόµενα από διαστηµικούς σταθµούς προορίζονται για απευθείας λήψη
από το ευρύ κοινό.
Υπηρεσία Ευρυεκποµπής: Υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στην οποία οι εκποµπές
προορίζονται για απευθείας λήψη από το γενικό κοινό. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει
µετάδοση δεδοµένων, εκποµπές ήχου, εκποµπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκποµπής.
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5

Βασικές απαιτήσεις κατασκευής

Η ορθή κατασκευή κάθε εσωτερικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαµβάνει τέσσερα
στάδια, τα οποία είναι η σχεδίαση, οι προδιαγραφές, η υλοποίηση της εγκατάστασης και η
λειτουργία και διέπεται από τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις:
5.1

Υγιεινή και Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων

Ο κατασκευαστής οφείλει να συµµορφωθεί µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 έτσι ώστε:
α) Οι χρήστες του δικτύου και οποιοδήποτε άλλα πρόσωπα όπως το τεχνικό προσωπικό
συντήρησης το οποίο απαιτείται να έχει πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα χαµηλής
τάσης, να προστατεύονται από επικίνδυνη επαφή µε οποιαδήποτε επικίνδυνη τάση λειτουργίας και
από τυχαία έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ.
β) Τo τεχνικό προσωπικό συντήρησης άλλων δικτύων του κτιρίου να προστατεύονται επίσης από
τους ίδιους όπως προηγουµένως κινδύνους.
γ) Να αποφεύγεται η δηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου π.χ. από την πτώση οποιουδήποτε
αντικειµένου ή από την υπερθέρµανση ή από προεξέχοντα αντικείµενα ή από κρουστικές
υπερτάσεις (κεραυνοί) ή κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
δ) Όλα τα µέρη της εγκατάστασης να αντέχουν στις περιβαλλοντικές συνθήκες των κτιρίων σε
τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρούν την ικανότητα ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για όλη την
προβλεπόµενη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης.
ε) Να τηρείται επαρκής απόσταση διαχωρισµού µεταξύ των διελεύσεων των καλωδιώσεων και
άλλων µη ηλεκτρικών δικτύων. Η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm για τα
επικίνδυνα δίκτυα και 50 mm για τα υπόλοιπα δίκτυα. Ως επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα δίκτυα
καυσίµων αερίων, υγρών καυσίµων, ατµού, θερµού νερού θερµοκρασίας ανώτερης των 60 ο C και
σωληνώσεων πεπιεσµένου αέρα.
Προς εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων απαιτείται η υποχρεωτική τήρηση των σχετικών
διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, την εφαρµογή του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60728-11 και µε τη
λήψη, από πλευράς του κατασκευαστή (µε φροντίδα και ευθύνη του), όλων των µέτρων που
αποκλείουν την επίδραση ξένων ισχυρών ρευµάτων και τάσεων στο εσωτερικό δίκτυο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των ΚΥΑ 50/12081/642, ΦΕΚ Β’ 1222/5-9-2006 [περί γειώσεων], ΥΑ ΥπΑν
Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β’ 470/5-3-2004 και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384 και των προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ 50174-2 και ISO/IEC 11801 [περί γειώσεων της γένιας καλωδίωσης]. Oι διατάξεις του
τµήµατος 522 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 εφαρµόζονται ανάλογα για την επιλογή των υλικών
και την εγκατάσταση, σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές επιδράσεις.
5.2

∆ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Αφορά στην προστασία της τηλεπικοινωνιακής επικοινωνίας από υποκλοπές και γενικά από
ενέργειες που αποσκοπούν στην πραγµατοποίηση παράνοµων παρεµβολών στα δίκτυα.
Αυτό επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη τοποθέτηση, κατασκευή και διασφάλιση όλων των
στοιχείων των εσωτερικών δικτύων.
5.3

Ακεραιότητα του δικτύου (integrity)

Αφορά στην διαλειτουργικότητα του εσωτερικού δικτύου µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και την
ελαχιστοποίηση παρεµβολών (cross talk) µεταξύ τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων. Αυτό
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επιτυγχάνεται µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, των σχετικών Προτύπων
και κανονισµών και νοµοθετηµάτων περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προσπελασιµότητα

5.4

Αποσκοπεί στην καλύτερη εκµετάλλευση του δικτύου, στη συντήρησή του και στην εύκολη άρση
βλαβών. Αυτό επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, µε:


Την τοποθέτηση των κατανεµητών (κεντρικών και τοπικών), των απαραίτητων φρεατίων
και των κουτιών διέλευσης της σωλήνωσης σε προσιτά σηµεία.



Την απλότητα της δοµής της όλης κατασκευής.

Όλα τα υλικά, στα οποία περιλαµβάνονται και οι ηλεκτρικές γραµµές, πρέπει να τοποθετούνται
κατά τρόπο που να διευκολύνεται η εκτέλεση χειρισµών σ’ αυτά, η επιθεώρηση, η αντικατάσταση
και η συντήρησή τους και η προσέγγιση στις συνδέσεις τους.
Αυτές οι δυνατότητες δεν θα πρέπει να περιορίζονται αισθητά στην περίπτωση τοποθέτησης των
υλικών µέσα σε περιβλήµατα.
5.5

Επεκτασιµότητα

Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εύκολης επέκτασης του
Ε∆ΗΕ, για ικανοποίηση µελλοντικών αναγκών. Επιτυγχάνεται βασικά µε τη συµµόρφωση µε όλα
τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία διασφαλίζουν την ορθολογική διάρθρωση και
ανάπτυξη του όλου δικτύου και τη χρησιµοποίηση κατάλληλου συστήµατος οδεύσεων, όπως
σωλήνων, κατανεµητών κλπ κατάλληλων διαστάσεων.
5.6

Λειτουργικότητα (functionality)

Επιτυγχάνεται, βασικά, µε τη χρησιµοποίηση τυποποιηµένων υλικών (αγωγοί, καλώδια,
εξαρτήµατα τερµατισµού και συναρµογής, φρεάτια, κουτιά διέλευσης και τερµατισµού, σωλήνες),
τα οποία διαθέτουν κατάλληλα πιστοποιητικά συµµόρφωσης και καταλληλότητας από
ανεξάρτητους φορείς, για την αποφυγή ενοχλητικών επιδράσεων άλλων δικτύων και γενικά µε την
τήρηση των απαιτήσεων και οδηγιών κατασκευής του παρόντος Κανονισµού.
5.7

Σήµανση

Οι σωληνώσεις, τα φρεάτια, οι κατανεµητές, οι διακλαδώσεις και οι καλωδιώσεις που αναφέρονται
σε διακτιριακές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις εισαγωγής θα πρέπει να εγκαθίστανται και να
σηµαίνονται κατά τρόπο που θα επιτρέπει την εύκολη αναγνώρισή τους κατά τους ελέγχους, τις
δοκιµές, τις επισκευές ή τις τροποποιήσεις της εγκατάστασης. Ειδικότερα, οι υπόγειες σωληνώσεις,
όπου δεν εντοπίζονται µε τη βοήθεια φρεατίων, θα σηµαίνονται µε ανιχνεύσιµη προειδοποιητική
ταινία τοποθετηµένη σε απόσταση 100 mm πάνω από το σωλήνα και η διαδροµή των υπόγειων
γραµµών πρέπει να αποτυπώνεται σε σχέδιο, κατά τρόπο που να είναι δυνατός ο εντοπισµός τους
χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δοκιµαστικών εκσκαφών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3.
Κάθε καλώδιο πρέπει να έχει µια µοναδική «ταυτότητα». Κάθε αγωγός ή καλώδιο πρέπει να
προσδιορίζεται σαφώς σε κάθε σηµείο πρόσβασης και να διακρίνεται από άλλες υπηρεσίες και
τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα, σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 και ISO/IEC 14763-1.
Οι οδεύσεις πρέπει να έχουν σήµανση, ειδικά αν σε ένα χώρο εµφανίζεται πάνω από µία όδευση,
σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 και ISO/IEC 14763-1.
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Η κεντρική εγκατάσταση πρέπει να συµπεριλαµβάνει εγγραφές ή/και σχεδιαγράµµατα που να
περιλαµβάνουν την ταυτότητα της κάθε όδευσης που συνδέεται, µαζί µε άλλες πληροφορίες
σχετικά µε την όδευση, πχ τον τύπο της, το χώρο που η κάθε όδευση εµφανίζεται, τα σηµεία της
γείωσης κλπ ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1, IEC60617 και ISO/IEC 14763-1.
Όλα τα καλώδια πρέπει να έχουν σήµανση τουλάχιστον στις δύο άκρες τους.
Το σύστηµα διαχείρισης των καλωδιώσεων πρέπει να συµπεριλαµβάνει κάθε «ταυτότητα» των
καλωδίων, όπως και κάθε άλλη πληροφορία σχετική, πχ ο τύπος του καλωδίου, το µήκος του, την
ηµεροµηνία εγκατάστασης, το χαρακτηριστικό του σηµείου τερµατισµού, τις οδεύσεις που έχουν
χρησιµοποιηθεί και τις σχετικές γειώσεις.
Στην περίπτωση των γραµµών µεταφοράς µε πολλαπλά ζεύγη χάλκινων αγωγών θα πρέπει τα ζεύγη
αυτά να σηµαίνονται σε κάθε σύνδεση. Πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές εγγραφές προκειµένου να
είναι δυνατός ο έλεγχος των ζευγών που εισέρχονται και εξέρχονται από συνδέσεις πολλαπλών
καλωδίων σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 και ISO/IEC 14763-1.
Για καλώδια οπτικών ινών που περιέχουν πολλές ίνες πρέπει να σηµαίνεται η κάθε οπτική ίνα
χρησιµοποιώντας το χρωµατοκώδικα που ορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 µε ξεχωριστή
σήµανση Οι προτερµατισµένες οπτικές ίνες (pig tail) πρέπει να διαθέτουν σήµανση σύµφωνα µε τα
Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61300-3.
5.8

Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα

Ως ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα χαρακτηρίζεται η ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί
ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες
ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που βρίσκεται στο περιβάλλον αυτό. Πρέπει να
διασφαλίζεται η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µε τις υπάρχουσες στους ίδιους χώρους
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις που δηµιουργούν µαγνητικά, ηλεκτρικά
ή ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Αυτό επιτυγχάνεται καταρχήν µε την τήρηση της σχετικής Ευρωπαϊκής
και Εθνικής νοµοθεσίας Η ποιότητα των στοιχείων της εγκατάστασης επιδρά αποφασιστικά στην
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ολόκληρης της εγκατάστασης και του συνδεδεµένου σ’ αυτήν
εξοπλισµού.
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Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης

Όλα τα στοιχεία (καλώδια, υλικά συνδέσεων και τερµατισµού), που αναφέρονται στον παρόντα
Κανονισµό θα σηµαίνονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εθνικά και ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Όλα τα µέρη µιας εγκατάστασης πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από φθορά ή αλλοίωση,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και την περιβαλλοντική κατάταξη MICE.
Κάθε στοιχείο της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετείται σύµφωνα µε την χρήση για την οποία
προορίζεται.
Όλες οι συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται επαρκώς για να παρεµποδίζεται η είσοδος επιβλαβών
εξωτερικών παραγόντων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και την περιβαλλοντική
κατάταξη MICE.
Οι αγωγοί ή τα καλώδια δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά τάσης διαφορετικής
από αυτήν για την οποία προορίζονται από τον κατασκευαστή ή σηµάτων τα οποία µπορεί να
δηµιουργήσουν προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.
Οι τερµατισµοί των αγωγών ή καλωδίων πρέπει να µην είναι εκτεθειµένοι και να χωρίζονται από
τερµατισµούς αγωγών ή καλωδίων άλλων δικτύων.
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Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση µιας υπάρχουσας εγκατάστασης πρέπει να συµµορφώνεται
µε τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού.
Η καλωδίωση εισόδου ενός παρόχου δεν πρέπει να µετακινείται, αφαιρείται ή τροποποιείται χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του παρόχου.
Σε χώρους µε ειδικές απαιτήσεις από πλευράς υγρασίας όπως λουτρά και κολυµβητικές δεξαµενές,
ισχύουν, όσον αφορά στο βαθµό προστασίας, οι αντίστοιχες διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD
384. Σε χώρους όπου υπάρχει εκρήξιµη ατµόσφαιρα, ο εξοπλισµός θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
σειράς των Προτύπων ΕΝ 50173, του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3 και του ΕΝ 60079.
Σε χώρους µε ειδικές απαιτήσεις, όπως νοσοκοµεία, σχολεία, αεροδρόµια, συνεδριακούς χώρους
και ξενοδοχεία, όπου υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, πρέπει το σύνολο των υλικών που
χρησιµοποιούνται να είναι περιορισµένης ευφλεξιµότητας, µε χαµηλή εκποµπή καπνού και
µηδενική εκποµπή αλογόνων αερίων σε περίπτωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε τους εθνικούς
κανονισµούς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
Γενικά, τα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.∆. 334/1994 (ΦΕΚ Α’
176/25-10-1994), µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία προς την Οδηγία του
Συµβουλίου 89/106/ΕΟΚ της 21-12-1998 «για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των Κρατών-Μελών όσον αφορά στα προϊόντα του τοµέα των δοµικών
κατασκευών» και της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2000/367/ΕΚ της 3-5-2000 «για την
εφαρµογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά στην κατάταξη των δοµικών
προϊόντων, των δοµικών έργων και µερών τους ανάλογα µε τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά».
6.1

Συµµόρφωση προς τα Πρότυπα

Κάθε εγκατάσταση και κάθε στοιχείο της εγκατάστασης συµπεριλαµβανοµένων των υλικών, πρέπει
να είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυπο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό
Πρότυπο(ΕΛΟΤ ΕΝ/HD), που ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συνάπτεται η σύµβαση για
την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά
Πρότυπα κάθε υλικό πρέπει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα ∆ιεθνή Πρότυπα IEC και ISO ή
τις αντίστοιχες Συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) που ισχύουν για αυτό.
Τα Πρότυπα ενσωµατώνουν µε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες τυποποιητικές παραποµπές,
διατάξεις από άλλα δηµοσιεύµατα. Αυτές οι τυποποιητικές παραποµπές τοποθετούνται στις
κατάλληλες θέσεις στο κείµενο και τα δηµοσιεύµατα αναφέρονται στη συνέχεια. Για
χρονολογηµένες παραποµπές, επόµενες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις οποιωνδήποτε από αυτά τα
δηµοσιεύµατα εφαρµόζονται στα Πρότυπα µόνον όταν ενσωµατώνονται σε αυτό µε τροποποίηση ή
αναθεώρηση. Για µη χρονολογηµένες αναφορές εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του
δηµοσιεύµατος στο οποίο αναφέρονται (περιλαµβανοµένων τροποποιήσεων).
Εκτός από τα Πρότυπα και τις Συστάσεις, τα οποία αναφέρονται στον Τεχνικό Κανονισµό και τα
οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας LVD 2006/95/EK, της Οδηγίας R&TTE 1999/5/EK,
και της Οδηγίας EMC 2004/108/ΕΚ και τα οποία δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επιτρέπονται επίσης και άλλα Πρότυπα
και µέθοδοι παραγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω Οδηγιών κατά το σχεδιασµό, την
εγκατάσταση και τη συντήρηση εγκαταστάσεων εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επίσης επιτρέπονται Πρότυπα και µέθοδοι παραγωγής όπως αυτά ισχύουν σε άλλα Κράτη – Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Τουρκία, τα
οποία παρέχουν τουλάχιστον ισοδύναµο επίπεδο απόδοσης µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα
Τεχνικό Κανονισµό.
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6.2

Επιλογή των υλικών

Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κυρίως οι συνθήκες λειτουργίας, οι
εξωτερικές συνθήκες και το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ HD
384.3.S2, ΕΛΟΤ EN 50173-1 και ΕΛΟΤ 1422.
6.3

Καλωδιώσεις εξωτερικού χώρου

6.3.1

Προστασία από υγρασία και υπεριώδη ακτινοβολία

Κάθε σηµείο τερµατισµού σε εκτεθειµένο σηµείο πρέπει να έχει βαθµό προστασίας ως προς είσοδο
νερού τουλάχιστον IPX3 ή να περιβάλλεται από περίβληµα που διασφαλίζει τον ίδιο βαθµό
προστασίας και να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται αυτός ο βαθµός
προστασίας. Όπου υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις θα πρέπει να ακολουθείται ο βαθµός
προστασίας της συγκεκριµένης εγκατάστασης, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1
(κατάταξη MICE).
Κάθε καλωδίωση ή εξάρτηµα που προορίζεται για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και εκτίθεται
σε υπεριώδη ακτινοβολία, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικό ανθεκτικό σε υπεριώδη
ακτινοβολία, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3.
6.3.2 Καλωδιώσεις µέσα σε κατασκευή προστατευµένη από υγρασία και υπεριώδη
ακτινοβολία
Οι καλωδιώσεις σε προστατευµένη από εξωτερικές επιδράσεις κατασκευή (π.χ. κλειστή σήραγγα)
µπορούν να κατασκευάζονται όπως αν ήταν σε εσωτερικό χώρο, κάτω από τις ίδιες συνθήκες
θερµοκρασίας. Σε περιπτώσεις ανοικτών σηράγγων, οι καλωδιώσεις πρέπει να κατασκευάζονται µε
βαθµό προστασίας ως προς την είσοδο νερού τουλάχιστον IPX3 ή να περιβάλλονται από περίβληµα
που διασφαλίζει τον ίδιο βαθµό προστασίας και να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διατηρείται αυτός ο βαθµός προστασίας.
6.4

Απαγορεύσεις

∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση σωληνώσεων σε φρεάτια ανελκυστήρων. ∆εν επιτρέπεται η
τοποθέτηση καλωδίωσης κάτω από τα επιχρίσµατα, χωρίς να είναι µέσα σε σωλήνωση.
7

Περιεχόµενο µελέτης

7.1
Για να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις Ε∆ΗΕ, όπου απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2
της παρούσας Απόφασης, πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού και έχουν
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα Πρότυπα, απαιτείται η κατάρτιση µελέτης, η οποία
εκπονείται και υπογράφεται από αρµόδιο κατά την ισχύουσα νοµοθεσία µελετητή.
7.2

Η µελέτη περιλαµβάνει:

α) Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και των επιµέρους στοιχείων που την αποτελούν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και τα αντίστοιχα πρότυπα που αναφέρονται σε αυτόν,
των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την εγκατεστηµένη υποδοµή, αλλά και των αναγκαίων
µετρήσεων που πρέπει να γίνουν για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της εγκατάστασης, ανάλογα
µε την υποστηριζόµενη τεχνολογία, µε χρήση κατάλληλων και διακριβωµένων οργάνων µέτρησης.
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β) Σχέδια (κατόψεις των ορόφων και κατακόρυφο διάγραµµα) του εσωτερικού δικτύου, στο οποίο
θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την κάθε εγκατάσταση, τη
µεθοδολογία εγκατάστασης, την τοποθεσία της εγκατάστασης, τις διαστάσεις των επί µέρους
χώρων εγκατάστασης κλπ, καθώς και αναφορά στα πρότυπα που πληροί. Τα σχέδια που
υποβάλλονται θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα ISO/IEC 14763-1, IEC 60617 και
ISO/IEC14763-2.
8

Ενέργειες µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης – Πιστοποίηση της εγκατάστασης

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά εργασίες πιστοποίησης
όλων ανεξαιρέτως των εγκαταστάσεων τοπικών δικτύων LAN, χαλκού ή/και οπτικών ινών, (εκτός
της εισαγωγής του παρόχου όταν αυτή γίνεται µε χαλκό και της διανοµής τηλεφωνικού δικτύου),
καθώς και των εγκαταστάσεων ευρυεκποµπής (γήινης ή/και δορυφορικής), από τον κατασκευαστή
ή/και τον επιβλέποντα της κατασκευής της εγκατάστασης (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία), σύµφωνα µε τις διαδικασίες πιστοποίησης, που περιγράφονται στα σχετικά πρότυπα
(τόσο όταν η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία όσο και εκτός λειτουργίας). Για τη διενέργεια των
απαιτούµενων µετρήσεων, θα χρησιµοποιούνται κατάλληλα διακριβωµένα όργανα. ∆ε χρήζουν
πιστοποίησης µέσω ειδικών οργάνων και γνώσεων οι εγκαταστάσεις που δεν περιγράφονται
προηγουµένως (π.χ. θυροτηλεόραση, θυροτηλέφωνο, συναγερµός κλπ.)
Ο κατασκευαστής υπογράφει και παραδίδει στον ιδιοκτήτη µετρήσεις πιστοποίησης προερχόµενες
από διακριβωµένο όργανο πιστοποίησης, καταλληλότητας και εγγύησης της εγκατάστασης Ε∆ΗΕ.
Επίσης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη αντίγραφο της µελέτης της εγκατάστασης Ε∆ΗΕ όπως αυτή
εφαρµόστηκε (as built drawings), σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1. Tα έξοδα των
εργασιών πιστοποίησης επιβαρύνουν τον κατασκευαστή.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης πρέπει να είναι ίση µε την εγγύηση που δίνεται
από τους κατασκευαστές των υλικών της εγκατάστασης τόσο για τα αφανή όσο και τα εµφανή µέρη
της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση εµφάνισης βλάβης εντός των ανωτέρω χρονικών διαστηµάτων, η οποία οφείλεται σε
αστοχία υλικού ή κακή ποιότητα του υλικού ή ακόµα σε κακή εγκατάσταση, τότε υπεύθυνος για
την αποκατάσταση της βλάβης αυτής είναι ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης.
Μια εγκατάσταση µπορεί να εκτελείται κατά αυτόνοµα τµήµατα από περισσότερους του ενός
κατασκευαστές. Κάθε κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για το τµήµα της εγκατάστασης το οποίο
εκτελέσθηκε από τον ίδιο και βεβαιώνει τη συµµόρφωση αυτού του τµήµατος µε τις διατάξεις του
παρόντος Κανονισµού.
Αντίγραφο των µετρήσεων πιστοποίησης, καταλληλότητας και εγγύησης της εγκατάστασης
τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον εγκαταστάτη ή κατασκευαστή τουλάχιστον επί 10 χρόνια από
την ηµεροµηνία κατασκευής της εγκατάστασης και επιδεικνύεται στις αρµόδιες Αρχές εφόσον
ζητηθεί.
9

Τεχνικές Απαιτήσεις

Στα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρµόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που
αφορούν:
α) Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), συµπεριλαµβανοµένων των
εγκαταστάσεων επικοινωνιών γραµµής ηλεκτρικής τροφοδότησης (PLC) όπως στο Προσάρτηµα Α.
β) Εγκαταστάσεις ευρυεκποµπής και επικοινωνιών (BCT) όπως στο Προσάρτηµα Β.
γ) Εγκαταστάσεις αυτοµατισµού, ελέγχου και επικοινωνιών (CCCB) όπως στο Προσάρτηµα Γ.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α
Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών

A.1

Υλοποίηση της εγκατάστασης

Η υλοποίηση της εγκατάστασης πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη σειρά Προτύπων ΕΝ50174-x,
ανάλογα µε το χώρο και τον τύπο της οικοδοµής στην οποία θα λάβει χώρα η εγκατάσταση.
Ειδικότερα:


Η εγκατάσταση εντός κτιρίων πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1
και ΕΛΟΤ ΕΝ50174-2.



Οι τηλεπικοινωνιακές γειώσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50310,
ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2 και ISO/IEC 11801.



Η εγκατάσταση εκτός κτιρίων, καθώς και αυτή που συνδέει κτίρια, πρέπει να είναι
σύµφωνη µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ50174-3 και το Πρότυπο ISO/IEC 14763-1.

A.2

Τηλεπικοινωνιακοί χώροι εισαγωγής

Τηλεπικοινωνιακός χώρος εισαγωγής: Για την είσοδο όλων των καλωδίων των διάφορων
τηλεπικοινωνιακών φορέων / παρόχων πρέπει να προβλέπεται συγκεκριµένος χώρος, ο οποίος
αποτελείται από το προβλεπόµενο στην κατασκευή του κτιρίου σηµείο εισαγωγής και την
απαιτούµενη υποδοµή των οδεύσεων που οδηγεί στον κεντρικό κατανεµητή του κτιρίου,
συµπεριλαµβανοµένης της παροχής ισχύος, εφόσον αυτή είναι απαραίτητη. Απαιτείται να
συµµορφώνεται µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50173-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3, ISO/IEC 11801 και
ISO/IEC 18010.
Ο τηλεπικοινωνιακός χώρος εισαγωγής πρέπει να έχει επαρκή είτε άµεσο φυσικό αερισµό και
εξαερισµό είτε άµεσο εξαναγκασµένο αερισµό και εξαερισµό µέσω σωληνώσεων, είτε µηχανικό
αερισµό και εξαερισµό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα του
χώρου τουλάχιστον δύο φορές την ώρα.
Ο φωτισµός του χώρου εισαγωγής θα διασφαλίζεται µε φωτιστικό σώµα που θα αποδίδει ένταση
όχι κατώτερη από 500 lux σε ύψος 1 m από το έδαφος.
Οι τηλεπικοινωνιακοί χώροι εισαγωγής διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:
Κατώτερος χώρος εισαγωγής: Είναι ο χώρος όπου εγκαθίστανται τα κύρια συστήµατα που
αντιστοιχούν στους διάφορους παρόχους των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, και τα πιθανά αναγκαία
στοιχεία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών (π.χ. ισόγειο ή υπόγειο). Οµοίως από αυτό το
χώρο ξεκινά η καλωδίωση κορµού της εσωτερικής εγκατάστασης ηλεκτρονικών επικοινωνιών του
ακινήτου.
Ανώτερος χώρος εισαγωγής: Είναι ο χώρος όπου εγκαθίστανται τα κύρια συστήµατα για την
παροχή υπηρεσιών ασύρµατης πρόσβασης ή άλλων υπηρεσιών που χρησιµοποιούν ραδιοηλεκτρική
εκποµπή. Σ' αυτόν πρέπει να τοποθετούνται και τα αναγκαία στοιχεία για να ικανοποιούν τα
σήµατα που προέρχονται από τα συστήµατα λήψης ραδιοηλεκτρικών εκποµπών (π.χ δορυφορική
κεραία), για τη διανοµή τους µέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών του ακινήτου.
Ενιαίος χώρος εισαγωγής: Στην περίπτωση κτιρίων µε ένα όροφο, ο κατώτερος και ο ανώτερος
χώρος εισαγωγής όπως και οι λειτουργίες του ανώτερου χώρου εισαγωγής, µπορούν να
συνδυάζονται µε αυτές του κατώτερου χώρου εισαγωγής.
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A.3

Φρεάτια

Το φρεάτιο εισαγωγής κατασκευάζεται εντός του οικοπέδου αµέσως µετά τη ρυµοτοµική γραµµή
και στη µικρότερη απόσταση από το εξωτερικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το φρεάτιο
πρέπει να έχει διαστάσεις ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση τουλάχιστον τριών σωληνώσεων, οι
οποίες αρχίζουν από απόσταση 10-20 cm έξω από τη ρυµοτοµική γραµµή, δια των οποίων
διέρχονται οι καλωδιώσεις σύνδεσης στα δίκτυα ανάλογου αριθµού παρόχων δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και µιας ή περισσότερων σωληνώσεων δια των οποίων οι καλωδιώσεις
σύνδεσης οδεύουν από το φρεάτιο εισαγωγής προς το κτίριο. Μεταξύ του άξονα συµµετρίας κάθε
σωλήνωσης και οποιασδήποτε γωνίας του φρεατίου ως και µεταξύ των αξόνων συµµετρίας των
σωληνώσεων πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 50 mm, και µεταξύ του άξονα συµµετρίας µιας
σωλήνωσης και του δαπέδου του φρεατίου πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 75 mm. Η
κατασκευή του φρεατίου πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η είσοδος νερού
σε αυτό και στις σωληνώσεις µε τη δηµιουργία κατάλληλων κλίσεων. Επίσης, να αποκλείεται η
είσοδος εντόµων και τρωκτικών, τόσο στο φρεάτιο όσο και στις σωληνώσεις, σύµφωνα µε τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3.
Το φρεάτιο και το κάλυµµά του πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις µέγιστου επιτρεπόµενου
φορτίου σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πρέπει να
παρέχει ισοδύναµη προστασία από υγρασία και µηχανική καταπόνηση, σύµφωνα µε τα Πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3. Το κάλυµµα του φρεατίου πρέπει να έχει χαραγµένα τα
αρχικά Ε∆ΗΕ, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι εντός περιέχονται καλωδιώσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
Επίσης, το κάλυµµα του φρεατίου πρέπει να είναι ισοεπίπεδο µε την περιβάλλουσα επιφάνεια και
να είναι εφοδιασµένο µε διάταξη ασφαλείας προκειµένου να παρέχει ασφάλεια από πρόσβαση µη
εξουσιοδοτηµένου προσώπου. Ως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο θεωρείται ο κάτοχος ή ο διαχειριστής
του κτιρίου ή εξουσιοδοτηµένος ένοικος του κτιρίου.
Τα φρεάτια εξασφαλίζουν τη λειτουργική συνέχεια της σωλήνωσης και κατασκευάζονται κυρίως
στο έδαφος και στο δάπεδο στις κατωτέρω περιπτώσεις:


Στα σηµεία αλλαγής κατεύθυνσης.



Στα σηµεία καµπυλότητας εφόσον η ακτίνα καµπυλότητας είναι µικρότερη από το
εικοσαπλάσιο της διαµέτρου του σωλήνα.



Στα σηµεία αλλαγής του αριθµού και του είδους των σωλήνων (υλικό-διατοµή).



Στις σωληνώσεις εδάφους και δαπέδου (ισογείου ή υπογείου) έτσι ώστε, σε ευθύγραµµη
συνεχή διαδροµή, να µην υπάρχουν τµήµατα µήκους µεγαλύτερου των 30 µέτρων ούτε
τµήµατα µήκους µεγαλύτερου των 15 µέτρων, εφόσον περιλαµβάνουν µέχρι µία παραδεκτή
καµπύλη, όπως ανωτέρω.

Οι εσωτερικές διαστάσεις αυτών των φρεατίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 mm x 200 mm, µε
βάθος 100 mm, εκτός εάν πρόκειται για διέλευση καλωδίων εισαγωγής, οπότε ισχύει ο Πίνακας 1.
Τα φρεάτια πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν κανονικά διαµορφωµένη την εσωτερική
τους επιφάνεια και να µην προεξέχουν στο εσωτερικό τους τα άκρα των σωλήνων.
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A.4

Σωληνώσεις και καλωδιαγωγοί (κανάλια διανοµής)

A.4.1

Απαιτήσεις συµµόρφωσης µε πρότυπα

Οι σωλήνες και τα συστήµατα καναλιών διανοµής µπορούν να είναι κατασκευασµένα από µέταλλο,
πλαστικό περιορισµένης καυστότητας, οι δε σωλήνες έχουν συνήθως στρογγυλή διατοµή, είναι
ευθείς ή εύκαµπτοι (σπιράλ) και τοποθετούνται στους τοίχους, σε κατακόρυφες ή οριζόντιες
διαδροµές (χωνευτοί ή εξωτερικοί). Οι σωληνώσεις και οι καλωδιαγωγοί δεν επιτρέπεται να
στερεώνονται σε καλώδια, σωληνώσεις και καλωδιαγωγούς που χρησιµοποιούνται για άλλου τύπου
εγκαταστάσεις.
Πρέπει να πληρούν κατά ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων:


ΕΝ 50081-1 (Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – Γένιο πρότυπο εκποµπής - Μέρος 1:
Περιβάλλον κατοικιών, εµπορικό περιβάλλον και περιβάλλον ελαφριάς βιοµηχανίας) και
ΕΝ 50081-2 (Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – Γένιο πρότυπο εκποµπής - Μέρος 2:
Βιοµηχανικό περιβάλλον)



ΕΝ 50085-1 (Συστήµατα καναλιών καλωδίων και συστήµατα σωληνώσεων καλωδίων για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις) και ΕΝ 50085-2 (Συστήµατα
καναλιών καλωδίων και συστήµατα σωληνώσεων καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μέρος 2-1: Συστήµατα καναλιών καλωδίων και συστήµατα σωληνώσεων καλωδίων που
πρόκειται να τοποθετηθούν σε τοίχους και ταβάνια και Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για
συστήµατα καναλιών εγκατάστασης καλωδίων που προορίζονται για εγκατάσταση σε
θαλάµους),



ΕΝ 50086 (Συστήµατα σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις),



ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 (Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης -- Μέρος 1:
Προδιαγραφή και διασφάλιση ποιότητας),



ΕΝ 61537 (Συστήµατα εσχάρας καλωδίων και συστήµατα κλίµακας καλωδίων για
διαχείριση καλωδίων).

A.4.2

Σωληνώσεις εισαγωγής

Ένας ή περισσότεροι σωλήνες κυκλικής διατοµής πρέπει να ξεκινούν από το φρεάτιο εισαγωγής
και να καταλήγουν στο σηµείο εισόδου στο κτίριο. Ο αριθµός και η εσωτερική διάµετρος των
σωλήνων πρέπει να είναι επαρκής για τον αριθµό των ανεξάρτητων ιδιοκτησιών ή τον αριθµό των
συνδροµητών του κτιρίου, λαµβανοµένου υπόψη και του προορισµού της κύριας χρήσης του
(κατοικίες, γραφεία, στέγαση εταιρίας/ων κλπ).
Αριθµός ανεξάρτητων
ιδιοκτησιών

Αριθµός
σωλήνων

Ελάχιστη εσωτερική διάµετρος
κάθε σωλήνα (mm)

1

1

50

2 έως 8

1

100

9 έως 16

2

100

17 έως 24

3

100

25 ή περισσότερες

4

100

Πίνακας 1: Ελάχιστoς αριθµός και αντίστοιχες διάµετροι σωλήνων εισαγωγής
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Κάθε σωλήνας πρέπει να εγκατασταθεί σε ελάχιστο βάθος 500 – 700 mm από την τελική επιφάνεια
του εδάφους πάνω από τον σωλήνα, σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3
και θα καταλήγει στο τηλεπικοινωνιακό χώρο εισαγωγής.
Στα υπόγεια τµήµατα σωληνώσεων, πρέπει να τηρούνται αποστάσεις µεγαλύτερες των 450 mm από
γραµµές τάσης 1000 Volt και άνω ή µεγαλύτερες των 300 mm και, γενικότερα, πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τους Πίνακες 3, 5 και 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3.
Με παρεµβολή συµπιεσµένου χώµατος, η απόσταση αυτή µπορεί να είναι µικρότερη, όταν
παρεµβληθεί τοίχωµα από σκυρόδεµα πάχους τουλάχιστον 75 mm ή πλινθοδοµή πάχους 100 mm.
Οι σωληνώσεις θα φέρουν σήµανση µε την αναγραφή του Προτύπου µε το οποίο συµµορφώνονται.
A.4.3

Σωληνώσεις

Α.4.3.1

Γενικά

Χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των καλωδίων και τοποθετούνται χωνευτές ή εξωτερικές.
Οι σωληνώσεις που φέρουν την καλωδίωση κορµού θα βρίσκονται στον άξονα του
κλιµακοστασίου και θα είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµες, χωρίς περιττές καµπύλες.
Οι σωληνώσεις πρέπει:


Κατά κανόνα να τοποθετούνται µέσα σε ελεύθερους επισκέψιµους τοίχους, που να µην
είναι µονίµως καλυµµένοι µε σταθερά αντικείµενα όπως ντουλάπες, πλακάκια κλπ. Όπου
αυτό είναι, για τεχνικούς λόγους, αδύνατο, θα χρησιµοποιούνται σωλήνες συνεχείς, χωρίς
ενδιάµεσα φρεάτια ή κουτιά διέλευσης ή διακλάδωσης. Εντός των σωληνώσεων πρέπει
πάντοτε να υπάρχει οδηγός για την περίπτωση προσθήκης νέων καλωδίων ή
αντικατάστασης των παλαιών.



Να µη διέρχονται από χώρους στους οποίους είναι εγκαταστηµένοι υποσταθµοί ηλεκτρικής
τάσης, από το φρεάτιο και το µηχανοστάσιο του ανελκυστήρα, από τις εξόδους κινδύνου
και από χώρους µε υψηλές θερµοκρασίες άνω των 60o C. Στις περιπτώσεις αυτές
επιτρέπεται η διέλευση εφόσον οι γραµµές πληρούν τις προδιαγραφές πυρασφαλείας,
µηχανικών καταπονήσεων, εκρήξεων κ.λ.π.



Να είναι ανεξάρτητες από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και να τηρούνται απαραίτητα
οι ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των σωληνώσεων των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και του ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ
ΕΝ 60728-11 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2.

Στις περιπτώσεις, που οι αγωγοί τοποθετούνται µέσα σε γειωµένους µεταλλικούς σωλήνες, δεν
είναι αναγκαία η τήρηση των ανωτέρω αποστάσεων ασφαλείας µεταξύ των σωληνώσεων.
Επισηµαίνεται ότι η µεταλλική θωράκιση θωρακισµένου καλωδίου ή ο µανδύας ενός µονωµένου
καλωδίου δεν θεωρείται επαρκές µονωτικό υλικό για την τήρηση της παρούσας παραγράφου.
Σηµ.1. Ένα εύκαµπτο καλώδιο δεν απαιτείται να εγκαθίσταται σε συγκεκριµένη απόσταση
ασφαλείας από ένα καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας µιας συσκευής, όταν η ισχύς του καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι µικρότερη από 1kVA.
Σηµ.2. Ο χωρικός ή µηχανικός διαχωρισµός απαιτείται για λόγους ασφαλείας, για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου ταυτόχρονης καταστροφής της µόνωσης των αγωγών.
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Σε περίπτωση που αγωγοί τοποθετούνται στην ίδια σωλήνωση ή κανάλι µε αγωγούς διαφορετικής
τάσης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των Προτύπων ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1.
Όσον αφορά στις ελάχιστες διάµετροι των σωλήνων ανάλογα µε το πλήθος των καλωδίων, το είδος
των σωλήνων και τον τρόπο τοποθέτησης τους, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε η
εσωτερική διατοµή του σωλήνα να είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτή του διερχόµενου αγωγού
ή διπλάσια της συνολικής διατοµής όλων των διερχόµενων αγωγών. Ιδιαίτερα σε επαγγελµατικούς
χώρους, συνιστάται να προβλέπονται εφεδρικοί σωλήνες από τον Κ.Κ. µέχρι τους ∆ευτερεύοντες
Κατανεµητές για τη µελλοντική διέλευση καλωδίων παροχής νέων υπηρεσιών ή ενίσχυση της
εισαγωγής κατά περίπτωση.
Θα πρέπει κατά τακτά διαστήµατα να υπάρχουν κουτιά διακλάδωσης έτσι ώστε να µην υπάρχουν
συνεχή τµήµατα µήκους µεγαλύτερου των 9 µέτρων που να έχουν παραπάνω από µία παραδεκτή
καµπύλη της οποίας η ακτίνα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) φορές η εσωτερική διάµετρος της
σωλήνας, σύµφωνα µε τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή των
καλωδίων που θα τοποθετηθούν εντός του σωλήνα. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται εφόσον
χρησιµοποιούνται ειδικά εξαρτήµατα που εξασφαλίζουν την οµαλή διέλευση του καλωδίου χωρίς
την αλλαγή των χαρακτηριστικών του. Σε περιπτώσεις περισσοτέρων καµπυλών θα πρέπει να
µειώνεται αντίστοιχα, το συνεχές τµήµα της σωλήνωσης ώστε να διέρχονται µε ευκολία τα
καλώδια.
Α.4.3.2

Καλωδιαγωγοί (κανάλια διανοµής)

Χρησιµοποιούνται κυρίως για την τοποθέτηση µεγάλων συστοιχιών καλωδίων σε επαγγελµατικούς
χώρους για να αποφεύγονται οι πολλοί σωλήνες. Γενικά, µπορεί να είναι µεταλλικοί, πλαστικοί ή
από άλλο υλικό, έχουν συνήθως ορθογωνική διατοµή και τοποθετούνται στους τοίχους, σε
κατακόρυφες ή οριζόντιες διαδροµές (χωνευτοί ή όχι) ή και µέσα στο δάπεδο, αν εξασφαλίζεται η
στεγανότητα τους.
Εφόσον είναι χωνευτοί κατά τακτά διαστήµατα και σε κάθε διασταύρωση ή καµπύλη πρέπει να
υπάρχουν κουτιά διακλάδωσης ή φρεάτια έτσι ώστε να µην υπάρχουν µεγάλα συνεχή τµήµατα.
Πρέπει να πληρούν κατά ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων:


ΕΝ 50085 (Συστήµατα καναλιών καλωδίων και συστήµατα σωληνώσεων καλωδίων για
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις),



ΕΝ 50086 (Συστήµατα σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις),



ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης -- Μέρος 1:
Προδιαγραφή και διασφάλιση ποιότητας),



ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2 (Τεχνολογία Πληροφοριών – Εγκαταστάσεις Καλωδίωσης. Μέρος 2:
Σχεδίαση εγκατάστασης και εσωτερικές κτιριακές πρακτικές).

Α.4.3.3

Κουτιά διακλάδωσης

Γενικά, µπορεί να είναι µεταλλικά, πλαστικά ή από άλλο υλικό, έχουν συνήθως στρογγυλή ή
παραλληλόγραµµη διατοµή και τοποθετούνται στους τοίχους, σε κατακόρυφες ή οριζόντιες
διαδροµές (χωνευτές ή όχι).
Τα κουτιά διακλάδωσης – διέλευσης εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό µε τα φρεάτια και
χρησιµοποιούνται, βασικά, στα τµήµατα σωλήνωσης που φέρουν τις καλωδιώσεις. Τοποθετούνται:
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Σε ευθύγραµµη συνεχή διαδροµή της σωλήνωσης, έτσι ώστε να µην υπάρχουν τµήµατα
µήκους µεγαλύτερου των εννέα (9) µέτρων και όταν µεσολαβούν µέχρι τρεις (3) καµπύλες,
τµήµατα µήκους µεγαλύτερου των επτά (7) µέτρων.



Σε κάθε όροφο, στο σηµείο συγκέντρωσης των σωληνώσεων του ορόφου και σύνδεσής τους
µε τους άλλους ορόφους (κεντρική στήλη), εκτός αν έχει κατασκευαστεί φρεάτιο ή υπάρχει
δευτερεύων κατανεµητής.



Στα σηµεία διακλάδωσης της σωλήνωσης.

Το µέγεθος τους εξαρτάται από τους σωλήνες και την καµπύλη κάµψης των καλωδίων που
καταλήγουν σε αυτά, τον τρόπο και τα υλικά των συνδέσεων εντός αυτών.
A.4.4

Σηµεία τερµατισµού – τηλεπικοινωνιακές πρίζες

Κάθε σηµείο τερµατισµού πρέπει να έχει µια µοναδική ταυτότητα.
Όλα τα σηµεία τερµατισµού πρέπει να σηµαίνονται.
Το σύστηµα διαχείρισης πρέπει να συµπεριλαµβάνει την «ταυτότητα» κάθε σηµείου τερµατισµού,
όπως και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1.
Κάθε τηλεπικοινωνιακή πρίζα, ή οµάδα πριζών, συνδέεται ακτινωτά µε τον εκάστοτε τοπικό ή
κεντρικό κατανεµητή.
Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες πρέπει να πληρούν κατά ελάχιστο τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και ISO/IEC 11801, ενώ η οπή διέλευσης των καλωδίων από το κουτί της
πρίζας πρέπει να έχει εξωτερική διάµετρο τα 20 mm.
Στη σχεδίαση της γένιας καλωδίωσης θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε οι πρίζες να
εγκαθίστανται σε κατάλληλο προσβάσιµο χώρο. Η υψηλή πυκνότητα πριζών αυξάνει τη
δυνατότητα της καλωδίωσης να εξυπηρετήσει διάφορες αλλαγές στην υλοποίηση. Οι πρίζες
µπορούν να εµφανίζονται κατά µόνας ή σε οµάδες. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:


Κάθε ξεχωριστός χώρος εργασίας θα πρέπει να εξυπηρετείται από τουλάχιστον δύο (2)
πρίζες,



Η πρώτη πρίζα θα πρέπει να είναι για τέσσερα (4) ζεύγη συµµετρικών καλωδίων,



Η δεύτερη πρίζα µπορεί να είναι για δύο (2) οπτικές ίνες ή τέσσερα (4) ζεύγη συµµετρικών
καλωδίων, ανάλογα µε τις απαιτήσεις,



Κάθε πρίζα θα πρέπει να διαθέτει µόνιµη σήµανση ορατή στο χρήστη,



Συσκευές όπως συµµετροασυµµετριστές (balun) και µετασχηµατιστές προσαρµογής
εµπέδησης, εάν χρησιµοποιούνται, πρέπει να είναι εξωτερικές των πριζών.

A.5

Καλωδιώσεις και εξαρτήµατα τερµατισµού

A.5.1

Γενικές απαιτήσεις

Καλωδίωση κορµού (κατακόρυφη): Η καλωδίωση κορµού προορίζεται να παρέχει τις διασυνδέσεις
µεταξύ των κατανεµητών ορόφων και κεντρικού κατανεµητή, καθώς και των σηµείων εισαγωγής
στο κτίριο, αλλά και τις συνδέσεις µεταξύ κτιρίων.
Οριζόντια καλωδίωση: Η οριζόντια καλωδίωση προορίζεται να παρέχει τις διασυνδέσεις µεταξύ
των κατανεµητών ορόφων και των τερµατικών σηµείων (πριζών).
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Η οριζόντια καλωδίωση και η καλωδίωση κορµού είναι παγιοποιηµένα στοιχεία που δεν πρέπει να
τροποποιούνται και οτιδήποτε πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάζει εξωτερικά, δηλαδή στους
συνδετήρες και στον κατανεµητή.
Η καλωδίωση υποδοµής πρέπει να είναι σύµφωνη µε το γενικό πρότυπο ΕΝ50173-1. Ειδικότερα:


Στις κατασκευές κατοικιών η καλωδίωση πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο
ΕΝ50173-4.



Στις κατασκευές γραφείων η καλωδίωση πρέπει να είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΝ501732.



Στις κατασκευές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων η καλωδίωση πρέπει να είναι σύµφωνη µε
το πρότυπο ΕΝ50173-3.



Στις κατασκευές Κέντρων ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων η καλωδίωση πρέπει να είναι σύµφωνη
µε το πρότυπο ΕΝ50173-5.

Ενώσεις καλωδίων επιτρέπονται µόνο πριν τους συνδετήρες εντός των κατανεµητών και µετά τους
συνδετήρες των τερµατικών σηµείων (πριζών) µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τα
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και ISO/IEC 11801.
A.5.2

Τεχνικά χαρακτηριστικά καλωδίων

Τα καλώδια ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να πληρούν κατά ελάχιστο τις απαιτήσεις των
προτύπων:


∆οκιµές σε ηλεκτρικά καλώδια και καλώδια οπτικών ινών σε συνθήκες πυρκαγιάς:
Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 60332-ΧΧ



Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων: Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ 50173-ΧΧ



Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε αναλογικές και
ψηφιακές επικοινωνίες και έλεγχο: Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ EN 50288



Καλώδια οπτικών ινών: Σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ EN 60793-2-ΧΧ και σειρά ΕΛΟΤ EN
60794-2-ΧΧ

Η ονοµατολογία των καλωδίων πρέπει να συµµορφώνεται µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και
ISO/IEC 11801.
A.5.3

∆ιακλαδωτές

Οι διακλαδωτές πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις των παρακάτω σειρών προτύπων:


ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 (Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων - Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις),



ΕΝ 61076 (Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό), και



EN 60966 (Γενική προδιαγραφή για διατάξεις καλωδίων ραδιοσυχνότητας και διατάξεις
οµοαξονικών καλωδίων).
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A.6

Κατανεµητές

A.6.1

Κατασκευή και τοποθέτηση

Γενικά είναι χωνευτά, επιτοίχια ή επιδαπέδια ερµάρια, ορθογωνικού σχήµατος, στιβαρής
κατασκευής, από µέταλλο, ή πλαστικό, εξοπλισµένα µε οριολωρίδες στην περίπτωση του
κατανεµητή εισαγωγής και µε πεδία βυσµατικής διαχείρισης (Patch Panels) στην περίπτωση του
κεντρικού και τοπικού κατανεµητή, για τον τερµατισµό και τη διασύνδεση των αγωγών ή των
καλωδίων. Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση τυποποιηµένων µεταλλικών ή πλαστικών ερµαρίων,
σύµφωνα µε τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Στα συγκροτήµατα που περιλαµβάνουν κατοικίες, εκτός του κατανεµητή κάθε κτιρίου,
κατασκευάζεται και εξωτερικός κατανεµητής. Σε κάθε εγκατάσταση δικτύου υπάρχει τουλάχιστον
ένας κατανεµητής.
Οι διαστάσεις κατανεµητών, µπορούν να διαφέρουν, ανάλογα µε το πλήθος των γραµµών που
εξυπηρετούν. Πρέπει να είναι επαρκείς για τον αριθµό και τον τύπο όλων των καλωδίων των
ηλεκτρονικών δικτύων που είναι εγκατεστηµένα και θα πρέπει να διαθέτουν δυνατότητα επέκτασης
της τάξης του 40% ανά καλωδίωση, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1.
Τοποθετούνται στους τοίχους, σε απόσταση από το δάπεδο, από 200 mm (κάτω πλευρά) µέχρι 2500
mm (άνω πλευρά) και σε κοινόχρηστους εσωτερικούς κατά κανόνα χώρους που να πληρούν γενικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Να είναι ξηροί (χωρίς υγρασία), απαλλαγµένοι από επιδράσεις χηµικών ουσιών και όχι
(α)
ιδιαίτερα εκτεθειµένοι σε σκόνη.
(β)
Να µην είναι επικίνδυνοι για εργασία (π.χ. όχι σε κλίµακες, πάνω ή κάτω από µετρητές της
∆ΕΗ, ηλεκτρικούς πίνακες, πάνω από πόρτες κλπ)
(γ)
Να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισµός τους για όλο το 24ωρο. Ο εξωτερικός κατανεµητής
µπορεί να δέχεται φυσικό φως, αλλά, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο φωτισµός θα
διασφαλίζεται µε φωτιστικό σώµα που θα αποδίδει ένταση όχι κατώτερη από 500 lux σε ύψος 1 m
από το έδαφος.
Να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτροµαγνητικής
(δ)
συµβατότητας.
A.6.2

Ιδιαίτερες απαιτήσεις για εξωτερική εγκατάσταση κατανεµητή – διακλαδωτή

Ένας κατανεµητής – διακλαδωτής, που εγκαθίσταται σε εξωτερική εκτεθειµένη θέση:
(α)
Πρέπει να έχει ελάχιστο βαθµό προστασίας ως προς τη διείσδυση νερού IPX3 ή να
εσωκλείεται σε ένα περίβληµα που να παρέχει ελάχιστο βαθµό προστασίας IPX3 και
(β)
Να έχει εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται ο ελάχιστος βαθµός
προστασίας IPX3.
(γ)
Όπου είναι γνωστό ότι η θέση µπορεί να υπόκειται σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες,
θα πρέπει να χρησιµοποιείται περίβληµα µε ανώτερο βαθµό προστασίας.
(δ)
Για την εισαγωγή των καλωδίων πρέπει να χρησιµοποιηθούν ειδικά στεγανά στοιχεία
εισαγωγής (στυπιοθλίπτες).
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A.6.3

Κατασκευή περιβλήµατος κατανεµητή

Κάθε κατανεµητής πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα IEC 60297-1 και IEC 60297-2, καθώς
και µε τις εξής απαιτήσεις:
(α) Οι οπές εισόδου των καλωδίων πρέπει να γίνονται µε κατάλληλο εξάρτηµα για την µη
αλλοίωση των χαρακτηριστικών του περιβλήµατος και να µην έχουν αιχµηρά άκρα και αν το
περίβληµα του κατανεµητή είναι αγώγιµο, να έχουν δακτύλιο διέλευσης από µονωτικό υλικό.
(β) Να είναι δυνατή η σύνδεση ηλεκτρικά αγώγιµων περιβληµάτων, πλαισίων και αναρτήσεων µε
τη γείωση.
(γ) Οποιαδήποτε ανοίγµατα στα περιβλήµατα, εκτός από τις εισόδους καλωδίων, πρέπει να
συµµορφώνονται µε τα µέτρα προστασίας για τα περιβλήµατα που αναφέρονται στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΗD 384.
(δ) Η κατασκευή του κατανεµητή να µην έχει εκτεθειµένες αιχµηρές γωνίες και άκρες.
A.6.4

∆ιασυνδέσεις

Στην περίπτωση του Κατανεµητή Εισαγωγής η κατώτερη κλάση διασύνδεσης είναι η κλάση C. Στις
περιπτώσεις του Κεντρικού Κατανεµητή και των κατανεµητών ορόφων οι διασυνδέσεις εντός των
κατανεµητών θα πρέπει να συµφωνούν ή να υπερβαίνουν την κλάση του εγκατεστηµένου
συστήµατος καλωδίωσης.
A.6.5

Αρχεία

Κατά τη φάση της εγκατάστασης, όπου γίνονται διασυνδέσεις, ο εγκαταστάτης οφείλει να διατηρεί
επαρκή αρχεία σχετικά µε την εργασία που έχει διεξαχθεί, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή,
προκειµένου να καθίσταται δυνατός ο εντοπισµός και η αναγνώριση των καλωδίων και των
διασυνδέσεων. Τα αρχεία πρέπει να απεικονίζουν την τελευταία κατάσταση της εγκατάστασης και
αντίγραφό τους παραδίδεται στον κατασκευαστή για να περιληφθεί στον τεχνικό φάκελο της
εγκατάστασης. Ψηφιακό αντίγραφο (CD/DVD) του τελικού σχεδίου της καλωδίωσης στον
κατανεµητή θα τοποθετείται σε ειδική θέση στο εσωτερικό της θύρας του κατανεµητή.
Tα αρχεία πρέπει να περιλαµβάνουν επίσης λεπτοµέρειες όλων των εισερχόµενων και εξερχόµενων
καλωδιώσεων που συνδέονται στον κατανεµητή, περιλαµβανοµένων και αυτών που παρέχουν
ηλεκτρική τροφοδότηση ισχύος, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1.
A.6.6 Κύριος Κατανεµητής (Κατανεµητής Κτιρίου)
Α.6.6.1

Εγκατάσταση

Ο Κύριος Κατανεµητής τοποθετείται σε όλες τις οικοδοµές στο ισόγειο ή στο υπόγειο σε εύκολα
προσβάσιµο χώρο. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις αυτοτελών κατοικιών µπορεί να τοποθετείται
εκτός του ισογείου ή του υπογείου σε κατάλληλα διαµορφωµένο και προστατευµένο χώρο ορόφου.
Ο Κύριος Κατανεµητής θα πρέπει να τοποθετείται σε καθορισµένη θέση, εύκολα προσβάσιµη, στην
οποία θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος και σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες έτσι ώστε να
στεγάζεται η καλωδίωση και ο εξοπλισµός µετάδοσης και να διασφαλίζεται η διαχείριση των
συνδέσεων της καλωδίωσης. Ο εξοπλισµός µετάδοσης µπορεί να είναι παθητικός ή ενεργητικός.
Εντός του Κύριου Κατανεµητή θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος τροφοδοτούµενη από ανεξάρτητη γραµµή τροφοδοσίας, προστατευµένη από χωριστή και
αφιερωµένη σε αυτήν ασφάλεια.
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Ο Κύριος Κατανεµητής θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια θέση ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση/
γείωση αντικεραυνικών διατάξεων µε καλώδιο µήκους όχι µεγαλύτερου από 10 m. Για την
καλύτερη απόδοση της σύνδεσης αυτής κατά προτίµηση πρέπει να έχει µήκος περίπου 1,5 m.
Στις περιπτώσεις οικοδοµών µε ιδιαίτερα µεγάλο πλήθος συνδροµητών, µπορεί να εξετάζεται και η
λύση κατασκευής του Κύριου Κατανεµητή σε ιδιαίτερο χώρο, αν αυτός είναι κοινόχρηστος και
ασφαλίζεται ικανοποιητικά.
Όταν τοποθετείται µέσα στο κτίριο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η κατά την κατάταξη MICE
κατάσταση του χώρου και να εγκαθίσταται σε θέση χωρίς υγρασία όπου να διασφαλίζεται η µη
διείσδυση σκόνης και υγρασίας, και πρέπει να στερεώνεται µε ασφάλεια σε ένα µόνιµο στοιχείο
του κτιρίου, όπως τοίχος, δάπεδο ή κολόνα.
Ο Κύριος Κατανεµητής δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε οποιονδήποτε χώρο όπου είναι δυνατόν
να αποτελεί εµπόδιο ή όπου ενδέχεται να υπάρξουν διαβρωτικοί ατµοί ή υγρά ή καταιονισµός
νερού όπως:
(α) Οποιοδήποτε χώρο που περιέχει εγκαταστάσεις πλυντηρίου, λουτρού ή τουαλέτας
πυροσβεστική φωλεά.
(β) Λεβητοστάσιο ή µηχανοστάσιο.
(γ) Έξοδο κινδύνου.
(δ) Κοντά σε µία αυτόµατη κεφαλή καταιονισµού δικτύου πυρόσβεσης, εκτός αν:
(i) ο ΚΚ είναι εφοδιασµένος µε διάταξη προστασίας που να εµποδίζει την πτώση νερού
επάνω του
(ii) η κεφαλή καταιονισµού είναι εφοδιασµένη µε κατάλληλη διάταξη απόκλισης της δέσµης
νερού από τον ΚΚ, ή
(iii) η κεφαλή καταιονισµού είναι ξηρού τύπου.
Α.6.6.2

Ασφάλιση του Κ.Κ.

Ο Κ.Κ. ή το περίβληµα στο οποίο βρίσκεται, πρέπει να έχει αποτελεσµατική διάταξη ασφάλισης µε
κλειδαριά ασφαλείας.
Η πρόσβαση στον Κ.Κ. θα γίνεται µε την άδεια και υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου για τις
εγκαταστάσεις του κτιρίου (διαχειριστή, συντηρητή, ιδιοκτήτη ή µηχανικού).
Α.6.6.3

Αποστάσεις ασφαλείας γύρω από τον Κ.Κ.

Πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος γύρω από τον Κ.Κ. όπου προβλέπεται η διέλευση προσώπων
ώστε να υπάρχει ασφαλής και άνετη πρόσβαση στον Κ.Κ. και διαφυγή σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Ο χώρος θεωρείται επαρκής όταν από κάθε εξωτερική επιφάνεια του Κ.Κ. στην οποία
µπορεί να απαιτηθεί πρόσβαση µέχρι τον απέναντι τοίχο υπάρχει ελεύθερη απόσταση τουλάχιστον
1,2 m, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1.
Α.6.6.4

Ύψος τοποθέτησης

Το υψηλότερο σηµείο ακροδέκτη του Κ.Κ. θα βρίσκεται σε ύψος όχι µεγαλύτερο από 2000 mm
από το έδαφος.
Σε περίπτωση που ο Κ.Κ. εδράζεται στο έδαφος και βρίσκεται σε χώρο µε µόνιµη εγκατάσταση
πρόσβασης στο υψηλότερο σηµείο του, δεν εφαρµόζονται περιορισµοί στο ύψος του υψηλότερου
σηµείου του Κ.Κ.
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Το χαµηλότερο σηµείο ακροδέκτη ενός Κ.Κ. εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου δεν θα βρίσκεται σε
ύψος µικρότερο από 350 mm από τη στάθµη του εδάφους.
Α.6.6.5

Φωτισµός

Το σηµείο τοποθέτησης του Κ.Κ. σε εσωτερικό χώρο, θα φωτίζεται µε ένταση τουλάχιστον 500 lux
σε ύψος 1 m από τη στάθµη του δαπέδου.
Α.6.6.6

Σήµανση των στοιχείων του Κ.Κ.

Όλα τα στοιχεία στο εσωτερικό του Κ.Κ. θα έχουν σήµανση σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
50174-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 14763-1.
Α.6.6.7

∆ιασυνδέσεις στον Κ.Κ.

Οι διασυνδέσεις του εξωτερικού δικτύου µε το αντίστοιχο µέρος του Κ.Κ. επιτρέπονται µόνο σε
εξουσιοδοτηµένα από τον πάροχο του δικτύου πρόσωπα.
Οι διασυνδέσεις του εσωτερικού δικτύου µε το αντίστοιχο µέρος του Κ.Κ. επιτρέπονται σε
οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο από τον ιδιοκτήτη του εσωτερικού δικτύου πρόσωπο.
Σε οποιαδήποτε επέµβαση που έχει ως αποτέλεσµα τροποποίηση των διασυνδέσεων στον Κ.Κ.,
τροποποιούνται ανάλογα τα στοιχεία του σχεδίου που υπάρχει µέσα στον Κ.Κ.
A.6.7 ∆ευτερεύων (Τοπικός) Κατανεµητής
Ανεξάρτητα από το πλήθος των συνδροµητικών γραµµών (κύριων και εφεδρικών), τοποθετείται σε
κάθε οριζόντια ιδιοκτησία, ∆ευτερεύων Κατανεµητής (∆.Κ.) που εξυπηρετεί τις διασυνδέσεις όλων
των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ιδιοκτησίας. Η σύνδεση του µε τον Κύριο
Κατανεµητή γίνεται µε ανεξάρτητη σωλήνωση, η οποία επεκτείνεται µέχρι το δώµα για τη διέλευση
καλωδίων που συνδέουν µε την εγκατάσταση λήψης ραδιοσηµάτων. Στον ∆.Κ. καταλήγει κάθε
κλάδος της οριζόντιας σωλήνωσης µέσα στην ίδια οριζόντια ιδιοκτησία.
Οι ∆.Κ. πρέπει να ασφαλίζονται από τον ή τους αντιστοίχους χρήστες των χώρων, οι οποίοι και
µόνον θα έχουν προσπέλαση σ' αυτούς.
Σε περίπτωση που µία οριζόντια ιδιοκτησία επεκτείνεται σε δύο ορόφους, είναι δυνατή η
εγκατάσταση ενός µόνο δευτερεύοντος κατανεµητή, σύµφωνα µε τα Πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ
ΕΝ 50173-x.
A.7

Καταστολή υπερτάσεων

Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει διάταξη καταστολής υπερτάσεων για την προστασία του τελικού
χρήστη της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας και του συνδεδεµένου εξοπλισµού, στις περιπτώσεις
όπου από τη µελέτη, που γίνεται σύµφωνα µε τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, κρίνεται
ότι υφίσταται κίνδυνος.
A.8

Γειώσεις και ισοδυναµικές συνδέσεις

Η αυξανόµενη χρήση σύνθετου ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού στα κτίρια, απαιτεί
ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία από ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές. Τέτοιου είδους
διαταραχές περιλαµβάνουν την έκθεση των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων σε υπερτάσεις,
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ενδεχόµενα κεραυνούς, σφάλµατα (βραχυκυκλώµατα) του δικτύου ηλεκτρικής τροφοδότησης
καθώς και σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις και ακτινοβολούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές.
Η ισοδυναµική σύνδεση εντός του κτιρίου, συµβάλλει στην επίτευξη της αναγκαίας προστασίας ως
και στην ασφάλεια των χρηστών του τερµατικού εξοπλισµού. Για το σκοπό αυτό οι ισοδυναµικές
συνδέσεις και οι γειώσεις κατασκευάζονται ώστε να ικανοποιείται η Σύσταση Κ.27 «∆ιαρθρώσεις
ισοδυναµικής σύνδεσης και γείωσης εντός κτιρίου τηλεπικοινωνιών» της ∆ιεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών (ITU) καθώς και τα πρότυπα ISO/IEC 11801, ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ
50310.
Εάν, για τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ή συσκευών, απαιτείται η τροφοδότηση
µε ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, τα µεταλλικά µέρη και τα
λοιπά εξαρτήµατα τους, που υπόκεινται σε κίνδυνο να βρεθούν υπό τάση, πρέπει να συνδέονται
στην γείωση προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της οικοδοµής.
A.9

Εγκαταστάσεις ασύρµατης πρόσβασης και δορυφορικών κεραιών

A.9.1

Υλοποίηση της εγκατάστασης

Η υλοποίηση της εγκατάστασης, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422.
A.9.2
λήψης

Προσδιορισµός χώρου εγκατάστασης κεντρικού συγκροτήµατος κεραιών

Στο ανώτερο µέρος του κτιρίου πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος ελεύθερος από εµπόδια,
προσιτός από το εσωτερικό του κτιρίου, για την εγκατάσταση του κεντρικού συγκροτήµατος
κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων ευρυεκποµπής (γήινης ή και
δορυφορικής).
Ο εν λόγω χώρος θα πρέπει να επιτρέπει την πραγµατοποίηση των εργασιών που είναι απαραίτητες
για τη στερέωση των αντίστοιχων κεραιοσυστηµάτων και πρέπει να προσδιορίζεται στη µελέτη των
εγκαταστάσεων του κτιρίου. Στη µελέτη αυτή πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την εγκατάσταση
κεραιών λήψης δορυφορικής ευρυεκποµπής, που εκ της φύσης και της γεωµετρίας τους δεν είναι
δυνατόν να τοποθετηθούν σε έναν κεντρικό ιστό κεραιών λήψης.
Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το ψηλότερο κτίριο σκιάζει και
εµποδίζει τη λήψη σηµάτων ενός ή περισσότερων σταθµών εκποµπής από το χαµηλότερο κτίριο,
µπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας
του χαµηλότερου κτιρίου στο χώρο του, µε έξοδα των ιδιοκτητών του χαµηλότερου κτιρίου.
A.10

Εναέριες καλωδιώσεις

A.10.1

Στύλοι, υποστηλώµατα και στηρίγµατα

Όλος ο εξοπλισµός θα εγκαθίσταται ή θα αγκυρώνεται ώστε να αντέχει στο πιθανό µέγιστο φορτίο.
A.10.2

Προδιαγραφές καλωδιώσεων

Οι καλωδιώσεις θα ικανοποιούν το γένιο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και θα είναι σύµφωνες µε
την περιβαλλοντική κατάταξη MICE.
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A.10.3

∆ιαχωρισµός γραµµών

Για τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ εναερίων γραµµών και υπερκείµενων γραµµών ηλεκτρικής
τροφοδοσίας, διασταυρούµενων ή παράλληλων µε αυτές, θα πρέπει να ακολουθείται ο Πίνακας 2
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3, δηλαδή:

Γραµµές
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
Κολώνες
γραµµών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

Υπερκείµενες γραµµές
ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Υπερκείµενες γραµµές ηλεκτρικής
τροφοδοσίας

> AC 1000 V

< AC 1000 V

καλώδια / αγωγοί

κολώνες

καλώδια

αγωγοί

κολώνες

[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

Σηµείωση: U είναι η τάση της γραµµής ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε kV.
Εάν τα καλώδια δεν επηρεάζονται, η ελάχιστη απόσταση θα πρέπει να είναι 1m.
A.10.4

Ύψος των γραµµών από το έδαφος

Για το ύψος των γραµµών από το έδαφος θα πρέπει να ακολουθείται ο Πίνακας 1 του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3, δηλαδή:
Τοποθεσία

Απόσταση

Αυτοκινητόδροµοι – κύριοι δρόµοι

6m

Μη ηλεκτρικοί συρµοί

6m

Μικρές διασταυρώσεις οδών, περιοχές, στις οποίες µπορεί να
υπάρξει πρόσβαση σε οχήµατα, οδοί γηπέδων, είσοδοι κτιριακών
συγκροτηµάτων

5,5 m

Ελάχιστη απόσταση σε χώρους που δεν διέρχονται οχήµατα

4m

Κήποι και άλλα ειδικοί χώροι

3m

A.11

Έλεγχοι

Ο έλεγχος κάθε εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50346, ΕΛΟΤ
ΕΝ 50173-1, ISO/IEC 11801 και ISO/IEC 14763-3.
Πρέπει να τηρείται αρχείο για όλους τους ελέγχους αποδοχής που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης και όλους τους ελέγχους που έχουν γίνει στη συνέχεια, σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1.

27

Πρέπει να τηρείται αρχείο όλων των συνδέσεων που απέτυχαν να περάσουν τους απαιτούµενους
ελέγχους απόδοσης, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να συνδέονται µε το σύστηµα διαχείρισης, καθώς και κάθε
άλλη σχετική µε τους ελέγχους πληροφορία, πχ ο τύπος του ελέγχου που χρησιµοποιήθηκε, η
ηµεροµηνία ελέγχου, ο διαχειριστής, η ταυτότητα του σηµείου τερµατισµού, οι ενέργειες που
έγιναν προκειµένου να «περάσει» ένας έλεγχος που είχε αποτύχει προηγουµένως και αποτελέσµατα
επανελέγχων.
A.12

Εσωτερικές εγκαταστάσεις µεταγωγής και δροµολόγησης

1. Σε περίπτωση που η επικοινωνία κτιρίου ή τµήµατος αυτού (εσωτερική όπως και από/προς τα
δηµόσια δίκτυα) διεξάγεται µέσω συστηµάτων µεταγωγής κυκλωµάτων ή/και πακέτων (συστήµατα
PABX, routers, servers, modems κλπ) θα πρέπει να προβλέπεται ειδικός κλειστός χώρος
εγκατάστασης των ανωτέρω συστηµάτων. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να πληροί όλες τις τεχνικές
απαιτήσεις που προβλέπουν οι κατασκευαστές των εν λόγω συστηµάτων (ύψος οροφής, αντοχή
δαπέδου, παροχή ηλεκτρικής ισχύος, θερµοκρασία, υγρασία κ.λ.π.).
2. Ο χώρος εγκατάστασης των συστηµάτων µεταγωγής πρέπει να ασφαλίζεται αποτελεσµατικά, η
δε πρόσβαση να επιτρέπεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µε ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του
υπεύθυνου συντηρητή ή µηχανικού.
3. Σε περίπτωση που µέρος ή το σύνολο της επικοινωνίας διεξάγεται χειροκίνητα (µε την
παρεµβολή τηλεφωνητή ή τηλεφωνήτριας), θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος εγκατάστασης για
το χειριστή µε εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών εργασίας (φωτισµός, αερισµός, θέρµανση,
θόρυβος κλπ).
A.13
Εγκαταστάσεις επικοινωνιών γραµµής ηλεκτρικής τροφοδοσίας (Power Line
Communications – PLC)
A.13.1

Πεδίο εφαρµογής

Οι εγκαταστάσεις του παρόντος Παραρτήµατος αφορούν:


Εγκαταστάσεις επικοινωνίας στενής ζώνης



Εγκαταστάσεις επικοινωνίας ευρείας ζώνης

A.13.2

Εγκαταστάσεις στενοζωνικής επικοινωνίας PLC

Τα συστήµατα PLC στενής ζώνης πρέπει να συµµορφώνονται µε τη σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
50065.
A.13.3

Εγκαταστάσεις ευρυζωνικής επικοινωνίας PLC

Οι ζώνες συχνοτήτων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που αφορούν επικοινωνίες ασφαλείας,
επείγοντος και κινδύνου στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
από τις εφαρµογές PLC, όπως επίσης και οι ζώνες συχνοτήτων ραδιοφωνίας βραχέων κυµάτων και
ραδιερασιτέχνη.
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A.13.4

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Tα προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας που σχετίζονται µε τις εφαρµογές PLC
συνδέονται µε τη χρήση ως µέσου µεταφοράς σηµάτων ραδιοσυχνότητας, των ηλεκτρικών δικτύων
χαµηλής τάσης (230/400 V). Με την εισαγωγή συχνοτήτων στα δίκτυα αυτά, τα σήµατα
διαφεύγουν από τα καλώδια, τα οποία ενεργούν ως κεραίες.
Ανάλογα µε τον τύπο του καλωδίου το φαινόµενο κεραίας µεταβάλλεται από µία εγκατάσταση σε
άλλη. Αυτή η παρασιτική ακτινοβολία µπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και
ευρυεκποµπής που χρησιµοποιούν τις ίδιες ζώνες συχνοτήτων. Εφαρµόζονται οι διατάξεις της
Σύστασης BT 1786 της ITU-R και της ΚΥΑ 50268/5137/07 (ΦΕΚ Β’ 1853/13-09-2007). Τα
χαρακτηριστικά ακτινοβολούµενων εκποµπών θα είναι τουλάχιστον αυτά που προδιαγράφονται
στην Τεχνική Έκθεση ETSI TR 102324.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β
Εγκαταστάσεις ευρυεκποµπής και επικοινωνιών

Β.1 Υλοποίηση της εγκατάστασης
Η υλοποίηση της εγκατάστασης, που αφορά την εγκατάσταση καλωδιακών οµοαξονικών δικτύων
για τη διανοµή σηµάτων τηλεόρασης, ήχου και διαδραστικών υπηρεσιών στο εσωτερικό του
κτιρίου, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα Πρότυπα των σειρών ΕΛΟΤ ΕΝ50083, ΕΛΟΤ ΕΝ 50117,
ΕΛΟΤ ΕΝ 60728, ΕΛΟΤ ΕΝ 60966 καθώς και µε το πολυµερές Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422.
Β.2 Προσδιορισµός χώρου εγκατάστασης κεντρικού συγκροτήµατος κεραιών λήψης
Στο ανώτερο µέρος του κτιρίου πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος ελεύθερος από εµπόδια,
προσιτός από το εσωτερικό του κτιρίου, για την εγκατάσταση του κεντρικού συγκροτήµατος
κεραιών λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σηµάτων ευρυεκποµπής (γήινης ή και
δορυφορικής).
Ο εν λόγω χώρος θα πρέπει να επιτρέπει την πραγµατοποίηση των εργασιών που είναι απαραίτητες
για τη στερέωση των αντίστοιχων κεραιοσυστηµάτων και πρέπει να προσδιορίζεται στη µελέτη των
εγκαταστάσεων του κτιρίου. Στη µελέτη αυτή πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την εγκατάσταση
κεραιών λήψης δορυφορικής ευρυεκποµπής, που εκ της φύσης και της γεωµετρίας τους δεν είναι
δυνατόν να τοποθετηθούν σε έναν κεντρικό ιστό κεραιών λήψης.
Σε περίπτωση ύπαρξης γειτονικών ανισοϋψών κτιρίων, όπου το ψηλότερο κτίριο σκιάζει και
εµποδίζει τη λήψη σηµάτων ενός ή περισσότερων σταθµών εκποµπής από το χαµηλότερο κτίριο,
µπορεί ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του ψηλού κτιρίου να επιτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας
του χαµηλότερου κτιρίου στο χώρο του, µε έξοδα των ιδιοκτητών του χαµηλότερου κτιρίου.
Β.3 Προσδιορισµός χώρου κεφαλής δικτύου, ενισχυτών κ.λπ. κεντρικής εγκατάστασης
Ο εξοπλισµός κεντρικής εγκατάστασης τοποθετείται στον ανώτερο χώρο εισαγωγής, εκτός αν
χρησιµοποιείται εξωτερικό καλωδιακό δίκτυο, οπότε τοποθετείται στον κατώτερο χώρο εισαγωγής.
Β.4 Ελάχιστος αριθµός κεραιοδοτών ευρυεκποµπής
1.
Στις κατοικίες, θα προβλέπεται τουλάχιστον ένας κεραιοδότης ανά ένα δωµάτια, µε
εξαίρεση τα λουτρά και τις αποθήκες που δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό. Ο ελάχιστος
αριθµός κεραιοδοτών σε κάθε κατοικία θα είναι δύο.
2.
Σε επιχειρήσεις, καταστήµατα και γραφεία, θα προβλέπεται τουλάχιστον ένας κεραιοδότης.
Ο αριθµός κεραιοδοτών θα καθορίζεται στο σχέδιο της εγκατάστασης ανάλογα µε την επιφάνειά
της ή τη διανοµή ανά δωµάτιο και την απασχόληση ή δραστηριότητα για την οποία προορίζονται.
Β.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης
Β.5.1 Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου
Το δίκτυο θα πρέπει να διαθέτει τα επί µέρους στοιχεία που είναι απαραίτητα για να
1.
λαµβάνονται σε κάθε κεραιοδότη τα σήµατα ευρυεκποµπής µε στάθµη ποιότητας για τις
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αντίστοιχες υπηρεσίες, όχι κατώτερη από αυτήν που προσδιορίζεται για κάθε µία υπηρεσία στα
αντίστοιχα Πρότυπα.
2.
Το δίκτυο θα έχει τη δυνατότητα διανοµής σήµατος στη ζώνη συχνοτήτων µεταξύ 5 και
3000 MHz και θα πληρεί τις απαιτήσεις της σειράς Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 50083 ή ΕΛΟΤ ΕΝ
60728. Σε περίπτωση διάθεσης καναλιού επιστροφής, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη
συχνοτήτων µεταξύ 5 και 35 MHz.
3.
Στα καλώδια θα µεταβιβάζονται τα σήµατα που προέρχονται από το σύνολο των στοιχείων
λήψης των εκποµπών γήϊνης (terrestrial) ευρυεκποµπής και το υπόλοιπο από το διαθέσιµο εύρος
ζώνης κάθε καλωδίου, θα παραµένει διαθέσιµο για τη µεταβίβαση, µε εναλλακτικό τρόπο, των
σηµάτων που προέρχονται από τον πιθανό εξοπλισµό λήψης εκποµπών δορυφορικής
ευρυεκποµπής.
Κατά το σχεδιασµό της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι µέρη των ζωνών
4.
συχνοτήτων 174 ως 230 MHz και 470 ως 862 MHz προορίζονται για τη διανοµή σηµάτων γήϊνης
ψηφιακής ραδιοφωνίας και ψηφιακής τηλεόρασης αντίστοιχα. Προς τούτο πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι Συστάσεις ΒS 1660 «Τεχνική βάση για σχεδιασµό επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής
ραδιοφωνίας στη ζώνη συχνοτήτων VHF» και ΒΤ 1368 «Κριτήρια για το σχεδιασµό υπηρεσιών
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στις ζώνες συχνοτήτων VHF/UHF» της ITU.
Για τον προσδιορισµό της στάθµης των εκποµπών στον τόπο του κτιρίου, που αποτελεί
5.
ουσιώδες στοιχείο για τον προσδιορισµό των µεγεθών και την επιλογή των στοιχείων της
εγκατάστασης, οι συχνότητες των εκποµπών ανιχνεύονται από µια προκαταρκτική ανίχνευση µεγιστοποίηση όλων των εκποµπών στο µετρητικό σύστηµα λήψης, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών του γύρω ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος και στη συνέχεια πραγµατοποιείται η τελική
µέτρηση των εκποµπών.
6.
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη όσον αφορά την
ηλεκτρική ασφάλεια και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της
αντίστοιχης εθνικής νοµοθεσίας. Με την εφαρµογή των προτύπων ΕΛΟΤ EN 50083-2 και ΕΛΟΤ
EN 50083-8 ως προτύπων αναφοράς, τεκµαίρεται η συµµόρφωση µε την οδηγία
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 2004/108/ΕΚ όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο µε
την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών – Ανάπτυξης και Μεταφορών
και Επικοινωνιών 50268/5137/07 (ΦΕΚ Β’ 1853/13-09-2007).
Η εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60728-11 όσον
7.
αφορά στην ασφάλεια.
Β.5.2 Χαρακτηριστικά του συστήµατος λήψης
Β.5.2.1 Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού κεραιοσυστήµατος
Το κεραιοσύστηµα πρέπει να αποτελείται από τις κεραίες κατάλληλου µεγέθους και τα λοιπά
στοιχεία που επιτρέπουν τη λήψη σηµάτων στον κεραιοδότη, στη στάθµη και ποιότητα τα οποία
καθορίζονται στον παρόντα Κανονισµό.
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των κεραιών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα µε τα αναφερόµενα
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-5.
Οι κεραίες και τα παρελκόµενα στοιχεία όπως στηρίγµατα, αγκυρώσεις, αντηρίδες, κλπ. θα πρέπει
να είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση ή που έχουν υποστεί κατάλληλη
επεξεργασία γι’ αυτό τον σκοπό, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3.

31

Οι ιστοί ή οι σωλήνες που χρησιµεύουν ως στήριγµα των κεραιών και των παρελκόµενων
στοιχείων, θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο ώστε να εµποδίζεται ή τουλάχιστον να
δυσχεραίνεται η είσοδος νερού σε αυτά και, σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται η εκκένωση του
νερού που θα µπορούσε να συγκεντρωθεί.
Όλα τα προσιτά µέρη που θα πρέπει να υφίστανται χειρισµό ή µε τα οποία το ανθρώπινο σώµα
µπορεί να έρθει σε επαφή θα πρέπει να είναι σε δυναµικό γης ή κατάλληλα µονωµένα. Οι ιστοί
όπου είναι τοποθετηµένη και κεραία εκποµπής, θα πρέπει να είναι συνδεδεµένοι µε τη γείωση του
κτιρίου µέσω της συντοµότερης οδού, µε αγωγό διατοµής τουλάχιστον 6 mm2.
Η θέση των ιστών επί των οποίων είναι τοποθετηµένες οι κεραίες πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
υπάρχει ελάχιστη οριζόντια απόσταση 5 m µέχρι το πλησιέστερο εµπόδιο ή άλλο ιστό.
Η ελάχιστη οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση µέχρι τις γειτονικές εναέριες γραµµές ηλεκτρικής
τροφοδοσίας καθορίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3, δηλαδή:
Υπερκείµενες γραµµές
ηλεκτρικής τροφοδοσίας
> AC 1000 V
καλώδια / αγωγοί
κολώνες

Υπερκείµενες γραµµές ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
< AC 1000 V
καλώδια
αγωγοί
κολώνες

Γραµµές
ηλεκτρονικών [1,5 + (0,015 * U)]
1,0 m
0,5 m
1,0 m
επικοινωνιών
m
Κολώνες
γραµµών
[3 + (0,015 * U)]
1,0 m
0,5 m
1,0 m
ηλεκτρονικών
m
επικοινωνιών
Σηµείωση: U είναι η τάση της γραµµής ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε kV.

0,5 m

0,5 m

Η ελάχιστη απόσταση οποιουδήποτε σηµείου κεραίας από εναέρια γραµµή ηλεκτρικής
τροφοδοσίας ορίζεται από το ύψος του ιστού συν 1 m για γραµµές µέχρι 1000 V και συν 3 m για
γραµµές άνω των 1000 V. H διασταύρωση καλωδίων µε εναέριες γραµµές ηλεκτρικής τροφοδοσίας
απαγορεύεται.
Το ύψος του ιστού θα είναι το ελάχιστο δυνατό για ικανοποιητική λήψη. Το µέγιστο ύψος του
ιστού επί κτιρίου, δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερο από 6 µέτρα.
Οι ιστοί των κεραιών πρέπει να στερεώνονται σε ανθεκτικά και προσιτά κατασκευαστικά στοιχεία
και να είναι αποµακρυσµένοι από καπνοδόχους ή άλλα εµπόδια.
Οι κεραίες και τα στοιχεία του συστήµατος λήψης, περιλαµβανοµένων και των δορυφορικών
κεραιών, πρέπει να αντέχουν τις εξής ταχύτητες ανέµου:



Για συστήµατα τοποθετηµένα σε απόσταση µικρότερη των 20 m από το έδαφος: 130 km/h.



Για συστήµατα τοποθετηµένα σε απόσταση άνω των 20 m από το έδαφος: 150 km/h.

Η µηχανική σταθερότητα των στοιχείων υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 6072811.
Β.5.2.2

Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού κεφαλής δικτύου

Ο εξοπλισµός κεφαλής δικτύου θα είναι σύµφωνος µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-5.
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Ο εξοπλισµός κεφαλής δικτύου θα αποτελείται από όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία που
χρησιµεύουν για την επεξεργασία των σηµάτων ευρυεκποµπής.
Ο µελετητής θα καθορίζει στη µελέτη την απαιτούµενη κλάση ποιότητας της κεφαλής δικτύου.
Αν ο εξοπλισµός κεφαλής δικτύου τοποθετείται επί του ιστού πρέπει να είναι κατάλληλα
κατασκευασµένος, έτσι ώστε να διαθέτει βαθµό στεγανότητας κατ’ ελάχιστον IP54.
Β.5.2.3

Ακτινοβολία προερχόµενη από καλωδιακά δίκτυα

Η ακτινοβολία και η στάθµη ατρωσίας στη ζώνη συχνοτήτων 5 MHz έως 3000 MHz πρέπει να
είναι κατώτερες από τα όρια που αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-8.
Β.5.2.4

Στάθµες της απαιτούµενης ποιότητας για τις υπηρεσίες ευρυεκποµπής

Τα σήµατα που διανέµονται σε κάθε κεραιοδότη και η απαιτούµενη στάθµη προκειµένου να
υπάρχει η απαιτούµενη ποιότητα στον εξοπλισµό, θα καθορίζονται στη µελέτη.
Β.6 Σωληνώσεις και καλωδιαγωγοί (κανάλια)
Εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων Α.4.1 και Α.4.3. Οι σωληνώσεις για τα δίκτυα
ευρυεκποµπής και επικοινωνιών είναι ανεξάρτητες από τα υπόλοιπα δίκτυα, επιτρέπεται όµως η
κοινή χρήση κουτιών διακλάδωσης εκτός από γραµµές και κυκλώµατα 230/400 V.
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των καλωδιαγωγών πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
µην υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής νερού εντός αυτών.
Β.7 Καλωδιώσεις και εξαρτήµατα
Β.7.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά των οµοαξονικών καλωδίων
Τα οµοαξονικά καλώδια πρέπει είναι κατάλληλα για τη ζώνη συχνοτήτων 5 – 3000 MHz και να
πληρούν κατά ελάχιστο τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-2-4
και ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-2-5. Τα οµοαξονικά καλώδια µε συνδετήρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη
ζώνη συχνοτήτων 5 – 3000 MHz και να πληρούν κατά ελάχιστο τις απαιτήσεις των Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-4 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-6.
Β.7.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των πριζών
Οι πρίζες θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60169 και τις απαιτήσεις
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.
Β.8 Καταστολή υπερτάσεων
Εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.7.
Β.9 Γειώσεις και ισοδυναµικές συνδέσεις
Εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.8.
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Β.10

Εναέριες καλωδιώσεις

Εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.9.
Β.11

Έλεγχοι

Ο έλεγχος κάθε εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-7,
ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50346.
Πρέπει να τηρείται αρχείο από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή από το διαχειριστή για τις
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους ελέγχους αποδοχής που
έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και όλων των ελέγχων που έχουν γίνει στη
συνέχεια.
Πρέπει να τηρείται αρχείο όλων των συνδέσεων που απέτυχαν να περάσουν τους απαιτούµενους
ελέγχους απόδοσης.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να συνδέονται µε το σύστηµα διαχείρισης, καθώς και κάθε
άλλη σχετική µε τους ελέγχους πληροφορία, πχ ο τύπος του ελέγχου που χρησιµοποιήθηκε, η
ηµεροµηνία ελέγχου, ο διαχειριστής, η ταυτότητα του σηµείου τερµατισµού, οι ενέργειες που
έγιναν προκειµένου να ολοκληρωθεί ένας έλεγχος που είχε αποτύχει προηγουµένως και
αποτελέσµατα επανελέγχων.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ
Εγκαταστάσεις αυτοµατισµού, ελέγχου και επικοινωνιών

Γ.1

Πεδίο εφαρµογής

Όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο τµήµα στο κεφάλαιο 3 αυτού του Τεχνικού Κανονισµού.
Γ.2

Σωληνώσεις και καλωδιαγωγοί

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο Α.4.1 και στην παράγραφο Α.4.3. Εφόσον
χρησιµοποιούνται σωληνώσεις για τα παραπάνω δίκτυα αυτές είναι ανεξάρτητες από τις
σωληνώσεις των υπόλοιπων δικτύων, επιτρέπεται όµως η κοινή χρήση κουτιών διακλάδωσης εκτός
από γραµµές και κυκλώµατα 230/400 V.
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και των καλωδιαγωγών πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
µην υπάρχει πιθανότητα εισαγωγής νερού εντός αυτών.
Γ.3

Καλωδιώσεις και εξαρτήµατα

Οι καλωδιώσεις πληρούν το αντίστοιχο Πρότυπο που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισµό, κατά
περίπτωση:

Γ.4



οµοαξονικών δικτύων για τη διανοµή σηµάτων τηλεόρασης, ήχου και διαδραστικών
υπηρεσιών στο εσωτερικό του κτιρίου, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα Πρότυπα των σειρών
ΕΛΟΤ ΕΝ50083, ΕΛΟΤ ΕΝ 50117, ΕΛΟΤ ΕΝ 60728, ΕΛΟΤ ΕΝ 60966, ΕΛΟΤ ΕΝ 501731, µε τα Πρότυπα στα οποία γίνονται παραποµπές στα Πρότυπα των παραπάνω σειρών
καθώς και µε το πολυµερές Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422.



δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών για την διανοµή σηµάτων ελέγχου και
επικοινωνίας, σύµφωνα µε την σειρά των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 50173 και ISO/IEC 11801.
Καταστολή υπερτάσεων

Εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.7.
Γ.5

Γειώσεις και ισοδυναµικές συνδέσεις

Εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.8.
Γ.6

Εναέριες καλωδιώσεις

Εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Α.9.
Γ.7

Έλεγχοι

Ο έλεγχος κάθε εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-7,
ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 50346, ISO/IEC 11801 και ISO/IEC 14763-3.
Πρέπει να τηρείται αρχείο από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης για όλους τους ελέγχους αποδοχής
που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και όλων των ελέγχων που έχουν γίνει στη
συνέχεια.
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Πρέπει να τηρείται αρχείο όλων των συνδέσεων που απέτυχαν να περάσουν τους απαιτούµενους
ελέγχους απόδοσης.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων πρέπει να συνδέονται µε το σύστηµα διαχείρισης, καθώς και κάθε
άλλη σχετική µε τους ελέγχους πληροφορία, πχ ο τύπος του ελέγχου που χρησιµοποιήθηκε, η
ηµεροµηνία ελέγχου, ο διαχειριστής, η ταυτότητα του σηµείου τερµατισµού, οι ενέργειες που
έγιναν προκειµένου να ολοκληρωθεί ένας έλεγχος που είχε αποτύχει προηγουµένως και
αποτελέσµατα επανελέγχων.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ∆
Πίνακες Προτύπων και Συστάσεων
που αναφέρονται στον Παρόντα Τεχνικό Κανονισµό

Πίνακας 1
Πρότυπα που αφορούν στη µεθοδολογία της εγκατάστασης των Ε∆ΗΕ
1. ΕΛΟΤ HD 384

Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

2. ΕΛΟΤ 1422

Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών

3. ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-1 Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκατάσταση καλωδίωσης – Μέρος 1:
Προδιαγραφή και διασφάλιση ποιότητας
4. ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-2 Τεχνολογία πληροφοριών – Εγκατάσταση καλωδίωσης – Μέρος 2:
Σχεδίαση εγκατάστασης και εσωτερικές κτιριακές πρακτικές
5. ΕΛΟΤ ΕΝ 50174-3 Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - Μέρος 3:
Σχεδίαση και πρακτικές εγκατάστασης εξωτερικές των κτιρίων
6. ΕΛΟΤ EN 50346
Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - ∆οκιµής
της εγκαταστηµένης καλωδίωσης
7. ΕΛΟΤ ΕΝ 50065
Σηµατοδοσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης στην
περιοχή συχνοτήτων 3 kHz ως 148,5 kHz
8. ΕΛΟΤ EN 50083
∆ίκτυα καλωδιακής διανοµής για σήµατα τηλεόρασης, ήχου και
διαλογικές υπηρεσίες
9. ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-2 Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα, ηχητικά σήµατα και
διαλογικές υπηρεσίες - Μέρος 2: Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για εξοπλισµό
10. ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-5 Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα, ραδιοφωνικά σήµατα
και διαδραστικές υπηρεσίες - Μέρος 5: Κεφαλικός εξοπλισµός
11. ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-7 Καλωδιακά συστήµατα για σήµατα τηλεόρασης, σήµατα ήχου και
διαδραστικές υπηρεσίες - Μέρος 7: Χαρακτηριστικά του συστήµατος
12. ΕΛΟΤ ΕΝ 50083-8 Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα, ηχητικά σήµατα και
διαδραστικές υπηρεσίες - Μέρος 8: Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα για δίκτυα
13. ΕΛΟΤ ΕΝ 50117

Οµοαξονικά καλώδια

14. ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-1

Οµοαξονικά καλώδια - Μέρος 1: Γένια προδιαγραφή

15. ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-2-4 Οµοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-4: Επιµέρους προδιαγραφή για
καλώδια που χρησιµοποιούνται σε καλωδιωµένα δίκτυα διανοµής - Ακραία καλώδια
εσωτερικής χρήσης για συστήµατα που λειτουργούν στα 5 MHz-3000MHz
16. ΕΛΟΤ ΕΝ 50117-2-5 Οµοαξονικά καλώδια - Μέρος 2-5: Επιµέρους προδιαγραφή για
καλώδια που χρησιµοποιούνται σε καλωδιωµένα δίκτυα διανοµής - Ακραία καλώδια
εξωτερικής χρήσης για συστήµατα που λειτουργούν στα 5 MHz-3000MHz
17. ΕΛΟΤ ΕΝ 60728
Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα,ηχητικά σήµατα και
διαδραστικές υπηρεσίες
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18. ΕΛΟΤ ΕΝ 60966
καλωδίων

Συγκροτήµατα καλωδίων ραδιοσυχνότητας και οµοαξονικών

19. ΕΛΟΤ EN 60728-11 Καλωδιακά δίκτυα για τηλεοπτικά σήµατα, ηχητικά σήµατα και
διαδραστικές υπηρεσίες - Μέρος 11: Ασφάλεια
20. ΕΛΟΤ EN 61082
Κανόνες

Προετοιµασία εγγράφων χρήσης στην ηλεκτροτεχνία - Μέρος 1:

21. ΕΛΟΤ EN 61346-1 Βιοµηχανικά συστήµατα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και
βιοµηχανικά προϊόντα - Αρχές δόµησης και χαρακτηρισµοί αναφοράς - Μέρος 1: Βασικοί
κανόνες
22. ΕΛΟΤ EN 50310
Εφαρµογή ισοδυναµικών δεσµών και γειώσεων σε κτίρια µε
εξοπλισµό τεχνολογίας πληροφοριών
23. ΕΛΟΤ EN 60332
πυρκαγιάς

∆οκιµές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες

Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών
24. ΕΛΟΤ EN 50288
χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο

στοιχείων,

25. ΕΛΟΤ EN 60793-2-X

Οπτικές ίνες - Μέρος 2: Προδιαγραφές προϊόντος - Γενικά

26. ELΟΤ ΕΝ 60794-2-Χ
- Τµηµατική προδιαγραφή

Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 2: Καλώδια εσωτερικής χρήσης

27. ΕΛΟΤ ΕΝ 61076
Συνδετήρες για χρήση σε εφαρµογές συνεχούς ρεύµατος και
εφαρµογές χαµηλής συχνότητας αναλογικών και ψηφιακών δεδοµένων υψηλής ταχύτητας
µετάδοσης
28. ΕΛΟΤ ΕΝ 60966
καλωδίων

Συγκροτήµατα καλωδίων ραδιοσυχνότητας και οµοαξονικών

29. ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-1 Συγκροτήµατα καλωδίων ραδιοσυχνότητας και οµοαξονικών
καλωδίων - Μέρος 1: Γενική προδιαγραφή - Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής
30. ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-1
Συναρµολόγηση οµοαξονικών καλωδίων ραδιοσυχνοτήτων
- Μέρος 2-1: Επιµέρους προδιαγραφή για συναρµολόγηση εύκαµπτων οµοαξονικών
καλωδίων
31. ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-4
Συγκροτήµατα
καλωδίων
ραδιοσυχνότητας
και
οµοαξονικών καλωδίων - Μέρος 2-4: Λεπτοµερής προδιαγραφή για συγκροτήµατα
καλωδίων για ραδιοδέκτες και δέκτες τηλεόρασης - Περιοχή συχνοτήτων από 0 µέχρι 3
000 MHz, συνδετήρες IEC 60169-2
32. ΕΛΟΤ ΕΝ 60966-2-6
Συγκροτήµατα
καλωδίων
ραδιοσυχνότητας
και
οµοαξονικών καλωδίων - Μέρος 2-6: Λεπτοµερής προδιαγραφή για συγκροτήµατα
καλωδίων για ραδιοδέκτες και δέκτες τηλεόρασης - Περιοχή συχνοτήτων από 0 µέχρι 3
000 MHz, συνδετήρες IEC 61169-24
33. ΕΛΟΤ ΕΝ 60079

Ηλεκτρικές συσκευές για εκρήξιµες ατµόσφαιρες αερίων

34. ΕΛΟΤ ΕΝ 50085
Συστήµατα καναλιών καλωδίων και συστήµατα σωληνώσεων
καλωδίων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
35. ΕΛΟΤ ΕΝ 50086

Συστήµατα σωλήνων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

36. ΕΛΟΤ ΕΝ 60169

Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων
39

37. ΕΛΟΤ ΕΝ 60297
Μηχανικές κατασκευές για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - ∆ιαστάσεις
µηχανικών κατασκευών της σειράς 482,6 mm (19 in)
38. ISO/IEC 18010
Τεχνολογία πληροφοριών – Οδεύσεις και χώροι για καλωδίωση
στο χώρο του πελάτη
39. ISO/IEC 18010/Amd 1

Πολυϊδιόκτητες οδεύσεις και χώροι

Τεχνολογία πληροφοριών – Υλοποίηση και λειτουργία της
40. ISO/IEC 14763-1
καλωδίωσης στο χώρο του πελάτη – Μέρος 1: ∆ιαχείριση
41. ISO/IEC 14763-1/Amd 1

Κλάσεις διαχείρισης

42. ISO/IEC TR 14763-2
Τεχνολογία πληροφοριών – Υλοποίηση και λειτουργία της
καλωδίωσης στο χώρο του πελάτη – Μέρος 2: Σχεδιασµός και εγκατάσταση καλωδίωσης
χαλκού
43. ISO/IEC 14763-3
Τεχνολογία πληροφοριών – Υλοποίηση και λειτουργία της
καλωδίωσης στο χώρο του πελάτη – Μέρος 3: ∆οκιµές καλωδίωσης οπτικών ινών
44. ΕΛΟΤ ΕΝ 60617

Γραφικά σύµβολα για διαγράµµατα

45. ITU-T Recommendation L.17
Υλοποίηση σύνδεσης
Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής (PSTN) µέσω οπτικών ινών

πελατών

στο

∆ηµόσιο

46. ITU-T Recommendation K.27
εντός κτιρίου τηλεπικοινωνιών

∆ιαρθρώσεις ισοδυναµικής σύνδεσης και γείωσης

47. ITU-T Recommendation L.35
πρόσβασης

Εγκατάσταση ινοοπτικών καλωδίων στο δίκτυο

48. ITU-T Recommendation L.38
Χρήση τεχνικών χωρίς τάφρους για την κατασκευή
υπόγειων υποδοµών για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού καλωδίου
49. ITU-T Recommendation L.42
πρόσβασης

Επέκταση λύσεων οπτικών ινών εντός του δικτύου

50. ITU-T Recommendation L.47
Ευκολίες πρόσβασης µε τη χρήση υβριδικών
δικτύων καλωδίωσης χαλκού και οπτικών ινών
51. ITU-T Recommendation L.48

Τεχνική εγκατάστασης µινιτάφρου

52. ITU-T Recommendation L.49

Τεχνική εγκατάστασης µικροτάφρου

53. ITU-T Recommendation L.57
καλωδίων

Υποβοηθούµενη µε αέρα εγκατάσταση ινοοπτικών

54. ITU-T Recommendation L.59

Ινοοπτικά καλώδια για ενδοκτιριακές εφαρµογές

55. ITU-T Recommendation L.65

∆ιανοµή οπτικών ινών δικτύων πρόσβασης

56. ITU-T Recommendation L.67
ενδοκτιριακές εφαρµογές

Ινοοπτικά καλώδια µικρού αριθµού ινών για

57. ITU-R Recommendation BS.1660 Τεχνική βάση για σχεδιασµό επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής ραδιοφωνίας στη ζώνη συχνοτήτων VHF
58. ITU-R Recommendation BT.1368 Κριτήρια για τον σχεδιασµό υπηρεσιών επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης στις ζώνες συχνοτήτων VHF/UHF
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59. ITU-R Recommendation BT.1786
υπηρεσία επίγειας ευρυεκποµπής

Κριτήριο

αξιολόγησης

της

παρεµβολής

στην

60. ETSI TR 102324
Τηλεπικοινωνίες γραµµών ισχύος – Χαρακτηριστικά και µέθοδοι
µέτρησης ακτινοβολούµενων εκποµπών για υπερσύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών (µέσω)
γραµµών ισχύος
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Πίνακας 2
Πρότυπα που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά προδιαγραφής των υλικών που
χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Ε∆ΗΕ
1. ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια συστήµατα καλωδιώσεων –
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
2. ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-2 Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων Μέρος 2: Χώροι γραφείων.
3. ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-3 Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων Μέρος 3: Βιοµηχανικοί χώροι.
4. ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-4 Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων Μέρος 4: Κατοικίες.
5. ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-5 Τεχνολογία πληροφοριών - Γένια συστήµατα καλωδιώσεων Μέρος 5: Κέντρα δεδοµένων.
6. ΕΛΟΤ 60332-1-2
∆οκιµές ηλεκτρικών και ινοοπτικών καλωδίων σε συνθήκες
πυρκαγιάς - Μέρος 1-2: ∆οκιµή για κατακόρυφη διάδοση της φλόγας σ'έναν αγωγό ή
µονωµένο καλώδιο - ∆ιαδικασία για προαναµεµειγµένη φλόγα 1kW.
Μέτρηση της πυκνότητας του καπνού καλωδίων που καίγονται
7. ΕΛΟΤ 61034-1
κάτω από καθορισµένες συνθήκες - Μέρος 1: Συσκευή δοκιµής.
8. ΕΛΟΤ 61034-2
Μέτρηση της πυκνότητας του καπνού καλωδίων που καίγονται
κάτω από καθορισµένες συνθήκες - Μέρος 2: Απαιτήσεις και διαδικασία δοκιµής.
9. ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε
περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου,
σήµανση, έλεγχος ποιότητας.
10. ΕΛΟΤ ΕΝ 50310
Εφαρµογή ισοδυναµικών δεσµών και γειώσεων σε κτίρια µε
εξοπλισµό τεχνολογίας πληροφοριών.
11. ΕΛΟΤ ΕΝ 50346
Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - ∆οκιµής
της εγκαταστηµένης καλωδίωσης.
12. ISO/IEC 11801

Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια καλωδίωση στο χώρο του πελάτη

13. ISO/IEC 11801/Cor 1 Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια καλωδίωση στο χώρο του πελάτη
∆ιόρθωση 1
14. ISO/IEC 11801/Cor 2 Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια καλωδίωση στο χώρο του πελάτη
∆ιόρθωση 2
15. ISO/IEC 15018

Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια καλωδίωση για κατοικίες

16. ΕΛΟΤ ΕΝ 61300-3 Ινοοπτικές συσκευές διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 3-x: Εξετάσεις και µετρήσεις.
17. ΕΛΟΤ ΕΝ 61537 Ε2 Συστήµατα εσχάρας καλωδίων και συστήµατα κλίµακας καλωδίων
για διαχείριση καλωδίων.
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18. ΕΛΟΤ EN 50267-2-3
Μέθοδοι δοκιµών κοινής εφαρµογής για καλώδια σε
συνθήκες πυρκαγιάς - ∆οκιµές στα αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών από
τα καλώδια - Μέρος 2-3: ∆ιαδικασίες - Καθορισµός του βαθµού οξύτητας των αερίων
των υλικών καλωδίων µε τον προσδιορισµό της µέσης σταθµισµένης τιµής του ph και της
αγωγιµότητας.
19. ITU-T Recommendation L.10
σήραγγες

Ινοοπτικά καλώδια για εφαρµογή σε σωλήνες και

20. ITU-T Recommendation L.19
Πολύζευγο χάλκινο καλώδιο δικτύου
υποστηρίζει πολλές µοιραζόµενες υπηρεσίες όπως POTS, ISDN και xDSL
21. ITU-T Recommendation L.37
διατάξεις διακλάδωσης)

που

Ινοοπτικές (µη επιλεκτικές στα µήκη κύµατος)
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Πίνακας 3
Πρότυπα που αφορούν στις µετρήσεις ελέγχου και πιστοποίησης των εγκαταστάσεων των
Ε∆ΗΕ
1. ΕΛΟΤ ΕΝ 50173-1 Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια συστήµατα καλωδιώσεων –
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις.
2. ISO/IEC 11801

Τεχνολογία πληροφοριών – Γένια καλωδίωση στο χώρο του πελάτη

3. ISO/IEC 14763-1
Τεχνολογία πληροφοριών – Υλοποίηση και λειτουργία της
καλωδίωσης στο χώρο του πελάτη– Μέρος 1: ∆ιαχείριση
4. ISO/IEC 14763-1/Amd 1

Κλάσεις διαχείρισης

5. ISO/IEC 14763-3
Τεχνολογία πληροφοριών – Υλοποίηση και λειτουργία της
καλωδίωσης στο χώρο του πελάτη – Μέρος 3: ∆οκιµές καλωδίωσης οπτικών ινών
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