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II
(Πράξεις, γιά τήν ισχύ τών οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)
1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Φεβρουαρίου 1982

γιά την προσέγγιση των νομοθεσιών τών Κρατών μελών έπί τοϋ ηλεκτρολογικού ύλικοϋ πού
χρησιμοποιείται σέ έκρηκτικό περιβάλλον όρυχείων μέ εύφλεκτα άέρια
(82/ 130/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση τής Επιτροπής O,

τή γνώμη τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτρο
πής (3),

δτι πρέπει επίσης νά γίνει δεκτό στήν άγορά τό ήλεκτρο
λογικό ύλικό πού έφαρμόζει τεχνικές μεθόδους διαφορε
τικές άπό τίς μεθόδους αύτών τών έναρμονισμένων
προτύπων έξασφαλίζοντας συγχρόνως ένα έπίπεδο
άσφάλειας ισοδύναμο μέ τό έπίπεδο τοϋ ύλικοϋ πού είναι
σύμφωνο πρός τά έναρμονισμένα πρότυπα'

δτι, πάντως, ή εξακρίβωση τής πιστότητας στά έναρμο
νισμένα πρότυπα ή τής ισοδυναμίας τοϋ έπιπέδου άσφά
λειας πρός τό έπίπεδο τοϋ ύλικοϋ πού είναι σύμφωνο μέ
τά έναρμονισμένα πρότυπα πρέπει νά πραγματοποιείται
άπό έναν όργανισμό άναγνωρισμένο άπό ένα Κράτος
μέλος, κατόπιν δοκιμασιών καί έπαληθεύσεων'

Εκτιμώντας :

δτι ή ισχύουσα νομοθεσία τών Κρατών μελών, γιά την
έξασφάλιση τής άσφάλειας του ηλεκτρολογικού ύλικοϋ
πού χρησιμοποιείται σέ έκρηκτικό περιβάλλον όρυχείων
μέ εύφλεκτα άέρια, έμφανίζει άποκλίσεις άπό τό ένα
Κράτος μέλος στό άλλο, οί όποιες μπορεί νά παρεμποδί
σουν τίς συναλλαγές'
δτι είναι δυνατόν νά καταργηθούν οί άποκλίσεις αύτές
μέ τήν προσέγγιση τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών,
ώστε νά μπορεί νά διατεθεί στήν άγορά, σέ όλόκληρη ν
τήν Κοινότητα, τό ηλεκτρολογικό ύλικό πού χρησιμο
ποιείται σέ έκρηκτικό περιβάλλον όρυχείων μέ εύφλεκτα
άέρια καί πού είναι σύμφωνο μέ τά έναρμονισμένα
πρότυπα'

(») ΕΕ άριθ. C 104 τής 28 . 4. 1980, σ . 92.
(2) ΕΕ άριθ. C 197 τής 4. 8 . 1980, σ . 66.
O) ΕΕ άριθ. C 205 τής 11 . 8. 1980, σ. 28.

δτι τό θετικό άποτέλεσμα αύτών τών δοκιμασιών καί
έπαληθεύσεων πρέπει νά πιστοποιείται μέ πιστοποιητικό
καί τό κοινοτικό διακριτικό σήμα, άναγνωρισμένα σέ
δλα τά Κράτη μέλη '
δτι είναι άπαραίτητη μιά γρήγορη προσαρμογή τών τε
χνικών κανόνων πού καθορίζονται άπό τά έναρμονισμέ
να πρότυπα σχετικά μέ τό ηλεκτρολογικό ύλικό πού
χρησιμοποιείται σέ έκρηκτικό περιβάλλον όρυχείων μέ
εύφλεκτα άέρια, γιά νά ληφθεί ύπόψη ή πρόοδος
τής τεχνικής' δτι, γιά νά διευκολυνθεί ή έφαρμογή τών

μέτρων πού είναι άπαραίτητα γιά τό σκοπό αύτό, είναι
σκόπιμο νά προβλεφθεί μιά διαδικασία πού καθιερώνει
στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρατών μελών καί τής
Επιτροπής στά πλαίσια μιας έπιτροπής προσαρμογής
στήν τεχνική πρόοδο τών όδηγιών πού έχουν γιά σκοπό
τήν έξάλειψη τών τεχνικών έμποδίων στίς ένδοκοινοτι
κές συναλλαγές στόν τομέα τοϋ ήλεκτρολογικοϋ ύλικοϋ
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"Αρθρο 3

πού χρησιμοποιείται σέ έκρηκτικό περιβάλλον τών
όρυχέίων μέ εύφλεκτα άέρια'

ότι τό ηλεκτρολογικό υλικό πού χρησιμοποιείται σέ
έκρηκτικό περιβάλλον τών όρυχείων μέ εύφλεκτα άέρια
είναι δυνατόν νά είναι έπικίνδυνο, μολονότι είναι πιστο
ποιημένο καί έπισημασμένο μέ τρόπο πού έπιτρέπει τήν
έλευθερη κυκλοφορία του' ότι είναι σκόπιμο γι' αυτό νά

O καθορισμός των ύπόγειων έργασιών των όρυχείων μέ
εύφλεκτα άέρια, οι όποιες μπορεί νά κινδυνεύουν άπό τά
άέρια αύτά, καί τών έγκαταστάσεων έπιφανείας των
όρυχείων αύτών, οί όποιες μπορεί νά κινδυνεύουν άπό τά
έκρηκτικά άέρια πού διοχετεύονται άπό τό σύστημα
ύπόγειου έξαερισμοϋ, άφήνεται στήν πρωτοβουλία τών
Κρατών μελών.

προβλέπεται μιά διαδικασία μέ σκοπό τήν άποτροπή του
κινδύνου αύτοΰ'

Αρθρο 4

ότι, σέ διάφορες χώρες, ή μεταλλευτική νομοθεσία
καλύπτει καί τίς έγκαταστάσεις έπιφανείας τών όρυχεί
ων μέ εύφλεκτα άέρια καί δτι είναι στό έξης άναγκαΐο νά
περιληφθεί στήν όδηγία αύτή τό ήλεκτρολογικό ύλικό
πού χρησιμοποιείται στίς έγκαταστάσεις αυτές" ότι
γι'αύτό είναι σκόπιμο νά γίνει παρέκκλιση άπό τήν

1 όδηγία 76/ 117/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου της 18ης Δεκεμ
βρίου 1975 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών
Κρατών μελών τών άναφερομένων στό ήλεκτρολογικό
ύλικό πού χρησιμοποιείται έντός έκρήξιμης άτμοσφαί
ρας (·), καί στήν όδηγία 79/ 196/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου
της 6ης Φεβρουαρίου 1979 περί προσεγγίσεως τών νομο
θεσιών τών Κρατών μελών πού άφοροϋν τό ήλεκτρολογι
κό ύλικό πού δύναται νά χρησιμοποιηθεί σέ άτμόσφαιρα
ύπέχουσα τόν κίνδυνο έκρήξεως καί πού άπαιτεϊ όρισμέ
νους τρόπους προστασίας (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

"Αρθρο 1

Ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στό ηλεκτρολογικό
ύλικό πού χρησιμοποιείται στις ύπόγειες έργασίες
όρυχείων μέ εύφλεκτα άέρια τά όποϊα μποροΰν νά τίς
θέσουν σέ κίνδυνο.

Κατά παρέκκλιση άπό τίς όδηγίες 76/ 117/ΕΟΚ καί
79/ 196/ΕΟΚ, ή παρούσα όδηγία έφαρμόζεται στό ήλε
κτρολογικό ύλικό πού χρησιμοποιείται στίς εγκαταστά
σεις έπιφανείας τών όρυχείων αύτών οί όποιες μπορεί νά
κινδυνεύουν άΛό τά εύφλεκτα άέρια πού διοχετεύονται
άπό τό σύστημα υπόγειου έξαερισμοϋ.

"Αρθρο 2

1 . Τά Κράτη μέλη δέν μπορούν, γιά λόγους άσφαλείας
άπέναντι στούς κινδύνους άναφλέξεως τών άερίων τών
όρυχείων, νά άπαγορεύσουν τήν πώληση ή τήν έλευθερη
κυκλοφορία ή τή χρήση σύμφωνα μέ τόν προορισμό
του, του ήλεκτρολικοϋ υλικού πού αναφέρεται στά
άρθρα 1 καί 2:

— τοΰ όποιου ή συμφωνία μέ τά έναρμονισμένα πρό
τυπα άποδεικνύεται μέ πιστοποιητικό πιστότητας
πού χορηγείται ύπό τίς συνθήκες πού προβλέπει τό
άρθρο 8 καί μέ έπίθεση τοΰ κοινοτικού διακριτικού
σήματος πού προβλέπει τό άρθρο 11 '
— τό όποΐο διαφέρει άπό τά έναρμονισμένα πρότυπα,
έπειδή ό σχεδιασμός ή ή κατασκευή του δέν προβλέ
πονται άπό τά πρότυπα αύτά άλλά τοΰ όποιου οί

δοκιμασίες καί έπαληθεύσεις έπέτρεψαν νά άποδει
χθεΐ ότι έξασφαλίζει άσφάλεια τουλάχιστον ισοδύνα
μη πρός τήν άσφάλεια πού έξασφαλίζει τό ύλικό πού
είναι σύμφωνο πρός τά έναρμονισμένα πρότυπα'
αύτό θά πρέπει νά άποδεικνύεται μέ πιστοποιητικό
έλέγχου πού χορηγείται ύπό τίς συνθήκες πού προ
βλέπει τό άρθρο 9 καί μέ έπίθεση τοΰ κοινοτικού
διακριτικοΰ σήματος πού προβλέπει τό άρθρο 11 .
2. Ώς χρήση σύμφωνη μέ τόν προορισμό του, κατά τήν
έννοια της παρούσας όδηγίας, νοείται ή χρήση τοΰ
ήλεκτρολογικοΰ ύλικοΰ στά μέρη δπου ύπάρχει πιθανό

τητα τά άέρια τοϋ όρυχείου νά σχηματίσουν μέ τόν άέρα
έκρηκτικό μείγμα, όπως προβλέπεται στά έναρμονισμέ
να πρότυπα καί όπως άναφέρεται στά πιστοποιητικά
πιστότητας ή έλέγχου.

3 . Οί όροι έγκαταστάσεως καί χρήσεως διέπονται άπό
τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις
τοΰ κάθε Κράτους μέλους, έφόσον δέν διέπονται άπό
άλλες κοινοτικές διατάξεις.
4. Ώς έναρμονισμένα πρότυπα, κατά τήν έννοια της
παρούσας όδηγίας, νοούνται τά εύρωπαϊκά πρότυπα
(ΕΝ) πού άναγράφονται στό παράρτημα A, μέ τίς τροπο
ποιήσεις τοΰ παραρτήματος B.

Κατά τήν έννοια της παρούσας όδηγίας, ώς ήλεκτρολο
γικό ύλικό νοούνται δλα τά μέρη τών ήλεκτρικών έγκα
ταστάσεων ή όποιαδήποτε άλλη διάταξη πού λειτουργεί
μέ ήλεκτρισμό .

"Αρθρο 5

1 . Οί τροποποιήσεις τοΰ περιεχομένου τών παραρτημά
των, οί όποιες θά ήταν άπαραίτητες νά έπέλθουν γιά νά
(>) ΕΕ άριθ. L 24 τής 30. 1 . 1976, σ. 45 .
(*) ΕΕ άριθ. L 43 τής 20. 2. 1979, σ. 20.

ληφθεί υπόψη ή έξέλιξη της τεχνικής, θεσπίζονται
σύμφωνα μέ τή διαδικασία του άρθρου 7 .
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2. Κάθε ζήτημα πού εχει σχέση μέ τά πιστοποιητικά
έλέγχου πού άναφέρει τό άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη
περίπτωση καί πού χορηγούνται κατά τούς δρους του
άρθρου 9, μπορεί νά έξεταστεΐ στά πλαίσια της διαδικα
σίας αύτη ς.
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τούς έγκεκριμένους όργανισμούς του άρθρου 14. Επιβε
βαιώνει δτι ό τύπος του σχετικού ήλεκτρολογικοΰ ύλι

κοϋ είναι σύμφωνος μέ τά έναρμονισμένα πρότυπα .
'Αντίγραφο τοΰ πιστοποιητικού πιστότητας διαβιβάζεται
στά Κράτη μέλη καί στήν Έπιτροπή σέ προθεσμία ένός
μήνα άπό τήν έκδοση του πιστοποιητικού.

Αρθρο 6

1 . Ή έπιτροπή περιορισμένης συμμετοχής του μονίμου
όργάνου γιά τήν άσφάλεια καί τό ύγιεινό περιβάλλον στά
άνθρακωρυχέϊα καί τίς άλλες έξορυκτικές βιομηχανίες,
ή όποία ιδρύθηκε μέ τίς άποφάσεις τοϋ Συμβουλίου τής
9ης 'Ιουλίου 1957, τής 11ης Μαρτίου 1965 καί τής
27ης Ιουνίου 1974 έπιφορτίζεται μέ τά καθήκοντα πού

καθορίζει τό άρθρο 5 . Ή έπιτροπή αύτή άποτελεΐται άπό
έκπροσώπους των Κρατών μελών καί προεδρεύεται άπό
έναν έκπρόσωπο τής Επιτροπής.

2. Ή έπιτροπή συντάσσει τόν έσωτερικό κανονισμό
της .

Ό έγκεκριμένος όργανισμός πού προβαίνει στίς δοκιμα

σίες καί έπαληθεύσεις τοΰ ηλεκτρολογικού ύλικοϋ τηρεί
σχετικά πρακτικά τά όποια τίθενται στή διάθεση τών
Κρατών μελών.

2. Ό έγκεκριμένος όργανισμός πού χορήγησε τό πιστο
ποιητικό πιστότητας μπορεί νά τό άνακαλέσει, έφόσον
διαπιστώσει δτι τό πιστοποιητικό αύτό δέν έπρεπε νά
είχε χορηγηθεί ή δτι δέν έκπληρώθηκαν οί έπιβαλλόμενοι
δροι. Μπορεί άκόμη νά άνακαλέσει τό πιστοποιητικό
αύτό, άν ό κατασκευαστής διαθέτει στήν αγορά ηλε
κτρολογικό ύλικό πού δέν είναι σύμφωνο μέ τόν τύπο
ύλικοϋ γιά τό όποιο χορηγήθηκε τό πιστοποιητικό πιστό
τητας .

"Αρθρο 7

1 . Σέ περίπτωση πού γίνεται προσφυγή στή διαδικασία

τοΰ παρόντος άρθρου, ή έπιτροπή συγκαλείται άπό τόν
πρόεδρό της είτε μέ δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα
άπό αϊτηση έκπροσώπου Κράτους μέλους.

Διαβιβάζει άντίγραφο τής άνακλητικής πράξεως στήν
Έπιτροπή καί στά Κράτη μέλη , τά όποια τό διαβιβάζουν
στούς έγκεκριμένους όργανισμούς.

Ή άνάκληση αύτή είναι αιτιολογημένη μέ άκρίβεια'
δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 παράγραφος 4.

2. Ό πρόεδρος ύποβάλλει στήν έπιτροπή σχέδιο μέ
τρων πού πρέπει νά ληφθούν. Ή έπιτροπή διατυπώνει τή
γνώμη της μέσα σέ προθεσμία τήν όποία μπορεί νά
καθορίσει ό πρόεδρος άνάλογα μέ τό πόσο έπεΐγον είναι
τό σχετικό θέμα. 'Αποφαίνεται μέ πλειοψηφία σαραντα
πέντε ψήφων' οί ψήφοι τών Κρατών μελών σταθμίζονται
δπως προβλέπεται στό άρθρο 148 δεύτερη παράγραφος
τής συνθήκης. Ό πρόεδρος δέν συμμετέχει στήν ψηφο
φορία .
3 . α) Ή Έπιτροπή άποφασίζει τή λήψη τών προτεινό
μενων μέτρων, έφόσον είναι σύμφωνα μέ τή γνώ
μη τής έπιτροπής.

β) Έφόσον τά προτεινόμενα μέτρα δέν είναι σύμφω
να μέ τή γνώμη τής έπιτροπής ή έλλείψει γνώμης,
ή Έπιτροπή υποβάλλει τό ταχύτερο στό Συμβού
λιο πρόταση σχετική μέ τά μέτρα πού πρέπει νά
ληφθούν . Τό Συμβούλιο αποφαίνεται μέ ειδική
πλειοψηφία.

γ) "Αν τό Συμβούλιο δέν άποφανθεΐ μέσα σέ τρεις
μήνες άπό τή σύγκλησή του, ή Έπιτροπή άποφα
σίζει τή λήψη τών προτεινόμενων μέτρων.

Ή άνάκληση δπως καί ή άρνηση χορηγήσεως πιστοποι
ητικού πιστότητας κοινοποιούνται άμέσως στόν ένδια
φερόμενο. Στήν κοινοποίηση άναφέρονται καί οί δυνα
τότητες ένδικων μέσων σύμφωνα μέ τίς Ισχύουσες νομο
θεσίες τών Κρατών μελών καί οί προθεσμίες γιά τήν
. ύποβολή τών ένδικων μέσων αύτών.
3 . Τά έγγραφα πού χρησιμοποιούνται γιά τήν πιστοποί
ηση τοΰ ήλεκτρολογικοΰ υλικού πρέπει νά διατηρούνται
στήν κατοχή τοΰ έγκεκριμένου αύτοΰ όργανισμοΰ καί νά

y τίθενται, έφόσον ύπάρξει άνάγκη, στή διάθεση τής

Επιτροπής καί τών άλλων Κρατών μελών ώστε νά είναι

δυνατός λεπτομερής έλεγχος ώς πρός τήν άσφάλεια'
πάντως τά έγγραφα αύτά παραμένουν έμπιστευτικά.

4. Ή Έπιτροπή δημοσιεύει άποσπάσματα τών πιστο
ποιητικών πιστότητας στήν Επίσημη Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αρθρο 9
/

"Αρθρο 8
1 . Τό πιστοποιητικό πιστότητας τοΰ άρθρου 4 παρα
γραφος 1 πρώτη περίπτωση χορηγείται άπό έναν άπό

1 . Τό πιστοποιητικό έλέγχου τοΰ άρθρου 4 παράγρα
φος 1 δεύτερη περίπτωση χορηγείται άπό έναν άπό τούς
όργανισμούς τοΰ άρθρου 14. Βεβαιώνει δτι ό τύπος
τοΰ ήλεκτρολογικοΰ ύλικοϋ έξασφαλίζει άσφάλεια
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τουλάχιστον Ισοδύναμη μέ τήν ασφάλεια τού ύλικοΰ πού

είναι σύμφωνο πρός τά έναρμονισμένα πρότυπα.

'Αριθ. L 59/ 13

ασκήσεως ένδικων μέσων σύμφωνα μέ τίς Ισχύουσες
νομοθεσίες των Κρατών μελών καί oi προθεσμίες γιά τήν
άσκηση των ένδικων μέσων αύτών.

2. Τό Κράτος μέλος, πρίν χορηγήσει ένα πιστοποιητικό
έλέγχου καί μέ πρωτοβουλία τού ένδιαφερόμενου έγκε
κριμένου οργανισμού, διαβιβάζει τά έγγραφα πού χρησι
μοποιούνται γιά τήν πιστοποίηση τού υλικού, δηλαδή

τήν περιγραφή, τά πρακτικά τών δοκιμασιών καί έπλλη

θεύσεων στίς όποιες προβαίνει ό όργανισμός αυτός, καί
τό σχέδιο τού πιστοποιητικού έλέγχου, πρός τήν Επι
τροπή καί τά άλλα Κράτη μέλη τά όποια τά διαβιβάζουν
στούς έγκεκριμένους όργανισμούς τους. Τά Κράτη μέλη
αύτά πρέπει, μέσα σέ τέσσερις μήνες άπό τήν άνακοίνω
ση αυτή , νά έκφράσουν ένδεχομένως πρός τό ένδιαφερό
μενο'Κράτος μέλος τή διαφωνία τους ή νά ζητήσουν τήν
προσφυγή στήν έπιτρόπή τού άρθρου 6. 'Αντίγραφο
κάθε άνακοινώσεως άποστέλλεται στήν Επιτροπή .
"Ολη ή άλληλογραφία είναι έμπιστευτική .
3 . Τό Κράτος μέλος έπιτρέπει τή χορήγηση τού πιστο
ποιητικού έλέγχου, έφόσον κανένα άλλο Κράτος μέλος
δέν έκφράσει τή διαφωνία του ούτε ζητήσει τήν προ
σφυγή στήν έπιτροπή πρίν τή λήξη της προθεσμίας της
παραγράφου 2.

7. Τά έγγραφα πού χρησιμοποιούνται γιά τήν πιστοποί
ηση του ήλεκτρολογικού ύλικοΰ πρέπει νά διατηρούνται
στήν κατοχή τού έγκεκριμένου αύτοϋ όργανισμοΰ, καί
τίθενται, έφόσον υπάρχει άνάγκη , στή διάθεση της Επι
τροπής καί τών άλλων Κρατών μελών ώστε νά είναι
δυνατός λεπτομερής έλεγχος ώς πρός τήν άσφάλεια'
πάντως, τά έγγραφα αύτά παραμένουν έμπιστευτικά .
8. Ή Επιτροπή δημοσιεύει άποσπάσματα τών πιστο
ποιητικών έλέγχου στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

. Αρθρο 10

'Αντίγραφα τών έγγράφων πού άναφέρονται στό άρθρο 8
παράγραφος 3 καί στό άρθρο 9 παράγραφος 7 διαβι
βάζονται, υστέρα άπό αΐτησή του, στόν κάτοχο τοϋ
πιστοποιητικού ό όποιος μπορεί νά τά χρησιμοποιήσει
δπως κρίνει.

4. Στήν άντίθετη περίπτωση καί άφού λάβει γνώση τής
γνώμης τής επιτροπής, ή Έπιτροπή αποφαίνεται σχετι
κά μέ τήν αίτηση πιστοποιητικού έλέγχου.
Άρθρο 11

5 . 'Αντίγραφο τοϋ πιστοποιητικού έλέγχου διαβιβάζεται
στήν Έπιτροπή καί στά Κράτη μέλη μέσα σέ ένα μήνα
άπό τή χορήγηση τού πιστοποιητικού αύτοΰ' τά Κράτη
μέλη τό διαβιβάζουν στούς έγκεκριμένους όργανισμούς
τους. Ό έγκεκριμένος όργανισμός πού διεξήγαγε τίς
δοκιμασίες καί έπαληθεύσεις τού ηλεκτρολογικού υλι
κού συντάσσει τά τελικά πρακτικά , τά όποια παραμέ
νουν στή διάθεση τών Κρατών μελών.

6. Ό έγκεκριμένος όργανισμός πού χορήγησε ένα πι
στοποιητικό έλέγχου μπορεί νά τό άνακαλέσει, έφόσον
διαπιστώσει δτι τό πιστοποιητικό αύτό δέν έπρεπε νά
είχε χορηγηθεί ή δτι δέν τηρήθηκαν οί έπιβαλλόμενοι
δροι. Μπορεί, ακόμη , νά άνακαλέσει τό πιστοποιητικό
αύτό, άν ό κατασκευαστής διαθέσει στήν άγορά ήλε

1 . Τό κοινοτικό διακριτικό σήμα πού έπιθέτει o κατα
, σκευαστής στό ήλεκτρολογικό ύλικό βεβαιώνει δτι τό
ύλικό αύτό είναι σύμφωνο μέ τόν τύπο ύλικοΰ στό όποιο
είχε χορηγηθεί πιστοποιητικό πιστότητας ή έλέγχου καί

τό όποιο έχει ύποστεΐ τίς κατ' ιδίαν έπαληόεύσεις καί
δοκιμές, πού είτε προβλέπονται άπό τά έναρμονισμένα
πρότυπα, σέ περίπτωση πού έχει χορηγηθεί πιστοποιητι
κό πιστότητας, είτε μνημονεύονται στό ίδιο τό πιστοποι
ητικό έλέγχου .

Ό τύπος τού κοινοτικού διακριτικού σήματος ύπάρχει
στό παράρτημα Γ σημείο I. Τό σήμα αύτό πρέπει νά
έπιτίθεται κατά τρόπο ώστε νά είναι εύδιάκριτο, εύανά
γνωστο καί άνθεκτικό.

κτρολογικό ύλικό πού δέν είναι σύμφωνο μέ τόν τύπο

υλικού στόν όποιο χορηγήθηκε τό πιστοποιητικό πιστό
τητας .

Διαβιβάζει άντίγραφο τής άνακλητικής πράξεως στήν
Έπιτροπή καί στά Κράτη μέλη τά όποια τό διαβιβάζουν
στούς έγκεκριμένους όργανισμούς τους.

Ή άνάκληση αύτή είναι αιτιολογημένη μέ άκρίβεια'

2. Τά Κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ό κατασκευαστής νά
μήν έπιθέτει τό κοινοτικό διακριτικό σήμα παρά μόνο
άν έχει πάρει τό άντίστοιχο πιστοποιητικό πιστότητας ή
έλέγχου. Παίρνουν έπίσης κάθε πρόσφορο μέτρο γιά νά

άπαγορεύσουν τήν έπίθεση σημάτων ή έπιγραφών πού θά

μπορούσαν νά δημιουργήσουν σύγχυση μέ τό κοινοτικό
διακριτικό σήμα σέ ύλικό πού δέν έχει λάβει πιστοποιη
τικό πιστότητας ή έλέγχου.

δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 8 .
Ή άνάκληση δπως καί ή άρνηση χορηγήσεως πιστοποι
ητικού έλέγχου κοινοποιούνται άμέσως στόν ένδιαφερό
μενο. Στήν κοινοποίηση άναφέρονται καί οί δυνατότητες

3 . Τό πιστοποιητικό πιστότητας ή έλέγχου μπορεί νά
προβλέπει δτι τό ήλεκτρολογικό ύλικό θά συνοδεύεται

άπό όδηγίες πού θά καθορίζουν τίς ειδικές προϋποθέσεις
χρήσεως.
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4. "Αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ελέγχου, σύμφωνα
μέ τό άρθρο 9, γιά τύπο ήλεκτρολογικοΰ ύλικοΰ πού δέν
είναι σύμφωνος μέ τά έναρμονισμένα πρότυπα, τό δια
κριτικό κοινοτικό σήμα πρέπει νά συμπληρώνεται δπως
άναγράφεται στό παράρτημα Γ σημείο II. '
5 . Ό τύπος του πιστοποιητικού πιστότητας παρατίθε
ται στό παράρτημα Δ .

"Αρθρο 12

Τά Κράτη μέλη παίρνουν κάθε μέτρο γιά τήν Ικανοποιη
τική έπίβλεψη της κατασκευής τοΰ ήλεκτρολογικοΰ ύλι
κοΰ πού ύπάγεται στήν παρούσα όδηγία.
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Αρθρο 14

Κάθε Κράτος μέλος άνακοινώνει στά άλλα Κράτη μέλη
καί στήν - Επιτροπή τόν κατάλογο τών έγκεκριμένων
όργανισμών πού είναι, άρμόδιοι νά προβαίνουν στίς έπα
, ληθεύσεις καί δοκιμές τοϋ ύλικοΰ ή/καί νά χορηγούν
πιστοποιητικά πιστότητας καί έλέγχου, καθώς καί τόν
κατάλογο τών παραληπτών της προβλεπόμενης στά
άρθρα 8 καί 9 άλληλογραφίας.

Ή άνακοίνωση αύτή πρέπει νά όλοκληρωθεΐ τό άργότε
ρο έξι μήνες μετά τήν κοινοποίηση τής παρούσας όδη
γίας. Κάθε Κράτος μέλος άνακοινώνει άμέσως κάθε
τροποποίηση τών καταλόγων αυτών.

Αρθρο 15
Αρθρο 13

1 . "Αν, μετά άπό έξέταση σέ βάθος, ένα Κράτος μέλος
διαπιστώσει δτι ήλεκτρολογικό ύλικό παρουσιάζει
κίνδυνο γιά τήν άσφάλεια, άν καί είναι σύμφωνο μέ τύπο
ύλικοΰ στόν όποιο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πιστό
τητας ή έλέγχου, τό κράτος αύτό μπορεί προσωρινά νά
άπαγορεύσει ή νά ύποβάλει σέ είδικούς δρους τή διάθεση
αύτοϋ τοΰ ύλικοΰ στήν έπικράτειά του. Ενημερώνει
άμέσως σχετικά τά άλλα Κράτη μέλη καί τήν Επιτρο
πή , άναφέροντας τούς λόγους γιά τήν άπόφασή του.
2. Άφοϋ διαβουλευθεί μέσα σέ έξι έβδομάδες ή Επι
τροπή μέ τά Κράτη μέλη, κατόπιν διατυπώνει τό ταχύ
τερο τή γνώμη της καί παίρνει τά κατάλληλα μέτρα.
3 . "Αν κατά τή γνώμη τής Επιτροπής είναι άπαραίτη
τες τεχνικές προσαρμογές ώς πρός τά έναρμονισμένα
πρότυπα, οί προσαρμογές αύτές θεσπίζονται μέ τή διαδι
κασία τοΰ άρθρου 7. Στήν περίπτωση αύτή , τό Κράτος
μέλος πού έλαβε διασφαλιστικά μέτρα μπορεί νά τά
διατηρήσει μέχρι νά άρχίσουν νά έφαρμόζονται οί προ
σαρμογές αύτές.

Τά Κράτη μέλη μεριμνούν γιά τή γνωστοποίηση στήν
Επιτροπή του κειμένου τών διατάξεων έσωτερικοϋ
δικαίου πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν
παρούσα όδηγία.

Τά Κράτη μέλη μεριμνούν γιά τή γνωστοποίηση στήν
Επιτροπή τοϋ κειμένου τών διατάξεων έσωτερικοϋ
δικαίου πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν
παρούσα όδηγία .

Αρθρο 16

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

"Εγινε στις Βρυξέλλες, στίς 15 Φεβρουαρίου 1982.
Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
P. de KEERSMAEKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ CENELEC (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ!
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ)

1 . Ηλεκτρολογικό ύλικό γιά εκρηκτικά περιβάλλοντα

Γενικοί κανόνες — ΕΝ 50 014, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977, μέ τήν τροποποίηση άριθ. 1 .
2. Ηλεκτρολογικό όλικό γιά έκρηκτικά περιβάλλοντα

Έμβύθιση σέ έλαιο «o» — ΕΝ 50 015 , πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 , μέ τήν τροποποίηση άριθ. 1 .
3 . Ηλεκτρολογικό ύλικό γιά έκρηκτικά περιβάλλοντα
Εσωτερική ύπερπίεση «p» — ΕΝ 50 016, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 , μέ τήν τροποποίηση άριθ. 1 .
4. 'Ηλεκτρολογικό ύλικό γιά έκρηκτικά περιβάλλοντα
Κονιώδης πλήρωση «q» — ΕΝ 50 017, πρώτη έκδωση Μαρτίου 1977, μέ τήν τροποποίηση άριθ. 1 .
5 . 'Ηλεκτρολογικό ύλικό γιά έκρηκτικά περιβάλλοντα
Άντιαναφλεκτικό περίβλημα «d» — ΕΝ 50 018, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 , μέ τήν τροποποίηση
άριθ. 1 .

6. 'Ηλεκτρολογικό ύλικό γιά έκρηκτικά περιβάλλοντα
Αύξημένη άσφάλεια «e» — ΕΝ 50 019, πρώτη έκδοση Μαρτίοϋ 1977 , μέ τήν τροποποίηση άριθ . 1 .
7 . 'Ηλεκτρολογικό ύλικό γιά έκρηκτικά περιβάλλοντα

Φυσική άσφάλεια «i» — ΕΝ 50 020, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977, μέ τήν τροποποίηση άριθ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ TON ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Προσαρτημα 1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1 . Τό κείμενο του 6.3 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 014, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 , αντικαθίστα
ται άπό τό άκόλουθο κείμενο:
«Τά πλαστικά περιβλήματα τών όποιων ή έπκράνεια, προβαλλόμενη πρός όποιαδήποτε κατεύθυνση ,
ύπερβαίνει τά 100 cm2 ή τά όποια έχουν γυμνά μεταλλικά τμήματα πού έχουν, κάτω άπό τίς πιό
δυσμενείς συνθήκες στήν πράξη, χωρητικότητα ώς πρός τή γη μεγαλύτερη άπό 3 pF πρέπει νά είναι
σχεδιασμένα ώστε νά άποφεύγεται ό κίνδυνος άναφλέξεως άπό ηλεκτροστατικά φορτία , κάτω άπό
κανονικές συνθήκες χρήσεως, συντηρήσεως καί καθαριότητας .
Ό κανόνας αύτός έκπληρώνεται:

— είτε μέ κατάλληλη έπιλογή τοϋ όλικοϋ: ή άντίσταση τής μονώσεως, δταν μετρηθεί κατά τή μέθοδο
πού περιγράφεται στό 22.4.7 τοΰ παραρτήματος αύτοΰ, δέν πρέπει νά ύπερβαίνει:
— 1 GQ στούς 23 ± 2 °C καί 50 ± 5 % σχετική ύγρασία, ή

— 100 GÛ κάτω άπό τίς συνθήκες χρήσεως μέ άκραΐες τιμές θερμοκρασίας καί ύγρασίας πού
καθορίζονται γιά τό ηλεκτρολογικό ύλικό' τό σημείο X άναγράφεται μςτά τήν έγγραφή του
πιστοποιητικού δπως άναφέρεται στό 26.2.9"
— είτε μέ τό μέγεθος, σχήμα, διάταξη ή άλλες προστατευτικές μεθόδους" τότε, ή άπουσία
έπικίνδυνων ήλεκτροστατικών φορτίων πρέπει νά έξακριβωθεϊ μέ πραγματικές δοκιμές άναφλέ
ξεως μείγματος άέρα-μεθανίου περιεκτικότητας σέ μεθάνιο (8,5 ± 0,5) % .
Πάντως άν δέν είναι δυνατό νά άποφευχθεϊ τελείως κατά τή σχεδίαση ό κίνδυνος άναφλέξεως, μιά
προειδοποιητική πινακίδα πρέπει νά άναφέρει τά μέτρα άσφαλείας πού πρέπει νά ληφθούν στήν
πράξη .»
2. Τό κείμενο τοΰ 22.4.7 τοΰ Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 014, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977, άντικαθί
σταται άπό τό άκόλουθο κείμενο :

«Ή άντίσταση μετριέται στό ίδιο τό τμήμα τοΰ περιβλήματος, άν τό έπιτρέπει τό μέγεθός του, ή σέ
δοκίμιο πού άποτελεΐται άπό μιά όρθογώνια πλάκα διαστάσεων δπως φαίνεται στό σχήμα 2 . Στήν
έπιφάνεια τής πλάκας είναι βαμμένα δύο παράλληλα ήλεκτρόδια μέ άγώγιμο χρώμα , τοΰ όποιου ό
διαλύτης δέν έπηρεάζει τήν άντίσταση μονώσεως.
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Σχήμα 2

Δοκίμιο μέ βαμμένα άγώγιμα ηλεκτρόδια

(Διαστάσεις σέ χιλιοστόμετρα)

Ή έπιφάνεια του δοκιμίου πρέπει νά είναι άθικτη . Καθαρίζεται μέ άπεσταγμένο νερό, μετά μέ
ίσοπροπυλική άλκοόλη (ή μέ όποιονδήποτε δλλο διαλύτη πού μπορεί νά άναμειχθεϊ μέ τό νερό καί
πού δέν αλλοιώνει τό ύλικό του δοκιμίου), μετά πάλι μέ άπεσταγμένο νερό καί τέλος στεγνώνεται.
Κατόπιν, χωρίς νά αγγιχτεί άπό γυμνά χέρια , υποβάλλεται έπί 24 ώρες στίς συνθήκες θερμοκρασίας
καί ύγρασίας πού περιγράφονται στό σημείο 6.3 . Ή δοκιμή διενεργείται κάτω άπό τίς ίδιες
συνθήκες.

Ή συνεχής τάση πού έφαρμόζεται μεταξύ των ήλεκτροδίων έπί ένα λεπτό είναι 500 V ± 10 V.
Κατά τή διάρκεια της δοκιμής, ή τάση αυτή πρέπει νά είναι αρκετά σταθερή ώστε τό ρεΰμα φορτίσεως
πού όφείλεται στίς αύξομειώσεις της τάσεως νά είναι άμελητέο ώς πρός τό ρεϋμα πού διατρέχει τό
δοκίμιο. Αύτό σημαίνει δτι σέ όρισμένες περιπτώσεις είναι άναγκαία ή χρήση συστοιχιών ή
συσσωρευτών.

Ή άντίσταση μονώσεως είναι ό λόγος της συνεχούς τάσεως πού έφαρμόζεται μεταξύ των ήλεκτρο
δίων πρός τό συνολικό ρεύμα πού ρέει μεταξύ τους, δταν ή τάση έχει έξασκηθεΐ έπί ένα λεπτό .
Οί μέθοδοι πού μπορούν νά χρησιμοποιηθούν άναφέρονται στό παράρτημα Γ.

"Αν ύπάρχει κίνδυνος ό καθαρισμός νά άλλοιώσει τή σημασία τών άποτελεσμάτων της δοκιμής,
έπιτρέπεται νά γίνει ένδεχόμενα μιά συμπληρωματική δοκιμή χωρίς προηγούμενο καθαρισμό του
δοκιμίου.»

'Αριθ . L 59/ 18

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Προσάρτημα 2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ I

ΑΝΤΙΑΝΑΦΛΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ «d »

1 . Προσθήκη στό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 018, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 :

« 11.7 . Στά άντιαναφλεκτικά περιβλήματα της όμάδας I, τά μονωτικά ύλικά πού ύφΐστανται ήλεκτρι
κές φορτίσεις, οί όποιες θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν τόξα στόν αέρα καί οί όποιες προέρχονται
άπό όνομαστικά ρεύματα μεγαλύτερα άπό 16 A (σέ συσκευές διακόπτη όπως διακόπτες κυκλώματος ,
τηλεδιακόπτες, άπομονωτές) πρέπει νά άνταποκρίνονται στή δοκιμή (άντίσταση ρεύματος διαρροής)
κατά τή δημοσίευση άριθ. 112 της IEC (International Electrotechnical Commission, Διεθνής ' Ηλεκτρο
τεχνική Επιτροπή). Ή δοκιμή αύτή πρέπει νά γίνει μέ 50 σταγόνες καί τάση 400 V , άλλά μέ διάλυμα
πού περιέχει (0,1 ± 0,002) % χλωριούχο άμμώνιο κατά μάζα , καί (0,5 ± 0,002) % άλκυλο-ναφθαλε
νοθειώδους νατρίου κατά μάζα σέ άπεσταγμένο ή άπιονισμένο νερό . Ή ειδική άντίσταση του
διαλύματος είναι ( 170 ± 5) Ω cm στούς (23 ± 1 ) °C.
Πάντως, τά μονωτικά ύλικά πού άναφέρονται παραπάνω καί πού δέν άνταποκρίνονται στή δοκιμή
αύτή , μπορούν νά χρησιμοποιηθούν ύπό τόν δρο ότι ό όγκος τους θά περιορίζεται στό 1 % τού
συνολικού όγκου τού κενού περιβλήματος ή , άν ένας κατάλληλος μηχανισμός ανιχνεύσεως έπιτρέπει
τή διακοπή , άπό τήν πλευρά τής τροφοδοτήσεως, της ήλεκτρο (τροφο)δοτήσεως τού περιβλήματος
πρίν δημιουργηθεί έπικίνδυνη κατάσταση έξαιτίας τής ένδεχόμενης άποσύνθεσης τού περιβλήματος" ή
παρουσία καί ή άποτελεσματικότητα ένός τέτοιου μηχανισμού πρέπει νά έξακριβωθούν άπό τό
σταθμό έλέγχου.»

2. Τό κείμενο τού 12.3 τού Εύρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 018 , πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 , άντικαθί
σταται άπό τό άκόλουθο κείμενο:
« 12.3 . 1 . Τό μήκος καί τό διάκενο των άντιαναφλεκτικών συνδέσμων τού άντιαναφλεκτικοΰ περιβλή
ματος τών συσκευών ρευματοληψίας, πού συμπλέκονται μηχανικά ή ήλεκτρικά , πρέπει νά καθορί
ζονται άπό τόν όγκο πού ύπάρχει τή στιγμή άποσυνδέσεως τών έπαφών.
12.3.2. Τά άντιαναφλεκτικά περιβλήματα, τύπος προστασίας «d », τών συσκευών ρευματοληψίας
πού συμπλέκονται μηχανικά ή ήλεκτρικά πρέπει νά διατηρούν τίς ιδιότητές τους σέ περίπτωση
έσωτερικής έκρηξης τόσο όταν οί ρευματολήπτες καί οί ρευματοδότες βρίσκονται σέ έπαφή όσο καί
κατά τή στιγμή άποσυνδέσεως τών έπαφών.

12.3.3 . Ή βάση τών ρευματοδοτών πρέπει νά διατηρεί τίς άντιαναφλεκτικές Ιδιότητες τοϋ περιβλή
ματος στό όποιο είναι συναρμολογημένη καί δταν άκόμη ό ρευματολήπτης έχει άφαιρεθεϊ.»
3 . Ή άκόλουθη σημείωση πρέπει νά προστεθεί μετά τό δεύτερο έδάφιο τού 14.1.1 τού Εύρωπαϊκού
Προτύπου ΕΝ 50 018, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977 :

«Σημείωση: Είναι επίσης δυνατό νά δοκιμαστούν τά περιβλήματα χωρίς τό περιεχόμενο,ύλικό . Στήν
περίπτωση οίύτή , ό σταθμός έλέγχου πρέπει νά άναφέρει στό πιστοποιητικό, σύμφωνα μέ τίς
προτάσεις τού κατασκευαστή , τά είδη περιεχόμενων ύλικών πού γίνονται δεκτά καί τίς συνθήκες
συναρμολογήσεώς τους.»

4. "Ενα νέο τμήμα προστίθεται στό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 018, πρώτη έκδοση Μαρτίου 1977:

«ΤΜΗΜΑ IV

ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

16. Διακόπτες

Τά άντιαναφλεκτικά περιβλήματα τής όμάδας I πού περιέχουν διακόπτες οί όποιοι, δταν λειτου
ργούν, παράγουν τόξα ή σπινθήρες πού μπορούν νά άναφλέξουν ένα έκρηκτικό μείγμα πρέπει νά
άνταποκρίνονται στίς άκόλουθες άπαιτήσεις:
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16.1 . Μονωτικά μεσα

"Ολοι oi γυμνοί αγωγοί, έκτός από τούς αγωγούς φυσικής ασφάλειας πού είναι σύμφωνοι προς τό
Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 020 ή άπό τούς άγωγούς γειώσεως, πρέπει νά είναι δυνατόν νά τεθούν
έκτός τάσεως μέ χρήση ένός μονωτικού μέσου πρίν νά άνοιχτεΐ τό άντιαναφλεκτικό περίβλημα.
Τό μονωτικό μέσο αύτών των άντιαναφλεκτικών περιβλημάτων πρέπει:
16.1.1 . Είτε νά είναι ένσωματωμένο στό άντιαναφλεκτικό περίβλημα' στήν περίπτωση αύτή , τά μέρη
πού μένουν ύπό τάση μετά τό άνοιγμα του μονωτικού μέσου πρέπει νά προστατεύονται σύμφωνα μέ
έναν άπό τούς τυποποιημένους τρόπους προστασίας πού άναφέρονται στό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ
50 014 Γενικοί κανόνες, καί ή πρόσβαση σ'αύτά πρέπει νά παρεμποδίζεται άπό ένα κάλυμμα μέ τήν
έπιγραφή «ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΥΠΟ ΤΑΣΗ». Αύτό δέν άφορα τά μέρη πού παραμένουν ύπό τάση τών
κυκλωμάτων φυσικής άσφάλειας τά όποια είναι σύμφωνα πρός τό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 020
Φυσική άσφάλεια «i».

Σημείωση: "Αν πρόκειται γιά αύξημένη άσφάλεια «e», σύμφωνα μέ τό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ
50 019, ό έκζητούμενος βαθμός άσφάλειας μπορεί νά μειωθεί άπό 1Ρ 54 σέ ΙΡ 20.
16.1.2. Είτε νά είναι ένσωματωμένο σέ ένα περίβλημα σύμφωνο πρός έναν άπό τούς τυποποιημένους
τρόπους προστασίας πού άναφέρονται στό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες.

16.1.3 . Είτε νά άποτελεϊται άπό ένα βύσμα καί μιά ύποδοχή σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοϋ 12.3 του
παρόντος Ευρωπαϊκού Προτύπου .
16.2. Πόρτες ή καλύμματα
16.2.1 . Πόρτες ή καλύμματα ταχείας λειτουργίας:

Αύτές οί πόρτες ή τά καλύμματα πρέπει νά κλειδώνονται μηχανικά μέ ένα διακόπτη ώστε:

α) τό περίβλημα νά διατηρεί τίς ίδιότητες τών άντιαναφλεκτικών περιβλημάτων, τρόπος προστασίας
«d», έφόσον ό διακόπτης είναι κλειστός, καί
β) νά είναι δυνατόν νά κλείσει ό διακόπτης μόνον δταν αύτές οί πόρτες ή τά καλύμματα
έξασφαλίζουν τίς ίδιότητες τών άντιαναφλεκτικών περιβλημάτων, τύπος προστασίας «d».
16.2.2. Πόρτες ή καλύμματα πού κλείνουν μέ βίδες:

Αύτές οί πόρτες ή τά καλύμματα πρέπει νά φέρουν τήν έπιγραφή «ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΥΠΟ ΤΑΣΗ».
16.3 . Συμπληρωματικοί όροι

Τά άντιαναφλεκτικό περιβλήματα μέ πόρτα ή κάλυμμα πού κλείνει μέ βίδες (βλέπε 16.2.2) υπόκεινται
στούς άκόλουθους συμπληρωματικούς δρους:

16.3.1 . Ή σήμανση πρέπει νά περιλαμβάνει τό σύμβολο X πού καθορίζεται στό Εύρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες.

16.3.2. Τό πιστοποιητικό πρέπει νά άναγράφει τίς συνθήκες χρήσεως πού πρέπει νά τηρούνται γιά νά
έξασφαλιστεΐ ή άσφάλεια .

Σημείωση: Οί συνθήκες χρήσεως πού πρέπει νά άναγράφονται στό πιστοποιητικό έξαρτώνται άπό τή
φύση τής συσκευής πού περικλείεται στό άντιαναφλεκτικό περίβλημα :
— άν τό περίβλημα περιέχει μόνο ένα διακόπτη , ένδεχομένως μέ έπικουρικές έπαφές, ζυγούς πίνακα
διανομής καί στοιχεία συνδέσεως, τό πιστοποιητικό πρέπει νά άναφέρει ότι τό περίβλημα δέν
μπορεί νά περιέχει κανένα άλλο ήλεκτρικό έξάρτημα'

— δν τό περίβλημα μπορεί νά περιέχει άλλα ηλεκτρικά έςαρτήματα, τό πιστοποιητικό πρέπει νά
άναφέρει δτι ένα μονωτικό μέσο πρέπει νά βρίσκεται κοντά στό περίβλημα .
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Υποδοχές και βύσματα λαμπτήρων

17.1 . Οί κανόνες πού άκολοΟθοϋν έφαρμόζονται στις ύποδοχές καί τά βύσματα λαμπτήρων πού
πρέπει νά σχηματίζουν σάν σύνολο άντιαναφλεκτικό περίβλημα, τρόπος προστασίας «d», γιά νά
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν σέ φωτιστικές συσκευές αύξημένης άσφάλειας, τύπος προστασίας
« e ».

17.2. Ή συσκευή πού έμποδίζει τήν αύτόματη χαλάρωση της συνδέσεως τοϋ λαμπτήρα, ή όποία
άπαιτέϊται σύμφωνα μέ τό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 019 Αύξημένη άσφάλεια «e» ύπό 4.3.3 , μπορεί
νά παραλειφθεί στίς βιδωτές ύποδοχές πού είναι έφοδιασμένες μέ διακόπτη ταχείας ένέργειας μέ
άντιαναφλεκτικό περίβλημα, τύπος προστασίας «d», ό όποιος αποσυνδέει όλους τούς πόλους του
κυκλώματος του λαμπτήρα πρίν άπό τήν άποσύνδεση της έπαφής.
17.3 . Υποδοχές γιά κυλινδρικά βύσματα

ν

17.3.1 . Οί ύποδοχές των σωλήνων φθορισμού πρέπει:

— νά είναι μονοπολικές, καί
— νά είναι σύμφωνες πρός τή δημοσίευση 61.2 της ΔΗΕ.
17.3.2. "Αλλες ύποδοχές: Τό μήκος του άντιαναφλεκτικοϋ συνδέσμου μεταξύ της ύποδοχής καί τοϋ
βύσματος, τή στιγμή της άποσυνδέσεως της έπαφής, πρέπει νά είναι τουλάχιστον 10 mm .
17.4. Υποδοχές γιά βιδωτά βύσματα

17.4.1 . Τό σπειρωτό τμήμα τής ύποδοχής πρέπει νά είναι κατασκευασμένο άπό ύλικό άνθεκτικό στή
διάβρωση ύπό τίς πιθανές συνθήκες χρήσεως.
17.4.2. Κατά τή στιγμή τοϋ άνοίγματος τής έπαφής κατά τό ξεβίδωμα τοϋ βύσματος, δύο τουλάχι
στον όλόκληρες στροφές τοϋ κοχλύα πρέπει νά είναι βιδωμένες.

17.4.3 . Στίς βιδωτές ύποδοχές E 27 καί E 40 τού ήλεκτρολογικοϋ ύλικοΰ των όμάδων ΙΙΒ καί ΙΙΓ, ή
ήλεκτρική έπαφή πρέπει νά πραγματοποιείται μέ έλαστικά στοιχεία έπαφής. Επιπλέον, κατά τό
βίδωμα καί τό ξεβίδωμα τοϋ λαμπτήρα , ή άποκατάσταση καί τό άνοιγμα τής έπαφής πρέπει νά
γίνονται στό έσωτερικό άντιαναφλεκτικοϋ περιβλήματος, τύπος προστασίας «d», τής όμάδας ΙΙΓ.

Σημείωση: Οί κανόνες τοϋ 17.4.3 δέν είναι άπαραίτητοι ούτε γιά τό ήλεκτρολογικό ύλικό των όμάδων
I καί ΙΙΑ ούτε γιά τίς βιδωτές ύποδοχές E 10 καί E 14.»

.

Προσάρτημα 3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ I
i

ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ «i »

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: Στά όρυχεια μέ έκρηκτικά άέρια τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας χρησιμο
ποιείται άντί γιά τόν δρο «σύστημα» ό δρος «Anlage».

1 . Πεδίο έφαρμογής
1.1 . Τό παράρτημα αύτό περιέχει τούς ειδικούς κανόνες γιά τήν κατασκευή καί δοκιμή των ήλεκτρικών
συστημάτων φυσικής άσφάλειας πού προορίζονται όλόκληρα ή σέ μέρη γιά έγκατάσταση σέ έκρηκτικά
περιβάλλοντα όρυχείων μέ εύφλεκτα άέρια ώστε νά έξασφαλίζουν δτι τά ήλεκτρικά αύτά συστήματα δέν
θά προκαλέσουν έκρηξη στό γύρω περιβάλλον.
1.2. Τό παράρτημα αυτό συμπληρώνει τό Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 020 Φυσική άσφάλεια «i» (πρώτη
έκδοση, Μάρτιος 1977) τοϋ όποιου οί κανόνες έφαρμόζονται στήν κατασκευή καί τίς δοκιμές τοϋ
ήλεκτρολογικοϋ ύλικοΰ φυσικής άσφάλειας καί τοϋ συναφούς ήλεκτρολογικοϋ ύλικοϋ.
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1.3 . Τό παράρτημα αυτό δέν άντικαθιστά τους κανόνες γιά εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικοϋ

φυσικής άσφάλειας του συναφούς ήλεκτρολογικοϋ ύλικοΰ καί των ήλεκτρικών συστημάτων φυσικής
άσφάλειας .

2. 'Ορισμοί

2.1 . Οι άκόλουθοι όρισμοί, ειδικοί γιά τά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής άσφάλειας, έφαρμόζονται στό
παράρτημα αύτό. Συμπληρώνουν τούς όρισμούς πού ύπάρχουν στά Εύρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50 014
Γενικοί κανόνες, καί ΕΝ 50 020 Φυσική άσφάλεια «i».
2 .2. Ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας

Σύνολο ηλεκτρολογικών ύλικών καθορισμένων σέ ένα περιγραφικό συστηματικό κείμενο στό όποιο τά
κυκλώματα ένδοσυνδέσεως ή τά μέρη τέτοιων κυκλωμάτων, πού προορίζονται γιά χρήση σέ έκρηκτικό
περιβάλλον, είναι κυκλώματα φυσικής άσφάλειας τά όποϊα άνταποκρίνονται στούς κανόνες τοΰ παραρ
τήματος αύτοϋ.
2.3 . Πιστοποιημένο ήλεκτρικά σύστημα φυσικής άσφάλειας
Ηλεκτρικό σύστημα σύμφωνο πρός τό 2.2 γιά τό όποιο ένας σταθμός έλέγχου έχει έκδώσει πιστοποιητι
κό πού πιστοποιεί/βεβαιώνει δτι ό τύπος ήλεκτρικοΟ συστήματος είναι σύμφωνος μέ τό παράρτημα
αύτό .

Σημείωση I: Δέν είναι άπαραίτητο κάθε ήλεκτρολογικό όλικό ένός ήλεκτρικοΟ συστήματος φυσικής
άσφάλειας νά είναι πιστοποιημένο χωριστά, πρέπει δμως νά μπορεί νά αναγνωρίζεται εύκολα .
Σημείωση 2: Εφόσον τό έπιτρέπουν οΐ έθνικοί κανόνες έγκαταστάσεως, τά ήλεκτρικά συστήματα πού
είναι σύμφωνα πρός τό 2.2 γιά τά όποϊα ή γνώση των ήλεκτρικών παραμέτρων των πιστοποιημένων
ήλεκτρολογικών ύλικών φυσικής άσφάλειας, τών πιστοποιημένων συναφών ήλεκτρολογικών ύλικών , τών
μή πιστοποιημένων συσκευών πού είναι σύμφωνες πρός τό σημείο 1.3 τοΰ Εύρωπαϊκοϋ Προτύπου
ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες, καί γιά τά όποια ή γνώση τών ήλεκτρικών καί φυσικών παραμέτρων τών
στοιχείων καί τών αγωγών ένδοσυνδέσεως όδηγουν στό άναμφίβολο συμπέρασμα δτι διατηρείται ή
φυσική ασφάλεια, μπορούν νά έγκατασταθοϋν χωρίς συμπληρωματικό πιστοποιητικό .
2.4 Εξαρτημα

Ήλεκτρολογικό όλικό πού περιλαμβάνει μόνο στοιχεία συνδέσεως καί διακοπής μέ φυσική άσφάλεια καί
πού δέν θέτει σέ κίνδυνο τή φυσική, άσφάλεια του συστήματος, δπως κιβώτια άκροδεκτών, κιβώτια
συνδέσεως, ρευματοδότες, διακόπτες, κλπ .

3 . Κατηγορίες ήλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας
3.1 . Τά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής άσφάλειας, ή τά μέρη τους, κατατάσσονται σέ μία άπό τίς
κατηγορίες ia καί ib. Οί κανόνες τοϋ παραρτήματος αύτοϋ Ισχύουν καί γιά τίς δύο κατηγορίες, έκτός άν
άναφέρεται διαφορετικά .
Σημείωση: Τά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής άσφάλειας ή τά τμήματά τους μπορούν νά άνήκουν σέ
κατηγορίες διαφορετικές άπό τίς κατηγορίες του ήλεκτρολογικοϋ ύλικού φυσικής άσφάλειας καί τοϋ
συναφούς ήλεχρολογικοΰ ύλικοΰ πού άποτελοϋν τό σύστημα ή τό τμήμα του . 'Ακόμη , διαφορετικά

τμήματα ένός ήλεκτρικοΰ συστήματος φυσικής άσφάλειας μπορούν νά άνήκούν σέ διαφορετικές
κατηγορίες.
3.2. Κατηγορία ia

Τά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής άσφάλειας ή τά τμήτατά τους άνήκουν στήν κατηγορία ia, άν
άνταποκρίνονται στούς κανόνες γιά ήλεκτρολογικό ύλικό φυσικής άσφάλειας κατηγορίας ia (βλέπε
Εύρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50 020 Φυσική άσφάλεια σημείο 4.1 ), άλλά τό ήλεκτρικό σύστημα φυσικής
άσφάλειας, ώς σύνολο, θεωρείται ένα μόνο ήλεκτρολογικό ύλικό.
3.3 . Κατηγορία w

Τά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής άσφάλειας ή τά τμήματά τους άνήκουν στήν κατηγορία ib , αν
άνταποκρίνονται στούς κανόνες γιά ήλεκτρολογικό ύλικό τής κατηγορίας ib (βλέπε Ευρωπαϊκό Πρότυπο
ΕΝ 50 020 Φυσική άσφάλεια σημείο 4.2), άλλά τό ήλεκτρικό σύστημα φυσικής άσφάλειας, ώς σύνολο,
θεωρείται ένα μόνο ήλεκτρολογικό ύλικό .
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4. 'Αγωγοί διασυνδέσεως ηλεκτρικού συστήματος φυσικής όσφάλαας
4.1 . Οί ήλεκτρικές παράμετροι καί δλα τά χαρακτηριστικά τών άγωγών ένδιασυνδέσεως πού χαρακτηρί
ζουν ένα ήλεκτρικό σύστημα φυσικής άσφάλειας πρέπει νά καθορίζονται άπό τά έγγραφα πιστοποιήσεως
τοΰ ήλεκτρικοϋ αύτοΰ συστήματος, στό μέτρο πού ή φυσική άσφάλεια έξαρτάται άπό αύτά.

4.2 "Αν ένα πολύκλωνο καλώδιο περιέχει διασυνδέσεις πού είναι τμήματα περισσοτέρων άπό ένα
κυκλωμάτων φυσικής άσφάλειας, τό καλώδιο πρέπει νά άνταποκρίνεται στους άκόλουθους κανόνες:

4.2.1 . Τό πάχος κατ' άκτίνα τής μονώσεως πρέπει νά είναι άνάλογο πρός τή διάμετρο του άγωγοϋ. "Αν ή
μόνωση είναι άπό πολυαιθυλένιο, τό πάχος της κατ' άκτίνα πρέπει νά είναι τουλάχιστον 0,2 mm .
4.2.2. Πρίν εγκαταλείψει τό έργοστάσιο κατασκευής, τό πολύκλωνο καλώδιο πρέπει νά ύποστεΐ
διηλεκτρικές δοκιμές έναλλασσόμενου ρεύματος οί όποιες πραγματοποιούνται σύμφωνα μέ τούς δρους ή
τοϋ σημείου 4.2.2.1 ή του σημείου 4.2.2.2. Ή έπιτυχία τών δοκιμών αύτών πιστοποιείται μέ πιστοποιητικό
δοκιμών πού έκδίδει ό κατασκευαστής τού καλωδίου.
4.2.2.1 . Είτε κάθε άγωγός, πρίν συναρμολογηθεί σέ καλώδιο, δοκιμάζεται μέ τάση ένεργής τιμής ίση μέ
3 000 V + (2 000 x τό κατ' άκτίνα πάχος τής μονώσεως έκφρασμένο σέ mm) V' τό συναρμολογημένο
καλώδιο :

— δοκιμάζεται πρώτα μέ τάση ένεργής τιμής ίση μέ 500 V, ή όποία έφαρμόζεται μεταξύ δλων τών
όπλισμών ή θωρακίσεων τοΰ καλωδίου ένωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους καί τής δέσμης δλων τών
άγωγών ένωμένων ήλεκτρικά μεταξύ τους, καί
— δοκιμάζεται κατόπιν μέ τάση ένεργής τιμής Ιση μέ 1 000 V, ή όποία έφαρμόζεται μεταξύ μιας δέσμης
πού περιλαμβάνει τούς μισούς άγωγούς τοϋ καλωδίου καί μιας δέσμης πού περιλαμβάνει τούς άλλους
μισούς αγωγούς.
4.2.2.2. Είτε τό συναρμολογημένο καλώδιο:

— δοκιμάζεται πρώτα μέ τάση ένεργής τιμής ίση μέ 1 000 V, ή όποία έφαρμόζεται μεταξύ δλων τών
όπλισμών ή θωρακίσεων του καλωδίου, ένωμένων ήλεκτρικά μεταξύ τους, καί τής δέσμης δλων τών
άγωγών ένωμένων ήλεκτρικά μεταξύ τους, καί

— δοκιμάζεται κατόπιν μέ τάση ένεργής τιμής ϊση μέ 2 000 V, ή όποία έφαρμόζεται διαδοχικά μεταξύ
κάθε άγωγοϋ τοϋ καλωδίου καί τής δέσμης τών ύπόλοιπων άγωγών ένωμένων ήλεκτρικά μεταξύ
τους.

4.2.3 . Oi διηλεκτρικές δοκιμές πού όρίζονται στό 4.2.2 πρέπει νά διεξαχθούν μέ έναλλασσόμενο ρεύμα
ούσιαστικά ήμιτονοειδοϋς μορφής σέ συχνότητα μεταξύ 48 Hz καί 62 Hz πού παρέχεται άπό μετασχημα
τιστή κατάληλης ισχύος, άνάλογα μέ τή χωρητικότητα τοΰ καλωδίου. Στήν περίπτωση τών διηλεκτρικών
δοκιμών συναρμολογημένων καλωδίων, ή τάση πρέπει νά αύξάνεται σταθερά έως όρισμένη τιμή μέσα σέ
10 δευτερόλεπτα τό πολύ καί, κατόπιν, νά διατηρείται έπί 60 δευτερόλεπτα τουλάχιστον .
ΟΙ δοκιμές αύτές πραγματοποιούνται άπό τόν κατασκευαστή τοϋ καλωδίου.
4.3 Οί άτέλειες μεταξύ τών άγωγών πολύκλωνου καλωδίου δέν λαμβάνονται ύπόψη, &ν τό σύστημα
άνταποκρίνεται σέ έναν άπό τούς άκόλουθους δύο κανόνες:
4.3.1 . Τό καλώδιο είναι σύμφωνο πρός τό 4.2 καί κάθε έπί μέρους κύκλωμα φυσικής άσφάλειας
περικλείεται άπό άγώγιμη θωράκιση πού έξασφαλίζει τουλάχιστον , 60 % κάλυψη .
Σημείωση: Ή Ενδεχόμενη σύνδεση τής θωρακίσεως μέ τή γη ή μέ τό πλαίσιο θά καθοριστεί άπό τούς
κανόνες έγκαταστάσεως.

4.3.2. Τό καλώδιο είναι σύμφωνο πρός τό 4.2, προστατεύεται άποτελεσματικά άπό τή φθορά , καί κάθε
κύκλωμα φυσικής άσφάλειας μέσα στό καλώδιο έχει,ύπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τάση αίχμής
ίση ή κατώτερη άπό 60 V.
4.4. "Οταν ένα πολύκλωνο καλώδιο είναι σύμφωνο μέ τό σημείο 4.2, άλλά δχι με τό σημείο 4.3 καί
περιέχει μόνο κυκλώματα φυσικής άσφάλειας πού άποτελοϋν τμήματα ένός μόνο ήλεκτρικοϋ συστήμα
τος φυσικής άσφάλειας, λαμβάνονται ύπόψη άτέλειες μεταξύ τεσσάρων τό πολύ άγωγών έπιπλέον τής
έφαρμογής είτε τοϋ σημείου 3.2 είτε τοϋ σημείου 3.3 .
4.5. "Οταν ένα πολύκλωνο καλώδιο είναι σύμφωνο μέ τό 4.2, άλλά δχι μέ τό4.3 καί περιέχει κυκλώματα
φυσικής άσφάλειας πού άποτελοϋν τμήματα διαφορετικών ήλεκτρικών συστημάτων φυσικής άσφάλειας,
κάθε κύκλωμα φυσικής άσφάλειας πού περιέχεται στό καλώδιο πρέπει νά έχει συντελεστή άσφάλειας
τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο άπό τόν συντελεστή πού άπαιτεΐται κατά τό σημείο 3.2 ή τό
σημείο 3.3 .
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4.6. "Οταν ένα πολύκλωνο καλώδιο δέν είναι σύμφωνο ούτε μέ τό σημείο 4.2 οϋτε μέ τό σημείο 4.3 ,
πρέπει νά λαμβάνονται ύπόψη δλες οί άτέλειες μεταξύ των άγωγών τοϋ καλωδίου έπιπλέον της
έφαρμογής του σημείου 3.2 ή του σημείου 3.3 .

4.7. Τά έγγραφα πιστοποιήσεως του ήλεκτρικοϋ συστήματος φυσικής άσφάλειας πρέπει νά καθορίζουν
λεπτομερώς τις συνθήκες χρήσεως πού προκύπτουν άπό τήν έφαρμογή τών σημείων 4.3 έως 4.6 .

5 . Εξαρτήματα πού χρησιμοποιούνται στά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας
Τά έξαρτήματα πού άναφέρονται στά πιστοποιητικά ώς μέρη ένός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής
άσφάλειας πρέπει νά άνταποκρίνονται:
— στά σημεία 6 καί 7 τοϋ Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες,
— στά σημεία 5 καί 10.3 τοΟ Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 020 Φυσική άσφάλεια «i».
Ή σήμανσή τους πρέπει νά περιέχει τουλάχιστον τό δνομα του κατασκευαστή ή τό κατατεθέν σήμα
του .

Σημείωση: Ή χρήση μή πιστοποιημένων έξαρτημάτων έξαρτάται άπό τούς κανόνες έγκαταστάσεως.
6. Πρότυπες δοκιμές

Τά ήλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας πρέπει νά ύποστοϋν πρότυπες δοκιμές σύμφωνα μέ τούς
κανόνες πρότυπων δοκιμών τοϋ σημείου 9 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 020 Φυσική ασφάλεια «i »,
άλλά έχοντας όπόψη τό σημείο 4 τοΰ παραρτήματος αύτοδ.

7 . Σήμανση ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής Ασφάλειας
Τά πιστοποιημένα ήλεκτρικά συστήματα φυσικής άσφάλειας πρέπει νά έπισημαίνονται άπό τόν κάτοχο
τοΰ πιστοποιητικού τού συστήματος σέ ένα τουλάχιστον άπό τά ήλεκτρολογικά ύλικά του συστήματος τό
όποϊο βρίσκεται σέ «στρατηγική» θέση . Ή σήμανση πρέπει νά περιλαμβάνει τήν έλάχιστη σήμανση τού
σημείου 26.5 τού Εύρωπαϊκοΰ Προτύπου ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες, καί τά γράμματα SYST .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ I

I. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

b
c
e

= 0,5 a
= 0,25 a
> 0,03 a

II . ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ
ΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

"Οταν ένας τύπος ηλεκτρολογικού ύλικοϋ πού δέν είναι σύμφωνος πρός τά έναρμονισμένα πρότυπα
άποτέλεσε άντικείμενο πιστοποιητικού έλεγχου κατά τό άρθρο 9, τό κοινοτικό διακριτικό σήμα
πρέπει νά συμπληρώνεται τουλάχιστον άπό τήν ακόλουθη .σήμανση :
1 . Τό σύμβολο «S» πού δείχνει δτι πρόκειται γιά ήλεκτρολογικό υλικό γιά όρυχεΐα μέ έκρηκτικά
άέρια τό όποιο καλύπτεται άπό πιστοποιητικό έλεγχου. Τό σύμβολο αύτό τοποθετείται άμέσως
μετά τό κοινοτικά διακριτικό σήμα , όπως φαίνεται παρακάτω.
2 . Τά δύο τελευταία ψηφία τοϋ έτους χορηγήσεως τοϋ πιστοποιητικού έλέγχου .

3 . Τόν αύξοντα άριθμό μέσα στό έτος.
4. Τό δνομα ή τό σήμα του άναγνωρισμένου όργανισμοΰ πιστοποιήσεως .
5 . Τό δνομα τοΰ κατασκευαστή ή τό έμπορικό του σήμα κατατεθέν .
6 . Τόν όρισμό τού τύπου πού δίνεται άπό τόν κατασκευαστή .
7 . Τόν άριθμό κατασκευής.

8 . "Αν ό σταθμός δοκιμών κρίνει δτι είναι άπαραίτητο νά ύποδειχθοΰν ειδικές συνθήκες γιά άσφαλή
χρήση , τό σήμα X πρέπει νά άναγραφεΐ μετά τήν άναφορά τοΰ πιστοποιητικού.
9. Ή σήμανση πού προβλέπεται κανονικά άπό τά πρότυπα κατασκευής τού ηλεκτρολογικού
ύλικού .

10. 'Οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική ένδειξη πού κρίνεται άπαραίτητη άπό τόν έγκεκριμένο
όργανισμό πιστοποιήσεως.
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b = 0,5 a
c = 0,25 a
e > 0,03 a
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Χώρος γιά την αναγραφή της επωνυμίας καί της ταχυδρομι
κής, τηλεφωνικής, τηλετυπικής κλπ . διεύθυνσης τοϋ όργα
νισμοΰ του έγκεκριμένου γιά τή χορήγηση των πιστοποιητι
κών .

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "H ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΛ ΟΡΥΧΕΙΑ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ

1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ!

2. Επωνυμία ή συντομογραφική όνομασία του όργανισμοϋ τοϋ έγκεκριμένου γιά τή χορήγηση τών
πιστοποιητικών, τελευταία δύο ψηφία τοΰ έτους έκδόσεως του πιστοποιητικού, αύξων άριθμός του
πιστοποιητικού, ένδεχομένως τό σημείο X.
3 . Τό παρόν πιστοποιητικό χορηγείται γιά :

— κατονομασία του ήλεκτρολογικοΰ ύλικοΰ ή συστήματος τοϋ όποιου πιστοποιείται ή πιστότητα ,
— τύπο ή τύπους τών όποιων πιστοποιείται ή πιστότητα .
4. α) Πού κατασκευάστηκε άπό: (όνομα καί (ταχυδρομική) διεύθυνση τοϋ κατασκευαστή),

β) καί ύποβάλλεται γιά πιστοποίηση άπό : (όνομα καί (ταχυδρομική) διεύθυνση τοϋ αίτοϋντος).
5 . Τό ήλεκτρολογικό αύτό ύλικό ή σύστημα καί οί ένδεχομένως άποδεκτές παραλλαγές του περιγράφο
νται στό παράρτημα τοΰ παρόντος πιστοποιητικού καί στά περιγραφικά έγγραφα πού άναφέρονται
έκεΐ.

6. Ό (έπωνυμία ή συντομογραφική όνομασία), όργανισμός έγκεκριμένος σύμφωνα μέ τό άρθρο 14 της
όδηγίας 82/ 13Û/EOK τοϋ Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Φεβρουαρίου 1982
πιστοποιεί:

— ότι τό ήλεκτρολογικό αύτό ύλικό είναι σύμφωνο μέ τά έξης εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρό
τυπα :

άπαριθμοϋνται όλα τά σχετικά πρότυπα , τά έτη τής έκδόσεώς τους" άπαριθμοϋνται τά σχετικά
έθνικά πρότυπα' άναφέρεται όπου πρέπει τό σχετικό παράρτημα τής προαναφερόμενης όδηγίας,
καί

ότι έχει ύποστεΐ μέ έπιτύχία τούς έλέγχους καί τίς δοκιμές τύπου πού προβλέπουν τά έν λόγω
πρότυπα'

— ότι έχει συντάξει έμπιστευτικό πρακτικό αύτών τών έλεγχων καί δοκιμών.
Άναφέρεται ένδεχομένως ό άριθμός τοΰ πρακτικού αύτοΰ.
7 . Ό κώδικας τοϋ ήλεκτρολογικοΰ αύτοϋ ύλικοΰ είναι:
ΕΕχ , συντομογραφικές όνομασίες τών τρόπων προστασίας, 1 .

8 . 'Απαγορεύεται ή άναπαραγωγή τμήματος τοΰ παρόντος έγγράφου ή ή άλλοίωσή του .
Σελίδα .

Ό άριθμός άριστερά της καθέτου είναι ό άριθμός τής σελίδας τοϋ πιστοποιητικού" ό άριθμός δεξιά
είναι ό συνολικός άριθμός τών σελίδων τοϋ πιστοποιητικού μαζί μέ τό παράρτημα .
9. Πιστοποιητικό πιστότητας — Επαναλαμβάνεται ή παράγραφος 2 τής σελίδας 1 .
10. Μέ τή σήμανση τοϋ παραδιδόμενου ηλεκτρολογικού ύλικοΰ, ό κατασκευαστής βεβαιώνει ύπ ' εύθύνη
του ότι τό ήλεκτρολογικό αύτό ύλικό είναι σύμφωνο μέ τά περιγραφικά έγγραφα πού άναφέρονται στό
παράρτημα τοϋ παρόντος πιστοποιητικού καί ότι έχει ύποστεΐ μέ έπιτυχία τούς κατά τεμάχιο
έλέγχους καί δοκιμασίες πού προβλέπουν τά έναρμονισμένα Εύρωπαϊκά Πρότυπα τής παραπάνω
παραγράφου 6.
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11 . Τό παραδιδόμενο ηλεκτρολογικό ύλικό έπιτρέπεται νά φέρει τή διακριτική κοινοτική σήμανση πού
όρίζεται στό παράρτημα Γ της όδηγίας πού άναφέρεται στήν παραπάνω παράγραφο 6. Ή σήμανση
αύτή ύπάρχει στήν πρώτη σελίδα τού παρόντος πιστοποιητικού' πρέπει νά τοποθετείται στό ήλεκτρο
λογικό ύλικό μέ τρόπο ευδιάκριτο, εύανάγνωστο καί διαρκή.
12. Τό σημείο X, όταν άκολουθεΐ τόν άριθμό τοϋ πιστοποιητικού πιστότητας, σημαίνει δτι γιά τήν
άσφαλή χρήση τού ήλεκτρολογικού ύλικού Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις, οί όποιες άναφέρονται στό
παράρτημα τοΰ παρόντος πιστοποιητικού.

13 .

Τόπος καί ήμερομηνία (έτος, μήνας, ήμερα) της έκδόσεως
του πιστοποιητικού

14.

Ό διευθυντής τοΰ πιστοποιοϋντος οργανισμού
( Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΑΙ) — Κατονομασία του ηλεκτρολογικού συστήματος ή ύλικοϋ του οποίου πιστοποιείται ή πιστότητα

— Τύπος fj τύποι τών όποιων πιστοποιείται ή πιστότητα

(Α2) Περιγραφή τοϋ ήλεκτρολογικοϋ συστήματος ή ύλικοϋ του όποιου πιστοποιείται ή πιστότητα:

(A3) Περιγραφικά έγγραφα:

(A4) Ειδικές παράμετροι τών σχετικών τρόπων αντιαναφλεκτικής προστασίας C ):

(AS) Σήμανση τοϋ ήλεκτρολογικοϋ ύλικοϋ πιστοποιημένης πιστότητας:

Ή σήμανση πρέπει νά είναι εύδιάκριτη , εύανάγνωστη καί διαρκής' πρέπει νά περιλαμβάνει τίς έξης
ένδείξεις:

1 . Βλέπε σημείο 26 τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Προτύπου ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες καί, άν χρειάζεται, καί
τά ειδικά Εύρωπαϊκά Πρότυπα τών σχετικών τρόπων προστασίας. "Αν τό πιστοποιητικό άφορα
πολλούς τύπους, θά άναφέρονται πλήρως δλοι οί τύποι, χωριζόμενοι μέ τό διαζευτικό «ή».

2. Τή σήμανση πού προβλέπουν κανονικά τά κατασκευαστικά πρότυπα τοϋ έν λόγω ήλεκτρολογι
κοϋ ύλικοϋ .

Βλέπε σημείο 26.2.11 τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Προτύπου ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες.
(Α6) Κατά τεμάχιο έλεγχοι καί δοκιμές:

Άναφέρονται οί έλεγχοι καί δοκιμές τούς όποιους πρέπει νά ύποστεΐ καθεμιά ήλεκτρική συσκευή
προτού παραδοθεί στόν άγοραστή σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Προτύπου ΕΝ 50 014
Γενικοί κανόνες καί τά είδικά Εύρωπαϊκά Πρότυπα τών σχετικών τρόπων προστασίας. Πρέπει νά
γίνεται ρητή μνεία αύτών τών κανόνων.

Έάν δέν ύπάρχουν κατά τεμάχιο έλεγχοι καί δοκιμές, τίθεται ή ένδειξη «δέν ύπάρχουν».

(Α7) Ειδικές προϋποθέσεις άσφαλοϋς χρησιμοποιήσεως:
'Αναγράφονται αύτές οί προϋποθέσεις έφόσον ό άριθμός τοϋ πιστοποιητικού άκολουθεΐται άπό τό
σημείο X. Άλλοιώς τίθεται ή ένδειξη «δέν ύπάρχουν».

0) Στήν περίπτωση λ.χ. της φυσικής άσφάλειας, τά όριακά χαρακτηρίστηκα των έξωτερικών κυλωμά
των (βλέπε 10.1 τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Προτύπου ΕΝ 50 020 Φυσική άσφάλεια « i »).
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