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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΔ-380/24.04.2017 ΚΙΒΩΤΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ 

«ΕΞΥΠΝΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΗΤΩΝ   Χ.Τ. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιμές, τον έλεγχο 

παραλαβής και τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες 
του ΔΕΔΔΗΕ, Πολυεστερικών Κιβωτίων τοποθέτησης Μονοφασικών και 

Τριφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών  Μετρητών, που θα χρησιμοποιηθούν 

στις μετρητικές διατάξεις πελατών Χαμηλής Τάσης. 

2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Πολυεστερικό Κιβώτιο Μετρητών, Μετρητική Διάταξη, Τάση Λειτουργίας 
230/400V. 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τα υλικά που καλύπτονται από αυτή την προδιαγραφή, θα τοποθετούνται 
τόσο ακάλυπτα στο ύπαιθρο όσο και σε εσωτερικούς χώρους. 

 
Θα στερεώνονται κατακόρυφα είτε πάνω σε τοίχο, είτε επί τσιμεντένιου ή 

ξύλινου στύλου ή σε άλλη παρόμοια κατασκευή. 
 

Η αποθήκευση των υλικών πριν την εγκατάστασή τους θα γίνεται σε πάσης 
φύσεως αποθηκευτικούς χώρους, υπαίθριους με ή χωρίς στέγαστρο ή και σε 

κλειστούς χωρίς θέρμανση ή κλιματισμό. 

 
Οι ηλεκτρονικοί μετρητές που θα χρησιμοποιηθούν στις μετρητικές διατάξεις 

θα είναι ηλεκτρονικοί «έξυπνοι» μετρητές για σύνδεση στο δίκτυο Χ.Τ. στο 
οποίο εφαρμόζεται τόσο η ουδετέρωση όσο και η άμεση γείωση. 

 
Το σύστημα χαμηλής τάσης λειτουργεί με τον ουδέτερο γειωμένο και η 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται ως επί το πλείστον υπό συχνότητα 50 
Hz και τάση 230/400 V στην περίπτωση μικρών οικιακών και εμπορικών 

καταναλωτών. Η τάση μπορεί να μεταβάλλεται από –10% έως +10%. 
 
Σ’ αυτή την τάση η παροχή είναι τριφασική ή μονοφασική. 

 

3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 Η θερμοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας των κιβωτίων πρέπει να είναι 
μεταξύ –25 οC και +55 οC . 

 Η θερμοκρασιακή ζώνη αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να είναι 
μεταξύ –25 οC έως 70οC. 
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3.3 ΥΓΡΑΣΙΑ 

Τα κιβώτια πρέπει να λειτουργούν σε μέση ετήσια σχετική υγρασία 

μεγαλύτερη  από 75%. 
 

Για  δε (30) τριάντα συνολικά μέρες διάσπαρτες εντός του έτους με σχετική 
υγρασία 95 %. Επίσης τυχαίες στιγμές εντός της ημέρας 85%. 

 

3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

Οι κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει 

να εγκατασταθούν και να λειτουργούν ικανοποιητικά και αδιάλειπτα τα 
κιβώτια ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

 
Μέγιστο υψόμετρο ..............................                                       2000 m 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος  ...................................       - 25ο C 

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος           ..............................           20ο C 
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος                    .......................      55ο C 

Μέγιστη  θερμοκρασία  στις   εξωτερικές 
επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας    ............................     70ο C 

Ελάχιστη σχετική υγρασία                                       .................         5 % 
Μέγιστη σχετική υγρασία                                       ..................        95% 

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα κιβώτια και τα βοηθητικά τους εξαρτήματα πρέπει να είναι βιομηχανικά 
προϊόντα κατασκευασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς 

και Διεθνείς κανονισμούς ΕΝ / IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
ΔΕΔΔΗΕ  που αναφέρονται παρακάτω και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα 

υποβολής των προσφορών. 
 

Ο βαθμός προστασίας που θα εξασφαλίζουν και οι ιδιότητες των υλικών που 

θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους καθώς και το τελικό προϊόν θα 
πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς αυτούς. 

 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ / IEC 

(εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά ) που είναι σε εφαρμογή κατά την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Οι κανονισμοί που έχουν εφαρμογή στην παρούσα προδιαγραφή είναι οι 

εξής: 
 

ASTM D256 ή 

ΕΝ/ISO 180 

Impact resistance of plastics and electrical 

insulating materials. 
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ASTM D543 ή ISO 
175 

Resistance of plastics to chemical reagents. 

ASTM D570 ή ISO 
62 

Water absorption of plastics. 

ASTM D638 ή 

EN/ISO 527-4 

Tensile properties of plastics. 

ASTM D790 ή 

EN/ISO 178 

Flexural properties of unreinforced and reinforced 

plastics and electrical insulating materials. 

ASTM D792 ή ISO 
1183 

Density and specific gravity (relative density) of 
plastics by displacement. 

ASTM D1525 ή ISO 
306 

Vicat softening temperature of plastics. 
 

EN/IEC 60068-2-2 Basic environmental testing procedures. 

Part 2 : Tests, Tests B : Dry heat. 

EN/IEC 60068-2-11 Basic environmental testing procedures. 

Part 2 : Tests, Tests ka : Salt mist. 

EN/IEC 60068-2-14 Basic environmental testing procedures. 
Part 2 : Tests, Tests N : Change of temperature. 

EN/IEC 60068-2-30 Basic environmental testing Procedures. 
Part 2: Tests, Test Db : Damp heat cyclic. 

EN/IEC   60216 Guide for the determination of thermal endurance 

properties of electrical insulating materials. 

EN/IEC   60243 Recommended methods of test for electric strength 

of solid insulating materials at power frequencies. 

EN/IEC   60529 Classification of degrees of protection provided by 

enclosures. 

EN/IEC   60410            Sampling plans and procedures for inspection by 
attributes. 

EN/IEC 60695-2-1 Fire hazard testing. 
Part 2 : Test methods, Glow wire test and guidance. 

EN/IEC 60695-2-2 Fire hazard testing. 

Part 2 : Test methods, Needle flame test. 

EN/IEC 60707 

ή UL 94 

Methods of test for the determination of the 

flammability of solid electrical insulating materials 
when exposed to an igniting source. Flammability 

testing. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50102 Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα 
για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι εξωτερικών 

μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 50298 Άδεια περιβλήματα για σύνολα διατάξεων διακοπής 

και ελέγχου χαμηλής τάσης – Γενικές απαιτήσεις. 

Προδιαγραφή ΔΕΗ 
Χ.Κ. 

11.01/11.11.87 

Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση αντικειμένων από 
σίδηρο ή χάλυβα. 

Προδιαγραφή ΔΕΗ  

 Χ.Κ. 

11.04/23.10.92 

Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση. 

Προδιαγραφή ΔΕΗ Bolted connector with notch for copper conductors 
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GR-88/7.9.83 

IEC 60999 Connecting devices – Safety requirements for 

screw-type and screwless-type clamping units for 
electrical copper conductors. 

 

Όπου οι απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση με τις 
παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιονδήποτε άλλων συναφών 

θα υπερισχύει η προδιαγραφή του ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Τα κιβώτια πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα πιστότητας  “CE” σε ευκρινές σημείο της 

βάσης και του καλύμματος των κιβωτίων , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
Υπουργικές Αποφάσεις 470/85 (ΦΕΚ 183/4.4.85) και 16717/5052/94 (ΦΕΚ 

992/30.12.94). 
 

Πιστοποιητικό του εργοστασίου που να βεβαιώνει ότι ακολουθεί τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στα ISO 9001 για την κατασκευή αντικειμένων από πρώτη 
ύλη πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλονήματα με τη μέθοδο Compression 

Moulding (SMC), καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου 
παραγωγής της πολυεστερικής πρώτης ύλης (SMC) που θα χρησιμοποιήσει για 

την παραγωγή των κιβωτίων. 

5.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τα παρακάτω είδη: 

 
 Κιβώτια τοποθέτησης Μονοφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών Μετρητών Χ.Τ.  

 Κιβώτια τοποθέτησης Τριφασικών «Έξυπνων» Ηλεκτρονικών Μετρητών Χ.Τ. 

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.1.1. Υλικά. 

 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των κιβωτίων πρέπει 

να είναι πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό και τις συνθήκες 

λειτουργίας που προδιαγράφονται. 
 

Πρέπει να αντέχουν στην θερμοκρασία και την υγρασία που προδιαγράφονται 
χωρίς παραμόρφωση ή καταστροφή και χωρίς να επηρεάζονται οι μηχανικές και 

οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες πέρα από τα όρια που καθορίζει η προδιαγραφή. 
 

Τα μεταλλικά μέρη που ενδέχεται να οξειδωθούν πρέπει να προστατεύονται 
αποτελεσματικά. 

 
Η προστατευτική επίστρωση που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό δεν 

πρέπει να αλλοιώνεται από συνηθισμένη χρήση ή με την πάροδο του χρόνου 
κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας που προδιαγράφονται κατά τρόπο που να 

χάσει τις προστατευτικές της ιδιότητες. 
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Τα μη μεταλλικά μέρη πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη υγροσκοπικό 

υλικό και να παρέχουν ασφάλεια έναντι φωτιάς και μετάδοσης της φλόγας, που 

θα μπορούσε να προκληθεί εσωτερικά ή κοντά στο υλικό και πρέπει να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις του  ΕΝ/IEC 60707 για βαθμό FH 1, ή UL 94 για κλάση 

VO. 

5.1.2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τελείωμα. 

 

Τα κιβώτια τοποθέτησης ηλεκτρονικών  μετρητών Χ.Τ. πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν στιβαρότητα και αξιοπιστία, 

να προσφέρουν ικανοποιητική μηχανική προστασία έναντι κρούσης και πίεσης 
και να παρέχουν διευκολύνσεις για την στερέωσή τους και για την τοποθέτηση 

των  ασφαλειών της μετρητικής διάταξης και για την τοποθέτηση  των καλωδίων 
παροχής της μετρητικής διάταξης. 

 
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα λείες και γυαλιστερές. 

 
Το πολυεστερικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των υπόψη 

κιβωτίων θα πρέπει να είναι ενισχυμένο με υαλονήματα τύπου SMC και θα πρέπει 

να είναι χρώματος ανοιχτού γκρι, παρόμοιου με το χρώμα που χρησιμοποιεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ για τα κιβώτια αυτά έως σήμερα. 

 
Λόγω της τοποθέτησης σ’ αυτά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μετρητή 

εφοδιασμένου με διακόπτη φορτίου και με επικοινωνιακό μέσο) τα κιβώτια που 
θα κατασκευαστούν θα πρέπει να ικανοποιούν τον αυξημένο  βαθμό 

στεγανότητας που προδιαγράφεται. 
 

Για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης στεγανότητας δε θα χρησιμοποιηθεί  
ελαστικό παρέμβυσμα μεταξύ βάσης και καλύμματος του κιβωτίου. 

 
Όλα τα κιβώτια πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή εξαερισμό που θα αποτρέπει τη 

συμπύκνωση και θα περιορίζει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 
τους. 

Ο εξαερισμός θα εξασφαλίζεται με την πρόβλεψη κατάλληλου διακένου 2-3mm 

μεταξύ της βάσης και του καλύμματος, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. 

5.1.3. Εναλλαξιμότητα. 

 

Όλα τα τμήματα που αποτελούν το κιβώτιο πρέπει να είναι πλήρως εναλλάξιμα. 
 

Τα συναρμολογημένα μονοφασικά και τριφασικά κιβώτια πρέπει όταν 
χρησιμοποιούνται σε μετρητική διάταξη, να είναι πλήρως εναλλάξιμα (ίδιες 

εξωτερικές διαστάσεις) με τα κιβώτια των παλαιών Προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ 
ΔΔ 365/07.03.2013, GR-226 A και GR-226 B. 
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5.1.4. Απαιτήσεις ασφαλείας. 

 

Τα κιβώτια πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να παρέχουν, όταν είναι 

εγκατεστημένα, πλήρη προστασία έναντι τάσεων επαφής. 
 

Οι ακμές του εξωτερικού περιβλήματος πρέπει να είναι στρογγυλεμένες ώστε να 
αποτρέπονται τραυματισμοί από αυτές. 

 
Λόγω της χρήσης στο πολυεστερικό υλικό υαλονημάτων θα πρέπει να 

αποφεύγεται γενικά η διάτρηση του υλικού. 
 

Για το λόγο αυτό προβλέπονται κατάλληλα κυκλικά αφαιρετά τμήματα για την 
διέλευση των καλωδίων στη βάση του κιβωτίου (knock-outs) που θα είναι 

εμφανή στην εξωτερική πλευρά της βάσης. 
 

Η αφαίρεση των τμημάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται εύκολα και για αυτό θα 
πρέπει να προβλεφθεί πολύ μικρό πάχος των τοιχωμάτων στα σημεία αυτά. 

5.1.5. Εφαρμόσιμα σχέδια 

 

Εκτός από τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις το υλικό πρέπει να συμφωνεί ως 
προς τις βασικές διαστάσεις με τα σχέδια που επισυνάπτονται στο κατάλογο 

σχεδίων 9.2. του Παραρτήματος. 
 

Τα σχέδια αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν κατασκευαστικά, αλλά να 
αποτελέσουν οδηγό για την τελική κατασκευή. 

5.1.6. Σχέδια και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν 

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβληθούν πλήρης τεχνική περιγραφή, που 

θα αναφέρεται στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής μια προς μια, καθώς 
και λεπτομερή σχέδια που να δείχνουν γενικά την κατασκευή του υλικού, το 

τελείωμά του και τα υλικά από τα οποία θα κατασκευασθεί. 
 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά εκτέλεσης όλων 
των δοκιμών καταλληλότητας (τόσο για την πρώτη ύλη, όσο και για έτοιμο 

κιβώτιο), που αναφέρονται σε υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

των κιβωτίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2., από τα οποία θα φαίνεται 
σαφώς ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να μας γνωρίσει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

των υλικών που χρησιμοποιεί για την κατασκευή τους και για το σκοπό αυτό 
οφείλει μαζί με την προσφορά του να παραδώσει συμπληρωμένο το Πίνακα 

9.1.2. και 9.1.4 του παραρτήματος, αντικαθιστώντας τους αστερίσκους με τις 
ιδιότητες του υλικού. 

 
Ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να παραδώσει μαζί με την προσφορά του 

πλήρη κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι 
λεπτομέρειες των κιβωτίων. 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει πριν το άνοιγμα του οικονομικού 

μέρους των προσφορών, σε συνεννόηση πάντοτε με τους προμηθευτές όλες τις 
απαραίτητες βελτιώσεις και διορθώσεις στις διαστάσεις και να επισημάνει τυχόν 

ελλείψεις σε σχέση με την προδιαγραφή. 
 

Τα εγκεκριμένα από το ΔΕΔΔΗΕ σχέδια που θα προκύψουν από την παραπάνω 
διαδικασία θα αποτελέσουν, αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς του. 

5.1.7. Ανταλλακτικά 

 

Οι προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν την ύπαρξη ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων για μια περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία της τελευταίας 
τμηματικής παράδοσης του υλικού. 

5.1.8. Υποβολή Δείγματος Κιβωτίου 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται επί ποινή απόρριψης, από δείγμα έτοιμου 

κιβωτίου ίδιου  με τα προδιαγραφόμενα. 
  

Το παραπάνω δείγμα θα προσκομιστεί στην τεχνική υπηρεσία της ΔΔ / Τομέας 

Ανάπτυξης  Συστημάτων Μετρήσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί. 
 

Ο μειοδότης ή οι μειοδότες Οίκοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στην 
Υπηρεσία μας, πριν την εν σειρά παραγωγή, πλήρη δείγματα για τελική έγκριση. 

 
Το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την υπογραφή της Σύμβασης 

μέχρι την κατάθεση δείγματος από τον Προμηθευτή δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και σε περίπτωση που απαιτηθεί 

να γίνουν διορθώσεις από τον Προμηθευτή και νέα κατάθεση δείγματος, δεν θα 
υπερβαίνει τον ένα μήνα, από την απόρριψη του αρχικού δείγματος. 

 
Σε περίπτωση και νέας ασυμφωνίας του δείγματος ως προς την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση. 

5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5.2.1. Γενικά 

 

Στην παράγραφο αυτή περιλαμβάνονται οι ειδικές απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των κιβωτίων και των εξαρτημάτων που τα συνοδεύουν. 

Τα κιβώτια πρέπει να ικανοποιούν επιπλέον τα σχέδια που επισυνάπτονται στο 
κατάλογο σχεδίων 9.2 όσον αφορά τα ακόλουθα: 

 
 Σχεδίαση – Μορφή. 

 Βασικές διαστάσεις. 
 Θέσεις οπών και ενθέτων  για τις βίδες στερέωσης. 

 Επισήμανση. 
 Τοποθέτηση σε διάταξη. 
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 Πρόβλεψη χαραγών για εύκολη απόσπαση τμημάτων του περιβλήματος. 

 Αυξημένη προστασία σε διείσδυση νερού. 

 Ικανό εξαερισμό.  

5.2.2. Ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. 

 
Το κιβώτιο θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από υψηλής ποιότητος 

θερμοσκληρυνόμενο υλικό και συγκεκριμένα από πολυεστέρα ενισχυμένο με 
υαλόνημα, τύπου SMC, με τη μέθοδο Compression Moulding. 

 
Οι ποσοτικές απαιτήσεις που αφορούν τις ιδιότητες του πολυεστέρα ενισχυμένου 

με υαλόνημα (SMC) που θα χρησιμοποιηθεί για τη κατασκευή του κιβωτίου και 
τα ίδια τα κιβώτια, αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Πίνακα 

9.1.1. 
 

Μορφολογικά οι διαστάσεις των κιβωτίων θα είναι σύμφωνα με τα 
επισυναπτόμενα σχέδια του καταλόγου 9.2.  

 

 Βάση (1 τεμάχιο + 1 ακροδέκτης + 1 ράγα στήριξης με 2 βίδες). 
 Κάλυμμα (1 τεμάχιο + 1 βίδα ασφαλείας). 

 Βασικά παρελκόμενα (1 απαρτία). 
 

Το κιβώτιο τοποθέτησης μονοφασικού ή τριφασικού ηλεκτρονικού μετρητή 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δέχεται στο εσωτερικό του ένα μονοφασικό ή 

τριφασικό μετρητή που θα στερεώνεται με βίδες στις υποδοχές της βάσης του 
κιβωτίου που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του μετρητή και φέρουν 

ορειχάλκινα ένθετα περικόχλια κατάλληλου μεγέθους, καθώς επίσης ένα 
μονοπολικό ή τριπολικό  μικροαυτόματο διακόπτη και τον κατάλληλο για τα 

εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια ακροδέκτη (κλέμα) συνδέσεως γειώσεων 
– ουδετέρου. 

Οι ακροδέκτες (κλέμες) γειώσεων – ουδετέρου θα είναι κατασκευασμένοι από 
ορείχαλκο επικασσιτερωμένο σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΔΕΗ Χ.Κ. 

11.01/11.11.87. 

Η επικασσιτέρωση θα γίνεται σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΕΗ Χ.Κ. 
11.04/23.10.92  με πάχος τουλάχιστον 15 μm. 

Οι ακροδέκτες θα είναι κατάλληλοι για την σύσφιξη πολύκλωνων ή μονόκλωνων 
αγωγών διατομής από 6 μέχρι 16 mm2 μέσω ακροδεκτών καλωδίων. 

Λεπτομέρειες για τους ακροδέκτες δίνονται στον συνημμένο κατάλογο σχεδίων 
9.2. 

Στο πάνω μέρος του καλύμματος του κιβωτίου προβλέπεται παράθυρο για την 
λήψη των ενδείξεων του μετρητή.  

Το διαφανές παράθυρο του καλύμματος του κιβωτίου για τη λήψη των ενδείξεων 
του μετρητή θα είναι από υλικό polycarbonate σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 

σχέδια του παραρτήματος. 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασής του σε περίπτωση 

θραύσης, με νέο εναλλάξιμο παράθυρο. 
Για το σκοπό αυτό προβλέπονται κατάλληλες οπές στο κάλυμμα του κιβωτίου 

για την εύκολη τοποθέτηση και αντικατάσταση του παραθύρου καθώς και 
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κατάλληλα αυλάκια  για τη στεγανοποίηση του παραθύρου, όπως στα συνημμένα 

σχέδια. 

Οι ποσοτικές απαιτήσεις που αφορούν τις ιδιότητες του polycarbonate που θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του παραθύρου για την λήψη των ενδείξεων 

του μετρητή, αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Πίνακα 9.1.3. 
Στο κάτω μέρος του καλύμματος είναι τοποθετημένη μια συρόμενη θυρίδα για 

την πρόσβαση στον μικροαυτόματο διακόπτη και τον εύκολο επανοπλισμό του. 
Η θυρίδα πρόσβασης παρέχει δυνατότητα κλειδώματος με μικρό λουκέτο. 

Η θυρίδα αυτή ανοίγοντας επιτρέπει το χειροκίνητο οπλισμό του 
μικροαυτόματου διακόπτη. 

Το διαφανές πλαστικό κάλυμμα της εσοχής χειρισμού του μικροαυτόματου θα 
πρέπει να "κουμπώνει" κατά το κλείσιμό του, ώστε να μην πέφτει προς τα κάτω 

όταν δεν έχει ασφαλιστεί με μικρό λουκέτο από τον πελάτη. 
Το υλικό κατασκευής της θυρίδας θα είναι ίδιο με του παραθύρου λήψης των 

ενδείξεων του μετρητή, δηλαδή polycarbonate  και οι διαστάσεις του δίνονται  
στα συνημμένα σχέδια. 

Στο εσωτερικό τμήμα του καλύμματος θα είναι στερεωμένη η χοάνη (ποτηράκι) 

πρόσβασης για τον χειροκίνητο οπλισμό του κομβίου του μικροαυτόματου από 
πλαστικό υλικό.  

 
Η χοάνη πρόσβασης του μικροαυτόματου διακόπτη θα είναι κατασκευασμένη 

από κατάλληλο αυτοσβενύμενο πλαστικό υλικό, με δείκτη ευφλεξιμότητας FΗ1 
σύμφωνα με τους κανονισμούς EN/IEC 60707 ή VO σύμφωνα με τον κανονισμό. 

Η προσαρμογή της χοάνης πρόσβασης στο κάλυμμα του κιβωτίου θα γίνεται με 
ειδική κόλλα, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται από την κόλλα η ευχερής κίνηση 
της θυρίδας πρόσβασης. Επιπρόσθετα η χοάνη πρόσβασης θα βιδώνεται σε ειδικά 

ένθετα στο κάλυμμα του κιβωτίου. 
 

Η χοάνη προσαρμογής για τα τριφασικά κιβώτια θα φέρει κατάλληλα αφαιρετά 
τμήματα (knock-outs) για την εγκατάσταση μικροαυτόματων 100Α, όπως 

παρουσιάζονται στα συνημμένα σχέδια.   
  

Οι ιδιότητες του πλαστικού υλικού καθώς και οι διαστάσεις της χοάνης και η 
θέση προσαρμογής της στο κάλυμμα δίνονται στα συνημμένα σχέδια και στον 

πίνακα 9.1.5.  
 

Το αποσπώμενο κάλυμμα του κιβωτίου θα πρέπει να προσαρμόζεται στη βάση 
του κιβωτίου και να ασφαλίζεται με ένα κοχλία (βίδα ασφαλείας), διαστάσεων 

όπως στα συνημμένα σχέδια. 
 

Το υλικό του κοχλία θα είναι ορείχαλκος επικασσιτερωμένος και θα φέρει 

κατάλληλη οπή στο κεφάλι του κοχλία για το πέρασμα του σύρματος σφράγισης. 
 

Η σφράγιση του κιβωτίου θα γίνεται με ειδική σφραγίδα ασφαλείας, ώστε να 
αποτρέπεται παράνομη επέμβαση στο εσωτερικό του κιβωτίου καθώς και η 

προσπέλαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και για να εξασφαλίζεται 
προστασία επαφής με υπό τάση στοιχεία στο εσωτερικό του. 
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Το ανάγλυφο σήμα του ΔΕΔΔΗΕ και οι οπές στήριξης του πινακιδίου με το Δελτίο 

Πελάτη θα είναι στην επιφάνεια του καλύμματος του κιβωτίου στις θέσεις που 

σημειώνονται στα σχέδια του παραρτήματος 9.2. 
 

Όλα τα ορειχάλκινα ή χάλκινα τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
επικασσιτερωμένα σύμφωνα με τη Προδιαγραφή Χ.Κ. 11.04/23.10.92, ενώ όλα 

τα μεταλλικά τεμάχια θα είναι επιψευδαργυρωμένα, σύμφωνα με τη 
Προδιαγραφή Χ.Κ. 11.01, με μέσο πάχος επιψευδαργύρωσης 25μm και χρωμική 

κατεργασία αντοχής 96h σε αλατονέφωση σύμφωνα με την Προδιαγραφή Χ.Κ. 
11.03. 

 
Σε όλες τις υποδοχές της βάσης του κιβωτίου που χρησιμοποιούνται για τη 

στήριξη του μετρητή θα τοποθετηθούν ορειχάλκινα ένθετα περικόχλια 
κατάλληλου μεγέθους (ενσωματωμένα κατά την διάρκεια της χύτευσης του 

πολυεστερικού υλικού), κατά DIN 16903. 
Ο αριθμός των ενθέτων περικοχλίων καθώς και οι θέσεις που θα τοποθετηθούν 

στην βάση του κιβωτίου δίνονται στα συνημμένα σχέδια του καταλόγου σχεδίων 

9.2. 
 

Η ράγα στήριξης του μικροαυτόματου διακόπτη θα είναι μεταλλική και θα φέρει 
δύο οπές για τη τοποθέτησή της στη βάση του κιβωτίου, καθώς επίσης θα φέρει 

στο πάνω και κάτω μέρος της τέρματα (stop) για να μην σύρεται ο αυτόματος 
διακόπτης. Η τελική έγκριση των διαστάσεων και των οπών των δύο (2) ραγών 

θα γίνει κατά την έγκριση των δειγμάτων του μειοδότη. 
 

Τα κιβώτια θα παραδοθούν με όλα τα παρελκόμενα συσκευασμένα. 

5.2.3. Βαθμός προστασίας ΙΡ 

 
Tα κιβώτια πρέπει να παρέχουν βαθμό προστασίας τουλάχιστον ίσο με ΙΡ 44 

σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ / IEC 60529. 
Όλα τα κιβώτια θα φέρουν  σε ευκρινές σημείο το σήμα πιστότητος «CE», 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις 470/85 (ΦΕΚ 

183/4.4.85) και 16717/5052/94 (ΦΕΚ 992/30.12.94). 

5.2.4.Υλικό 

 
Τα κιβώτια μετρητών θα κατασκευασθούν από υψηλής ποιότητας 

θερμοσκληρυνόμενο υλικό, πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλονήματα τύπου SMC. 
Η τελική σύνθεση του πολυεστερικού υλικού που θα επιλεγεί για την κατασκευή 

των κιβωτίων, θα πρέπει να εξασφαλίζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και να 
ικανοποιεί τις ειδικές απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό. 
 

Θα πρέπει λοιπόν να παρέχουν : 
 

•  Βελτιωμένη μονωτική ικανότητα. 
•  Υψηλή μηχανική αντοχή έναντι κρούσης και πίεσης. 

•  Κατάλληλη ακαμψία. 
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• Μεγάλη ανθεκτικότητα έναντι χημικών, κοινών διαλυτών και υπεριωδών 

ακτίνων. 

•  Χαμηλή απορρόφηση νερού. 
• Αντοχή στη γήρανση κατά τρόπο που να μην παρουσιάζεται διαφοροποίηση 

διαστάσεων και αλλοίωση σχήματος του κιβωτίου. 
•  Υψηλή οριακή θερμοκρασία λειτουργίας. 

•  Αντίσταση στη θερμότητα και στη φωτιά. 
 

Ποσοτικές απαιτήσεις όσον αφορά τις παραπάνω ιδιότητες των πολυεστερικών 
υλών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των κιβωτίων δίνονται στον 

Πίνακα 9.1.1. του Παραρτήματος 9. 
 

5.2.5.Παρελκόμενα 

 

Κάθε κιβώτιο πρέπει να παραδίδεται πλήρες, με το κάλυμμά, τη βάση και τον 
κατάλληλο ακροδέκτη συνδέσεως γειώσεων τοποθετημένο στη θέση του και μαζί 

με ένα πλαστικό σακουλάκι μέσα στο κιβώτιο. 

Στο σακουλάκι θα περιέχονται όλες οι αναγκαίες βίδες στερέωσης του μετρητή 
στη βάση του κιβωτίου, οι βίδες του ακροδέκτη γείωσης, η βίδα για το κάλυμμα 

του κιβωτίου καθώς και η αντίστοιχη ράγα στήριξης του μικροαυτόματου 
διακόπτη με τις βίδες στερέωσής της. 

6. ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο κατασκευαστής θα εκτελέσει δοκιμές ώστε να διαπιστωθεί ότι το υλικό που 

προσφέρει (SMC) έχει τις ιδιότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 9.1.1 του 
Παραρτήματος. 

Μέρος ή και το σύνολο των δοκιμών αυτών μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά τη 
διάρκεια της εν σειρά παραγωγής κατά τη κρίση της Επιθεωρήσεως με δαπάνη 

της Επιχείρησης. 
Σε περίπτωση αποτυχίας του υλικού οι δαπάνες βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφ' όσον κατά τη διάρκεια της παραγωγής διαπιστωθεί αλλαγή στη σύνθεση του 
υλικού θα γίνονται νέες δοκιμές. 

6.1. Δοκιμές σχεδιασμού 

Δεν προβλέπονται. 

6.2. Δοκιμές Τύπου 

 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά 

εκτέλεσης όλων των δοκιμών καταλληλότητας που αναφέρονται σε 
πρώτη ύλη πολυεστέρα και σε έτοιμο κιβώτιο, από τα οποία θα φαίνεται 

σαφώς ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
Θα γίνουν δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το Κέντρο Δοκιμών 

Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) ή και από άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια 
ειδικευμένα σε έλεγχο πλαστικών υλικών. 

 
Προσφορές που δε θα συνοδεύονται από το πιο πάνω πιστοποιητικά, θα 

απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 
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Στο στάδιο παραλαβής κάθε παρτίδας υλικού, είναι στη κρίση της 

επιθεώρησης να προβεί σε εκτέλεση οιασδήποτε από τις δοκιμές τύπου. 

6.2.1. Δοκιμές τύπου σε πρώτη ύλη 

6.2.1.1. Προσδιορισμός αντοχής θραύσεως σε κρούση των 
πλαστικών   υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των 

κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D256 (ή EN/ISO 

180) "Impact resistance of plastics and electrical insulating materials ". 

6.2.1.2. Προσδιορισμός αντοχής θραύσεως σε εφελκυσμό των 

πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των 
κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D638 (ή EN/ISO 
D527-4)  " Tensile properties of plastics ". 

6.2.1.3. Προσδιορισμός αντοχής διαρροής σε κάμψη των πλαστικών 
υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D790 (ή EN/ISO 

178) " Flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and 
electrical insulating materials". 

6.2.1.4.Προσδιορισμός της πυκνότητας των πλαστικών υλικών που 
χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D792 (ή EN/ISO 
1183)  " Density and Specific Gravity (Relative Density ) of plastics by 

displacement". 

6.2.1.5.Προσδιορισμός της θερμοκρασίας στην οποία αρχίζουν να 

μαλακώνουν τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τη 
κατασκευή των κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D1525 (ή ISO 
306) " Vicat softening temperature of plastics". 

6.2.1.6.Προσδιορισμός της απορρόφησης νερού από τα πλαστικά 
υλικά που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D570 (ή ISO 

62) " Water absorption of plastics". 

6.2.1.7.Δοκιμή για την επιβεβαίωση της αντοχής των πλαστικών 

υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων έναντι 
όξινων ή αλκαλικών χημικών αντιδραστηρίων και συνηθισμένων 

διαλυτών. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D543 (ή ISO 

175) " Resistance of plastics to chemical reagents". 
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Τα χημικά αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή θα είναι 

αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.23, 

5.3.28, 5.3.33, 5.3.42, 5.3.47, 5.3.50 των σχετικών κανονισμών ASTM. 

6.2.1.8.Προσδιορισμός του βαθμού ευφλεξιμότητας των πλαστικών 

που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των κιβωτίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς IEC 60707 " 

Methods of test for the determination of the flammability of solid electrical 
insulating materials when exposed to an igniting source". 

Κάθε άλλη δοκιμή που θα θεωρηθεί απαραίτητη για να εξετασθούν 
λεπτομερώς ειδικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά 

τη διάρκεια των δοκιμών αποδοχής ή από εμπειρίες κατά τη 
χρησιμοποίηση του υλικού. 

 

6.2.2. Δοκιμές τύπου σε έτοιμο προϊόν. 

 

Σαν δοκιμές τύπου θεωρούνται οι δοκιμές που περιγράφονται παρακάτω και 

σε περίπτωση εκτέλεσης του συνόλου ή ορισμένων από αυτές πρέπει να 
τηρείται η παρακάτω σειρά: 

6.2.2.1. Επιβεβαίωση της καταλληλότητας των κιβωτίων να 

χρησιμοποιηθούν ή να αποθηκευτούν κάτω από συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς EN/IEC 
60068-2-2 " Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test 

Bd: Dry heat". 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη εφόσον δεν υπάρξει παραμόρφωση ή 

βλάβη κατά τη διάρκεια ή μετά τη δοκιμή , η οποία θα μπορούσε να 
περιορίσει τη λειτουργική ικανότητα των υλικών. 

Επιπλέον τα πλαστικά κιβώτια πρέπει να αντέχουν με επιτυχία μετά τη 
περίοδο ανάκτησης τη δοκιμή κρούσης που περιγράφεται στη παράγραφο 

6.2.1.1. 

6.2.2.2. Δοκιμή για την επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας στα 

κιβώτια. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς EN/IEC 

60068-2-14 " Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test 

Nb: Change of temperature with specified rate of change". 
 

Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχής αν δεν υπάρξει παραμόρφωση ή βλάβη κατά 
τη διάρκεια ή μετά τη δοκιμή, που θα μπορούσε να περιορίσει τη λειτουργική 

ικανότητα των υλικών. 
Επιπλέον τα πλαστικά κιβώτια πρέπει να αντέχουν με επιτυχία μετά τη 

περίοδο ανάκτησης τη δοκιμή κρούσης που περιγράφεται στη παράγραφο 
6.2.1.1. 
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6.2.2.3. Δοκιμή επιβεβαίωσης του βαθμού προστασίας έναντι 

εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ). 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 
50102, για βαθμό προστασίας ΙΚ 10. 

Η ενέργεια κρούσης θα είναι ίση με 20 Joule. 
Η δοκιμή θα γίνει σε οποιοδήποτε σημείο επίπεδης επιφάνειας του κιβωτίου 

(πλήρως συναρμολογημένου με το κάλυμμα στη θέση του). 
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.4 του 

αναφερόμενου προτύπου ΕΝ 50102. 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν υπάρξει ένδειξη βλάβης  που θα 

μπορούσε να περιορίσει τις λειτουργικές ικανότητες του κιβωτίου. 
Ελαφρά παραμόρφωση που δε μειώνει όμως την προστασία κατά της 

διείσδυσης στερεών αντικειμένων, σκόνης ή νερού, θα γίνει αποδεκτή.  

6.2.2.4. Δοκιμή για την προστασία κατά της υγρασίας και της 

οξείδωσης. 

Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δοκιμές: 

 

α. Δοκιμή Υγρασίας - θερμοκρασίας. 
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς EN/IEC 

60068-2-30 : " Basic environmental testing procedure - Part 2 : Tests - Test 
Db and guidance: Damp heat cyclic, 12 + 12 hour cycle ". 

Τα κιβώτια δοκιμών θα στερεωθούν σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με 
όλες τις βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το σκοπό αυτό. Η 

δοκιμή θα διεξαχθεί σε πλήρως συναρμολογημένα κιβώτια με τα μεταλλικά 
μέρη στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά. 

Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν : 
- δεν υπάρξει ένδειξη παραμόρφωσης, ραγίσματος ή άλλης βλάβης στα 

πλαστικά μέρη μετά την εκτέλεσή της, που να περιορίζει τη λειτουργική 
τους ικανότητα. 

- Δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης σε μεταλλικά μέρη. 
Επιπλέον τα κιβώτια πρέπει να υποστούν με επιτυχία μετά την περίοδο 

ανάκτησης τη δοκιμή κρούσης της παραγράφου 6.2.1.1. και τη δοκιμή που 

αφορά την τάση διάσπασης διηλεκτρικού που περιγράφεται στην παράγραφο 
6.2.2.6. 

 
β. Δοκιμή αλατώδους ομίχλης ( για τα μεταλλικά μέρη) 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς EN/IEC 
60068-2-11 : " Basic environmental testing procedure - Part 2 : Tests - Test 

Ka : Salt mist ". 
Η δοκιμή διεξάγεται για έλεγχο των μεταλλικών εξαρτημάτων που υπάρχουν 

τόσο στη βάση του κιβωτίου όσο και στη θύρα του και γι' αυτό πρέπει να 
γίνει με τη θύρα ανοικτή. 

Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης στα 
μεταλλικά μέρη. 
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6.2.2.5. Δοκιμές για προστασία κατά της διείσδυσης στερεών 

αντικειμένων, σκόνης και νερού. 

Τα κιβώτια πρέπει να στερεωθούν σε κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με όλες 
τις βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το σκοπό αυτό. 

Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε πλήρως συναρμολογημένα κιβώτια με τα 
μεταλλικά μέρη στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά, για βαθμό 

προστασίας ΙΡ44  EN/IEC 60529. 
Οι δοκιμές αυτές απαρτίζονται από τις παρακάτω επιμέρους δοκιμές: 

 
α. Προστασία έναντι διείσδυσης στερεών αντικειμένων και σκόνης. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60529                      " 
Classification of degrees of protection provided by enclosures ". 

 
β. Προστασία έναντι διείσδυσης νερού. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60529 σύμφωνα με 
τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας. 

6.2.2.6. Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60243   
"Recommended methods of test for the electric strength of solid insulating 

materials at power frequencies". 
- Ο ρυθμός ανύψωσης της τάσης θα είναι 1 ΚV / sec (δοκιμή σε πρώτη ύλη 

πολυεστέρα). 
- Με τάση 4 KV για 1 min (δοκιμή σε έτοιμο κιβώτιο). 

6.2.2.7. Δοκιμές για ανθεκτικότητα στη θερμότητα και στη φωτιά. 

Οι ακόλουθες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στα πλαστικά μέρη του 

κιβωτίου:  
 

α. Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος. 
Η δοκιμή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο ΕΝ/IEC 60695-2-

1 " Fire hazard testing - Part 2 : Test methods - Glow wire test and 
guidance". 

 

β. Δοκιμή βελονοειδούς φλόγας. 
Η δοκιμή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο  ΕΝ/IEC 60695-

2-2 " Fire hazard testing - Part 2 : Test methods - Needle flame test". 
Η φλόγα του λύχνου δοκιμής θα τοποθετηθεί ακριβώς όπως στο σχήμα 1.c. 

του σχετικού κανονισμού IEC. 

6.2.2.8. Επιβεβαίωση για συμφωνία των διαστάσεων των κιβωτίων 

με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια. 

6.3. Δοκιμές με δειγματοληψία 

6.3.1. Δοκιμές αποδοχής 

Δοκιμές αποδοχής είναι οι ακόλουθες: 

α. Οπτικός έλεγχος. 
Τα κιβώτια θα εξετασθούν οπτικά για να επιβεβαιωθεί ότι: 
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- Σε κανένα σημείο δεν διακρίνεται ίχνος ζημίας ή παραμόρφωσης. 

- Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι λείες και χωρίς ελαττώματα. 
- Δεν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωματικής χύτευσης. 

- Η επισήμανση είναι σωστή και συμφωνεί με τις απαιτήσεις της 
προδιαγραφής. 

- Υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα. 
 

β. Επιβεβαίωση εναλλαξιμότητας σε κομμάτια του ίδιου είδους. 
 

γ. Εκτέλεση των δοκιμών των παραγράφων  6.2.2.2.,  6.2.2.9.,  
6.2.2.3., 6.2.2.5.,  6.2.2.6.,  6.2.2.7.. 

6.3.2. Δειγματοληψία 

 

Οι παραπάνω δοκιμές αποδοχής θα γίνονται σε δείγμα που θα επιλέγεται με 

τυχαία δειγματοληψία, από τη παρτίδα που πρόκειται να παραληφθεί, 
σύμφωνα με το IEC 60410 με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

- Επίπεδο ελέγχου ΙΙ (πίνακας Ι, IEC 410). 
- Σχέδια απλής ή  διπλής δειγματοληψίας ( πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ, ΙΕC 410). 

- Επίπεδο αποδεκτής ποιότητας ΑQL = 1,0 για κάθε δοκιμή ξεχωριστά. 
 

Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιων δοκιμών αποδοχής που συνεπάγεται 
απόρριψη παρτίδας ή υπάρξεως κακής εμπειρίας από προηγούμενη χρήση 

του υλικού θα πρέπει απαραιτήτως να εκτελούνται εκείνες οι δοκιμές 
καταλληλότητας που έχουν σχέση με την αποτυχία ή την κακή εμπειρία. 

 
Σ' αυτή τη περίπτωση οι δοκιμές καταλληλότητας θα γίνονται σε τρία 

πλαστικά κιβώτια που θα επιλέγονται τυχαία από την επόμενη παρτίδα πριν 
από την παραλαβή της. 

 
Σε περίπτωση αδυναμίας ενός πλαστικού κιβωτίου από το δείγμα των τριών, 

έστω και σε ένα σημείο μιας μόνο δοκιμής, οι δοκιμές καταλληλότητας θα 

επαναληφθούν σε ένα δείγμα δύο κιβωτίων. 
 

Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας η παρτίδα θα απορριφθεί. 
 

Σημειώνεται ότι οι παρτίδες συμπίπτουν με τις τμηματικές παραδόσεις 
υλικού. 

6.4. Δοκιμές σειράς 

Δεν προβλέπονται. 

7. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

7.1. Πινακίδες 

 

Δεν προβλέπονται πινακίδες. 
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7.2. Επισήμανση 

 

Σε εμφανές σημείο κάθε κιβωτίου (στη βάση και στη θύρα) που θα 

υποδειχθεί από το ΔΕΔΔΗΕ θα υπάρχουν ανάγλυφες ή χαραγμένες οι κάτωθι 
ενδείξεις : 

 Το λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 Ο αριθμός της Σύμβασης και ο αύξων αριθμός παρτίδας. 

 Το Όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή. 
 Ο κωδικός αριθμός υλικού ΔΕΔΔΗΕ. 

 
Οι ακριβείς διαστάσεις όλων των επισημάνσεων καθώς και η συγκεκριμένη 

θέση τους καθορίζονται στα σχέδια 9.2. του παραρτήματος. 
Σύμφωνα με τη παράγραφο 5.2.1 της Προδιαγραφής το πιο πάνω υλικό θα 

έχει σε σημείο που δεν εμποδίζεται η καλή προσαρμογή και στεγανότητα του 
κιβωτίου, ανάγλυφους ή χαραγμένους τους κάτωθι αριθμούς :  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 

 

Κ.Υ. νέος κωδικός για τα μονοφασικά κιβώτια  
Κ.Υ. νέος κωδικός για τα τριφασικά κιβώτια 

 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα κιβώτια θα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα. 
Τα κιβώτια θα είναι επιμελώς συσκευασμένα εντός νάιλον σακούλας το κάθε 

ένα και κατόπιν θα τοποθετούνται σε παλέτες EU και θα παραδίδονται έτσι 
ώστε το συνολικό βάρος  ανά παλέτα να μην ξεπερνά τα 550 Kgr. 

Τα κιβώτια  αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά χαραγμένα ή κολλημένα 
ανεξίτηλα τον αριθμό της Σύμβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα  Στοιχεία 

του Προμηθευτή. 
Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε 

εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι  καιρικών συνθηκών 
(βροχή ή υγρασία). 

 

 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

9.1. ΠΙΝΑΚΕΣ 

9.2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.1.  - ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ (πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλονήματα τύπου 

SMC)  

 

 
Α/α 

 

Χαρακτηριστικό ή 

δοκιμή 

Παράγραφος 

Προδιαγραφ

ής 

Κανονισμός Μονάδες Τιμές 

 

 

 

1 

 

 

 

Αντοχή θραύσεως σε 

κρούση 

(Reversed Notch Izod) 

 

 

 

 

6.2.1.1 

 

ASTM 

D256 

 

ή  

 

EN ISO 180 

ft * lbf 

-----------

---- 

in. of 

Width 

 

KJ/m2 

 

= 11 

 

 

 

 

> 50 

 

 

2 

 

 

Αντοχή Θραύσεως σε 

εφελκυσμό 

 

 

 

6.2.1.2 

ASTM 

D638 

 

ή 

EN ISO 527-4 

 

P.S.I. 

 

 

Mpa 

 

min. 

9.000 

 

min 61 

 

 

3 

 

 

Αντοχή διαρροής σε 

κάμψη 

 

 

 

6.2.1.3 

ASTM 

D790 

 

ή 

EN ISO 178 

 

P.S.I. 

 

 

Mpa 

 

min. 

20.000 

 

min 138 

 

 

4 

 

 

Πυκνότης 

 

 

 

6.2.1.4 

ASTM 

D792 

 

ή 

ISO 1183 

 

 

gr/cm3 

 

 

 

 

1,7-1,8 

 

 

      

 

 

5 

 

 

Θερμική Αντοχή 

(Μαλάκωμα) 

Vicat (Μέθοδος Β ) 

 

 

6.2.1.6 

 

ASTM 

D1525 

ή 

ISO 306 

 

 
OC 

 

 

130 

 

 

6 

 

 

Απορρόφηση νερού 

24h/23oC 

 

 

 

6.2.1.7 

 

ASTM 

D570 

ή 

ISO 62 

 

 

% 

 

 

0,5 

 

 

7 

 

 

Επίδραση διαλυτών και  

Χημικών 

αντιδραστηρίων 

 

 

6.2.1.8 

 

ASTM 

D543 

ή 

ISO 175 

 

 

- 

Καμιά 

επίδραση 

στην 

λειτουργικ

ότητα 

 

 

8 

 

 

Ευφλεξιμότητα υλικού 

 

 

 

6.2.1.9 

 

IEC 60707 

ή 

UL 94 

 

Βαθμός 

 

Κλάση 

 

FH 1 

 

V0 

 

 

 

9 

 

Δοκιμή σε θερμό και 

ξηρό 

Περιβάλλον (Test Bd) 

 

6.2.2.1 

 

EN / IEC     

60068-2-2 

 
OC - hrs 

 

100-16 

 

10 

 

Δοκιμή διακύμανσης  

 

6.2.2.2 

  
OC 

 

min.  –25 
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Θερμοκρασίας (Test Nb) 

 

EN / IEC     

60068-2-14 

max. +75 

 

11 

 

Βαθμός προστασίας σε 

κρούση 

(Κώδικας ΙΚ ) 

 

 

6.2.2.3 

 

EN 50102 

 

Βαθμός 

 

ΙΚ 10 

 

12α 

 

Δοκιμή σε θερμό και 

υγρό 

Περιβάλλον(Test 

Db)Παραλλαγή 1 

 

 

6.2.2.4.α 

 

EN / IEC     

60068-2-30 

 
OC - 

κύκλοι 

 

55 – 8 

 

12β 

 

Δοκιμή αλατώδους 

ομίχλης 

(Test Ka) 

 

 

6.2.2.4.β 

 

EN / IEC     

60068-2-11 

 

εβδομάδ

ες 

 

2 

 

13 

 

Βαθμός Προστασίας 

 

 

6.2.2.5 

 

EN / IEC 

60529 

 

-- 

 

IP 44 

 

14 

 

Διηλεκτρική αντοχή 

 

 

6.2.2.6 

 

EN / IEC 

60243 

 

KV / mm 

 

min 12 

 

15α 

 

Δοκιμή πυρακτωμένου 

σύρματος 

 

 

6.2.2.7.α 

 

EN / IEC 

60695-2-1 

 
OC 

 

960 

 

15β 

 

Δοκιμή βελονοειδούς 

φλόγας 

 

 

6.2.2.7.β 

 

EN / IEC 

60695-2-2 

 

Sec 

 

30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.2. - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 
(πολυεστέρας ενισχυμένος με υαλονήματα τύπου SMC) 

(ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

 
Α/α 

 

Χαρακτηριστικό ή 

δοκιμή 

Παράγραφος 

Προδιαγραφ

ής 

Κανονισμός Μονάδες Τιμές 

 

 

 

1 

 

 

 

Αντοχή θραύσεως σε 

κρούση 

(Reversed Notch Izod) 

 

 

 

 

6.2.1.1 

 

ASTM 

D256 

 

ή  

 

EN ISO 180 

ft * lbf 

-----------

---- 

in. of 

Width 

 

KJ/m2 

 

 

 

* 

 

 

2 

 

 

Αντοχή Θραύσεως σε 

εφελκυσμό 

 

 

 

6.2.1.2 

ASTM 

D638 

 

ή 

EN ISO 527-4 

 

P.S.I. 

 

 

Mpa 

 

 

* 

 

 

3 

 

 

Αντοχή διαρροής σε 

κάμψη 

 

 

 

6.2.1.3 

ASTM 

D790 

 

ή 

EN ISO 178 

 

P.S.I. 

 

 

Mpa 

 

 

* 

 

 

4 

 

 

Πυκνότης 

 

 

 

6.2.1.4 

ASTM 

D792 

 

ή 

ISO 1183 

 

 

gr/cm3 

 

 

 

 

* 

      

 

 

5 

 

 

Θερμική Αντοχή 

(Μαλάκωμα) 

Vicat (Μέθοδος Β ) 

 

 

6.2.1.6 

 

ASTM 

D1525 

ή 

ISO 306 

 

 
OC 

 

 

* 

 

 

6 

 

 

Απορρόφηση νερού 

24h/23oC 

 

 

 

6.2.1.7 

 

ASTM 

D570 

ή 

ISO 62 

 

 

% 

 

 

* 

 

 

7 

 

 

Επίδραση διαλυτών και  

Χημικών 

αντιδραστηρίων 

 

 

6.2.1.8 

 

ASTM 

D543 

ή 

ISO 175 

 

 

- 

 

 

* 

 

 

8 

 

 

Ευφλεξιμότητα υλικού 

 

 

 

6.2.1.9 

 

IEC 60707 

ή 

UL 94 

 

Βαθμός 

 

Κλάση 

 

 

* 

 

 

 

 

9 

 

Δοκιμή σε θερμό και 

ξηρό 

Περιβάλλον (Test Bd) 

 

6.2.2.1 

 

EN / IEC     

60068-2-2 

 
OC - hrs 

 

* 

 

10 

 

Δοκιμή διακύμανσης  

Θερμοκρασίας (Test Nb) 

 

6.2.2.2 

 

EN / IEC     

60068-2-14 

 
OC 

 

* 
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11 

 

Βαθμός προστασίας σε 

κρούση 

(Κώδικας ΙΚ ) 

 

 

6.2.2.3 

 

EN 50102 

 

Βαθμός 

 

* 

 

12α 

 

Δοκιμή σε θερμό και 

υγρό 

Περιβάλλον(Test 

Db)Παραλλαγή 1 

 

 

6.2.2.4.α 

 

EN / IEC     

60068-2-30 

 
OC - 

κύκλοι 

 

* 

 

12β 

 

Δοκιμή αλατώδους 

ομίχλης 

(Test Ka) 

 

 

6.2.2.4.β 

 

EN / IEC     

60068-2-11 

 

εβδομάδ

ες 

 

* 

 

13 

 

Βαθμός Προστασίας 

 

 

6.2.2.5 

 

EN / IEC 

60529 

 

-- 

 

* 

 

14 

 

Διηλεκτρική αντοχή 

 

 

6.2.2.6 

 

EN / IEC 

60243 

 

KV / mm 

 

* 

 

15α 

 

Δοκιμή πυρακτωμένου 

σύρματος 

 

 

6.2.2.7.α 

 

EN / IEC 

60695-2-1 

 
OC 

 

* 

 

15β 

 

Δοκιμή βελονοειδούς 

φλόγας 

 

 

6.2.2.7.β 

 

EN / IEC 

60695-2-2 

 

Sec 

 

* 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.3. – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

(Polycarbonate – Παράθυρο ενδείξεων & Θυρίδα μικροαυτόματου) 

 
 

 
 

α/α 

 

 

Χαρακτηριστικό ή δοκιμή 

 

Παράγραφος 

Προδιαγραφής 

 

Κανονισμός 

 

Μονάδες 

 

Τιμές 

 

1 

 

Αντοχή θραύσεως σε 

κρούση 

(Izod notched Impact 

strength at 23 oC , 3,2 mm 

wall section) 

 

6.2.1.1 

 

ASTM 

D256 

 

KJ /m 2 

 

> 20 

 

2 

 

Διηλεκτρική αντοχή 

 

 

6.2.2.6 

 

IEC 243 

 

KV / mm 

 

Min 12 

 

3 

 

Ευφλεξιμότητα υλικού 

 

 

6.2.1.9 

 

IEC 707 

Ή 

UL 94 

 

Βαθμός 

Ή 

Class 

(mm) 

 

FH 1 

Ή 

V-2 , 3mm 

 

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά : 

    

 

1 

 

 

Διαφανές (Οπτικός 

Έλεγχος) 

    
Παραμένει    

λειτουργικό 

 

2 

 

 

Σταθερό σε ακτινοβολία 

U.V. 

    

Παραμένει    
λειτουργικό 

 

3 

 

 

Σταθερό στις καιρικές 

συνθήκες 

    
Παραμένει    

λειτουργικό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.4. – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

(ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

(Polycarbonate – Παράθυρο ενδείξεων & Θυρίδα μικροαυτόματου) 

 
 

α/α 

 

 

Χαρακτηριστικό ή δοκιμή 

 

Παράγραφος 

Προδιαγραφής 

 

Κανονισμός 

 

Μονάδες 

 

Τιμές 

 

1 

 

Αντοχή θραύσεως σε 

κρούση 

(Izod notched Impact 

strenght at 23 oC , 3,2 mm 

wall section) 

 

6.2.1.1 

 

ASTM 

D256 

 

KJ /m 2 

 

* 

 

2 

 

Διηλεκτρική αντοχή 

 

 

6.2.2.6 

 

IEC 243 

 

KV / mm 

 

* 

 

3 

 

Ευφλεξιμότητα υλικού 

 

 

6.2.1.9 

 

IEC 707 

Ή 

UL 94 

 

Βαθμός 

Ή 

Class 

(mm) 

 

* 

 

 

 

Ειδικά χαρακτηριστικά : 

    

 

1 

 

 

Διαφανές (Οπτικός 

Ελεγχος) 

    

* 

 

2 

 

 

Σταθερό σε ακτινοβολία 

U.V. 

    

* 

 

3 

 

 

Σταθερό στις καιρικές 

συνθήκες 

    

* 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.5. – ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

(Πλαστική Χοάνη πρόσβασης) 

 

 
 

α/α 

 

 

Χαρακτηριστικό ή δοκιμή 

 

Παράγραφος 

Προδιαγραφής 

 

Κανονισμός 

 

Μονάδες 

 

Τιμές 

 

1 

 

Διηλεκτρική αντοχή 

 

 

4.3.1.6 

 

ΕΝ/IEC 

243 

 

kV / mm 

 

Min 12 

 

2 

 

Ευφλεξιμότητα υλικού 

 

 

4.2.1.11 

 

EN/IEC 

60707 

ή 

UL 94 

 

Βαθμός 

 

FH 1 

 
 

 
 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1.6. – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

(ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

(Πλαστική Χοάνη πρόσβασης) 

 
 

α/α 

 

 

Χαρακτηριστικό ή δοκιμή 

 

Παράγραφος 

Προδιαγραφής 

 

Κανονισμός 

 

Μονάδες 

 

Τιμές 

 

1 

 

Διηλεκτρική αντοχή 

 

 

4.3.1.6 

 

ΕΝ/IEC 243 

 

kV / mm 

 

* 

 

2 

 

Ευφλεξιμότητα υλικού 

 

 

4.2.1.11 

 

EN/IEC 

60707 

ή 

UL 94 

 

Βαθμός 

 

* 

 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 380 / 24.04.2017 ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. 

28 

9.2. Κατάλογος Σχεδίων 

9.2.1. Σχέδια Μονοφασικού κιβωτίου : 

 

 
Πλήρες κιβώτιο  ........................................................ Αριθμ. Σχεδίου 

Τρισδιάστατη όψη………………………………………………………………2.1. 
 

Βάση κιβωτίου  .......................................................... Αριθμ. Σχεδίου 
 Άνοψη βάσης  ................................................................. 2.1.1. 

 Κάτοψη βάσης  ............................................................... 2.1.2. 
 Τομή Α-Α βάσης  ............................................................. 2.1.3. 

 Τομή Β-Β βάσης  ............................................................. 2.1.4. 
 Πλάγια δεξιά όψη βάσης  ................................................ 2.1.5. 

 
Θύρα κιβωτίου ……………………………………………………Αριθμ. Σχεδίου 

 Κάτοψη καλύμματος  ...................................................... 2.2.1. 
 Άνοψη καλύμματος  ........................................................ 2.2.2. 

 Τομή Α-Α καλύμματος ..................................................... 2.2.3. 

 Τομή Β-Β καλύμματος ..................................................... 2.2.4. 
 Πλάγια δεξιά όψη καλύμματος  ....................................... 2.2.5. 

 
Παράθυρο λήψης ενδείξεων …………………………………Αριθμ. Σχεδίου 

 Κάτοψη Παραθύρου  ....................................................... 2.3.1. 
 Τομή Α-Α  ....................................................................... 2.3.2. 

 Πλάγια δεξιά όψη   .......................................................... 2.3.3. 
 

Θυρίδα, χοάνη (ποτηράκι) πρόσβασης στον μικροαυτόματο διακόπτη 
και ράγα …………….………………………………..Αριθμ. Σχεδίου 

 Θυρίδα….………………………………………………………………..2.4.1. 
 Χοάνη……………………………………………………………………..2.4.2. 

 Ράγα……………………………………………………………………….2.4.3. 
 

Ακροδέκτης σύνδεσης γείωσης-ουδετέρου ……………Αριθμ. Σχεδίου 

 Ακροδέκτης γείωσης……………………………………………….. 2.5.1.    
 Βίδα ασφαλείας………………………………………………….......2.5.2. 
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9.2.2. Σχέδια Τριφασικού κιβωτίου : 

 

 

Πλήρες κιβώτιο  ........................................................ Αριθμ. Σχεδίου 
Τρισδιάστατη όψη………………………………………………………………3.1. 

 
Βάση κιβωτίου  .......................................................... Αριθμ. Σχεδίου 

 Άνοψη βάσης  ................................................................. 3.1.1. 
 Κάτοψη βάσης  ............................................................... 3.1.2. 

 Τομή Α-Α βάσης  ............................................................. 3.1.3. 
 Τομή Β-Β βάσης  ............................................................. 3.1.4. 

 Πλάγια δεξιά όψη βάσης  ................................................ 3.1.5. 
 

Θύρα κιβωτίου ……………………………………………………Αριθμ. Σχεδίου 
 Κάτοψη καλύμματος  ...................................................... 3.2.1. 

 Άνοψη καλύμματος  ........................................................ 3.2.2. 
 Τομή Α-Α καλύμματος ..................................................... 3.2.3. 

 Τομή Β-Β καλύμματος ..................................................... 3.2.4. 

 Πλάγια δεξιά όψη καλύμματος  ....................................... 3.2.5. 
 

Παράθυρο λήψης ενδείξεων …………………………………Αριθμ. Σχεδίου 
 Κάτοψη Παραθύρου  ....................................................... 3.3.1. 

 Τομή Α-Α  ....................................................................... 3.3.2. 
 Πλάγια δεξιά όψη   .......................................................... 3.3.3. 

 
Θυρίδα και , χοάνη (ποτηράκι) πρόσβασης στον μικροαυτόματο 

διακόπτη και ράγα…………….………………………………..Αριθμ. Σχεδίου  
 Θυρίδα….………………………………………………………………..3.4.1. 

 Χοάνη……………………………………………………………………..3.4.2. 
 Ράγα ………………………………………………………………………3.4.3 

 
Ακροδέκτης σύνδεσης γείωσης-ουδετέρου ……………Αριθμ. Σχεδίου 

 Ακροδέκτης γείωσης…………………………………………………3.5.1.    

 Βίδα ασφαλείας………………………………………………….......3.5.2. 
 



































ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΡΑΓΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

2.4.3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ













ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΤΟΜΗ Α-Α ΒΑΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.1.3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

TOMH B-B ΒΑΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.1.4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ ΒΑΣΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.1.5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΑΝΟΨΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.2.2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.2.1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΤΟΜΗ Α-Α ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.2.3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΤΟΜΗ Β-Β ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.2.4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.2.5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

3.3.1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΠΡ 2017

ΔΕΔΔΗΕ



ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

AYTOMATOI MOΝΟΠΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΡΟΧΕΣ Χ.Τ. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει την κατασκευή, τις δοκιμές, τον έλεγχο 

παραλαβής και τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του 

ΔΕΔΔΗΕ, αυτόματων μονοπολικών και τριπολικών μικροαυτόματων διακοπτών, 

τύπου ράγας που θα εγκαθίστανται σε μετρητικές διατάξεις  πριν τον μετρητή. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Παρακάτω δίνονται οι συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης των αυτόματων 

διακοπτών (Α/Δ). 

Κλιματολογικές συνθήκες 

1. Οι Α/Δ πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά και διαρκώς κάτω από τις 

κλιματολογικές συνθήκες που καθορίζονται στο ακόλουθο πίνακα, 

εγκατεστημένοι στη μετρητική διάταξη και με τα καλύμματά τους 

τοποθετημένα: 

Μέγιστο υψόμετρο 2000 m 

Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος - 15ο C 

Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος 20ο C 

Μέγιστη θερμοκρασία εξ’ αιτίας ηλιακής ακτινοβολίας 75οC 

Μέγιστη σχετική υγρασία 90% 

Ελάχιστη σχετική υγρασία 5% 

Εγκατάσταση 

2. Οι Α/Δ θα τοποθετούνται εντός πολυεστερικών κιβωτίων τοποθέτησης 

μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών. 

3. Η στερέωση των Α/Δ θα γίνεται σε σε μεταλλική ράγα (DIN-rail) εντός του 

κιβωτίου μετρητή. 

Παροχή Χ.Τ. 

4. Οι Α/Δ θα εγκαθίστανται σε παροχές Χ.Τ. 230/400V, συχνότητας 50Ηz σε 

περιπτώσεις οικιακών και άλλων πελατών γενικής χρήσης. 

5. Η παροχή μπορεί να είναι τριφασική τεσσάρων αγωγών με ασύμμετρο φορτίο 

ή μονοφασική και πρέπει οι Α/Δ να είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση τόσο 

στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο όσο και στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Νήσων 

(ΜΔΝ), τα οποία ακολουθούν το EN/IEC 50160. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
6. Οι Α/Δ πρέπει να είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με 

τους Διεθνείς κανονισμούς ΕΝ / IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
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ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αναφέρονται παρακάτω και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα 

υποβολής των προσφορών, καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/ΕΕ 

για τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού και 2011/65/ΕΕ για 

περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS). 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

EN/IEC 60898 Protection for household and similar installations 

ΕΝ/IEC 60898-1  Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent 

protection for household and similar installations - Part 

1: Circuit-breakers for a.c. operation 

IEC 60695-2-11 Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based 

test methods - Glow-wire flammability test method for 

end-products (GWEPT) 

IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: 

Circuit-breakers 

IEC 60410 Sampling plans and procedures for inspection by 

attributes 

EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public 

electricity networks 

 

7. Όπου οι απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση με τις 

παραπάνω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιονδήποτε άλλων 

συναφών θα υπερισχύει η υπόψη προδιαγραφή της ΔΕΔΔΗΕ. 

8. Οι Α/Δ πρέπει να φέρουν τις σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

σημάνσεις, απαραίτητα δε το σήμα πιστότητας “CE” σε συμμόρφωση με τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ (RoHS). 

9. Ο κατασκευαστής των Α/Δ θα πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία κατά OHSAS 18001 και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά 

ISO 14001, για τα οποία πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά από 

διαπιστευμένους φορείς.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τα είδη που περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 Αυτόματος Διακόπτης, 

230/400V 

 Μονοπολικός Τριπολικός 

Ονομαστική Ένταση 

Χαρακτηριστική καμπύλη 

Ικανότητα βραχυκυκλώσεως 

25Α 

C 

Ιcn ≥ 6000A 

25Α 

C 

Ιcn ≥ 6000A 

Ονομαστική Ένταση 

Χαρακτηριστική καμπύλη 

Ικανότητα βραχυκυκλώσεως 

40Α 

C 

Ιcn≥6000A 

40Α 

C 

Ιcn ≥ 6000A 

Ονομαστική Ένταση 

Χαρακτηριστική καμπύλη 

Ικανότητα βραχυκυκλώσεως 

63Α 

C 

Ιcn≥6000A 

63Α 

C 

Ιcn ≥ 6000A 

Ονομαστική Ένταση 

Χαρακτηριστική καμπύλη 

Ικανότητα βραχυκυκλώσεως 

 100Α 

C 

Ιcn ≥ 10000A 

 

Γενική περιγραφή και απαιτήσεις 

Υλικά 

10. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προσφερομένων 

ειδών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και τα πλέον κατάλληλα για το 

σκοπό και τις συνθήκες λειτουργίας που προδιαγράφονται. Πρέπει να 

αντέχουν στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας που καθορίζονται 

από την προδιαγραφή χωρίς παραμορφώσεις, χωρίς μείωση ακριβείας και 

χωρίς επιπτώσεις στις μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες πέρα από τα όρια 

που προδιαγράφονται. 

11. Τα μη μεταλλικά τμήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη 

υγροσκοπικό υλικό και να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία έναντι 

αναφλεξιμότητας και διάδοσης της φλόγας. 

Λεπτομέρειες κατασκευής 

Μορφολογικές 

 

12. Η κατασκευή των Α/Δ θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση και 

στερέωση τους. σε μεταλλική ράγα (DIN-rail) που υπάρχει στα κιβώτια 

μετρητών 

13. Οι τριπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες θα παραδίδονται ενωμένοι (ως ένα 

block) και όχι ως τρεις μονοπολικοί. Οι τριπολικοί μικροαυτόματοι διακόπτες, 

θα έχουν μηχανισμό εμπλοκής, ώστε τυχόν υπερένταση σε μια φάση να 
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συμπαρασύρει και όλες τις φάσεις στο άνοιγμα του διακόπτη. 

Ακροδέκτες 

14. Οι ακροδέκτες θα πρέπει να είναι καλυμμένοι τοπικά για να υπάρχει 

προστασία έναντι τυχαίων επαφών. 

15. Οι ακροδέκτες των Α/Δ πρέπει να έχουν ικανότητα για σύνδεση αγωγών με 

διατομή που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ονομαστική Ένταση 

Α/Δ 

  Διατομής 

καλωδίου 

25Α 10-25 mm2 

40Α 10-25 mm2 

63Α 10-25 mm2 

100Α 16-50 mm2 

Διάταξη οπλισμού / διακοπής 

16. Το κομβίο οπλισμού των Α/Δ θα είναι τύπου μοχλού. Θα βρίσκεται στο 

εμπρόσθιο μέρος του και θα διαγράφει τοξοειδή τροχιά γύρω από τον άξονά 

του περίπου 60º συνολικά. 

17. Το κομβίο οπλισμού των τριπολικών Α/Δ θα φέρει μηχανική ζεύξη μεταξύ 

των τριών φάσεων όπως φαίνεται στα σχέδια 9.2 και 9.3 και οι τρεις 

διακόπτες θα ανοίγουν και θα κλείνουν ταυτόχρονα. 

18. Το ύψος του κομβίου οπλισμού για τους μονοπολικούς Α/Δ 25Α, 40Α και 63Α 

θα πρέπει να συμφωνεί με το σχέδιο 1.  

19. Το ύψος του κομβίου οπλισμού για τους τριπολικούς Α/Δ 25Α, 40Α και 63Α 

θα πρέπει να συμφωνεί με το σχέδιο 2. 

Πλαστικά Καλύμματα Ακροδεκτών Α/Δ 

20. Οι προσφερόμενοι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να συνοδεύονται και από 

αντίστοιχα πλαστικά καλύμματα για προστασία από τυχαία ανθρώπινη επαφή 

με τις βίδες σύσφιξης και την είσοδο των καλωδίων στους ακροδέκτες του 

Α/Δ. 

21. Κάθε ακροδέκτης του αυτόματου διακόπτη θα συνοδεύεται από πλαστικό 

κάλυμμα. Για αποφυγή τυχαίας επαφής υπό τάση, το πλαστικό κάλυμμα θα 

πρέπει απαραιτήτως να καλύπτει την βίδα σύσφιξης καθώς και το πιθανά 

γυμνό άκρο του αγωγού συνδεδεμένου στον ακροδέκτη, όπως ενδεικτικά 

εμφανίζεται στην εικόνα 1.  

22. Τα καλύμματα των ακροδεκτών θα είναι αποσπώμενα και θα κουμπώνουν 

στο σώμα του αυτόματου διακόπτη.   

23. Η καλή προσαρμογή των καλυμμάτων με τους αυτόματους διακόπτες θα 
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ελεγχθεί κατά την Έγκριση Δείγματος από την αρμόδια Υπηρεσία. 

24. Οι αυτόματοι διακόπτες θα παραδίδονται με τα αντίστοιχα προστατευτικά 

πλαστικά καλύμματα τους για τριπολικούς και μονοπολικούς διακόπτες. 

Ειδικές απαιτήσεις 

25. Ο Α/Δ θα είναι ελεύθερης απεμπλοκής (δηλαδή στις περιπτώσεις 

βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανσης θα ανοίγει πάντοτε από μόνος του έστω 

και αν πιέζεται το κομβίο οπλισμού) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

- Ονομαστική τάση Ue 230/400V 

- Ονομαστική συχνότητα 50Ηz 

- Στάθμη μονώσεως 500V 

- Ονομαστικές εντάσεις Ιn 25, 40, 63 A ,100Α 

- Ικανότητα βραχυκυκλώσεως Ιcn≥6000 A (για Ιn 25, 40, 63 A)  

- Ικανότητα βραχυκυκλώσεως Ιcn≥10000 A (για Ιn 100Α)  

- Χαρακτηριστική καμπύλη τύπου C 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υποβολή δειγμάτων 

26. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να παραδίδουν μαζί με την 

προσφορά επί επιστροφή, τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρη δείγματα, από κάθε 

είδος που προσφέρουν για την αξιολόγηση του υλικού με τα αντίστοιχα 

καλύμματα ακροδεκτών. 

27. Οι προσφορές που δε θα συνοδεύονται από δείγματα θα απορρίπτονται. 

28. Οπωσδήποτε ο μειοδότης Οίκος κάθε Α/Δ είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν 

στο ΔΕΔΔΗΕ, πριν την εν σειρά παραγωγή, πλήρη δείγματα από τα 

καλύμματα των Α/Δ καθώς και από κάθε είδος Α/Δ για έγκριση. 

Υποβολή Στοιχείων με την Προσφορά 

 

29. Μαζί με την προσφορά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά 

να παραδίδουν: 

α. Κατασκευαστικά σχέδια στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις των Α/Δ. 

β. Λεπτομερή περιγραφή του Α/Δ. 

γ. Πλήρη πιστοποιητικά δοκιμών τύπου σύμφωνα με την τελευταία έκδοση 

του EN/IEC 60898-1. 

δ. Μεταβολή της καμπύλης λειτουργίας σε θερμοκρασίες από 0ºC μέχρι 

40ºC. 

ε. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας. 

στ. Για το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων Α/Δ, Πιστοποιητικό 
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Διασφάλισης Ποιότητας κατά την τελευταία έκδοση του προτύπου 

ΕΝ/ISO 9001, το οποίο να αναφέρεται συγκεκριμένα σε κατασκευή Α/Δ. 

ζ. Για το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων Α/Δ, Πιστοποιητικό 

Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του 

προτύπου ΕΝ/ISO 14001. 

η. Δήλωση του κατασκευαστή ότι η κατασκευή των Α/Δ συμμορφώνεται με 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ σχετικά με επιβλαβείς ουσίες 

(RoHS) καθώς και τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ σχετικά με τη 

διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού. 

ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

30. Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται όπως περιγράφονται στην εκάστοτε 

τελευταία έκδοση των κανονισμών ΕΝ / ΙΕC 60898.  

31. Οι όποιες δοκιμές εκτελεσθούν κατά την παραλαβή του υλικού, θα 

πραγματοποιηθούν μαζί με το αντίστοιχο προσφερόμενο πλαστικό κάλυμμα. 

Δοκιμές σχεδιασμού 

32. Δεν εκτελούνται. 

Δοκιμές τύπου 

33. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη 

πιστοποιητικά δοκιμών τύπου τα οποία έχουν εκδοθεί από εργαστήρια 

διαπιστευμένα με βάση το πρότυπο ISO 17025. Η ΔΕΔΔΗΕ μπορεί κατά την 

κρίση της να επιβεβαιώσει τα ανωτέρω πιστοποιητικά δοκιμών πριν από την 

εν σειρά παραγωγή ή στη διάρκεια εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης με 

επανάληψη όλων ή μέρους των δοκιμών σε επιλεγμένο αναγνωρισμένο 

εργαστήριο από τον ΔΕΔΔΗΕ ή στο ΚΔΕΠ.  

Δοκιμές σειράς 

34. Ισχύουν όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ / ΙΕC 60898. 

Δειγματοληπτικές δοκιμές (δοκιμές αποδοχής) 

35. Η διαδικασία δειγματοληψίας για τις δοκιμές θα είναι σύμφωνη με το 

πρότυπο IEC 60410 με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Στάθμη ελέγχου ΙΙ πίνακας Ι ΙΕC 60410. 

 Απλή ή διπλή δειγματοληψία (πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ ΙΕC 60410). 

 Αποδεκτή στάθμη ποιότητας Α.Q.L = 1 για κάθε δοκιμή χωριστά. 

36. Στο ανωτέρω δείγμα θα εκτελείται η δοκιμή της παραγράφου 9.10 του 

ΕΝ 60898. Εφόσον η ανωτέρω δοκιμή είναι επιτυχής θα εκτελούνται οι 

λοιπές δοκιμές του ANNEX C του EN/IEC 60898, βάσει της δειγματοληψίας 

του Table C2. Τα δείγματα για τις δοκιμές αυτές επιλέγονται από το αρχικό 

δείγμα.  

Ειδικές δοκιμές 

37. Δεν εκτελούνται. 
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ΠΙΝΑΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
38. Επάνω στο κάλυμμα του κάθε Α/Δ θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση σε 

σημείο που να είναι ευδιάκριτη και ανεξίτηλα με τα εξής: 

α. Το λογότυπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

β. Ονομαστικό ρεύμα, ονομαστική τάση και συχνότητα. 

γ. Σήμανση τροφοδοσίας Α.C. 

δ. Τύπος συνάρτησης της χαρακτηριστικής καμπύλης. 

ε. Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώσεως. 

στ. Όνομα ή σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή καθώς και το έτος 

κατασκευής. 

39. στο μοχλό επανοπλισμού του Α/Δ θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση ''Ι'' 

(κλειστός διακόπτης) και ''Ο'' (ανοιχτός διακόπτης). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
40. Οι Α/Δ πρέπει να τοποθετηθούν μέσα σε προστατευτικά κιβώτια από χαρτόνι 

ή πολυστερίνη. 

41. Τα κιβώτια αυτά θα πρέπει να φέρουν εξωτερικά χαραγμένα ανεξίτηλα τον 

αριθμό της Σύμβασης, τον Κωδικό του υλικού και τα Στοιχεία του 

Προμηθευτή. 

42. Με την παραπάνω συσκευασία θα τοποθετούνται σε κιβώτια από ξύλο ή από 

άλλο υλικό ισοδύναμης στιβαρότητας ικανά να αποθηκευτούν και σε 

εξωτερικό χώρο χωρίς περαιτέρω προστασία έναντι καιρικών συνθηκών 

(βροχή ή υγρασία). 

ΣΧΕΔΙΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ 

43. Οι Α/Δ πρέπει να ικανοποιούν τις διαστάσεις που φαίνονται στα ακόλουθα 

σχέδια: 

Σχέδιο 1 Διαμόρφωση Μονοπολικών Α/Δ 25, 40 και 63Α και κομβίου 

οπλισμού τους 

Σχέδιο 2 Διαμόρφωση Τριποπολικών Α/Δ 25, 40 και 63Α και κομβίου 

οπλισμού τους 

Σχέδιο 3 Διαμόρφωση Τριποπολικών Α/Δ 100Α και κομβίου οπλισμού 

τους 

Εικόνα 1 Φωτογραφία Ενδεικτικού Καλύμματος Ακροδεκτών Α/Δ 
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Σχέδιο 1: Διαμόρφωση Μονοπολικών Α/Δ 25, 40 και 63Α και κομβίου 

οπλισμού τους 
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Σχέδιο 2: Διαμόρφωση Τριπολικών Α/Δ 25, 40 και 63Α και κομβίου 

οπλισμού τους 
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Σχέδιο 3: Διαμόρφωση Τριπολικών Α/Δ 100Α και κομβίου οπλισμού τους 
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Εικόνα 1: Φωτογραφία Καλύμματος Ακροδεκτών Α/Δ 
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iS018373＋R擁PVCphes－D騰rentidscan鴫CaJo肋etIl月DSCfmemod－Pa即：MeasulementOfthe

processingfempeIatule

e Temsandde軸tions，Symbolsandabbreviattons

3，1Termsanddef涌tions

Forthepurposeso掴sdocument，thetermsandde緬onsgIVe画ENrSO472andENIS01043－1andthe

向日CWlngaPPly．

3．1．1

appllcationareac。de

∞deusedinthemarkhgofpipesand繍ngStOindieate鵬app圃Onarea（S）forwhiChtheyareintended・

－B：aPPLicationarea∴COdeforcomponentS諏endedforuseabovegrOundinsidethebuiidingiOrfor

componentsoutsidebu剛ngsf－Xed。ntPthewait；

－D：aPPLication00deforthearea輔derandw軸1mfrom的ebu陸廟gwherethepipesand柵gsare

buriedingroundandarecomeCtedtothe抑dergromddrainageandsewerageSySte時

－BD：aPP”cationareacodefor∞mPOnentSintendedfも…Se†orbothcodeBandcodeDapplicatkmareaS

Not日時e証ry：∴∴周DappneationareastheextsteLmeOfextern。forcesfro冊esurrourtdingsinadditio両Othehot

Note2106時　Otherapp固onareacodeS高輯UDnofcoveredbythisstandardarede油eisewhere・e・g・in

EN1401－1．

3．1，2

m0minatsiZe

3．1．2．1

nominaisize

numerica同esignatbnofthesizeofaco岬nen再merthana∞mPOnentdesignatedbymreadsize－WhichiS

approxmate～yequaitothemanufact痢gdimensk町inm細metres

3．1．2．2

nomnhatslZe

DNlOD

nominalsIZe．relatedtotheoutsidediameter

e．吋．3

nominaIoutsidediameter

聞
specined°utSidedNameter亘mi個etTeS，aSSignedtoanominaisizeDN／00

3．1－4

outsrdet‖ameter

隈
ve血eo川emeasurementoftheouts〒dediameterthroug航SCrOSSSeCtionatanypointofa叩eOrSPigotofa

f賦ng，roundedtothenextgreater0，1mm
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Dimensions活m細metres

Tabte3－舶∞nOutS胱d一高mnete重き（m競売CSe南S）

NomlnaIsize �No謝れaloutSldedねmeter 　言、 �Meanoutsidediameter 

DMOD ��友調．mn �宛叩，′瀞 

32 �32 �32．0 400 �32′2 40，2 

40 50 63 �40 50 63 �50．0 63，0 �50，2 63．2 

75 80 82 90 �75 80 82 90 �75－0 8010 8210 割的 �75，3 80，3 82．3 90．3 

100 110 125 140 �100 110 125 140 �10010 110，0 125，0 140，0 �100，3 110，3 125，3 140，4 

160 180 200 250 315 �160 180‘ 200 250 315 �160，0 180．0 200，0 250，0 315，0 �160，4 180．4 200．5 250，5 31516 

Table4－MeanOutS鵬diameters（Seriesbasedoninchdimensionst

Dimens畑nS活用潮me宙es

Nommals，izeDNIOD �Nomlnai°山前棚e � 
diameter ∴－●∩ �五m，加　　　　　　　　　東爪胴× 

36 43 56 �、36 431‾ �36，2 42．8 �36．5 43，1 

56． �55，8 �56．1 

6，2．2　0ut・Of・Oundness

Theout－01－r°UndnesS，meaSu【eddirectLyafterproduc的れS圃beless部anorequa巾OtO244、・

Thee融veLerIgth（uSe紬eng｛h）ofapipe言Sha陣enot～essthanthatspec鵬dbythema…facturerWhen

measuredasshowninFigurel・

13
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DimenSionsi71m縮metres

TabIe5－WatIthfckness（metHCSeHes）

DN100 �dlameter 言l �Appticat ��Ionarea 

Ba ��BDb 

e面∩ �em．11凋X �雪面‘ �em．rilむく 

32 40 �32 40 �3，0 3，0 �3．5 3，5 �－ �－ 

50 �50 �3，0 �3－5 � � 

63 �63 �3．0 �3，5 �i－ �－1－ 

75 �75 �3，0 �3．g �3，0 3．0 3－0 30 �3i5 

80 �80 �3，0 �3－5 ��3，5 

82 90 �82 90 �3，0 3iO �3；5 3．5 ��3－5 3rS 

100 �100 �3，0 �阜5 �3，0 �3，5 

110 �110 �3，2 �’3，8 �3，2 �3，8 

125 �125　　　i �3．2 �3，8 �3．2 �3i8 

140 �140 �3，2 �3，8 �3，5 �4，1 

160 �160 �3）2 �3－8 �4，0 �4，6 

180 �180 �3番 �4，2 �4．4 �5．0 

200 �200 �卓や �4，5 �419 �516 

250 �250 �4，9 �5－6　　　　　6．2 ��7，1 

315 �315　　　　　　　6－2 ��7i1　　　　7．7 ��8，7 

a　Thissehees雄S五〇maSDR51． 

i b　ThisseheresuftsfromaSDR41，WhichisdgS…摘 ��胎dSN4．． 

Tabie6－WiⅢt串eknesく買serlesbasedoninchdimensions〉

D面ensionsjnm掴me知∋S

州。min諒痛言 � � 

DN10D �1榔ameter �Ap函Ca的nareaB 

dl �e涌n　　　　　　　　emmむ： 

率 �36 �3．0 30 �3，5 35 

43 56 �43 56 �3，0 �3I5 

6．2－6　Dimensめnsofsockets

Whenapplicab扉hedimenslOnS°fpipessocketssha‖Complywiththerelevantrequiremenlsofsockelsas

SPed帽edinG蔦

6，3Dimensions°ffi舶ngs

6，3．4∴iGeneral

耶edimensionsofthe醐ngs∴ShaubemeasuredaccordmgtOFigures2and3andshalicom恥W鮪「the

TequlrementSgivenin6．3and6・4・
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2）LesdecISionsouaCCOrdsoffICIeisderacEiconcernantIesquestiOnSteChnlquesrepresentent・dansiamesure

dupossibiei…aCCOrdinternat，0naisuriessujetsetud治sietantdonnequelesCom膿SnationauxdeiaCEi

interessessontrepresenteSdanschaquecomited’etudes・

3）LesPubiICat，0nSde－aCEisepresententsousiaformederecommandat‘0nSinternationaIesetsontagreeeS

coTrmeteiiespa口esComitesnatiOnaUXdeiaCELTousieseffoTtSra～SO…abiessontentrepriSafmquelaCEI

siassuredeliexac値UdeducontenutechniqUedesespub庸ationsilaCE同epeutpasetretenueresponsabiede

lieventueliemauVaiseutiiisationouinterpretationquieneStfaiteparunquelconqueU帥SateUrfjnal・

4）DansiebutdiencoL，rager冊nifom・teinternationaIe，iesC。m礁SnalionauxdeiaCEis‘engagentldanstouteia

mesure possibie，a aP画uer deね90n tranSParenteIes Pu帥catIOnS deia CEIdansieurs pub”catiOnS

nat）0naies et regiOna～es．Toutes d，VergenCeS entre tOUteS PubIicatIOnS dela CEl et toutes pu帥catiOnS

nationaiesouregiOnaiescorrespondalTteSdoiventetreind－queeSentermescia～rSd rscesdernieres・

5）La CEi n．a preVU auCUne PrOCedure de marquage VaIant－ndicat一〇n d’approbation et niengage PaS∴Sa

responsab冊epou口esequ～PementSdec）aresconformesaunedesesPubHcations・

6）Touslesutiiisateursdo一VentSiassurerqu●iIssontenpossessiondeiade面eree’粧iOndecettepub庸ation・

7）Aucune responsabiIite ne doit etreimputee aia CEI・a SeS adm涌stTateurS・ernPioyes・auX掴a汀eS OU

mandataires，y CO爪PriS∴SeS eXPertS Particu～ierS eties membres de ses comiteS d●etudes et des Com，teS

natmnauxdeiaCEl．pourtoutprejudtCeCauSeenCaSdedommageSCOrPOre）setmate的Is・Oudetoutautre

dommagedequeiquenaturequeceSOit．d～reCteOuindireCteiOuPOurSuPPOTteriescodts（ycomprisiesfra～S

dejustlCe）etはSdepensesdecoukantdeiapubl・Ca両川。Udeliu帥sationdecetlePu帥cationdeはCE吊りde

touteautrepubiicatiOndelaCELOuaUCredItqu‖uleStaccorde．

8）LiattentioneslattireesuriesreferenCeSnOrmativesc植esdanscettepubl‘CatiOn・Liu帥sationdepublications

referenc台esestoblIgatOlrePOUruneaPPiiCationcorrecledeiap「esentepublication・

9）L．′attentmeStattIreeSurIefaitqueCehainsdeselementsdeiapresentePubiiCatl0ndeIaCE（peuventfa汀e

，・obJet de droits de proprieteinteiiectueiはOU de droitS∴ana（ogues・La CE同e saurait etre tenue pour

responsabIedenepasavoiriden間edetebdr0はsdeproprleteetdenepasavCTrSignaieieurex－StenCe・

La Norme而ernationaie CEi60981a ete etablie parie sous－COmite　23A：Systemes de

cab，age，ducomited′etudes23deIaCEl：Pe岨appare用age

Cette deuxieme edition annuIe et remplaceia premiere edtt，On Parue en1989・Cette edition

constitueunerevisiontechnique・訓eincorporedeuxchangementsprinciPauXParraPPOrtと‖a

PremIereeditlOn．yCOmPriS：

－i′additiondedISPOSitionspourdesrevetementsautresqueiezinc・et

－　desrevisiOnSdesexIgenCeSdeduc帥te．

Cetteversionbiiingue（2004－07）rempiaceLaversionmonoImgueangiaise・

Letexteang～aisdecettenormeestissudesdocuments23AI443／FDiSet23AI445IRVD・

Le rapport de vote23A／445′RVD donne toute而Ormation surie vote ayant abouti a

liapprobationdecetteno…e・
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INTERNATiONAL ELECTROTECHNiCALCOMMiSS10N

EXTRAHEAVY－DUTYELECTRtCAL

RIGiD STEEL CONDUITS

FOREWORD

l）TheinternatlCnaIEiectrotechnicaiCommISSion（iEC）lSaWOridwideorganIZationforstandardLZationcomprIS爪g

aii natlOnaI eiectrotechmCai commitiees（lEC Nat10nal CommitteeS）・The obJeCt Of　惟CiS tO PrOmOte

internatl0naIco一〇PeratiOn OnaIiquest《0nSCOnCe…ngStandardlZat一Oninthe∴eiectricalandeiectr0niCneIds・To

佃s end andJtl∴additiOn t00ther activities．忙C pubiishes hternatlCnai Standards，TechnicalSpec棉cations，

TechniCal Reports，PubiiC（y AVaiLable SpecifiCat～OnS（PAS）and GuIdes（hereafter referTed to as‘ilEC

PubIJCaliOn（S）“’）．TheirPreParat）0nisen血Stedtotechnicaicommitiees，anyiECNat10naiCommitteeinte「ested

in the sub」eCt deait w冊may pariicpateln thlS PreParatOry WOrk・intemationaL govemmental and non－

governmental0rgan～Zations圃Singw柵the惟Caisopart，CIPatem佃s preparatmn・iECco胎boratescloseiy

with the冊ernationaiOrganizatiOn for Standard～Zation（ISO）in aCCOrdance w冊Conditions determined by

agreementbetweenthetwoorgan（ZatiOnS・

2）TheformaJdecisi叩SOragreementSOfIEContec回CaImattersexpress・aSnear）yaspossibIeianinternatiOnal

consensus of opIniOn On the reはVant SubjeCtS SinCe eaCh technicaicommittee has rep「esentatiOn frOm aII

intereStedlEC NationaiComm阻ees．

3）惟CPubiicationshavethef。rm Ofrecommendat一〇nSforinternati。naiuseandareacceptedbylECNat．0nal

commltteeSin that sense．W刷e副手easonabie efforts are madeto ensurethatthe technlCalcontent〇日EC

PubilcationslS aCCUrale，忙C cannot be held responslbie for the way m Which they are used or for any

mlsinterprelat）0nbyanyenduser・

4）ln orderto promoteinternatiOnaluniformity，lEC NationaiComm潰ees undertaketoappiylEC PubIicat10nS

transparently to the maXlmUm eXtent POSSibIeIn their natl0nai and regIOr，a巾Ub”catiOnS・Any diVergenCe

betweenany惟CPublication∴andthecorrespond…gnatlOnal。rregiOna巾Ubncationsha＝becIeariyindiCatedin

5）iEC provldes no marklng PrOCedure to剛cateはs appr0VaIand cannot be rendered respons～bie for any

equiPmentdec（aredtobeinconformitywlthan惟CPubilCation

6）Allusersshou（densurethatlheyhavetheiatesteditJOnOf佃SPubitCation

7）Noi～ab冊ysh訓attachto（EC。rltsdirect。rS，emPIoyees，Se「VantSOragentSmCIudingindividuaiexpertsand

members ofitstechnicaicommittees andiECNatiOnaiCommitteesforanyperSOna（mJUry，PrOPertydamageor

Ofher damage of arly

expenses ariSing OUt

PubiicatIOnS．

natUre Whatsoever．whether d汀eCt OrlndlreCt，Or Tor costs（inCiudingiegalfees）and

of the pub庸atiOn．L，Se Of．Cr re腫nce uponithis惟C Pubiicat，0n Or any OtherIEC

8）AttentJOnisdrawntotheNormatiVereferencescitedln佃S Pu帥cation UseoftherefereTICed publicatI0nSis

ind，SPenSabIeforthecorrectappiiCationofthlSPubucation・

9）Attentl0∩∴S drawntotheposs酬Itythatsomeoftheeiements ofthiSIECPublicationmaybethesubleCtOf

patentrights・iECshaIInOtbeheidrespons～biefor一dentify一nganyOrailsuchpatentlghts・

冊ernationaI Standard　憶C　60981has been prepared by subcommittee　23A．Cabie

managementsystems，OfIECtechnicaicommittee23‥ElectricaIaccessories・

This second edition canceIs and repiaces the桁st editiOn PUbIiShedin1989・ThiS edition

cons航utesatechnicaIrevision．ltlnCOrPOrateStWOmainChangestothefirStedition日周Ciuding：

－　theadditionofprovisionsforaIternativecoat－ngStOZinciand

－　reVisionstoduc帥tyrequirements．

ThlSb出nguaiversIOn（2004－07）replacestheEngiishversion・

Thetextofthisstandardはbasedonthefoiiowingdocuments：

Repon0nVOttng

Fu旧nformation onthe voting fortheapprovaIofthisstandardcan befound五lme reporton

VOtingindICatedintheabovetabie・
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LaversionfranealSedecettenormen“apasetesoumiseauvote・

CettepubncatlOnaeteredigeeseioniesD～reCtivesISOICEi，Partie2・

Lecomitea dec－dequeIecontenu decettepubl～Cation nesera pas modifie avantiadatede

ma血enanceindiqueesuriesitewebdeiaCEisousIihttp・／／webstore・iec・ChIidansiesdonnees

reiativesalapubIicationrecherchee・Acettedate言apu帥catl0nSera

・　reCOnduite，

・SuPPrimee．

・remPIaceeparuneed面onrevisee，Ou

・　amendee．
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TheFrenchversionofthisstandardhasnotbeenvotedupon．

Th～SPubIicationhasbeendrafted爪aCCOrdancewiththelS0月ECDirectives・Part2・

ThecommitteehasdecidedthatthecontentsofthlSPublicatlOnW用remainunchangedunt旧he

ma証enanceresuItdateindicatedonthelECwebsiteunder用ttp’／／webstore．iec．chiiinthedata

reiatedtothespec油cpubIication・AtthlSdate）thepubl～Cationw用be

・　reCOnfirmed，

・　Withdrawn．

・rePiacedbyareviseded庸Cn．0「

・　amended．
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1　Domained’appIiCation

LapresenteNorme血ernationaiespecifielesexlgenCeSPOurIescondultSETLRA（eiectriqUeS

treslourds rigldes三n aCie「）liesmanchons‖esraccordseties coudespourirlSlaiiat～OnS

eiectr叫eS，y COmPriSies systemes de comm…～Cation eties fibres optiques・La presente

normespec－fieegaiementies佃etagespourcescomposants・

訓enesiappiiquePaSaUXCOnduitsspecifiesdansiaCEi604231）・

2　References n°rmatives

Les documents de reference suivants sontindispensabies pouriiap坤Cation du present

document．Pouriesreferencesdatees，SeuieILeditioncitees“appiique．Pouriesreferences non

datees．ia derniere ediiion du document de reference siap坤que（y comprlSles eventueis

amendements）．

CE161950．Systemes de cablage　－　Speci的atl0nS POur aCCeSSOi′eS de conduits poUr

instalIat／OnSe／ectriquesdeconduitstres／ourdsenmeta／

3　Definitions

Pouriesbeso涌sdupresentdocument，iestermesetdefinitionssuivantssiappIiqUent：

3．1

conduiteIectriquetresIourdrigideenacier

ETLRA

pa蘭ed，un systemedecanai－Sationfermeeidesect一〇n Circuiaireen aciersoudeassurantune

haute protection mecamque auX COnducteurs ou cabies dansIesinstaiほtions eiectriques et

u帥see comme un conducteur de terre d’un appareiiiorsqu’elIe estinstaiiee en u帥sant des

accessoiresappropries

3．2

COnduit drolt

IongueurdroItedesconduitsETLRAsansmanchon

3．3

conduはfini

iongueurdroitedesconduitsETLRAavecunmanchonfixe

3．4

manchon fiiete

cy冊dre en ac～er。制ete而erieurement，Permettantie raccordement de deuxiongueurs de

conduits ETLRA

1）cEi60423．Cond両Sdeprotec的ndesconduc（eurs－DiametreSeXterleurSdesconduitspourInSta帰t一Or，S

eiectriqueSet個etagespourCOnduitSetaCCeSSOIreS
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EXTRAHEAVY－DUTY ELECTRICAL

RIGID STEEL CONDUITS

1　Scope

Thisinternational Standard specifieS requ汀ementS for EHDERS（extra heaVy－duty eiectnCai

rigid steei）conduits，COuPiings，nipples and eibows for eIectricaiinstaliations言nc山dlng

COmmumCationsandflbreoptics．Thisstandardalsospecifiesthreadsforthesecomponents．

itisnotappllCabletotheconduitsspeciflediniEC604231）．

2　Normative references

ThefoHowlngreferenceddocumentsareindispensabIefortheappilCationofthisdocument．For

dated references，Oniythe editiOn Clted appiieS．For undated references，theiatestedition of

thereferenceddocument（incIudlnganyamendments）applほS

忙C　61950，CabIe management systems－　SpeciTication for conduIt fj鮪7gS for e／ect〝CaI

instaIlatIOnS forextra－heavydutymeta／conduit

3　Terms and definitions

ForthepurPOSeSOfthisdocument，thefoiIowingtermsanddef面ti0nSaPPiy．

31

extraheavy－dutyeIectricaIrigidsteeIconduit

EHDERS

Part Of a ciosed w涌ng system of circuiar cross－SeCtion made of weided steei constructl0n

CaPabie ofproviding extra heavy mechamcaiprotection to conductors orcabiesin eIectricai

instaIiations and used as an equJPmentearthing COnductorwhenInStaiied u帥zing aPPrOPrはte

f佃ngs

3．2

Straightconduit

StraightiengthofEHDERSwithoutacoupiing

3．3

finished conduit

StralghtiengthofEHDERSwithonecoupimgattaChed

3．4

threaded coupI…g

intern訓ythreadedsteeicyiinderforconnectingtwosectionsofEHDERSconduit．

1）ほC60423，Conduits for eIectricalpurposes一〇両side dIameterS Of condultS for eIectrICaIinSti用atiOnS and

lhreadsforconduitsandrittIngS
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3．5

pa面ecourbeed一…COnduitETLRA）fiieteeachaqueextremite

3．6

pahiedroitediuncondu～tETLRA，ayantuneiongueurnedepassantpasOi6metfiLeteea

Chaqueextremite

3．7

essaIdetype

essaieffectuesurun eChan剛0n dansiebutdeverifler～aconformitedeiarearisationd’un

produitdetermineaveciesex～genCeSdeIano「meappro叩ee

4　Exigencesgenerales

4．1　Essais

Lesessaisdefinisdansiapresentenormedoiventetredesessaisdetype・

saufspecificationcontraire一一esessaisdo－Ventetreeffectuesaunetemperatureambiantede

（20±5）cc．

saufspecificatk＝mCOntra汀eiChaqueessaidoitetreeffectuesurdeuxecha剛OnSneufs・SI…

echa剛0n eSSaye COnformement a cette nOrme niest pas satisfa～Sant・deux echanti＝ons

supp～ementa汀eSdoiventetreessayeset－isdoiventaiorssatisfairetousiesdeuxatoutesles

exigencesdeiapresentenormei

4．2　SectiontransversalecirCuiaire

un conduit ETLRAdoit avo廿une SeCtion transversale clrCuiaire suffiSamment PreCise pour

permettreiareai－SationdufiIetageseionIaF－gUrel・

4．3　EpalSSeUrdeparOi

L，epa－SSeurdeiaparoidoitetreconformeauxdmenSionsduTabieaul・

4．4　　Etatdesurface

4．4．1　Generaiites

Lessurfacesd，uncondultdoiventetreexemptesd宅cIats，debavuresJd，asperitesetd’autres

defauts susceptib，es d′endommageries conducteurs ou cabies La verifnation do）t etre

effectueeparexamenVisueIdessurfacesexterieureetinter－eure・

4．42　1mperfectionssuperficieiieslocaiisees

Lesimperfectionssuperficie～iesiocariseesnedClVentPaSdepasseruneprOfondeurde12）5％

de repaiSSeurde paroinomina～e donnee auTabieaul・La veriflCation desimperfections

superfic～e～les一〇caliseesdo～tetreeffectueepardesmesures・

45　　Soudure

La soudure de tousIesJOints doit etre continue et executee seionはs regies deI’art・La

verificationesteffectueeparexamenVisuei
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3．5

eibow

curvedsectionofEHDERScondu一日hreadedateachend

3．6

nipPle

straightsectionofEHDERSconduitnotmorethanOi6miongandthreadedateachend

3．7

typetest

test made on a specimen for the conformity ofthe des－gn Of a g一Ven PrOduct to the

requirementSOftherelevantstandard

4　Generalrequirements

4．1　Tests

TestsaccordingtothisstandardshaIibetypetests・

Uniess otherwise spec鵬d－the tests sha＝be camed out at an ambienttemperature of

（20士5）。C

unIessothervJsespec～fied．eachtestsha＝becarriedoutontwonewsa申esifasampie

testedinaccordancewiththisstandardfaiisitWOadd砧onaIsampIesshaIibetested・bothof

whichshaiicompiywitha旧herequirementSOfthisstandard・

4．2　Circuiarcross－SeCtion

An訓DERS conduitsha‖have a circuiarcross－SeCtion sufficientiyaccurateto perm宜the

cuttingOfthreadsinaccordancewithFigurel・

4．3　　WaltthiCkness

Thewa旧hicknessshalicompIywiththedimensionsg一VeninTabiel・

4．4　Surface condition

4．41　Generai

surfacesofaconduitshaiibefreefromsiiVerS－burrs・SCaieandotherdefectsiikelytocause

damagetoconductorsorCabies・ComprlanCeSh：用becheckedbyvisuaiinspectionofthe

externaiandintemalsurfaces．

4．4．2　　Locaiizedsurfaceimperfections

Loca圧zed surfaceimperfect）OnS Shalinot exceed a depth of12）5％ofthe nominalwail

thicknessglVen活Tabiel・Co中一anCeOfIoca－iZedsurlaceimperfectionssha冊echeckedby

measurement．

4．5　Weldlng

Theweidmg ofaIiseams sha。be continuous and carried outin aworkmaniikemanner・

CompllanCeischeckedbyvisuaiinspection・
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4．6　　Nettoyage

Leconduitdoitetreconvenab－ementnettoyeavanti，appIICationdurevetementprOteCteur・Le

procede de nettoyage do～t rendre旧at des surfaces証erieure et exterieure teiqueie

revetementprotecteursoitbienadherentetiiSSelCOmmeind－queen4・4・

4．7　RevetementPrOteCteur

4．7．1　RevetementPrImaire

LasurfaceexterieuredoitetrecompIetementetunIformementrecouVertedez活cmetaii一que

ap画uedirectementsu自asurfaced，acuer・afinqueiecontactmetaisu…etale。aprotection

gaivan～queCOntreはcorrosionsoientassures・

La surfaceinte鴫Ure doit etre protegee par un reVetement de zinc ou autre revetement

resistant…iiacorrosion．

4．7．2　　RevetementSeCOndaire

Lorsqu）un revetementsuppiementaire estapp叫epoUrameIiorerle revetementp…aire，

嶋VaiuatIOnPOurSOndegredeprotectiondo）tetreOPtionneiIe

47．3　　Revetementaiternatif

LorsquIun reVetement aiternat－fest appIlque POur ameliorer ou remplacerie reVetement

primaire，嶋Vaiuationdeiaquantitedeprotectioncontreはcorrosionfourniedoitfairel’objet

d“unenormeseparee．

5　DimensLOnS

5．1　DimenslOnS

LesdimensionsetlamasseduconduitETLRAdo－VentetreCOnformesaceiiesduTabieau1

52　Filetages

5．2．1　Generaiites

Lepasetiaion〔叫eUrde～apartiefiieteeachaqueextremltedechaqueiongueurdecond時

raccordetcoude．doiventetreconformesaIaFigureletdoiventetreCOmPatibIesavecia

cEI61950Le刷etageterminedo（tetreCOniqueSurtOuteSaIongueuretlaconicitedoitetre

dansunrapportdela16・

52．2　　Formedu pas

LaFigure2montre～epro刷dufiktageetiesreIat10nSdimensionneIiesquiSiyrapportentet

indiqueianotationgeneraie

52．3　　Angiedufiietage

Liangieentre～esf～ancsduf～ietimeSuredansunp～anaxiaLdoitetrede600・Lab）SSeCtricede

cetangieestperpendICUlaireaPaxe・

6　Revetementさbase dezinc

LerevetementdezlnCdeiasurfaceexterieuredoitavo～「…eePa－SSeUrminimaiedeO・02mm・

La verifiCation doit etre effectuee par des mesures・En cas de蘭ge・i－epaiSSeurminimaIe

acceptab～edoitetredetermineepariamethodedecriteal’A…eXeA・
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46　Cieaning

TheconduitSha日beadequate－ycieanedbeforetheappiiCationoftheprOteCtivecoating・The

cIeanIngPrOCeSSShaIiieavetheexteriorand而eriorsurfacesoftheconduitinsuchacondition

thattheprotect－VeCOatingw用befirm）yadherentandsrnooth・aSdefinedin4・4・

4．7　Protectivecoatin9

4．7．1　Primarycoat…g

TheexterJOrSurfaceshaiibethoroughIyandeveniycoatedwithmeta旧czincappneddirectiyto

thesurfaceofthesteeisothatmetal－tO一metaicontactandgalvanicprotectionagainstcorrosion

areprovided．

The而eriorsurfacesha‖beprotectedbyazincorothersuitabiecorrosio…eSistantcoating・

4．7．2　　Secondarycoating

When an additionaicoatmgiS aPPIiedto enhancethe primaryCOat～ng，theevaiuatiOnforits

degreeofprotectionsh訓beoptionai・

473　　Alternativecoating

When an aJternative coatingis appIled to enhance or repiace the pr冊ary COatmg，the

evaiuation ofthe amountofcorrosion protection prOVIded shailbe the subJeCtOfa separate

Standard．

5　Dimensions

5．1　　DimensIOnS

The dimensions and mass of EHDERS condult Sh訓be m aCCOrdance with those gIVenin

Tabie1．

5．2　　Threads

5．2．1　　Generai

Thepitchandtheiengthofthethreadedportionateachendofeachiengthofconduit・niPPIe・

and elbow shaii be asindicatedin Figurel and shaii be compatibIe withiEC61950．The

comp～etethread shaiIbe tapered forits entireIength）and thetaperSha＝have a rati00fl

t016．

5．2．2　　Pitch form

The form of thread profiJe、the dimensionai reIat一〇nShips fo「form of thread and gene「ai

notationareshownin Figure2．

5．2．3　　Angieofthread

Theangiebetweenthesidesofthethread，meaSUredintheaxiaipはne－ShaHbe600・Theiine

bisectingthisangieisperpendicuiartotheaxis・

6　Zinc coating

The zlnC COatmg On the outs）de surface shaiI have a m面mum thiCkness of O，02mm・

CompIJanCeSha＝becheckedbymeasurement・incaseofadiSPute・them面mumacceptabIe

thicknessshaIibedeterrninedusingthemethoddescribedinAnnexA．
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7　F＝etageetChanfreinage

7．1Chaqueiongueurdeconduitetchaqueraccord ou coude doitetre刑ete auxdeux

extremites．ChaqueeXtremitedoitetrechanfreineeousou…Sea…autretraitementPOur

enleveriesbavuresetiesaretestranChantes・

7．2　LesfIletagesdo一VentetreCOnformesauXeXigenCeSde5・2・S‖e刑etageestreariseapres

i・appiiCationdurevetementabasedezinc言esfiietsdoiventetret「aites・aVantlnStaliationiaVeC

u旧eVetementPrOteCteurafindeprevenir－acorrosiorLCetraitementnedoitpasaffecterla

continulteeiectriqueatraverskJOnCtionapresirLSta臨on

8　Manchons

8．1　GenerailteS

8．1．1　ProtectiOnCOntreiacorrosion

Lasurfaceexte自eUredesmanChonsdoitetreprotegeeavecunreVetementabasedezirp

conformeauxeXigencesdeiiArticie6ietiasurfacelnterieuredo－tetretraiteeafind，empecher

queiacorros一〇…eSePrOduiseavant冊sta冊OnSu「1econduit

8．1．2　　Chanfreinage

Les deuxextremitesdes manchonsdoiventetrechanfreineesentrellOand1501afin de

preveniriadeteriorationdudebutdu捕etage（VoirF，gure4）・

Le diametre eXte陸Ur etialongueur des manchons doivent etre cOnformes a ceuX du

TabIeau2Unmanchondoitetref～XeSUrChaqueiongueurdeconduitiivre・

8．2　Fiietagesdesmanchons

Les捕etagesdesmanchonsconformesacettenOrmedoiventetreaflietdroitetavo～riameme

formedefiietagequece－iedesmetagesconiqueSdecritsen5・21・

LesdimensiOnSetIesto～erancessurdiametreaf－ancdefiietdoiventetreceIles～nd～queeSau

Tableau2e口estroncatureSdo～Ventetrece嶋SindiqueesaiaF，gUre3・

LedはmetreeXterieurdufiletageetiediametreafondde佃etvarientavecIediametreaflanc

defiiet．LaformedefiIetagedoitetrecomme一ndiqueaiaFigure2・

9　Coudes etraccords

Lescoudesetlesraccordsduconduitdoiventavo同esmemesdimensionsetiamemequaiite

que～eslongueursdroitesduconduitETLRA・1－sdoiventetretraites・reVetuS）fiIetesetmarqueS

pouridentifICationse一on～esexigenCeSdecettenCrme・Lesdimensionsdescoudesa900

doiventetreconformesaceilesduTabieau3・
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7　Threadingandchamfering

7．1Eachiengthofconduit．asweliaseachniPPieandeIbowshaiibethreadedatbothends

EachendshaiibechamferedorotherwlSetreatedtoremoveburrsandsharpedges．

7．2　ThreadsshaIicompiyw剛therequirementSOf52・ifthreadsarecutafterthezinccoating

hasbeenappiied言hethreads，beforeinstaliation．sha‖betreatedwithaprotectivecoatlngtO

preventcorrosわ∩．ThlStreatmentShal同otImPaireiectricaIcontinuitythroughthejointafter

lnStaIiation．

8　CoupLLngS

8．1　Genera1

8．1．1　Corrosion prOteCti°n

TheexteriorsurfaceofcoupiingS Shaiibeprotected bymeansofazinccoating・WhiChshaiI

compiywiththerequirementSOfCIause6・andthe面eriorSurfacesh訓betreatedtokeep

corrosionfromtakingpiacepriOrtOinstaHationontotheconduit・

8．1．2　　Chamfering

Bothends ofcoup冊gssh訓bechamferedbetweenllOand150日OPreVentdamagetothe

startofthethread（SeeFigure4）・

8．1．3　　DimensiOnS

Theoutsidediameterandlengthofcoup冊gssha‖beas～ndicatedinTabie2・Eachiengthof

conduitshallbesuppiiedwithonecoup”ngattached・

8．2　CoupIingthreads

8．2．1　　Thread form

Coupiingthreadsmaccordancewiththisstandard shaiIbestraight〈parallei）threadsofthe

samethreadformasthetaperthreadspecifiedin5・2・1・

8．2．2　　DimenSions

ThedimensionsandpltChdiamete川mitsshaiJbeasindicatedinTabie2iandthetrUnCatiOn

sha‖beasindlCatedinFigure3．

The major and minordほmeterSVaryWith the pitch diameter Thethreadform shailbe as

indicatedln FigUre2

9　Eib°WS and nippies

conduiteibowsandconduit…PPiessha旧avethesamedimensionsandqua血yempioyed活

stralghtlengthsofEHDERS cond時andsh訓betreated・COated言hreadedand markedfor

identification according to the requirementS Ofthis standard The dimensions of900elbows

shaLibeasindicated活TabIe3．
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10　Ductiiite

lO．1ProprleteSdecintrage

L・essaleSt COnSldere comrne Satisfa－Sant S主aPreS CintrageI（a surface deI’echan細0n ne

presente aucune craqueiure．0u S用∩）ya pas d，ouverture des soudures一VisibIes parune

personneayantunevuenormaieouuneVueCOrrigeealanormale・

10．2　Ductilitedurevetementabasedezinc

Laduc肌色desrevetementsprOteCteurSemPloyessuriessurfacesexterieureetinter～eUred’…

ConduitETLRAdoltetreVerifieepariiessa－SuivantiqUidoitav0両eudansi）a…eequisuitia

fabriCation

un echan帥0n de condultdoitetre cintre，atemPerature ambJante・aUtOurd’un mand…de

rayonspecifieauTableau3・

Les conduits des，gneS Par12H et16H sontc－ntreS a1800・Les conduits dedesignations

differentessontcintresa900．

LIessaiestconsiderecommesatisfalSantS上aPreSCintrage言erevetementdei’echantilIonne

presente nicraqueiure nIecaiILage apparents・Visibles par une perSO…e ayant Une Vue

normaieouunevueCOrrigee…＝anormaJe・

11Marquage

ll．1　Generaiites

LemarquagedoitetredurabieetfaciIementiisibie・

」，essaideconformiteestai’etude．

11，2informations necessaireS

Surchaque一〇ngueurdeconduitiraCCOrdetcoudedoiventetremarquesIenomdufabricanlou

duvendeurresponsabieou－amarquedeposeeouautressymboiesd，一dentificationa一nSiqueia

denomination・iconduiteiectriquetresIourdrigideenacier”，Oui‘ConduitETLRA・OU“ETLRA”・ii

n・estpasrequlSdemarquerIesraccordsdontはiongueursansfiietageest而erieurea25mm・
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10　Ductiiity

Thespec冊enisdeemedtohavepassedthetestifafterbendingthereisnocrackh90nthe

surface，0rOPen（ngOftheweid，∨～Sib（eundernorma一〇rCOrreCted－tO－nOrma同sion・

10．2　Duct冊yofzinccoating

Theduc冊yofprotectivecoatingsusedontheexterioror面er一〇rSurfacesofan訓DERS

conduitsha‖iecheckedbythefoi～ow～ngteSt，Whichshailbecarriedoutwi冊0neyearOf

AspecimenOfconduits剛bebentatambIenttemPeraturear0Undamandreltoaradius

spec南ed～nTabie3・

conduitsdesignatedas12Hand16Harebentat1800・ConduはofotherdesignatorSisbentat

Thespecimenisdeemedtohavepassedthetest～fafterbendingthereisnovisibiecracklngOr

fiakingofthecoating，VisibleundernormaiorcorrectedtonormaIV一Sion

ll Marklng

ll．1　Generai

Markingsha一一bedurabieandeasiiyIegibie・

TestforcompHanceunderconsideration・

11，2　Requiredinformation

Eachiengthofcondu～t）叩Pieandeibows剛bemarkedwiththenameofthema…facture「0r

responsibievendorortrademarkorotheriden時ngsymbCls，aSWe＝asthewords“Extra

Heavy－DutyE～ectr，Ca～RigidSteeiCond時Or《・訓DERSCond時Or“EHDERS”・Nippiesi

wherethe面hreadedportJOnisiessthan25mmiongineednotbemarked・
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Tableaul－DimenSionsetmassedesconduitsETLRA

60981＠CEi：2004

Tabieau2－Dimensions des manchons

Diametre ext‘高eur1） mm ��LongueLlr minimale mrn � ����DiametredLIC／hanfre高3） 

Minimum mm ��Maximum 　mm ��Minimum mnl ��Maximum 　mm 

16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 ‾155 �25 31 38 47 54 67 82 98 114 123 152 182 �7 8 7 5 7 3 6 3 3 8 4 9 �41，3 41，7 50．0 51，6 52，4 54，0 81．0 84．1 8Gf 89′3 100 108 �20 25 32 40 47 59 71 87 99 112 139 166 �35 68 18 94 04 11 27 15 85 60 60 50 �20 26 32 41 47 59 71 87 100 113 140 167 �68 01 59 35 45 51 83 71 40 10 10 10 �20 25 32 40 46 58 71 87 99 112 140 167 �27 60 00 77 86 93 12 00 70 40 20 40 �21 26 33 41 47 59 72 88 101 1113 141 168 �29 62 02 78 88 94 64 52 20 90 70 90 

1）Toierancesdudiametreexterieur： 

toIerancespos周VeS：　PaSd．exigences 

toIerancesnegatives：POurdesta用escommerciaiesinferieuresa35：　　　－Oi4mm 

pourdesta用escommerciaiessuperieuresouegaies台35十1％ 

2）Tbusi”）es‘tna読hionsontdesnIetagescy掴riques・ 

3）」，angleduchanfreIndoitetrecomprisentrelloei15〇・ 

（
）
　
　
　
　
　
－
．
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Tabiel－DirnensiOnSandmassofEHDERSconduit

Tradesize �OutsIde mm ��Minimum iength mm � ����Chamferdiameter3） 

M五両mum mm ��Maximum 　mm ��Minimum mm ��Maximum 　mm 

16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 155 �25 31 38 47 54 67 82 98 114 123 152 182 �7 8 7 5 7 3 6 3 3 8 4 9 �41．3 41，7 50，0 51，6 52．4 54，0 81．0 84，1 86，5 89，3 100 108 �20 25 32 40 47 59 71 87 99 112 139 166 �35 68 18 94 04 11 27 15 85 60 60 50 �20 26 32 41 47 59 71 87 100 113 140 167 �68 01 59 35 45 51 83 71 40 10 10 10 �20 25 32 40 46 58 71 87 99 112 140 167 �27 60 00 77 86 93 12 00 70 40 20 40 �21 26 33 41 47 59 72 88 101 113 141 168 �29 62 02 78 88 94 64 52 20 90 70 90 

1）Outsidediametertolerances： 

plustoIerances‥　　　nOreqUlrementS 

minust0lerances：　　fortradesIzessmailerthan35：　一0，4mm 

fortradeslzes35andiarger：　－1％ 

2）A＝coup間gshavestraighttappedlhreads・ 

3）ChamferangはShalibebetweenllPand150・ 
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Tabieau3－Dimensionsdecoudesa900

60981＠CEi：2004

DesignationdelataiIie �Rayonm涌maはi’axe 　duconduit 　rnm �LongueurdroiteITlinimalea 　chaqueextremite 　mm 

12 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 155 �102 114 146 184 210 241 267 330 381 406 610 762 �38 38 48 51 51＼ ‘51 76 79 83 86 92 9、5 

4 1 1 

2 3 

（1）　　Pas（P）

（2）　　LongueureffectiVeduflietage

（3）　　Longueurtotaleduflietage

（4）　　Diametresurfiancsatiextrem（tedufiietageEo

Pas（2） mm ��mm �� 

Effective mm ��Totaie mm 

12H 16H 21H 27H 35H 41日 53日 63H 78日 91H 103H 129H 155H �1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 �411 814 814 209 209 209 209 175 175 175 175 175 175 �15 19 24 30 39 45 57 69 84 97 110 136 163 �545 263 580 825 550 621 633 075 851 473 100 924 731 �10 13 13 17 18 18 19 28 30 31 33 35 38 �41 46 97 27 03 29 30 96 48 75 02 81 35 �15 19 20 24 25 26 26 39 41 42 43 46 49 �24 81 07 89 65 16 92 88 40 67 94 74 53 

（1）Lalettrei↓Hi’danslapremiereco）。nnePreCisequelecondultestdutypeETLRA・ 

（2）LatorerancepoL，「～ediametresurf（ancsauiveaudeEodoitetrede土日ourducanbre合bagueparrapporta…Veau・ 

Figure仁D…enSionsdesfiIetagesp。uriesconduitsETLRA
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Tabie3－DimenSions of900eib°WS

mm �nlm 

12 16 21 27 35 41 53 63 78 91 103 129 155 �notUSed 102 114 146 184 210 241 267 330 381 406 610 762 �notused 38 38 48 51 51 51 76 79 83 86 92 95 

（1）　　Pitch（p）

（2）　　EffectIVeiengthofthread

（3）　　Totailengthofthread

（4）　　PitchdIameteratendofthreadEo

Conduit deslgnation（1） �Pitch（2） mm �threadEo mm Taper1（016 �� 

Effective mm ��Total mm 

12H 16H z1H 27H 35H 41H 53H 63H 78H 91日 103日 129H 155H �1，411 1，814 1，814 2．209 2．209 2．209 2，209 3，175 3．175 3，175 3，175 3．175 3，175 �1 19 24 30 39 45 57 69 84 97 110 136 163 �545 263 580 825 550 621 633 075 851 473 100 924 731 �1 13 13 17 18 18 19 28 30 31 33 35 38 �41 46 97 27 031 29 30 9も 48 75 02 81 35 �1 1 20 24 25 26 ／－（26 39 41 ．42 43 46 49 �24 81 07 89 65 16 92 88 40 67 94 74 53 

（1）TheletteriiH’i証hefirstcoiu…denotesanEHDERSprOduct・ 

（Z）ThetokranceonpitchdiameteratEosh訓be土1turnoftheringgaugefrorn佃sh・ 

Figurel－DmenSionSOfthreadsforEHDERScondu－t
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5 　　　lEC525佃 

制etageexterieur

（1）　0，866025p：hauteurdufiiettrianguiりediangie60o

（2）　　0．800000p二hauteurduflIetage

（3）　　Pas

（4）

（10）

300＝angledufianc

lO47”＝angiedLlf＝etagecomque，deconicitela16

TroncaturedeIa cretedufiiet

Troncature afond defliet

LargeurdeはCrete

Largeurdufond

900

（11）　600

（12）　Crete

（13）　　Fond

Figure2－Pro刷debasedesfiletagesconiqueS

60981＠CEi：2004
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Externaithread

（1）　0．86602Sp＝he－ghtof600sharpVthread

（2）　0，800000p＝heightofthread

（3）　　P庸h

（4）　　300＝fiankangle

（5）　1047”＝threadtaperangieofl1016taper

（6）　　Depthoftruncat10natCreSt

（7）　Depthoftruncatl0natr00t

（8）　　Wtdthatcrest

（9）　　Widtha白00t

（10）　900

（11）　600

（12）　Crest

（13）　Root

Figure2－Basicformoftaperthread
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FJietageinti高eur

Pas

Fond

Troncaturem剛maie

Ttroncaturemaximaie

Cre厄

日auteurmaximaieduflktage

Hauteurdufiie＝rianguiairea（gu

60981＠CEi：2004

Pas �Hauteurdu fiiet aigu �［auteurdu 硝etage mm ��Troncature mm ���mm 

mm �mm �Min． �Max． �M活． �Max． �Toはrance �Min． �Max． �Toierance 

1．411 1．814 2，209 3，175 �1，222 1，571 1，913 12．750 �0，974 1，288 1，590 2．356 �1，129 1．451 1，767 2，540 �0．046 0，061 0，074、 0，104 �Oi124 0，142 0，160 0，198 �0，078 0，081 0，086 0，094 �0，053 0．069 0．084 0，122 �0．145 0，163 0，185 0，229 �0，092 0，094 0．101 0，107 

Figure3－LimitesdestroncatureSdescretesetdesfondsdefiretdesfiletages

exterieurs etinterieurs

工　　　　　　　－、
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⑤　　　　　IEC52∽4

両ernaIthread

Pはch

R00t

M面mumtruncation

MaximUmtrUnCati0n

Crest

Maximumheightofthread

HeightorsharpVthread

Pはch �Height°f SharpV thread �Jnm ��mm ���Equivaientwidthatcrestand 「00t 　mm 

mnl �rnm �M活． �Max． �M活． �Max． �ToIerance �Iv佃． �Max， �Toierance 

1，411 1，814 2．209 3，175 �1，222 1，571 1，913 2。750 �0，974 1．288 1，590 2，356 �1．129 1，451 1．767 2，540 �0，046 0．061 0．074 0，104 �0．124 0．142 0，160 0，198 �0，078 0，081 0．086 0．094 �0，053 0，069 0，084 0，122 �0．145 0，163 0，185 0，229 �0，092 0，094 0，101 0．107 

Figure3－LimitsonCreStandroottruncationofexte…alandinternaLthreads
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「添字52m4
（1）　　Diametreexte「ieUT

（2）　　DほmetreSurflancs

（3）　　AngieduchanfreIn

（4）　　D～ametreduchanfreIn

VoirieTabIeau2pouriesdimensions

Figure4－Dimensionsd，unmanchonmetaIl－qUeferreux



ー27－

SeeTable2fordimensions

Figure4－DimensionsofaferrOUSmetalcoupiing

60981＠惟C：2004
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Annexe A

（normatlVe）

EssaideLtpajsseurdurevetementabasedezincsurlesconduits

electriquestresiourdsrigidesenacier（ETLRA）

A．1　Exigence

Un revetement protecteur en zinc doit etre teiqu，un echantiiion de conduit ETLRA f面ne

presentepasdedep∂tdecuivreadherentetbriiiantapresquatreirnmersゆnSde60sdansune

SOiutl0n de suIfate de c川Vre．

A．2　S0lutionsexigeeS

La so山tion de suifate de cuivre doit etre obte…e a Partlr d’eau dlStiIはe et d●un reac描du

SUlfate de cuivre（CuSO4）・Dans un．recipienten cuivrePu dans un rec～Pientenverreien

po～yethyはne，Ou dans un autre materほUnOn reaCtifch証quementdansiequeisetrouVe Un

morceau br用ant de cuivre，500grammes de suifate de cuivre doivent etre dissous par冊re

d，eau chaude diStilLee，afin d’Obtenir une soiution ayant une densiteJegerement superieure a

l，186apresavoIrrefroid‖as〇両iona atemperatureambiantede18・3℃±1。C Toutacide

冊子e quiPeut etre PreSent doit etre neutraIise pari’aJOUt d’environl g±0）25g d’oxyde

cu面que（CuO）CUl g±0，25g d’hydroxyde cuNrlque（Cu（OH）2）pariitre de soiutiorL La

so冊ondoltetred血色eavecdei’eaudist用ee，a帥dIobtenirunedensited’exactement1．186a

unetemperaturede18i3cc±1cc・Lasoiutiondoitensuiteetref冊ee・

A．3　Preparationdesechant川OnS

Piusieurs echan帥0nS de150mm doiVent etre decoupes sur uneiongueur d’echan剛on du

conduitfini Enveiiiantaux自SqUeS POUriasante etaux nSqueS dincendies－Ies echantiiions

doiventetrenettoyesavecunsoivantorganIque・Chaqueechan帥ondoitensuiteetreexamine

pourdetectereventUeiiementdesdommagessurIerevetementenz～nC・etUneChan帥Onnon

endommagedoitetreseJectio…ePOuretreu帥sedansI－essa～

A．4　Etatdesurface dei’echantilIon

Lesechanti日onsseIectIOnneSdolVentetrerinCeS…‖’eau．Depius，tOuteSieu「ssu「facesdoivent

etre sechees avecune gaze propre Autantd’eau que possibie doit etre retiree au cours de

～′operationdesechage－dansiamesureo同IeauraientitはreactionentreIezincetiaso江面on・

compromettanta一nS＝esresu闇tsd－essai・Lasurfaceduzincdoitetresecheetpropreavant

qu・un echantiiion nes0両mmergedansはsoiutwndesulfatedecuivre工esechan帥ons ne

d01Vent PaS etre en COntaCt aVeCies mains ou tout autre eiement pouvant contamlner0U

endommagerlessurfaces・

A．5　　Methode d’essai

Unbecherenverre－enPOIyet回eneoudansunautremateriaunonreactifchimIquement，dont

IediametreestegaiadeuxfoisIediametremesuresur（echan帥on，doitetrerempiiavecは

soiution de suIfatede cuiVre unePrOfondeursuperieureou egaie a76mm Latemperalure

deia soiution doit etre mainte…e a（18，3土工1）OC．L’echantilion dClt etreimmerge dansIa

so間0n etSOUte…SUruneeXtremite au centredu becher，deteiLesortequ’unediStanCed“au

mCmS64mm desaIongueursoitimmergee・Liechan帥Ondoitresterdanslasoiutionpendant

60S，dureependantiaqueiIeiinedoitpasetredepraceIetiasoiutionnedoitpasetreagitee・



60981＠iEC：2004 ー29－

AnnexA

（nomatiVe）

Testforthickness ofzinccoatingonextra heavy－duty

electricairigidsteei（EHDERS）conduits

A．1　Requirement

A protective coating ofzlnC Shalibe such that a specimen offlnished EHDERS conduitdoes

not show a bright，adherent deposit of copper after four60－SeCOndimmersゆnSin a copper

SUiphatesoiution．

A．2　Solutions required

ThesoIutionofcopperSuIphateshaIibemadefromdis細edwaterandreagentgradeofcupriC

SUiphate（CuSO4）・inacopperconta～ner0rinagIassiPOiyethyiene，OrOtherchemiCaliynop－

reactive containerinwhicha brightpleCeOfcopperispresent，500gofthecuprlCSUiphateIS

to be disso）ved per冊e ofhotdis細ed watertC CbtaIn a SOIution that has a specificgravity

Slightiyhigherthan1，186afterthe soiutioniS COOied to r00m temPerature Of18，3oC±1cc・

Any free acid that might be presentis to be neutraiized by the addition of approximateiy

lg土0，25g ofcupricoxide（CuO）orl g±0－25g ofcuF周Chydroxlde（Cu（OH）2）per冊eof

so冊ion．Thes0両ionshallbe diIutedwith dlStiiiedwaterto obtaina specificgravityofexactiy

l，186atatemperatureof18，3cc±10C ThesoiutiOnShaiithenbe輔ered・

A．3　PreparationofsampIes

SeVerai150－mm SPeCimens shaiibe cutfrom a specimenlength ofthefinished conduit・With

PrudentattentiontotherisksofheaIthandtotheriskoffire言hespecimensshaIibecleaned

WlthanorganicsClvent・Eachspec…enSha旧henbeexammedforevidenceofdamagetothe

zinccoatmg，andonethatisnotdamagedshaiIbeselectedforuseinthetest・

A．4　Specimensurfacecondition

The selected specimens shaiibe…Sedin water・And aliofitS SUrfaces shaIibe dried with

cleancheesecIoth AsmuchofthewateraspossibieshaIibe「emovedinthedryingoperation，

aswaterslowsthe reaction betweenthezInCandthesoIution，therebyadverseLyaffectingthe

testresu（ts．The surface ofthezinCShaiIbe dryand ciean beforeaspecimenisimmersedin

thes。冊0nOfcopp：rSuiphate・Thespecimenssha＝notbetouchedbythehandsorany帥ng

eIsethatcancontaminateOrdamagethesurfaces．

A．5　　Test method

Agはss，POIyethylene，OrOtherchemicanynon一子eaCtivebeakerhavingadiameterequaIlotwlCe

thediametermeasuredoverthespecimenshaiIbe帥edwiththesoJLItionofcoppersuiphateto

a depth of nOtiess than76mm・The temperature of the soJL而on shailbe ma而ained at

（18，3土1，1）OC．Thespecimen sh訓beimmersedinthesoiutionandsupportedon one endin

thecentre ofthe beakersothatno自essthan64mm ofitsIengtr‖simmersed．Thespecimen

shaiiremainin the solution for60S，during which timeit shaiinot be moved nor shaJIthe

SOiution be stirred．
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Au bout des60S．i，echan帥On doit etre retire du becheri∴nCe一mmediatement aI’eau du

robinet frotte avec une gaZe PrOPreJuSC可a ce que tousies depets de cuivreさfaibie

adherencesolentretires．puiSiIdoはetresecheavecunegazep「OPre・Anouveau，iessurfaces

quiOnt eteimmergees ne do一Vent PaS etre en COntaCt aVeCies mains et aut「es obJetS et

substances pouVantIes endommagereties contarmner・La pa蘭e deI’echantiiion quia ete

immergeedoitetreexa…neeen netenant PaS COmPtedeszones刷eteesetdes parties de

l，echantiiion situees danslesIimites de13mm des extremites coupees etdansIesIlmites de

3mm de tousies bordslongitud～naUX COuPeS au COurS du processus de preparat一〇n de

I〝echant川on．

Lesdep6tsdecuivrebr用antsetaforteadherencedoiventetrenOteSi

EXCEPT／ON：Lecuivre adherantauxzonesfi／etees，partiesdes extremIteSCOupeeSa13mm

ettoutes／espartiesdesbordscoupesdefa90n／ongitudina／ea3mmnedo／tpaSetreprISen

COmpte

Lorsque du cuivre briiiant et adherent n，est pas trouveiie processus d“immersion・de

nettoyage，defrottement－desechage）d．examenetd七nregistrementdoitet「erepeteJuSqulaun

tota～dequatre一mmerSionsiOuJuSquiacequeIapresencedecu，VreSOitnotee・enU帥santle

meme echan帥on etIe meme becher de soiu的∩．Ai’issue des bains reaiiSeS Sur Chaque

echan帥on，ia soiution de suIfatedecu－Vreu帥seedo－tetre」etee・Une nouve帖partiedeIa

solutiondoitetreutiiiseepourchaqueechan帥OnSuivant・

A．6　　Resultats

iIned。itpasyav。汀dedepOtsdecu卑ebr川antsetadherents（ennetenantpascomptedes

zones佃etees et des parties cyPeeSindiquees ai’Article A・5）sur chac…des trois

echan細ons，aIasuitedes血merSiOnSdansiasoiutiondesuIfatedecuivre・



60981◎iEC‘2004
－31－

At the end of the60s perlOd言he specmen ShaiIbe removed from the beakeririnsed

lmmediate～y～nrUmingtaPWater・rubbedwithcieancheesecわthunt～ianyi00Seiyadher，ng

depositsofcopperareremOVediandshal冊enbed自edwithcieancheesecioth・Again）the

hands and otherdamaging and contaminating objects and substances shaiinottouch the

surfacesthatwereimmerSed．Thepartofthespecimenthatwas一mmerSedshaiibeexamined・

disregardinganythreadedareaandtheport剛SOfthespecimenw個n13mmofthecutends

andw剛直3mmofanyiong血dinaiedgescutintheprocessofpreparlngthespecimen・

Depositsofbright）firm，yadheringcopperShallbenoted・

EXCEPTlON・CopperadhemgtOthreadedareas言he13mmcutendportions′andany3mm

IongltUdina／cut－edgeportionssha／Ibedis′egarded・

whenbrightadheringcopperisnotfound・theprocessofimmers町WaSh一ng了Ubbing・drying－

exami…g and recording shaiibe repeated up to a totaioffourimmers～OnS・Or…刷the

presenceofcopperisnotediuSingthesamespecimenandbeakerofsoiution・Afterthedips

are compIeted on any singie specimen・the used soiution of copper suLphate shai吊e

dlSCarded．AfreshportionofthesoiutionshaIibeusedforeachsucceed活gspecimen・

A〟6　　ResuIts

Ther。Shailnot be any evidence of bright，adherent deposits of copper（disregardlng the

thr。adedareaandcutportionsnotedinCはUSeA・5）。nany。fthethreespecimensfo‖owing

theimmers10nSlntOthecoppersuiphates〇両On・
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