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ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ

K
αθώς οι ηλεκτρολογικοί κανονισμοί θα 
πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και 
σχολαστικά, οι ηλεκτρολόγοι είναι υπο-

χρεωμένοι να κατασκευάζουν τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις λαμβάνοντας υπόψη κάποιες 
κρίσιμες συνιστώσες ελέγχου.

Είναι ενδεικτική η απόφαση 268/2010 του Α-
ρείου Πάγου, η οποία αναφερόταν σε αιτιο-
λογημένη καταδίκη για το έγκλημα της αν-
θρωποκτονίας από αμέλεια ηλεκτρολόγου, ο 
οποίος κατά τη σύνδεση της αντλίας του νε-
ρού με τον πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, με παραλείψεις και θετικές ενέργειες, 
προκάλεσε το θάνατο του παθόντος.
Συμπέρασμα: Οι ηλεκτρολογικοί κανονισμοί 
τηρούνται απαρέγκλιτα!
Παρακάτω παρατίθενται τα συστήματα TN 
τα οποία πρέπει να ελέγχονται για τη σωστή 
τους λειτουργία. 

Συστήματα

Ένα ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από μια 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρι-
κή εγκατάσταση. Για λόγους που σχετίζονται 
με τα Πρότυπα ασφάλειας των ηλεκτρικών 
συστημάτων, τα συστήματα διαχωρίζονται 
σε τύπους που έχουν να κάνουν με τη σχέ-
ση της ηλεκτρικής πηγής με τα εκτεθειμέ-
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να αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης 
και τη γη.

TN-C

Στο σύστημα TN-C οι λειτουργίες του 
ουδέτερου και του προστατευτικού α-
γωγού συνδυάζονται σε έναν αγωγό 
PEN, σε ολόκληρο το σύστημα. Όλα 
τα εκτεθειμένα μέρη της εγκατάστα-
σης συνδέονται με τον αγωγό PEN.

TN-S 

Το σύστημα TN-S έχει διαχωρισμέ-
νους, σ’ όλη την έκτασή του, τους ου-
δέτερους αγωγούς και τους προστα-
τευτικούς αγωγούς. Όλα τα εκτεθει-
μένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης 
συνδέονται με τον προστατευτικό α-
γωγό μέσω του κύριου ακροδέκτη 
γείωσης της εγκατάστασης.

TN-C-S

Στο σύστημα TN-C-S οι λειτουργίες 
του ουδετέρου και του προστατευτι-
κού αγωγού συνδυάζονται σε έναν 
αγωγό σε μέρος του συστήματος. Η 
συνηθισμένη μορφή του συστήματος 
αυτού του τύπου είναι αυτή του σχε-
τικού σχήματος, όπου η παροχή είναι 
τύπου TN-C και οι εγκαταστάσεις εί-
ναι τύπου TN-S. 
Ο αγωγός PEN γειώνεται σε διάφορα 
σημεία. Όλα τα εκτεθειμένα αγώγιμα 
μέρη της εγκατάστασης συνδέονται 
με τον αγωγό PEN μέσω του κύριου 
ακροδέκτη γείωσης και του ακροδέ-
κτη του ουδετέρου, και αυτοί οι δύο 
ακροδέκτες γεφυρώνονται μαζί (ου-
δετερογείωση).
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TN-C ΣΎΣΤΗΜΑ: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, 
(2) ηλεκτρόδιο γείωσης εγκατάστασης

TN-S ΣΎΣΤΗΜΑ: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, 
(2) ηλεκτρόδιο γείωσης εγκατάστασης

TN-C-S ΣΎΣΤΗΜΑ: (Α) αρχή της εγκατάστασης, (1) κύριος ζυγός γείωσης, 
(2) ηλεκτρόδιο γείωσης εγκατάστασης


