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ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΚΑΙ ΑΥΑΛΕΙΕ

Αςφϊλειεσ τόξησ
•Βιδωτϋσ αςφϊλειεσ τόξησ

•Αςφαλειοαποζεύκτεσ

•Μαχαιρωτϋσ αςφϊλειεσ ό αςφϊλειεσ ΝΗ

•Αςφαλειοδιακόπτησ ό αςφαλειοαποζεύκτησ
μαχαιρωτών αςφαλειών

Οι αςφϊλειεσ διακρύνονται ςε δύο βαςικϋσ κατηγορύεσ, ςε:
- Αςφϊλειεσ τόξησ (βιδωτϋσ, μικροαςφϊλειεσ, μαχαιρωτϋσ).
- Μικροαυτόματουσ ό αυτόματεσ αςφϊλειεσ.



Μικροαυτόματοι ό αυτόματεσ αςφϊλειεσ

Πιεολεθηήκαηα κηθροασηόκαηφλ

1)Απαηηούλ ειάτηζηο ησποποηεκέλο βάζος εγθαηάζηαζες

2)Παρέτοσλ προζηαζία από επαθή κε ελεργά ηκήκαηα

3)Επηηρέποσλ ηε ζύλδεζε αγφγώλ κε δηαηοκές από 0,75 mm2 έφς 25 mm2/35mm2.  Επηπιέολ κπορούλ λα 

ζσλδεζούλ καδί θαη αγφγοί δηαθορεηηθώλ δηαηοκώλ (π.τ. 2 αγφγοί δηαηοκής 1,5mm2  θαη 3 αγφγοί δηαηοκής 

2,5mm2).

4)Δέτοληαη παρειθόκελα (βοεζεηηθές επαθές θ.η.ι.)

5)Έτοσλ συειή ηθαλόηεηα δηαθοπής ζε βρατσθσθιώκαηα θαη περηορίδοσλ ζε τακειό επίπεδο ηε δηέιεσζε ελέργεηας 

ζηο ζεκείο ηοσ ζθάικαηος.



ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ
Οη αγφγοί ταραθηερίδοληαη:

•Από ηο τρώκα ηες κόλφζής ηοσς, π.τ. καύρος, θαθέ, κπιε.

•Από ηο αλ θέροσλ κόλφζε, π.τ. γσκλοί ή κολφκέλοη.

•Από ηο είδος ηες κόλφζής ηοσς, π.τ. πιαζηηθοί, ειαζηηθοί θ.η.ι.

•Από ηο σιηθό θαηαζθεσής ηοσς, π.τ. τάιθηλοη, αιοσκηλίοσ.

•Από ηολ αρηζκό ηφλ θιώλφλ, π.τ. κολόθιφλοη, ποιύθιφλοη.

•Από ηε δηαηοκή ηοσ πσρήλα ηοσς π.τ. 10mm2, 6mm2.



ΩΛΗΝΕ
Οι ςωλόνεσ  ςτισ ΕΗΕ χρειϊζονται για τη διϋλευςη αγωγών ό 
καλωδύων, για την αύξηςη τησ μονωτικόσ τουσ αντοχόσ και την 
πρόςδοςη μηχανικόσ προςταςύασ.

Ανϊλογα με τον τρόπο εγκατϊςταςόσ τουσ διακρύνονται ςε:
•Χωνευτούσ ςωλόνεσ .  
•Ορατούσ ό επύτοιχουσ ςωλόνεσ.  

Ανϊλογα με το υλικό καταςκευόσ τουσ, διακρύνονται ςε:
•Mεταλλικούσ [χαλυβδοςωλόνεσ]
•Πλαςτικούσ [ελαφρού ό βαρϋοσ τύπου]

Ανϊλογα με τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςε κϊμψη, διακρύνονται ςε:
•Άκαμπτουσ. 
•Καμπτόμενουσ.
•Εύκαμπτουσ. 



ΠΙΝΑΚΕ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

 Γενικούσ πύνακεσ διανομόσ

 Πύνακεσ φωτιςμού

 Πύνακεσ κύνηςησ

Διακρύνονται ςε:



ΕΤΟΙΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Συναντϊνται ςε μεγζκθ από μιασ μζχρι πζντε ςειρϊν και ζχουν πολλά πλεονεκτιματα.

•Είναι αςφαλείσ και καλαίςκθτοι
•Το υλικό ςτθρίηεται εφκολα και ταχφτατα ςε ράγα
•Καλωδιϊνονται εφκολα
•Παρζχουν τθ δυνατότθτα προςκαφαίρεςθσ υλικοφ
•Οι νζασ τεχνολογίασ πίνακεσ είναι ρθχοί και μποροφν να εντοιχιςτοφν ςε δρομικό τοφβλο (μονότουβλο). Φυςικά 
ςε αυτοφσ τοποκετείται ςφγχρονο υλικό που ζχει το κατάλλθλο γι’ αυτοφσ φψοσ.
•Αφοφ εντοιχιςτεί το κζλυφοσ τουσ καλωδιϊνονται ανεξάρτθτα από αυτό και τοποκετοφνται ςτθ φάςθ τθσ 
καλωδίωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ
•Οι ςειρζσ ζχουν ςυνικωσ χωρθτικότθτα πχ για 9, 12 ι 15 μονάδεσ επιφάνειασ (1 μονάδα επιφάνειασ = 18 χιλ. 
πλάτοσ ι ο χϊροσ που καταλαμβάνει μια αυτόματθ αςφάλεια).



ΦΕΔΙΟ ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΔΙΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 







Παρακϊτω παραθϋτουμε το υπόμνημα του πύνακα







Κωδικός Περιγραφή ΑΤ
Ποσότ
ητα Τιμή

Αξία

ΑΤΗΕ 
9302.1 Εκςκαφι χάνδακα για τθν τοποκζτθςθ καλωδίων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ 210 1250 20,2

2525
0

ΑΤΗΕ 
9336.1.1 Καλϊδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομισ 3 x 1,5mm2 60 200 4,87 974
ΑΤΗΕ 
9340.2 Αγωγόσ γυμνόσ χάλκινοσ πολφκλωνοσ Διατομισ 16mm2 140 2000 5,81

1162
0

ΑΤΗΕ 
9343.1 Συγκόλλθςθ αγωγοφ γειϊςεωσ Διατομισ 6 - 16mm2 150 10 8,69 86,9
ΑΤΗΕ 
8749Ν.4

Φρεάτιο διακλαδϊςεωσ (προκαταςκευαςμζνο) υπόγειων καλωδίων διαςτάςεων 35 x 
35cm 40 1 62,39 62,39

ΑΤΗΕ 
8843Ν.2.5 Πίνακασ STAB μιασ αναχϊρθςθσ 180 5

530,4
4

2652,
2

ΑΤΗΕ 
8843Ν.2.6 Γραμμι ςτον γενικό πίνακα 3 x 32Α για πίνακα Πίλλαρ 190 1

121,7
5

121,7
5

ΑΤΗΕ 
8991Ν.6

Φωτιςτικό κωνικό ςϊμα κορφισ (φανάρι) με λυχνία ατμϊν νατρίου 70 Watt υψθλισ 
πιζςεωσ (απλό , πλιρθσ) 10 48

206,6
8

9920,
64

ΑΤΗΕ 
9313Ν.5 Βάςθ οδοφωτιςμοφ ιςτοφ 5m με φρεάτιο καλωδίων 30 48

169,5
4

8137,
92

ΑΤΗΕ 
9313Ν.7 Προκαταςκευαςμζνθ βάςθ για μεταλλικό Πίλλαρ 160 5

119,5
4 597,7

ΑΤΗΕ 
9315Ν.1.3 Σωλινασ ςπιράλ διαμζτρου Φ 63mm 70 46 7,35 338,1
ΑΤΗΕ 
9316Ν.6 Σιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ για τθν διζλευςθ καλωδίων κλπ διαμζτρου 2" 50 1970 15,56

3065
3,2

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΑΤΗΕ 
9322Ν.1.3 Σιδθροιςτόσ κωνικόσ κυκλικισ διατομισ φψουσ 5m 20 48

586,9
6

2817
4,08

ΑΤΗΕ 
9335Ν.3

Ακροκιβϊτιο ιςτοφ από ςυνκετικό υλικό ςφνδεςθσ αγωγοφ διατομισ από 2,50 εωσ 
6mm2 80 54 31,04

1676,
16

ΑΤΗΕ 
9337Ν.3.2 Καλϊδιο τφπου J1VV-U διατομισ 4 x 4.0mm2 120 730 10,78

7869,
4

ΑΤΗΕ 
9337Ν.3.3 Καλϊδιο τφπου J1VV-U διατομισ 4 x 6.0mm2 110 325 11,74

3815,
5

ΑΤΗΕ 
9337Ν.3.4 Καλϊδιο τφπου J1VV-U διατομισ 4 x 10mm2 100 990 15,69

1553
3,1

ΑΤΗΕ 
9337Ν.3.5 Καλϊδιο τφπου J1VV-U διατομισ 4 x 16mm2 90 48 21,32

1023,
36

ΑΤΗΕ 
9337Π.3.4.
1

Μοφφα χθμικι κατάλλθλθ για ςφνδεςθ καλωδίων και για τοποκζτθςθ απ' ευκείασ ςτο 
ζδαφοσ ςτο ζδαφοσ ενδεικτικοφ τφπου 3Μ ι ιςοδφναμθ 130 10 22,39 223,9

ΑΤΗΕ 
9341Π.1 Πλάκα γειϊςεωσ 200 7 82,43

577,0
1

ΑΤΗΕ 
9350Ν.1.1 Κιβϊτιο θλεκτρικισ διανομισ (πίλλαρ) διαςτάςεων 1,20 x 1,00 x 0,30 m περίπου 170 5

489,5
7

2447,
85

ΑΤΗΕ 
9416Ν.1 Αποξιλωςθ κατεςτραμμζνου πίλλαρ 230 1 43,48 43,48
ΑΤΗΕ 
9416Ν.2 Αποξιλωςθ φωτιςτικοφ ιςτοφ 240 2

173,9
2

347,8
4

ΝΑΟΔΟ 
Ν\ΑΔ02.2 Τομι και αποκατάςταςθ αςφαλτοτάπθτα 220 100 14,5 1450



Θα υπολογύςουμε την πτώςη τϊςησ ςτη Γραμμό 1.
Η γραμμό αυτό περιλαμβϊνει το Γενικό πύνακα, το Pillar 1, το Pillar 3 και 11 
φωτιςτικϊ.
Θϋλουμε να υπολογύςουμε τη ςυνολικό πτώςη τϊςησ για να βρούμε τα υλικϊ που 
θα χρηςιμοποιόςουμε.

Για τον υπολογιςμό τησ πτώςησ τϊςησ ςτα ϊκρα του αγωγού μεταξύ Pillar 1 και 
Pillar 3 εφαρμόζουμε τουσ παρακϊτω τύπουσ.
Αρχικϊ θα υπολογύςουμε τη ςυνολικό ιςχύ τησ γραμμόσ.

Ρ = αριθμόσ φωτιςτικών x ιςχύσ φωτιςτικού x ςυντελεςτήσ

Άρα έχουμε  Ρ = 11 x 70 x 1,3 = 1001 Watt

Τπολογιςμόσ πτώςησ τάςησ



Στη ςυνϋχεια υπολογύζουμε το ρεύμα που θα περϊςει από τον αγωγό.

Ι =

Έςτω ότι ο αγωγόσ εύναι διατομόσ 10 mm2.

Η πτώςη τϊςησ ςτα ϊκρα αυτού του αγωγού θα εύναι:

ΔV’ = ρ            = 0,018                             = 2,95 V

Όπου l το μόκοσ του αγωγού και S η διατομό του.



Για τον υπολογιςμό τησ πτώςησ τϊςησ ςτα ϊκρα του αγωγού μεταξύ 
Pillar 3 και των 11 φωτιςτικών μετϊ από αυτό εφαρμόζουμε τουσ 
παρακϊτω τύπουσ.
Αρχικϊ θα υπολογύςουμε την ιςχύ που καταναλώνει κϊθε 
φωτιςτικό.

Ρ = ιςχύσ φωτιςτικού x ςυντελεςτήσ

Άρα έχουμε  Ρ = 70 x 1,3 = 90 Watt

Στθ ςυνζχεια υπολογίηουμε το ρεφμα που κα περάςει από 
το φωτιςτικό.

Ι = 



Η γραμμό μασ εύναι τριφαςικό. Άρα θα μοιρϊςουμε τα 11 φωτιςτικϊ 
ςτισ 3 φϊςεισ με τον εξόσ τρόπο:

Φωτιςτικά 1, 4, 7, 10 ςτθ φάςθ R
Φωτιςτικά 2, 5, 8, 11 ςτθ φάςθ S
Φωτιςτικά 3, 6, 9 ςτθ φάςθ T

Αρχικά κα εξετάςουμε τθ φάςθ R.
Ζςτω ότι ο αγωγόσ που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι διατομισ 4 mm2. 
Η πτϊςθ τάςθσ από το Pillar 3 μζχρι το Φ10 κα είναι:

ΔV4 = ρ = 0,018 = 0,89 V

Η πτϊςθ τάςθσ από το Pillar 3 μζχρι το Φ7 κα είναι:

ΔV3 = ρ = 0,018 = 0,67 V



Η πτώςη τϊςησ από το Pillar 3 μϋχρι το Φ4 θα εύναι:

ΔV2 = ρ                     = 0,018                                     = 0,45 V

Η πτϊςθ τάςθσ από το Pillar 3 μζχρι το Φ1 κα είναι:

ΔV1 = ρ = 0,018                                  = 0,23 V

Όπου l το μικοσ του αγωγοφ και S θ διατομι του.
Άρα θ πτϊςθ τάςθσ κα είναι ΔV’’ = ΔV4 + ΔV3 + ΔV2 + ΔV1 =2,24 V



Η φϊςη S ϋχει τον ύδιο αριθμό φωτιςτικών με την R ϊρα θα ϋχει ύδια 
πτώςη τϊςησ.
Η φϊςη T ϋχει μικρότερο αριθμό φωτιςτικών από την R ϊρα θα ϋχει 
μικρότερη πτώςη τϊςησ. Συνεπώσ η μεγαλύτερη πτώςη τϊςησ που 
θα εμφανιςτεύ ςτη γραμμό θα εύναι 2,24 V και με βϊςη αυτό την 
τιμό θα εξετϊςουμε τη διατομό του αγωγού.

Η ςυνολικό πτώςη τϊςησ θα εύναι το ϊθροιςμα των 2 επιμϋρουσ 
πτώςεων τϊςησ ςυν την πτώςη τϊςησ μεταξύ Γενικού πύνακα και 
Pillar 1 δηλαδό:
ΔV = ΔV’ + ΔV’’ + 0,442 = 2,95 + 2,24 + 0,442 = 5,64 V



Βϊςει κανονιςμού θα πρϋπει η πτώςη τϊςησ ςτα ϊκρα ενόσ αγωγού να εύναι 
μικρότερη από το 4% τησ τϊςησ που εφαρμόζεται ςτα ϊκρα του. Στην περύπτωςό μασ 
ϋχουμε τϊςη 220 V ςυνεπώσ θα πρϋπει να ιςχύει ΔV ≤ 220 x 4% ≤ 8,8 V. Για ΔV = 5,64 
V η παραπϊνω ςχϋςη ιςχύει. Αυτό ςημαίνει ότι οι διατομέσ που θέςαμε υποθετικά 
είναι αποδεκτέσ.
Με βϊςη αυτϋσ τισ διατομϋσ θα διαλϋξουμε τισ αντύςτοιχεσ αςφϊλειεσ και διακόπτεσ 
για το κύκλωμϊ μασ.

Pillar 1
Παρατηρούμε ότι η κατϊλληλη αςφϊλεια που πρϋπει να 
χρηςιμοποιόςουμε εύναι 35 Α και ο κατϊλληλοσ διακόπτησ 63 Α. 

Pillar 3
Παρατηρούμε ότι η κατϊλληλη αςφϊλεια που πρϋπει να 
χρηςιμοποιόςουμε εύναι 20 Α και ο κατϊλληλοσ διακόπτησ 25 Α. 


