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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4900, 23.10.2015

Κ.Δ.Π. 352/2015

Αριθμός 352
Ο ΠΕΡΙ ΡΤΘΜΙΕΩ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004
____________________
Γηάηαγκα αλαθνξηθά κε ηηο Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ηεο Τπνδνκήο Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο Οηθνδνκψλ
(ΤΔΚΟ) γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ
Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(ηα), 20(θδ), 53, 62 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη (εθεμήο «ν
Νφκνο»),
Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο «ν ΔΡΗΔΣ»)
ιακβάλνληαο ππφςε
εο

α) Σελ Οδεγία 2002/21 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7 Μαξηίνπ
2002 ζρεηηθά κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ
(Οδεγία Πιαίζην) (ΔΔ L 108 ηεο 24.4.2002 ζει. 33), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί ηδίσο κε ηελ
εο
Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25 Ννεκβξίνπ
2009,
β) ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 20(ηα),20(θδ),62(3) θαη 152 ηνπ Νφκνπ,
γ) ηελ ππνρξέσζε γηα εηζαγσγή θαη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή
δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην
άξζξν 18 (1)(γ) ηνπ Νφκνπ,
δ) Σν Νφκν Πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ (Κεθ 96), σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη,
εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα, ηνπ νπνίνπ ην Παξάξηεκα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο.
πλνπηηθφο Σίηινο

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Τπνδνκήο Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο
Οηθνδνκψλ (ΤΔΚΟ), Γηάηαγκα ηνπ 2015.

θνπφο

2. θνπφο ηνπ Γηαηάγκαηνο είλαη :
(i)

Ο θαζνξηζκφο αλαιπηηθνχ, νκνηφκνξθνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο θαισδίσζεο βάζεη ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ
ηαπηφρξνλε αλάπηπμε παξνρέσλ νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ δίθηπα Ηιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ αλεμαξηήηνπ ηερλνινγίαο θαη αξρηηεθηνληθήο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο
νηθνδνκέο,
(ii) Ο θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
γηα ηελ νξζή θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηεο ΤΔΚΟ ζε λέεο ή πθηζηάκελεο
νηθνδνκέο
Δξκελεία.

3. (1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα

Ο Πεξί Ρπζκίζεσο
Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ
Νφκνο (Κεθ.96) σο
εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη

«Οηθνδνκή» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, είηε απφ ιίζνπο, ζθπξφδεκα, πειφ, ζίδεξν, μχιν
ή άιιε χιε, θαη πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ιάθθν θαη νπνηνδήπνηε ζεκέιην, ηνίρν, ζηέγε,
θαπλνδφρν, βεξάληα, εμψζηε, θνξσλίδα ή πξνεμνρή ή ηκήκα νηθνδνκήο, ή νπνηνδήπνηε
πξάγκα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζε απηή, ή νπνηνδήπνηε ηνίρν, αλάρσκα, θξάθηε, πεξίθξαγκα
ή άιιε θαηαζθεπή πνπ πεξηθιείεη ή νξνζεηεί ή έρεη ζθνπφ λα πεξηθιείεη ή λα νξηνζεηεί
νπνηαδήπνηε γε ή ρψξν.

Ν.112(Ι)/2004
Ν.84(Ι)/2005
Ν.149(Ι)/2005
Ν.67(Ι)/2006
Ν.113(Ι)/2007
Ν.134(Ι)/2007
Ν. 46(Ι)/2008
Ν.103(Ι)/2009
Ν. 94(Ι)/2011
N. 51(I)/2012
N. 160(I)/2013
Ν. 77(Ι)/2014

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ
Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά.
«Πξφηππα» ζεκαίλεη ηελ εθάζηνηε ηειεπηαία έθδνζε Κππξηαθψλ πξνηχπσλ CYS ή ησλ
αληίζηνηρσλ ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ (EN) ή κε αληίζηνηρα δηεζλή πξφηππα
ISO, IEC, ETSI θαη CENELEC θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο
Σειεπηθνηλσληψλ (ITU).
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Πεδίν Δθαξκνγήο

(2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ηνλ Νφκν.
4. Με ην παξφλ Γηάηαγκα επηβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 62(3) ηνπ
Νφκνπ, ζε πξφζσπα πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 62(1) ηνπ Νφκνπ παξέρνπλ:
(α) δίθηπα Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη έρνπλ ην δηθαίσκα, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο,
λα εγθαζηζηνχλ ππνδνκέο επί, ππεξάλσ ή ππνθάησ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ αθηλήηνπ ή δχλαληαη
λα επσθεινχληαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ απαιινηξίσζε ή ηε ρξήζε αθηλήηνπ, θαη/ή
(β) ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαισδηψζεσλ,
ππνρξεψζεηο σο πξνο ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ θαισδηψζεσλ εληφο ησλ θηηξίσλ ή κέρξη ην
πξψην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ή δηαλνκήο, φηαλ απηφ βξίζθεηαη εθηφο θηηξίνπ ζε πεξίπησζε πνπ
δηθαηνινγείηαη ε απνθπγή εγθαηάζηαζεο εθ λένπ παλνκνηφηππεο ππνδνκήο εθφζνλ απηή
απνδεηθλχεηαη νηθνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθή ή δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε πνπ
ππνζηεξίδεη ηελ πθηζηάκελε θαισδίσζε.
Σν παξφλ Γηάηαγκα κε ην Παξάξηεκα θαη ηα Πξνζαξηήκαηα απηνχ εθαξκφδεηαη ζηηο λέεο
νηθνδνκέο θαη ζηηο πθηζηάκελεο, ηδίσο φηαλ πθίζηαληαη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πιαίζην
αιιαγήο ρξήζεο ή/θαη κεηαηξνπήο, πξνζζήθεο, ή επηζθεπήο.

Σξνπνπνηήζεηο /
πκπιεξψζεηο

5.(1) Ο ΔΡΗΔΣ δχλαηαη κε Γηάηαγκα ηνπ λα ηξνπνπνηεί θαη/ή λα ζπκπιεξψλεη ην παξφλ
Γηάηαγκα, ην Παξάξηεκα θαη ηα πξνζαξηήκαηα απηνχ θαη ηδίσο:
(α) λα πξνζζέηεη λένπο φξνπο ή λα ηξνπνπνηεί ηνπο πθηζηάκελνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο
Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, πξφηππα θαη ηελ πξαθηηθή πνπ
αθνινπζνχληαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
(β) λα πξνβαίλεη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε πνπ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε
Κππξηαθή λνκνζεζία κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(2) (α) Πξηλ εθδψζεη δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ΔΡΗΔΣ δχλαηαη
λα πξνβαίλεη ζε δηαβνπιεχζεηο θαη φπνπ νξίδεηαη απφ ην Νφκν ζε αθξνάζεηο κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ηδίσο ηνπο παξνρείο δηθηχσλ θαη/ή ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ.
(β) Ο Δπίηξνπνο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη ή λα ηξνπνπνηεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ην
πεξηερφκελν ησλ Πξνζαξηεκάησλ, ρσξίο ηε δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. .

Γπλαηφηεηα
χζηαζεο Tερληθήο
Δπηηξνπήο

6. (1) Ο ΔΡΗΔΣ δχλαηαη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη απαξαίηεην, λα ζπζηήλεη ηερληθή επηηξνπή
κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο θαη ησλ πξνζαξηεκάησλ ηνπ παξφληνο
Γηαηάγκαηνο.
(2)(α) Οπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή ή/θαη νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο δχλαηαη λα
ππνβάιεη ζηνλ ΔΡΗΔΣ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ησλ
Πξνζαξηεκάησλ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Η πξφηαζε ζα ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΡΗΔΣ.
(β) Η πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη:

Αηηηνινγηθφ ηεο αλάγθεο ηξνπνπνίεζεο

Σνλ αληίθηππν ηεο πξφηαζεο ζην πθηζηάκελν πιαίζην

Σερληθέο πιεξνθνξίεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή
λέσλ θξεαηίσλ θαη ζθακκάησλ

Δπνπηεία/Έιεγρνο

7. (1) θνπφο ηεο άζθεζεο επνπηείαο ή/θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο
Γηαηάγκαηνο απφ ηνλ ΔΡΗΔΣ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηεο θαζνξηδφκελεο δηαδηθαζίαο
γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηεο Τπνδνκήο Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο Οηθνδνκψλ θαη ε
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηηο Απνθάζεηο ηνπ ΔΡΗΔΣ.

Καηαγγειίεο θαη
Κπξψζεηο

(2) Καηαγγειίεο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε παξνρέσλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην
παξφλ Γηάηαγκα ππνβάιινληαη ζηνλ ΔΡΗΔΣ ν νπνίνο εμεηάδεη θαη δχλαηαη λα επηβάιιεη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηα ζρεηηθά Γηαηάγκαηα θαη Απνθάζεηο.

Κ.Γ.Π 300/2008

(3) Γπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (θ) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ηπρφλ
απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνβιέπεη ν Νφκνο, ηα δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελα
δηαηάγκαηα, νη απνθάζεηο ή νη φξνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ παξνρέα, ν Δπίηξνπνο δχλαηαη λα
επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη’ εθαξκνγή ηνπ Γηαηάγκαηνο πεξί ζπιινγήο Πιεξνθνξηψλ θαη
Δπηβνιήο Γηνηθεηηθνχ Πξνζηίκνπ θαη νπνηαζδήεπνηε άιιεο δηνηθεηηθή πξάμεο ην ηξνπνπνηεί ή
ην αληηθαζηζηά.
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Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

8. (1) Γηα νηθνδνκέο, γηα ηηο νπνίεο εμεδφζε άδεηα νηθνδνκήο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε εθαξκνγή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ησλ
Πξνζαξηεκάησλ ηνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη αθνινπζνχληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ ίζρπαλ
θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ησλ έξγσλ απηψλ.
(2) Μέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο αδεηνδφηεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη άζθεζεο ηνπ
επαγγέικαηνο ησλ εγθαηαζηαηψλ, νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΤΔΚΟ ζα εθηεινχληαη απφ άηνκα πνπ
είραλ
εμαζθαιίζεη
πηζηνπνηεηηθφ
ηθαλφηεηαο
θαη
ηαπηφηεηα
αδεηνχρνπ
κειεηεηή/εγθαηαζηάηε/ζπληεξεηε ΓΟΙ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΣΗΚ πνπ
είραλ εθδνζεί βάζεη ηνπ Πεξί Τπεξεζίαο Σειεπηθνηλσληψλ Καλνληζκνχ σο ίζρπαλ πξηλ απηνί
θαηαξγεζνχλ.

Έλαξμε ηζρχνο

9. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
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Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ηεο Τπνδνκήο Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο Οηθνδνκψλ (ΤΔΚΟ) γηα ηελ αλάπηπμε
δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
1.

Διζαγωγή

Η ζεκαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο γηα ηελ παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Δηθνηλσληψλ εληφο ησλ
νηθνδνκψλ είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ άιισλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ φπσο ηα δίθηπα θσηηζκνχ, ειεθηξηζκνχ θηι. Όπσο
θαη κε ηηο άιιεο θνηλσθειείο ππεξεζίεο, ε δηαθνπή ζηελ ππεξεζία πνπ ιακβάλεη ν ηειηθφο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη
ζνβαξέο επηπηψζεηο. Η έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ, ε ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ ε ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε ή
αλεπαξθήο ππνζηήξημε θαη θαθή δηαρείξηζε ηεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο νηθνδνκψλ επεξεάδνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηνπδήπνηε ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο.
Σν θείκελν απηφ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηνπο παξνρείο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, κειεηεηέο, εγθαηαζηάηεο θαη
νπνηεζδήπνηε αξκφδηεο αξρέο ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα.
2.

Ανηικείμενο και Σκοπόρ έκδοζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών

Οη πξνδηαγξαθέο απηέο έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο γηα
φια ηα είδε ησλ νηθνδνκψλ (λέεο θαη πθηζηάκελεο) θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηε κειέηε θαη
εγθαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο απηήο.
Σν έγγξαθν απηφ απνζθνπεί:
(i) ηνλ θαζνξηζκφ αλαιπηηθνχ, νκνηφκνξθνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
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δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο θαισδίσζεο νηθνδνκψλ βάζεη ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε
αλάπηπμε παξνρέσλ νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ δίθηπα Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αλεμαξηήηνπ ηερλνινγίαο θαη
αξρηηεθηνληθήο ζε λέεο ή πθηζηάκελεο νηθνδνκέο,
(ii) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ νξζή θαηαζθεπή,
δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηεο ΤΔΚΟ ζε λέεο ή πθηζηάκελεο νηθνδνκέο
(iii) ηελ εηζαγσγή θαη πξνψζεζε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.
Σν παξφλ θείκελν δελ αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζην δεκφζην ρψξν θαη νχηε
θαζνξίδεη ηηο ηερλνινγίεο θαη αξρηηεθηνληθέο πνπ δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ. ην δεκφζην ρψξν ε αλάπηπμε δηθηχσλ
Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πεξί ησλ Γηαδηθαζηψλ Απφθηεζεο Γηθαησκάησλ Γηέιεπζεο ζηηο
2
Γεκφζηεο Οδνχο απφ ηνπο Παξνρείο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Γηάηαγκα ηνπ 2012 (ΚΓΠ 10/2012) ή σο απηφ
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη.
Δπηπξφζζεηα ην θείκελν δελ θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο εληφο ηνπ ππνζηαηηθνχ κεηά ην
εκείν χλδεζεο Δμνπιηζκνχ (Δ). ηελ πεξίπησζε απηή νη κειεηεηέο θαη εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε
αθηηλσηνχ ηχπνπ ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε ηεο ελζχξκαηεο ππνδνκήο εληφο ηεο νηθνδνκήο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
ηεο ζεηξάο CYS EN 50173 θαη ηα πξφηππα CYS EN 50174-1:2009 θαη CYS EN 50174-2:2009. Σν Δ κπνξεί είηε λα
βξίζθεηαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο ηεο αθηηλσηήο θαισδίσζεο ή ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαηάιιειν θαη εμνπιηζκέλν κε
ειεθηξηθφ ξεχκα ν νπνίνο λα επηθνηλσλεί κε ην ρψξν ζπγθέληξσζεο ηεο θαισδίσζεο θαη λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε
ελεξγνχ εμνπιηζκνχ.
3.

Οπιζμοί και ζςνηομογπαθίερ

«εγθαηαζηάηεο» ζεκαίλεη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο
εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ηεο νηθνδνκήο θαη έρεη αδεηνδνεζεί θαηάιιεια απφ ηελ αξκφδηα αξρή,
«Μειεηεηήο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν ζην κεηξψν κειψλ ηνπ ΔΣΔΚ σο
ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ή ειεθηξνληθφο κεραληθφο ή κεραληθφο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο
επαγγέικαηνο, δπλάκεη ηνπ πεξί Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκνπ,
«νηθνδνκή» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, είηε απφ ιίζνπο, ζθπξφδεκα, πειφ, ζίδεξν, μχιν ή άιιε χιε, θαη
πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ιάθθν θαη νπνηνδήπνηε ζεκέιην, ηνίρν, ζηέγε, θαπλνδφρν, βεξάληα, εμψζηε, θνξσλίδα ή
πξνεμνρή ή ηκήκα νηθνδνκήο, ή νπνηνδήπνηε πξάγκα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζε απηή, ή νπνηνδήπνηε ηνίρν, αλάρσκα,
θξάθηε, πεξίθξαγκα ή άιιε θαηαζθεπή πνπ πεξηθιείεη ή νξνζεηεί ή έρεη ζθνπφ λα πεξηθιείεη ή λα νξνζεηεί νπνηαδήπνηε
γε ή ρψξν,
«ζεκείν ζχλδεζεο εμνπιηζκνχ ή Δ» ζεκαίλεη ην ζεκείν ζην νπνίν ηεξκαηίδεηαη ε αθηηλσηή θαισδίσζε ζηελ
νηθνδνκή θαη ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ν ελεξγφο εμνπιηζκφο ησλ παξνρέσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην ΣΓ κε θαιψδην cat5E (ηνπιάρηζην), νπηηθέο ίλεο θαη νκναμσληθφ θαιψδην.
1
2

Όζν αθνξά ηε ρξήζε πξνηύπωλ, λα αθνινπζείηαη πάληνηε ε ηειεπηαία έθδνζε.
http://www.ocecpr.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=3984&tt=ocecpr&lang=gr
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«ζεκείν ηεξκαηηζκνχ δηθηχνπ ή ΣΓ» ζεκαίλεη:
(α) ζηελ πεξίπησζε ελαέξηαο ζχλδεζεο κε ηελ νηθνδνκή, ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ ελαέξηνπ θαισδίνπ πηψζεο.
(β) ζηελ πεξίπησζε ππφγεηαο ζχλδεζεο κε ηελ νηθνδνκή, ηελ νξηνισξίδα εμφδνπ ηνπ αθξνηειεπηαίνπ θαηαλεκεηή.
Tν ΣΓ δχλαηαη λα θαζνξηζηεί απφ ηνπο παξνρείο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνησληψλ κέζσ εηδηθήο δηεχζπλζεο δηθηχνπ,
ε νπνία κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην φλνκα ή ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε,
«Τπνδνκή Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο Οηθνδνκψλ ή ΤΔΚΟ» ζεκαίλεη ην ζχλνιν ησλ θαισδίσλ, θνπηηψλ, θαηαλεκεηψλ,
ζσιήλσλ, ζσιελαγσγψλ, θξεαηίσλ, ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ δηθηχνπ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηα
νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο νηθνδνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ νηθνδνκή θαη
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζχλδεζε κε ηα δεκφζηα δίθηπα Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.
4.

Βαζικέρ απσέρ

Η ΤΔΚΟ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

ix.
x.
xi.

5.

Αζθάιεηα γηα φιν ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ εγθαζηζηνχλ ζην δίθηπν εμνπιηζκφ ή έξρνληαη ζε
επαθή κε ηνλ εμνπιηζκφ απηφ, θαζψο επίζεο θαη γηα ην ίδην ην δίθηπν.
Οκνηνκνξθία γηα φια ηα πιηθά θαη γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.
Να δηαζθαιίδεηαη ην Απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ.
Πξφβιεςε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνδνκήο.
Καιαηζζεζία γηα λα κελ αιινηψλεηαη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, ε εκθάληζε ησλ ρψξσλ φπνπ
εγθαζίζηαηαη ην δίθηπν.
Απιφηεηα γηα δπλαηφηεηα εχθνιεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο.
Γπλαηφηεηα Πξνζπέιαζεο γηα λα είλαη πξνζηηά θαη νξαηά ηα δηάθνξα θνπηηά ηεο
ζσιήλσζεο, (π.ρ. θνπηηά θαηαλεκεηψλ, θνπηηά δηέιεπζεο, θηι). Η δηέιεπζε ηεο γξακκήο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, νη
θαηαλεκεηέο θαη ηα θνπηηά δηέιεπζεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ δελ είλαη ζηε
δηαξθή θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ηξίησλ πξνζψπσλ.
Λεηηνπξγηθφηεηα (functionality). Αθνξά ζηελ απνθπγή ελνριεηηθψλ επηδξάζεσλ άιισλ δηθηχσλ θαη γεληθά ηελ
ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη νδεγηψλ θαηαζθεπήο ηα νπνία επηηπγράλνληαη, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηππνπνηεκέλσλ πιηθψλ ηα νπνία δηαζέηνπλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο θαη θαηαιιειφηεηαο απφ
αλεμάξηεηνπο θνξείο.
Αθεξαηφηεηα ηνπ δηθηχνπ (integrity). Αθνξά ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ηα δίθηπα ησλ
παξνρέσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε παξεκβνιψλ (cross talk) κεηαμχ θπθισκάησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
ήκαλζε. Αθνξά ζηε ζήκαλζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε
αλαγλψξηζή ηνπο θαηά ηνπο ειέγρνπο, ηηο δνθηκέο, ηηο επηζθεπέο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο.
Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα. Αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζην
ειεθηξνκαγλεηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πξνθαιεί απαξάδεθηεο ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο ζε άιινλ
εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζην πεξηβάιινλ απηφ. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα κε
ηηο ππάξρνπζεο ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ
δεκηνπξγνχλ καγλεηηθά, ειεθηξηθά ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία.
Απαιηούμενη YEKO

Ο θπζηθφο ρψξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη ππνδνκή νηθνδνκψλ θαη κε ηνλ νπνίνλ αζρνιείηαη ην
παξφλ έγγξαθν, μεθηλά απφ ην ζχλνξν δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο γεο θαη θαηαιήγεη κέρξη ην Δ εληφο ηεο νηθνδνκήο.
Η ππνδνκή εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαηεγνξηνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

5.1 σιελψζεηο3
5.1.1 Σωλήνερ ππόζβαζηρ
Με ηνλ φξν ζσιήλεο πξφζβαζεο ελλννχκε ηηο ζσιήλεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο
νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε θαη πνπ ζπλδένπλ ην δεκφζην δίθηπν παξνρέα δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζην
ζχλνξν ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο γεο κε ην ΣΓ θαη ηνλ πξψην θαηαλεκεηή θαισδίσλ εληφο ππνζηαηηθνχ (ζρήκα 1).

3

Η παξάγξαθνο απηή παξαβάιιεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ζσιήλσλ θαη δηακέηξεκα πνπ δχλαηαη λα εγθαηαζηαζνχλ. ε θάζε πεξίπησζε
θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ νη δηαζηάζεηο θαη ν αξηζκφο ησλ ζσιήλσλ δχλαηαη λα αιιάμνπλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη
πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο νηθνδνκήο.
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Δημόζιος τώρος

Φξεάηην

Ιζηφο

Ιδιωηικός τώρος

Δλδηάκεζν
Φξεάηην

ΣΓ -Καηαλεκεηήο
Καισδίσλ (ΚΚ)

ρήκα 1: Πξφζβαζε πξνο ηελ νηθνδνκή απφ ην δεκφζην δίθηπν
Ο αξηζκφο, ην δηακέηξεκα θαη νη δηαδξνκέο ησλ ζσιήλσλ πξφζβαζεο απφ ην δεκφζην θξεάηην κέρξη ηνλ θαηαλεκεηή
θαισδίσλ εληφο ηεο νηθνδνκήο θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο νηθνδνκήο θαη εμεγνχληαη ζηνλ πίλαθα 1. Σν βάζνο
εγθαηάζηαζεο ησλ ζσιήλσλ θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε ηεο ΤΔΚΟ αθνχ ν κειεηεηήο εληνπίζεη ηε ζέζε ησλ δηεξρφκελσλ
δεκφζησλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη αθνινπζήζεη φπνπ απαηηείηαη ηηο ππνδείμεηο ησλ παξνρέσλ δηθηχσλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα έρνπλ εληαίν ρξψκα (ζπζηήλεηαη ε ρξήζε γθξίδνπ ρξψκαηνο).

1

Υθηζηάκελν θνηλό θξεάηην παξνρέωλ –
Υθηζηάκελε νηθνδνκή

Υθηζηάκελν θξεάηην παξνρέα θαη
πθηζηάκελν ελαέξην δίθηπν παξνρέα– Νέα
νηθνδνκή

2

3

Παξνρείο
δηαηεξνύλ θνηλό
θξεάηην
πξόζβαζεο ζην
δεκόζην ρώξν ην
νπνίν είλαη
ζπλδεδεκέλν
ππόγεηα κε ην
ΣΤΔ(πξώην
θαηαλεκεηή εληόο
ηεο νηθνδνκήο).
Παξνρέαο
δηαηεξεί θξεάηην
ζην δεκόζην
ρώξν ή/θαη
δηαηεξεί
πθηζηάκελν
ελαέξην δίθηπν ην
νπνίν δελ είλαη
ζπλδεδεκέλν κε
ην ΣΤΔ ζηελ
νηθνδνκή.

Παξνρέαο
δηαηεξεί θξεάηην
πξόζβαζεο ζην
δεκόζην ρώξν ην
νπνίν είλαη ήδε
ζπλδεδεκέλν
ππόγεηα κε ην
ΣΤΔ(πξώην
θαηαλεκεηή εληόο
ηεο νηθνδνκήο).

Μέηξηα πνιπθαηνηθία (1020 δηακεξίζκαηα γξαθεία)
Μεγάιε πνιπθαηνηθία –
θηίξηα (πέξαλ ηωλ 20
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Εμεηδηθεπκέλεο νηθνδνκέο

Μνλνθαηνηθία –
Δηπινθαηνηθία - Μηθξή
Πνιπθαηνηθία (<10
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)

Μνλνθαηνηθία –
Δηπινθαηνηθία - Μηθξή
Πνιπθαηνηθία (<10
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Μέηξηα πνιπθαηνηθία (1020 δηακεξίζκαηα γξαθεία)
Μεγάιε πνιπθαηνηθία –
θηίξηα (πέξαλ ηωλ 20
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Εμεηδηθεπκέλεο νηθνδνκέο

Εμεηδηθεπκέλεο νηθνδνκέο

Μεγάιε πνιπθαηνηθία –
θηίξηα (πέξαλ ηωλ 20
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)

Μνλνθαηνηθία –
Δηπινθαηνηθία - Μηθξή
Πνιπθαηνηθία (<10
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Μέηξηα πνιπθαηνηθία (1020 δηακεξίζκαηα γξαθεία)

1

Τύπνο θηηξίνπ

Πξνηεηλόκελνο αξ. ζωιήλωλ

2 x θ90 mm ωο ειάρηζην

3 x θ56mm ωο ειάρηζην

3 x θ56mm

Σε πεξίπηωζε πνπ λένο παξνρέαο πέξαλ ηωλ πθηζηάκελωλ αλαπηύμεη
αλεμάξηεην δίθηπν ζα απνθηά πξόζβαζε ζηελ νηθνδνκή κε έλα από ηνπο
ηξόπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην 1 πην πάλω.
2 x θ56mm

Παξνρείο δηθηύωλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ πνπ δηαηεξνύλ θνηλό
θξεάηην πξόζβαζεο («ΚΦΠ») ζην δεκόζην ρώξν ην νπνίν είλαη
ζπλδεδεκέλν ππόγεηα κε ην ΣΤΔ εληόο ηεο νηθνδνκήο απνθηνύλ πξόζβαζε
ζηελ νηθνδνκή κέζω ηνπ ελ ιόγω ΚΦΠ θαη ηεο πθηζηάκελεο ΥΕΚΟ.

Δελ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε λέωλ ζωιήλωλ από ην δεκόζην θξεάηην
κέρξη ην ΣΤΔ(πξώην θαηαλεκεηή θαιωδίωλ εληόο ηεο νηθνδνκήο).

Παξνρείο πνπ δηαηεξνύλ ελαιιαθηηθά δίθηπα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ
πξόζβαζε ζην θηίξην είηε κέζω ηνπ πθηζηάκελνπ δεκόζηνπ θξεαηίνπ ή κέζω
ελαέξηαο πξόζβαζεο ή κέζω απνθιεηζηηθήο μερωξηζηήο πξόζβαζεο ή κέζω
μερωξηζηήο ππόγεηαο πξόζβαζεο ε νπνία θαηαιήγεη ζε πθηζηάκελε
δηαδξνκή ζηελ νπνία βξίζθεηαη απαξαίηεηα ελδηάκεζν θξεάηην εληόο
ηδηωηηθνύ ρώξνπ.

Δελ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε λέωλ ζωιήλωλ από ην δεκόζην θξεάηην
κέρξη ην ΣΤΔ (πξώην θαηαλεκεηή θαιωδίωλ εληόο ηεο νηθνδνκήο).

Σςζηήνεηαι για μεγάλερ και εξειδικεςμένερ οικοδομέρ να εγκαθίζηαηαι ζωλήνα ππόζβαζηρ Φ90 ωρ εναλλακηική διαδπομή.

Υθηζηάκελν θξεάηην παξνρέα –
Υθηζηάκελε νηθνδνκή

1

Πίλαθαο 1.
Απαξαίηεηνο αξηζκόο ζωιήλωλ αλά ζελάξην θαη θαηεγνξία ππνζηαηηθνύ
Α/Α
Σελάξην
Πεδίν Εθαξκνγήο
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Υθηζηάκελν θνηλό θξεάηην παξνρέωλ –
Νέα νηθνδνκή

Νέν θξεάηην – Νέα νηθνδνκή

Ελαέξην Δίθηπν – Υθηζηάκελε νηθνδνκή

Ελαέξην Δίθηπν – Νέα νηθνδνκή

4

5

6

7

Εθαξκόδεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο λέαο
αλάπηπμεο ζε
δεκόζην ρώξν ή
βειηηωηηθώλ
έξγωλ θαη
αλέγεξζεο λέαο
νηθνδνκήο. Σην
δεκόζην ρώξν
θαηαζθεπάδεηαη
Κνηλό Φξεάηην
Πξόζβαζεο
ζπκθωλα κε ηελ
ΚΔΠ 10/2012.
Εθαξκόδεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο
ύπαξμεο
ελαέξηωλ δηθηύωλ
πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλα
ελαέξηα ζην ΣΤΔ
ηεο νηθνδνκήο
Εθαξκόδεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο
ύπαξμεο
ελαέξηωλ δηθηύωλ
όπνπ πξόθεηηαη
λα αλεγεξζεί λέα
νηθνδνκή

Παξνρείο
δηαηεξνύλ θνηλό
θξεάηην ζην
δεκόζην ρώξν ην
νπνίν δελ είλαη
ζπλδεδεκέλν
ππόγεηα κε ην
ΣΤΔ (πξώην
θαηαλεκεηή εληόο
ηεο νηθνδνκήο)

2 x θ90mm ωο ειάρηζην

3 x θ56mm ωο ειάρηζην

3 x θ56mm

2 x θ56mm

2 x θ90mm ωο ειάρηζην

3 x θ56mm ωο ειάρηζην

3 x θ56mm

2 x θ56mm

Η ελαέξηα ζύλδεζε ζα επηηξέπεηαη κόλν θαη’ εμαίξεζε θαη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηωλ παξνρέωλ.

Ο ηξόπνο ζύλδεζεο ηνπ θηηξίνπ κε ηα δεκόζηα δίθηπα ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ζα γίλεηαη πάληνηε
ππόγεηα θαη ζα εθαξκόδεηαη ν αξηζκόο ηωλ ζωιήλωλ ζύκθωλα κε ηα πην πάλω ζελάξηα 3 κέρξη 5.

Σε πεξίπηωζε άξλεζεο ηνπ πειάηε ε ζύλδεζε ζα παξακείλεη ελαέξηα.

Σηηο πεξηπηώζεηο αλάπηπμεο δηθηύωλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ζα πξνηξέπεηαη ε ππνγεηνπνίεζε ηνπ
δηθηύνπ αλεμαξηήηνπ ηνπ ηύπνπ νηθνδνκήο θαη ζα εθαξκόδεηαη ν αξηζκόο ηωλ ζωιήλωλ ζύκθωλα κε ηα πην
πάλω ζελάξηα κε Α/Α 3 κέρξη 5.

Μνλνθαηνηθία –
Δηπινθαηνηθία - Μηθξή
Πνιπθαηνηθία (<10
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Μέηξηα πνιπθαηνηθία (1020 δηακεξίζκαηα γξαθεία)
Μεγάιε πνιπθαηνηθία –
θηίξηα (πέξαλ ηωλ 20
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Εμεηδηθεπκέλεο νηθνδνκέο

Μεγάιε πνιπθαηνηθία –
θηίξηα (πέξαλ ηωλ 20
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
Εμεηδηθεπκέλεο νηθνδνκέο

Μέηξηα πνιπθαηνηθία (1020 δηακεξίζκαηα γξαθεία)

Μνλνθαηνηθία –
Δηπινθαηνηθία - Μηθξή
Πνιπθαηνηθία (<10
δηακεξηζκάηωλ – γξαθείωλ)
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5.1.2 Σωλήνερ μεηαξύ καηανεμηηών (εκηόρ ΣΤΓ)
Μεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ εληφο ηεο νηθνδνκήο ζα εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ
ηνλ εγθαηαζηάηε, ζσιήλεο κε ειάρηζηε δηάκεηξν 25mm. Η ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ θαη ηεο δηακέηξνπ
ηεο ζσιήλαο θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ρξεζηκνπνηψληαο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ
ηελ ππφζεζε φηη ζα εγθαηαζηαζνχλ φια ηα είδε δηθηχσλ. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα έρνπλ εληαίν ρξψκα (ζπζηήλεηαη ε ρξήζε
άζπξνπ ρξψκαηνο).
5.1.3 Σωλήνερ μεηαξύ καηανεμηηών και ηος Σημείος Τεπμαηιζμού Γικηύος (ΣΤΓ)
Μεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ θαη ηνπ ΣΓ ζα εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ
εγθαηαζηάηε, ζσιήλεο κε ειάρηζηε δηάκεηξν ησλ 25mm. Η ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ θαη ηεο δηακέηξνπ
ηεο ζσιήλαο θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ζσιήλαο , ρξεζηκνπνηψληαο θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηελ ππφζεζε φηη ζα εγθαηαζηαζνχλ φια ηα είδε δηθηχσλ. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα έρνπλ εληαίν ρξψκα
(ζπζηήλεηαη ε ρξήζε άζπξνπ ρξψκαηνο).
5.1.4 Σωλήνερ μεηαξύ θπεαηίων
ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ εληφο ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ ζα εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα
ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε, κεηαμχ ησλ θξεαηίσλ ηδίνπ ηχπνπ θαη αξηζκφο ζσιήλσλ φπσο απηέο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζελάξηα πξφζβαζεο ηνπ πίλαθα 1. Όπνπ ρξεηάδεηαη θφςηκν ησλ ζσιήλσλ απηφ ζα γίλεηαη κε
κεραληθφ/ειεθηξηθφ πξηφλη/δίζθν θαη νη ελψζεηο ζα ζηεξεψλνληαη.
5.1.5 Κανόνερ εγκαηάζηαζηρ και σαπακηηπιζηικά ζωλήνων:
1.

Όιεο νη ζσιήλεο εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε πξνο ηνλ ΚΚ γηα φια ηα δίθηπα πνπ δηέξρνληαη έμσ απφ ηελ νηθνδνκή θαη θαη’
επέθηαζε πξνο φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο νηθνδνκήο (γξαθεία, δηακεξίζκαηα, θαηαζηήκαηα, νηθίεο, ζπγθξνηήκαηα
νηθηψλ θιπ).
2. Όιεο νη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην δίθηπν ειεθηξηζκνχ θαη λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο
απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ ζχκθσλα κε ην είδνο ησλ ζσιήλσλ/ζσιελαγσγψλ θαη θαισδίσλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα πξφηππα CYS EN 50174-1:2009, CYS EN 50174-2:2009 θαη CYS EN 50174-3:2013.
3. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη ην είδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα
πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε πξφηππα φπσο EN 50085-1:1997, EN 50085-2-3:1999, ΔΝ 50086-1:1993 θαη CYS EN
61537:2007.
4. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζηηο νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ISO GUIDE 64.2 θαη
IEC Guide 109.
5. Όζν αθνξά ηελ αληνρή ζε πίεζε, θάκςε (έσο ηελ αλαθεξφκελε ειάρηζηε αθηίλα) θαη θξνχζε νη ζσιήλεο ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ EN 50086-2-4/1994.
6. Η θαηαζθεπή ηεο ζσιήλσζεο, εηδηθά ησλ ζσιήλσλ πξφζβαζεο, πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθιείεηαη ε
δηείζδπζε ή ε ιίκλαζε λεξψλ.
7. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζσιήλσζεο ζε ρψξνπο πνπ ε πξφζβαζε δελ είλαη εχθνιε ή ζε ρψξνπο
επηθίλδπλνπο γηα εξγαζία, εηδηθφηεξα ζηα θξεάηηα θαη κεραλνζηάζηα ησλ αλειθπζηήξσλ.
8. Όπνπ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε κεγάιεο δέζκεο θαισδίσλ θαη γηα ηελ απνθπγή εγθαηάζηαζεο πνιιψλ
ζσιήλσλ, είλαη δπλαηφ λα εγθαηαζηαζνχλ ζσιελαγσγνί λννπκέλνπ φηη ν ρψξνο είλαη ζηεγαλφο θαη λα
αθνινπζνχληαη ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο EN 50085 θαη EN 50086.
9. ηα ζεκεία αιιαγήο θαηεχζπλζεο ε αθηίλα θακππιφηεηαο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην ίζε κε ην
ηεηξαπιάζην ηεο δηακέηξνπ ηεο.
10. ηελ πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλσλ νηθνδνκψλ ν αξηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζα νξηζηηθνπνηείηαη αλά πεξίπησζε. ε
θάζε πεξίπησζε ζα εγθαζίζηαληαη ηνπιάρηζην δχν ζσιήλεο Φ90mm.

5.2 Φπεάηια
5.2.1 Καηαζθεπή θξεαηίσλ
Η θαηαζθεπή θαη ε ζπληήξεζε ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ φπσο πιαίζηα θαη θαπάθηα, εληφο ηνπ
ηδησηηθνχ ρψξνπ απνηειεί επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ν νπνίνο ζα ηα πξνκεζεχεηαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Η ζέζε ησλ
θξεαηίσλ πξνζδηνξίδεηαη ζηε κειέηε ηεο ππνδνκήο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθνδνκήο.
Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη ζηε δηαδξνκή κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θξεαηίνπ πνπ εμππεξεηεί ηελ νηθνδνκή θαη ηνπ
ΣΓ (πξψηνπ θαηαλεκεηή ηεο νηθνδνκήο) φηαλ:
(i) Απαηηείηαη αιιαγή θαηεχζπλζεο ζηε δηαδξνκή ησλ ζσιήλσλ,
(ii) Σν κήθνο ησλ ζσιήλσλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ θξεαηίνπ ππεξβαίλεη ηα 50 κέηξα.
(iii) ε πεξίπησζε πνπ ζην δεκφζην δίθηπν δηέξρνληαη δηαθνξεηηθά δίθηπα ν κειεηεηήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ
πξφζβαζε πξνο ην ΣΓ γηα φια ηα δίθηπα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή ελδέρεηαη λα
πεξηιεθζεί ζηα ζρέδηα ε θαηαζθεπή ελδηάκεζνπ θξεαηίνπ γηα επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ.
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ε πεξίπησζε πθηζηάκελσλ νηθνδνκψλ φπνπ ηα θξεάηηα δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο λέσλ
δηθηχσλ ιφγσ αλεπάξθεηαο ρψξνπ ζε πθηζηάκελν θξεάηην ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηφηε ζα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε
θαηαζθεπήο λένπ θξεαηίνπ ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην πθηζηάκελν θξεάηην πνπ θαηαιήγεηζην ΣΓ εληφο ηεο
νηθνδνκήο ή αλεμάξηεηεο ππνδνκήο.
5.2.2 Δίδνο θαη δηαζηάζεηο θξεαηίσλ
Πξνηείλεηαη φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ είδε Κνηλψλ Φξεαηίσλ Ιδησηηθνχ ρψξνπ (ΚΦΙΥ):
(i) ΚΦΙΥ-Α κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζε εθαηνζηά (cm) (Π)45 x (Μ)75x (Τ)60
(ii) ΚΦΙΥ-Β κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ζε εθαηνζηά (cm) (Π)45 x (Μ)75x (Τ)80
Σν θξεάηην ΚΦΙΥ-Β ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάισλ πνιπθαηνηθηψλ θαη θηηξίσλ (πέξαλ ησλ 20
δηακεξηζκάησλ θαη γξαθείσλ).
Οη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξεαηίσλ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξνζάξηεκα 1.
5.2.3 Πξνδηαγξαθέο θξεαηίσλ
Όια ηα θξεάηηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη βαξεηνχ ηχπνπ θαη ζα πξέπεη λα δέρνληαη θαη ηα αληίζηνηρα
θνξηία. ε πεξηπηψζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ρψξνπο θαηαπφλεζεο (π.ρ. ρψξνη ζηάζκεπζεο ή δηέιεπζεο νρεκάησλ) ε
θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ θαπαθηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε κεραληθή αληνρή ηνπο
ζχκθσλα κε ην πξφηππν CYS EN 124:1994.
5.2.4 Υξήζε θξεαηίσλ
Πέξαλ ηεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ ηα θξεάηηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηε δηελέξγεηα ελψζεσλ, εάλ απηέο
απαηηνχληαη, ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ζπλδέζνπλ ηελ νηθνδνκή θαη γηα ηε θηινμελία πιενλαζκαηηθνχ θαισδίνπ. ηα ΚΦΙΥ
κπνξεί λα γίλνληαη ελψζεηο θαισδίσλ γηα ζχλδεζε πέξαλ ηνπ ελφο θεληξηθνχ θαηαλεκεηή εληφο ηνπ ίδηνπ ηδησηηθνχ
ρψξνπ. Δάλ θαη εθφζνλ απαηηείηαη ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ ε απνζήθεπζε πιενλάζκαηνο θαισδίσλ ζα γίλεηαη ζε
μερσξηζηά θξεάηηα. Οη ελψζεηο θαη ην πιεφλαζκα θαισδίσλ πνπ ζα εγθαζίζηαληαη ζε θξεάηηα ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν ζα
εμππεξεηνχλ κφλν ηηο νηθνδνκέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηδησηηθφ ρψξν.
5.3 Καηαλεκεηέο/Κνπηηά θαισδίσλ
5.3.1 Κχξηνο Καηαλεκεηήο Καισδίσλ (ΚΚ)
Ο ρψξνο ηνπ ΚΚ ζα πξέπεη λα θηινμελεί φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ εληφο ησλ νηθνδνκψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν CYS EN 50174-1. ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θνπηηψλ ιακβάλεηαη
ππφςε ε αλάπηπμε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθψλ ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο αλεμαξηήηνπ ηερλνινγίαο θαζψο
θαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. Ο θαηαλεκεηή ζα πξέπεη λα παξέρεη επαξθή ρψξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη
νξγάλσζε ηεο θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο θαισδίσζεο, ηε δηαηήξεζε φπνπ απαηηείηαη πιενλαζκαηηθνχ θαισδίνπ, ηε
δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζπλδέζεσλ κε ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζε
απηφλ.
Όηαλ ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απηή ζα παξέρεηαη απφ αλεμάξηεηε πξνζηαηεπφκελε γξακκή ηξνθνδνζίαο
είηε κέζα ζην θνπηί ηνπ ΚΚ ή ζε μερσξηζηφ θνπηί δίπια απφ θνπηί ηνπ ΚΚ εάλ δηαπηζησζεί φηη ν ελεξγφο εμνπιηζκφο πνπ
δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί πξνθαιεί παξεκβνιέο ζηα θαιψδηα. Σα μερσξηζηά θνπηηά ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κε ην
θνπηί ηνπ ΚΚ κε ζσιήλα ηεο ε δηάκεηξνο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην κειεηεηή.Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ θνπηηνχ ζα θαζνξίδνληαη
αλά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ην είδνο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ πνπ δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί απφ ηνπο παξνρείο.
5.3.1.1 Υψξνο εγθαηάζηαζεο ΚΚ
Ο ΚΚ ζα εγθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ζε θνηλφρξεζην ρψξν είηε
ζην ηζφγεην ή ζην ππφγεην ηεο νηθνδνκήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε γηα φια ηα δίθηπα πξνο ηελ νηθνδνκή. Ο
ΚΚ ζα κπνξεί λα εγθαζίζηαηαη θαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε αθνχ παξαζηεί κηα ηέηνηα αλάγθε θαη πξνζδηνξηζηεί απφ ην
κειεηεηή. Δπηπξφζζεηα θαη φπνπ απαηηείηαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ
εμνπζηνδνηεκέλν ειεθηξνιφγν. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην πξφηππν CYS EN 50174-1 ην ειάρηζην δηάθελν ζε φιεο
ηηο θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη πξφζβαζεζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην 1,2 κέηξα(m).
Ο ρψξνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ΚΚ ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
(i) λα θσηίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο,
(ii) λα είλαη μεξφο,
(iv) λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ ρεκηθέο επηδξάζεηο ή απφ θηλδχλνπο εθξήμεσλ ή κεραληθήο θαηαζηξνθήο,
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λα εμαζθαιίδνληαη νη απαηηήζεηο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο (EMC) .

Σν θνπηί ηνπ ΚΚ ζα πξέπεη λα παξέρεη πξνζηαζία έλαληη ζθφλεο θαη ηελ απαξαίηεηε ζηεγαλφηεηα λεξνχ (Πξνζηαζία IP
XX). Σν IP ζα θαζνξίδεηαη απφ ην κειεηεηή αλάινγα κε ην ρψξν εγθαηαζηαζεο ηνπ ΚΚ.
5.3.1.2 Γηαζηάζεηο ΚΚ
Οη δηαζηάζεηο, ζε εθαηνζηά (cm), ησλ ΚΚ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο νηθνδκήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδέζεσλ
πνπ εμππεξεηνχλ. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη πξφηππα ζρέδηα θαηαλεκεηψλ ζην Πξνζάξηεκα 2. Οη δηαζηάζεηο ησλ θνπηηψλ
κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αλά πεξίπησζε φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη δηθαηνινγείηαη απφ ην είδνο ηνπ δηθηχν, ηνλ
εμνπιηζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παξνρέσλ πνπ ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ νηθνδνκή.
5.3.1.3 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ΚΚ
Ο ΚΚ ζα θιεηδψλεηαη γηα αζθάιεηα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ππνζηαηηθνχ κε θιεηδαξηά ζπλδπαζκνχ. Ο θσδηθφο ζα
θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε/δηαρεηξηζηή/ζπληεξεηή ζηνπο παξνρείο πνπ έρνπλ παξνπζία ζηνλ ΚΚ.
Γηα ηελ πξνζηαζία θαη θάιπςε ησλ θαηαλεκεηψλ, εγθαζίζηαληαη πάλσ ζηνλ ηνίρν ή κέζα ζε απηφλ, θαηάιιεια
κεηαιιηθά/μχιηλα/πιαζηηθά θνπηηά κε πφξηα, αλνηγφκελα είηε δεμηά ή αξηζηεξά, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ειάρηζην χςνο
40cm (ην θάησ κέξνο ηνπ) θαη κέγηζην 160cm (ην πάλσ κέξνο ηνπο). Η ζέζε ηνπο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνπο θαηαλεκεηέο. ηελ πφξηα ηνπ θνπηηνχ ζα πξέπεη λα γξάθεηαη κέξηκλα θαη
έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ζε ζπλελλφεζε κε ην κειεηεηή ν ραξαθηεξηζηηθφο αξηζκφο ηεο αξίζκεζεο ηνπ θαηαλεκεηή..
Οη νπέο εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γίλνληαη κε θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε κε αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
πεξηβιήκαηνο ηνπ θνπηηνχ. Δάλ ην πεξίβιεκα είλαη κεηαιιηθφ ηφηε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη δαθηχιηνο δηέιεπζεο απφ
κνλσηηθφ πιηθφ.
5.3.2 Κνπηηά δηέιεπζεο (ΚΓ)
Σα ΚΓ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε θαη λα έρνπλ
δηαζηάζεηο χςνπο 20cm x πιάηνπο 30cm x βάζνπο 10cm ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ δηαθνπηφκελσλ
ζσιήλσλ/ζσιελαγσγψλ θαη ε νκαιή εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ πνπ δηέξρνληαη κέζα απφ απηά. Σα ΚΓ πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη ζε ειάρηζην χςνο 40cm (ην θάησ κέξνο ηνπ) θαη κέγηζην 160cm (ην πάλσ κέξνο ηνπο) θαη λα ηεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.3.1.1.
Σα ΚΓ ηεο ζσιήλσζεο εγθαζίζηαληαη, ζηηο κελ πεξηπηψζεηο επζχγξακκσλ ηκεκάησλ, ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο απφ
25m, ζηηο δε ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νη ζέζεηο ηνπο επηιέγνληαη ψζηε λα κελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ηνπο
πεξηζζφηεξεο απφ δχν θακπχιεο. Δηδηθφηεξα ε ζσιήλσζε κεηαμχ νξφθσλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε νξζνγψληα ΚΓ ζε
θάζε φξνθν θαη ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, λα μερσξίδνπλ απφ εθείλα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο
νηθνδνκήο.
5.3.3 Αθξαίνο Καηαλεκεηήο (ΑΚ)
ε θάζε αλεμάξηεην φξνθν ηεο νηθνδνκήο επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο
απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ελφο ΑΚ πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αξρηθέο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξφθνπ πνπ βξίζθεηαη. Οη
ΑΚ πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.3.1.1. Η χπαξμε θιεηδαξηάο ζηνπο ΑΚ δελ είλαη ππνρξεσηηθή
φκσο ζπζηήλεηαη γηα ζθνπνχο αζθαιείαο.
5.3.4 Δπηπξφζζεηα θνπηηά ελεξγνχ εμνπηζκνχ
ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο νκναμνληθνχ δηθηχνπ εληφο θηηξίσλ πέξαλ ησλ πέληε νξφθσλ ή 16 δηακεξηζκάησλ ζα
πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε επηπξφζζεην θνπηί θαη λα
παξέρεηαη ειεθηξηθή ηξνθνδνζίαο 240V γηα εγθαηάζηαζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο
πεξηζζφηεξσλ θνπηηψλ απηά ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζσιήλα δηακεηξήκαηνο 25ρηι. .
5.4 Καιψδηα
5.4.1

Γεληθά

Η θαισδίσζε κηαο νηθνδνκήο απνηειείηαη απφ ηελ θαισδίσζε θνξκνχ (θαηαθφξπθε θαισδίσζε) θαη ηελ νξηδφληηα
θαισδίσζε. Η θαισδίσζε θνξκνχ (θαηαθφξπθε θαισδίσζε) αθνξά ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ νξφθσλ
θαη ηνπ θεληξηθνχ θαηαλεκεηή, θαζψο θαη ησλ ζεκείσλ εηζαγσγήο ζηελ νηθνδνκή, αιιά θαη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ
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Η εζωηεξηθή θαιωδίωζε είλαη παζεηηθό ζύζηεκα θαη δελ κπνξεί λα δνθηκαζηεί από κόλν ηνπ γηα ηε ζπκκόξθωζε κε ηα ζέκαηα ηεο
EMC. Ιδηαίηεξε πξνζνρή Θα πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα
θαηάιιεια πξόηππα θαη όηαλ ζηνλ ίδην ρώξν ππάξρνπλ ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κε εγθαηαζηάζεηο δηθηύωλ Ηιεθηξνληθώλ
Δπηθνηλωληώλ.
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νηθνδνκψλ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη κηα ηέηνηα αλάγθε. Η νξηδφληηα θαισδίσζε παξέρεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
θαηαλεκεηψλ νξφθσλ θαη ησλ πξηδψλ ζε θάζε ρψξν εξγαζίαο.
Η εζσηεξηθή θαισδίσζε νηθνδνκψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν CYS EN 50173-1:2011.
Δηδηθφηεξα ζηελ θαηαζθεπή:
i.
ii.
iii.
iv.

Γξαθείσλ, εθαξκφδεηαη ην πξφηππν CYS EN 50173-2:2007.
Βηνκεραληθψλ ρψξσλ, εθαξκφδεηαη ην πξφηππν CYS EN 50173-3:2007.
Οηθηψλ, εθαξκφδεηαη ην πξφηππν CYS EN 50173-4:2007.
Κέληξσλ δεδνκέλσλ (data centres), εθαξκφδεηαη ην πξφηππν EN 50173-5:2007.

Σν ζρήκα 2 απεηθνλίδεη ηε ζχλδεζε ησλ πξνηχπσλ αλάινγα κε ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο.
ηάδιο σλοποίηζης
Building design

Πρόησπο
CYS EN 50310
εηξά CYS EN 50173

Cabling design
CYS EN 50098-1:
1999-iss1
CYS EN 50098-2:1996
Planning

CYS EN 50174-1
CYS EN 50174-2
CYS EN 50174-3
CYS EN 50310

Implementation

CYS EN 50174-1
CYS EN 50174-2
CYS EN 50174-3
CYS EN 50310
CYS EN 50346

Operation

CYS EN 50174-1
ρήκα 2 ζχλδεζε πξνηχπσλ εζσηεξηθήο θαισδίσζεο

Σν Πξνζάξηεκα 3 θαζνξίδεη εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ θαισδίσλ θαη δηθηχσλ πνπ δχλαηαη λα
εγθαηαζηαζνχλ εληφο ησλ νηθνδνκψλ.
Όζν αθνξά ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απηά πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ φζν ε απφζηαζε πνπ
πξνλνεί ην πξφηππν CYS EN50174 - 2:2009 απφ ράιθηλα θαιψδηα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Απηή ε απφζηαζε
κπνξεί λα κεησζεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα νη κειεηεηέο θαη εγθαηαζηάηεο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ
δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζπλεξγαζηνχλ θαη εθαξκφζνπλ απφ θνηλνχ ηηο πξφλνηεο ησλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο
CYS EN 50174.
5.4.2 Καιψδηα εηζαγσγήο
Σα θαιψδηα εηζαγσγήο εγθαζίζηαληαη απφ ηνπο παξνρείο δηθηχσλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη ζπλδένληαη ζε
δνκνζηνηρεία, νπηηθνχο θαηαλεκεηέο θηι ηα νπνία πξνκεζεχνπλ νη παξνρείο.
Καηά ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε
θαη πξφθιεζε δεκηάο ζε πθηζηάκελα θαιψδηα εληφο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζπλδένπλ ηα δεκφζηα δίθηπα κε ηνπο ΚΚ.
Ννείηαη φηη ζε πθηζηάκελα θηίξηα θαη πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζία εληφο ηδησηηθνχ ρψξνπ απφ παξνρείο, ζα
πξέπεη απηνί λα:

2197




Δμαζθαιίζνπλ ηελ άδεηα ηνπ Δπηηξφπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Ν112(Ι)/2004,
Δμαζθαιίζνπλ ηελ άδεηα ηνπ ηδηνθηήηε,
Γηαζθαιίζνπλ φηη δελ ζα επέκβνπλ ζε πθηζηάκελν δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, αθνχ ελεκεξψζνπλ ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε γηα θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ, ππνδείμεσλ ή/θαη ελζηάζεσλ ηνπο.

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο εξγαζηψλ εμσηεξηθά ησλ νηθνδνκψλ ηζρχεη ην πξφηππν CYS EN 50174-3.
5.4.3 Δζσηεξηθή θαισδίσζε απφ ηνλ ΚΚ κέρξη ην Δ
Όια ηα απαξαίηεηα θαιψδηα εγθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε ν
νπνίνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ.
Σα είδε ησλ θαισδίσλ θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα αθφινπζα πξφηππα:
i. CYS EN 50288-1:2013 κε αγγιηθφ ηίηιν «Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication
and control -Part 1: Generic specification» γηα κεηαιιηθά θαιψδηα θαη ηα ππφινηπα πξφηππα ηεο ζεηξάο EN 50288
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα πξνηχπσλ,
ii. εηξά CYS EN 60794 γηα νπηηθέο ίλεο.
Δπηπξφζζεηα φια ηα θαιψδηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε εληφο ησλ ππνζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
απαξαίηεηα ππξνπξνζηαζία. ρεηηθά κε ην ζέκα είλαη ηα πξφηππα CYS EN 50267-2-2, IEC60332-1, IEC 60332-3-24 θαη
IEC 61034-2.
5.5 εκεία υλδεζεο Δμνπιηζκνχ (Δ) θαη ζεκεία ηεξκαηηζκνχ εληφο νηθνδνκψλ
Σν θάζε Δ ζπλδέεηαη κε ηνλ ΚΚ αλάινγα κε ην/ηα είδνο/ε ηνπ/ησλ δηθηχνπ/σλ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί/νχλ. Βάζεη απηήο
ηεο επηινγήο ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Δ ζα πξέπεη λα πξνλνείηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπιάρηζην 2 νπηηθψλ ηλψλ ή
θαισδίνπ Ethernet ηνπιάρηζην Cat5E.. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο νκναμνληθνχ δηθηχνπ ζην Δ πεξηιακβάλεηαη θαη ν
ηεξκαηηζκφο νκναμνληθνχ θαισδίνπ.
Η ζέζε ησλ Δ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαζψο
θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ρξεηαζηεί λα γίλεη κειινληηθά ζην ρψξν απηφ.
Όζν αθνξά ηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ κεηά ην Δ εληφο νηθνδνκψλ ζπζηήλεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε φπσο εγθαζηζηά 2 πξίδεο
σο αθνινχζσο:
i. ηελ πξψηε πξίδα ζπκκεηξηθφ θαιψδην 4 δεπγψλ.
ii. ηε δεχηεξε πξίδα 2 νπηηθέο ίλεο ή ζπκκεηξηθφ θαιψδην 4 δεπγψλ
Δθφζνλ ην Δ είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζα εγθαζίζηαηαη ν ελεξγφο εμνπιηζκφο, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαηάιιεια
ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα ζπζηήλεηαη φπσο εθαξκφδνληαη ηα
παξαθάησ:









Η εγθαηάζηαζε ηεο γξακκήο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ηνπ VDSL2 modem θνληά (ιηγφηεξν απφ 1.5κ) ζε
ιακπηήξεο αινγφλνπ, θινξέληδεο, ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο θαη ιακπηήξεο LED ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
Δπίζεο, ην ηξνθνδνηηθφ ηνπ modem δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πξίδα κε ιακπηήξεο απηνχ ηνπ είδνπο.
Η εγθαηάζηαζε ηεο γξακκήο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ηνπ VDSL2 modem θνληά (ιηγφηεξν απφ 1.5κ) ζε
dimmable θσηηζηηθά (π.ρ. θσηηζηηθφ γξαθείνπ κε dimmer δηαθφπηε) ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Δπίζεο, ην
ηξνθνδνηηθφ ηνπ modem δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πξίδα κε ηα θσηηζηηθά απηνχ ηνπ είδνπο.
Η ηνπνζέηεζε ηνπ modem πάλσ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (εηδηθφηεξα ζην πίζσ κέξνο απηνχ) ζα πξέπεη λα
απνθεχγεηαη. ην ζεκείν απηφ βξίζθεηαη ην ηξνθνδνηηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ην νπνίν κπνξεί λα
παξεκβάιιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ modem. Η εγθαηάζηαζε ηεο γξακκήο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ηνπ
VDSL2 modem θνληά (ιηγφηεξν απφ 50εθ. ζε άιιεο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ
ζπζθεπψλ πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, ςπγείν, πηζηνιάθη καιιηψλ, πιπληήξην, κίμεξ θνπδίλαο, κίμεξ γηα
θξαπέ, δξφκν γπκλαζηηθήο, ή άιιε ζπζθεπή πνπ πεξηιακβάλεη θάπνηνπ είδνπο κνηέξ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα
απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ηνπ modem ζε πνιχπξηδν απφ φπνπ ηξνθνδνηνχληαη νπνηεζδήπνηε
απφ ηηο πην πάλσ ζπζθεπέο.
Η εγθαηάζηαζε ηνπ VDSL2 modem πάλσ ζε άιιεο ζπζθεπέο ή ζε κηθξφ θιεηζηφ ρψξν ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη,
θπξίσο γηα απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ.
Η εγθαηάζηαζε ηεο γξακκήο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ηνπ VDSL2 modem πάλσ ή πνιχ θνληά (ιηγφηεξν απφ
30εθ.) ζε άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπζθεπψλ πεξηιακβάλνπλ
dvd player, δξνκνινγεηή (router), ζηεξενθσληθφ ζχζηεκα, ηειενπηηθφ απνθσδηθνπνηεηή (stb), δνξπθνξηθφ δέθηε,
κεγάθσλα, ηειεφξαζε, νζφλε ΗΤ θιπ. Οπσζδήπνηε λα απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ modem πνιχ θνληά ζε
άιιν modem.
Σν ηειεθσληθφ θαιψδην ηνπ modem δελ πξέπεη λα είλαη ηπιηγκέλν γχξσ απφ άιια θαιψδηα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο
(ζπλήζσο πίζσ απφ ηειενξάζεηο ή ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο)
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Δπηπξφζζεηα φηαλ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο κεηαγσγήο θαη δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα
αθφινπζα:
1. ε πεξίπησζε πνπ ε επηθνηλσλία νηθνδνκήο ή ηκήκαηνο απηήο (εζσηεξηθή φπσο θαη απφ/πξνο ηα δεκφζηα
δίθηπα) δηεμάγεηαη κέζσ ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο θπθισκάησλ ή/θαη παθέησλ (ζπζηήκαηα PABX, routers,
servers, modems θιπ), ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εηδηθφο θιεηζηφο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ
ζπζηεκάησλ. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη
θαηαζθεπαζηέο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ (χςνο νξνθήο, αληνρή δαπέδνπ, παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο,
ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.ι.π.).
2. Ο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαγσγήο πξέπεη λα αζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθά, ε δε πξφζβαζε
λα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ ζπληεξεηή ή
κεραληθνχ.
3. ε πεξίπησζε πνπ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο επηθνηλσλίαο δηεμάγεηαη κε ηελ παξεκβνιή ηειεθσλεηή ή
ηειεθσλήηξηαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο εγθαηάζηαζεο γηα ην ρεηξηζηή κε εμαζθάιηζε ησλ
απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (θσηηζκφο, αεξηζκφο, ζέξκαλζε, ζφξπβνο θιπ).
5.6 Γείσζε
5.6.1

χζηεκα γείσζεο – Βαζηθά κέξε

Οη γεηψζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα CYS EN 50310:2010, CYS EN 50174-2:2009 θαη ISO/IEC 11801.
Σα βαζηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο είλαη:
(α) Ηιεθηξφδην
(β) Γεησηηθφο αγσγφο: είλαη αγσγφο κε δηαηνκή ηνπιάρηζην 6mm2 πνπ ζπλδέεη ην ΚΚ κε ην ειεθηξφδην γείσζεο.
Η ζχλδεζε ηνπ γεησηηθνχ αγσγνχ ζην ειεθηξφδην γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ πεξηιαίκηνπ γείσζεο.
(γ) πλδεηηθφο αγσγφο: είλαη αγσγφο κε δηαηνκή ηνπιάρηζην 1.5mm2 πνπ ζπλδέεη ηνλ ΚΚ κε ηνπο αληίζηνηρνπο
ΑΚ ή Γεπηεξεχνληεο ΑΚ.
(δ) Φξεάηην γείσζεο
Οη νξαηνί αγσγνί γείσζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια κέρξη χςνπο 150cm. Η θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο
γείσζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη σκηθή αληίζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 Οhms.
5.6.2 Γείσζε Πξνζηαζίαο Γηθηχνπ
Απνηειείηαη απφ γεησηηθφ αγσγφ πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ ΚΚ θαη ηεξκαηίδεηαη ζε εηδηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ εγθαηεζηεκέλν
ειεθηξφδην γείσζεο. Η εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο γείσζεο πξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί
Ηιεθηξηζκνχ Καλνληζκνχο θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο Παξνρήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ
πνπ ηζρχνπλ θαηά θαηξνχο.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζσιήλσζε απνηειείηαη ή πεξηιακβάλεη ραιχβδηλνπο ζσιήλεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αγψγηκε
ζχλδεζε φπσο θαζνξίδεηαη πην πάλσ.
5.7 ήκαλζε Τπνδνκήο
Οη ζσιήλεο, ηα θξεάηηα, νη θαηαλεκεηέο, ηα θνπηηά θαισδίσλ, ηα ΣΓ θαη νη θαισδηψζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ
θαζνξηζκέλε ζηε κειέηε ζήκαλζε γηα ηελ εχθνιε αλαγλψξηζε ηνπο ζε πεξηπηψζεηο ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
δηθηχσλ. Δηδηθά ζα πξέπεη:
1.
2.
3.

Οη θαηαλεκεηέο θαη ηα θνπηηά θαισδίσλ λα αλαγξάθνπλ επί ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπο ην φλνκα πνπ ηνπο έρεη
δνζεί ζηε κειέηε.
Σν φλνκα ζηα θαπάθηα ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη φηη αθνξά ππνδνκή ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ (πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο νλνκαζίαο «TELECOMS»).
Όια ηα θαιψδηα πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε θαη ζηηο δχν άθξεο ηνπο. Γηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ ζα αθνινπζείηαη
ν ρξσκαηηζκφο πνπ νξίδεηαη ζηα Πξφηππα ηεο ζεηξάο CYS EN 60794 θαη ηεο ζεηξάο CYS EN 50174.

Η ηειηθή κειέηε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ, ην
κήθνο ηνπ, ηελ εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο, ηηο νδεχζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηηο ζρεηηθέο γεηψζεηο.
5.8 Άξζε Βιαβψλ – πληήξεζε
Ο ηδηνθηήηεο έρεη ηελ επζχλε λα επηιακβάλεηαη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο φισλ ησλ βιαβψλ θαη δεκηψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ ΤΔΚΟ.

2199
Δίλαη ζεκαληηθφ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη νπνηαδήπνηε άξζε βιαβψλ ή ζπληήξεζε ζηελ ΤΔΚΟ, λα απνθαζίζηαηαη
νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία σο ζηελ πξφηεξα ηεο θαηάζηαζε. ε θάζε πεξίπησζε θαη πξηλ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία
ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ην αξκφδην άηνκν ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηα ηειηθά ζρέδηα (as built drawings) ηα νπνία
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο νηθνδνκήο ή ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΚ.
Οπνηεζδήπνηε δνθηκέο θαη κεηξήζεηο δηελεξγνχληαη βάζεη ηνπ πξνηχπνπ CYS EN 50346.
6.

Μελέηερ ςποδομήρ εζωηεπικήρ καλωδίωζηρ οικοδομών

6.1 Δθπφλεζε κειέηεο
1. Γηθαίσκα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο γηα ζχλζεηεο αλαπηχμεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη πην θάησ ηχπνη
θηηξίσλ,:

Κηίξηα θαη ζηαζκνί επηθνηλσληψλ

Κηίξηα δεκνζίσλ ζεακάησλ

Μνπζεία θαη βηβιηνζήθεο

ρνιηθά, παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά θηίξηα

Ξελνδνρεία

Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

Ννζνθνκεία

Άιια παξφκνηα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο
έρνπλ νη εηδηθφηεηεο Ηιεθηξνληθήο Μεραληθήο θαη Μεραληθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο κφλν
2.

Μέιε ηνπ ΔΣΔΚ ζηηο εηδηθφηεηεο Ηιεθηξνληθήο Μεραληθήο θαη Μεραληθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζα έρνπλ επίζεο
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθπφλεζεο κειέηεο γηα θηίξηα γξαθείσλ κε ζπλνιηθφ εκβαδφ κεγαιχηεξν ησλ 100 ηκ.

3.

Αλεμάξηεηα ησλ πην πάλσ γηα ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο νηθηζηηθψλ θαη άιισλ θηηξίσλ,

Καηνηθίεο, πνιπθαηνηθίεο

πγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ θαη δηακεξηζκάησλ

Με νηθηζηηθά αγξνηηθά θηίξηα

Σφπνη ιαηξείαο

Απνζήθεο

Άιια παξφκνηα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο
δηθαίσκα εθπφλεζεο κειέηεο έρνπλ νη εηδηθφηεηεο Ηιεθηξνινγηθήο, Ηιεθηξνληθήο Μεραληθήο θαη Μεραληθήο
ηεο Πιεξνθνξηθήο.

6.2 Γηαδηθαζία
6.2.1 πλεξγαζία Ιδηνθηήηε- Μειεηεηή
Ο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ κε ηελ αλάιεςε ζρεηηθήο εληνιήο δηελέξγεηαο κειέηεο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ηδηνθηήηε γηα ηηο
πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. ε θάζε λέα νηθνδνκή εθπνλείηαη ππνρξεσηηθά κειέηε εζσηεξηθήο θαισδίσζεο
απφ κειεηεηή εζσηεξηθήο θαισδίσζεο. Η κειέηε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα.
Ο Μειεηεηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζηνλ ηδηνθηήηε αληίγξαθν ηεο κειέηεο ηελ νπνία εηνίκαζε, ε νπνία ζα
πξέπεη λα θέξεη ηε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ.
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο ηεο ΤΔΚΟ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη
πξνδηαγξαθέο ν εθάζηνηε κειεηεηήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε:
i.
ii.

Βεβαίσζε ζρεδηαζκνχ ηεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ.
Βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.

Πξφηππα ησλ βεβαηψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξνζάξηεκα 4.
Ο Μειεηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ Ιδηνθηήηε ακνηβή γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πην πάλσ βεβαηψζεσλ,
ζχκθσλα κε φζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπο.
6.2.2 Καζήθνληα κειεηεηή
6.2.2.1 Τπφδεημε εγθαηάζηαζεο ππφγεηαο παξνρήο
Δάλ απαηηείηαη απφ ην είδνο ηεο αλάπηπμεο ή ν κειεηεηήο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο πξνο ηα
ππνζηαηηθά γηα ηνπο παξνρείο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηφηε απνζηέιιεη ζηνπο παξνρείο πνπ δηέξρνληαη επί ηνπ
δεκφζηνπ δηθηχνπ, κέζσ ηνπ εληχπνπ αξ.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 5, ην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο πνπ δείρλεη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην ρψξν ηεο νηθνδνκήο, θαζψο επίζεο θαη αληίγξαθν ηεο θάηνςεο
ηνπ ηζνγείνπ.
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Δάλ νη παξνρείο ην επηζπκνχλ θαζνξίδεηαη καδί κε ηνλ ηδηνθηήηε ε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ (κπνξεί λα είλαη ν
εγθαηαζηάηεο/κειεηεηήο) εκεξνκελία θαη ψξα γηα ηελ ππφδεημε εγθαηάζηαζεο ηεο ππφγεηαο παξνρήο.
Η ππφδεημε γηα εγθαηάζηαζε ππφγεηαο παξνρήο γίλεηαη πάληα ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ηνπ
(κπνξεί λα είλαη ν εγθαηαζηάηεο ή ν κειεηεηήο). Αθνχ γίλεη ε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ ηεο νηθνδνκήο νη
παξνρείο ππνδεηθλχνπλ θαη ζεκεηψλνπλ ζην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην θαη ζηε θάηνςε ηζνγείνπ ηε δηαδξνκή ηεο ζσιήλσζεο
απφ ην δεκφζην ρψξν κέρξη ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΚ αθνχ ιάβνπλ ππφςε ην ζεκείν απφ ην νπνίν δηέξρεηαη ην
δεκφζην δίθηπν ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππφδεημεο, νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαηαγξάθνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ
ζρέδην θαη ζηε θάηνςε ηζνγείνπ ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζηε ηειηθή κειέηε.
6.2.2.2 Τπνβνιή ζρεδίσλ γηα έιεγρν κειέηεο
Ο κειεηεηήο απνζηέιιεη ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο ΤΔΚΟ ζηνπο παξνρείο λννπκέλνπ φηη νη ζπλνιηθέο αλάγθεο
ππεξβαίλνπλ ηα δέθα(10) ηειεθσληθά ζεκεία, δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζην εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί
λα έρεη ηα ζρφιηα ηνπο. Σα ζρέδηα ππνβάιινληαη πξνηνχ αξρίζνπλ νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
ππνδνκήο. Οη παξνρείο θαηαγξάθνπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη ηηο απνζηέιινπλ ζην κειεηεηή ψζηε εάλ απαηηείηαη λα
γίλνπλ απφ ην κειεηεηή νη απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο/δηνξζψζεηο.
6.2.2.3 Πεξηερφκελν κειέηεο
Η κειέηε ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπιάρηζην ηα αθφινπζα:
i.

ρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ:










ii.

ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ δεκφζησλ δηθηχσλ πξνο ηελ νηθνδνκή,
ηηο ζέζεηο, δηαζηάζεηο θαη ρσξεηηθφηεηα ησλ θνπηηψλ ησλ θαηαλεκεηψλ, αξηζκεκέλα κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ
αξηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαλεκεηή,
ηηο ζέζεηο θαη ηα είδε ησλ θξεαηίσλ (αλ ππάξρνπλ),
ηηο δηαδξνκέο θαη δηακεηξήκαηα ησλ ζσιήλσλ,
ηηο ζέζεηο θαη δηαζηάζεηο ησλ θνπηηψλ δηέιεπζεο,
ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ κέζα ζε θάζε ζσιήλα/ζσιελαγσγφ θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπο,
ηηο ζέζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο.
Γηαγξάκκαηα ηεο φιεο ζσιήλσζεο θαη δηαζπξκάησζεο ζε θαηαθφξπθε αλάπηπμε,(βι. ππφδεηγκα ζρεδίνπ ζην
Πξνζάξηεκα 6).
Πίλαθα δηαζπλδέζεσλ (βι. ππφδεηγκα πίλαθα ζην Πξνζάξηεκα 7).
Η κειέηε ζα πξέπεη παξάιιεια λα θαζνξίδεη:




iii.

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ππνδνκή θαη ησλ ππεξεζηψλ
πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε ζρεδηαζκέλε ππνδνκή.
Σηο απαξαίηεηεο κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππνδνκήο, αλάινγα κε ηελ ππνζηεξηδφκελε
ηερλνινγία θαη είδνο ηεο θαισδίσζεο, κε ρξήζε θαηάιιεισλ θαη δηαθξηβσκέλσλ νξγάλσλ κέηξεζεο.
Σηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κε πνηα πξφηππα ζα ζπκκνξθψλνληαη.
Ο κειεηεηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ κειεηεηή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νχησο ψζηε
λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα απφ παξεκβνιέο κε- γξακκηθψλ θνξηίσλ (non-linear load)
ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο.

6.2.2.4 Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζε YΔΚΟ απφ ην κειεηεηή
Καηά ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ην κειεηεηή δηαπηζηψλεηαη αλ:
i.

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζσιήλσζεο:







έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα θαηάιιεια πιηθά,
έρνπλ ηεξεζεί νη δηαδξνκέο φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα,
έρεη εμαζθαιηζηεί ε κεηαιιηθή ζπλέρεηα θαη ε γείσζε ηεο κεηαιιηθήο ζσιήλσζεο φπνπ ππάξρεη,
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα θνπηηά δηέιεπζεο ζηηο ζέζεηο φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα,
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα θαηάιιεια θνπηηά θαηαλεκεηψλ ζηηο ζέζεηο φπσο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα.

ii.

Καηά ηελ θαηαζθεπή θξεαηίσλ:





έρνπλ ηεξεζεί νη ζσζηέο πξνδηαγξαθέο,
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα θαηάιιεια πιηθά,
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηηο ζσζηέο ζέζεηο.
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iii.

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ






έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιηθά εγθξηκέλνπ ηχπνπ (θαιψδηα, θαηαλεκεηέο, πξίδεο θιπ),
έρνπλ γίλεη θαλνληθά νη ζπλδέζεηο,
ε αληίζηαζε κφλσζεο ησλ αγσγψλ είλαη απηή πνπ νξίδεηαη απφ ηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,
ε αληίζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη απφ ηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.

Ο κειεηεηήο δηαπηζηψλεη επίζεο εάλ έρνπλ γίλεη νη θαηάιιεινη έιεγρνη δηθηχνπ νη νπνίνη θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε.
6.2.3 Πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί φηη ε εγθαηάζηαζε δελ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο κειέηεο ν εγθαηαζηάηεο ζα
επηβαξχλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαζνξίδεηαη γηα λα γίλεη δεχηεξνο έιεγρνο απφ ην κειεηεηή ηνπ έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαη ζην δεχηεξν έιεγρν απνδεηρηεί φηη δελ έρεη ηεξεζεί νη ε κειέηε, ν εγθαηαζηάηεο επηβαξχλεηαη κε
ηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαζνξίδεηαη γηα λα γίλεη λένο έιεγρνο θνθ.
6.2.4 Σξνπνπνηήζεηο YΔΚΟ
ηε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο/επέθηαζεο παξνπζηαζηεί αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη
ήδε ειεγρζεί θαη εθηειεζηεί, ηφηε ν πειάηεο ή ν εγθαηαζηάηεο πιεξνθνξεί κε επηζηνιή ην κειεηεηή, γηα ηελ αιιαγή απηή.
ηελ επηζηνιή πξέπεη λα θαίλεηαη ην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο φπσο είρε αξρηθά εγθξηζεί θαη εθηειεζηεί, φπσο
επίζεο θαη ε ηξνπνπνίεζε/επέθηαζε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο κειέηεο φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηεο αξρηθήο κειέηεο.
7.

Δγκαηαζηάηερ εζωηεπικήρ καλωδίωζηρ και ςποδομήρ οικοδομών

Σν θαζεζηψο, αδεηνδφηεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εγθαηαζηαηψλ ξπζκίδεηαη κε βάζε ηηο
εθάζηνηε δηαδηθαζίεο, φξνπο θαη ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξνζάξηεκα 8.
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Προζάρηημα 1 – ρέδηα θξεαηίσλ
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Πξνζάξηεκα 2 – ρέδηα θαηαλεκεηψλ
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην βάζνο ηνπ θνπηηνχ είλαη 15 cm. Οη δηαζηάζεηο δχλαηαη λα αιιάμνπλ αθνχ ηεθκεξησζεί απφ ηνλ
κειεηεηή ε αλάγθε απηή.
Μνλνθαηνηθία – Γηπινθαηνηθία (ζρήκα 3)

ρήκα 3, Γηαζηάζεηο ΚΚ Μνλνθαηνηθία – Γηπινθαηνηθία
Σξία(3) κέρξη δεθαέμη(16) ππνζηαηηθά (ζρήκα 4)

ρήκα 4, Γηαζηάζεηο ΚΚ Σξία(3) κέρξη δεθαέμη(16) ππνζηαηηθά
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Γεθαεπηά(17) κέρξη ηξηάληα δχν(32) ππνζηαηηθά (ζρήκα 5)

ρήκα 5, Γηαζηάζεηο ΚΚ Γεθαεπηά(17) κέρξη ηξηάληα δχν(32) ππνζηαηηθά

Οηθνδνκέο κε πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα δχν(32) ππνζηαηηθά ή/θαη εμεηδηθεπκέλεο νηθνδνκέο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα θαηαζθεπάδεηαη μερσξηζηφ δσκάηην ζε ρψξν πνπ ζα επηιέγεη ν κειεηεηήο θαη ην νπνίν ζα
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3.1.1.
Προζάρηημα 3 –Δίδε δηθηχσλ
1.

Οπηηθφ δίθηπν

1.1 Οπηηθφ δίθηπν Δγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη κεραληθέο ηνπο αληνρέο ζχκθσλα κε ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ. Οη εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ πιήξε γλψζε ησλ κεζφδσλ
6
εγθαηάζηαζεο , λα γλσξίδνπλ μεθάζαξα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ρξήζε ησλ ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθψλ
εγθαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ επαξθή θαηάξηηζε ψζηε ηα θαιψδηα λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο λα παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε
δεκηά ζηηο νπηηθέο ίλεο.
Οη ίλεο θαη ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν
ITU-T G.657.A1.Καηά ηελ εγθαηάζηαζε νπηηθνχ δηθηχνπ ν ηδηνθηήηεο εγθαζηζηά ηνλ νπηηθφ θαηαλεκεηή θαη ιακβάλεη
ππφςε ηνλ ηεξκαηηζκφ ζε απηφλ δχν(2) ηλψλ αλά ππνζηαηηθφ. Δπνκέλσο ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή
θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζηαηηθψλ. ε πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ππνζηαηηθνχ θαη φηαλ δελ ππάξρεη
ρψξνο εληφο ηνπ ΚΚ ή ησλ θνπηηψλ θαισδίσζεο, ν νπηηθφο θαηαλεκεηήο εγθαζίζηαηαη ζε μερσξηζηφ θνπηί ην νπνίν ζα
ηνπνζεηείηαη δίπια απφ ηνλ πθηζηάκελν ΚΚ ή ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ ζε ρψξν πνπ ζα επηιέμεη ν
κειεηεηήο.
Ο ηχπνο ηνπ νπηηθνχ θαηαλεκεηή εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο θαισδίσζεο εληφο ησλ νηθνδνκψλ. Αλ
δειαδή ζα επηηξέπεηαη/ πξνσζείηαη ε εγθαηάζηαζε πέξαλ ηνπ ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο ή εζσηεξηθήο θαισδίσζεο, νη
θαηαλεκεηέο ζα δηαθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ππάξρεη κφλν έλαο πάξνρνο κε νπηηθφ δίθηπν δηαλνκήο, ν θαηαλεκεηήο
ζα είλαη πηζαλφλ φπσο ζην ζρήκα 1, ελψ αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 1 παξνρείο, ν θαηαλεκεηήο ζα είλαη πηζαλφλ
φπσο ζην ζρήκα 2. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ε πξφζβαζε ζε κφλν έλα παξνρέα εληφο ηνπ
θαηαλεκεηή.

6

Σπζηήλεηαη ζηνπο εγθαηαζηάηεο όπωο αθνινπζνύλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο νδεγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
έγγξαθν «ITU-T Manual 2009, Optical fibre, cables and systems’
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Σα πην θάησ ζεκεία πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ψζηε λα απνθεχγνληαη νπνηαδήπνηε κειινληηθά πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο
θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ:
i.

ii.

Ο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη νπηηθέο ίλεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ δηακεηξήκαηνο ηεο
ζσιήλαο θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηελ ππφζεζε φηη ζα
εγθαηαζηαζνχλ φια ηα είδε δηθηχσλ.. ε πθηζηάκελα θηίξηα εάλ δελ ππάξρεη ρψξνο ζηηο ζσιήλεο πνπ
7
ζπλδένπλ ηνλ θαηαλεκεηή θαισδίσλ κε ηα ππνζηαηηθά ζα πξέπεη λα γίλεηαη splicing ζε θάζε φξνθν ή φηαλ
απηφ ζεσξείηαη απαξαίηεην.
πζηήλεηαη φπσο νη νπηηθέο ίλεο ηεξκαηίδνληαη ζε νπηηθφ θαηαλεκεηή κε βχζκαηα ηχπνπ LC-APC (βι.
ζρήκα 6).

ρήκα 6 Βχζκαηα LC_ACP
iii.

Η αθηίλα θάκςεο (R) ηνπ θαισδίνπ ηεο νπηηθήο ίλαο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε θαηά 12 θνξέο ηε
δηάκεηξν (d) ηνπ θαισδίνπ ηεο νπηηθήο ίλαο (βι. ζρήκα 7). Δπηπξφζζεηα γηα θαιψδηα εζσηεξηθήο
θαισδίσζεο, ε αθηίλα θάκςεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15mm ζχκθσλα κε ην πξφηππν ITU-T G.657.

ρήκα 7 αθηίλα θάκςεο

7

Η ζύζηαζε ITU-T G.671 θαζνξίδεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο απώιεηαο γηα ηα δηάθνξα είδε ελώζεωλ (Splices)

2207
1.2 Έιεγρνο νπηηθνχ δηθηχνπ
Ο έιεγρνο ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν CYS EN 50346:2002 ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο
γηα ηνλ έιεγρν ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηε δηεξεχλεζε βιαβψλ θαη ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο CYS EN 60793-1 (40,41,44,49).
2.

Οκναμνληθφ δίθηπν

Ο ηδηνθηήηεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε νκναμνληθνχ θαισδίνπ εληφο ηεο νηθνδνκήο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ζσιήλσλ κεηαμχ ησλ ΚΚ, ησλ ΚΓ θαη ηνπ ππνζηαηηθνχ.
3.

Υάιθηλν δίθηπν

Σα ράιθηλα θαιψδηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ νηθνδνκψλ, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο CAT5E.Σν
θαιψδην εηζαγσγήο εγθαζίζηαηαη απφ ηνλ παξνρέα θαη ζπλδέεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο εηζαγσγήο ηνπ ΚΚ, κε
ηελ κέζνδν εθηφπηζεο κφλσζεο (IDC-Insulation Displacement method of Connection).
3.1 χλδεζε θαισδίσλ ζηνλ θαηαλεκεηή
Σα θαιψδηα εγθαζίζηαληαη ζηνλ θαηαλεκεηή απφ ηνλ εγθαηαζηάηε. Σα άθξα ηνπο πξνο ηελ πιεπξά ησλ θαηαλεκεηψλ
δηακνξθψλνληαη ζε θαηάιιειε δέζκε θαηά ηε ζεηξά ησλ δεπγψλ ηνπο θαη ζπλδένληαη, ηα κελ εηζεξρφκελα θαιψδηα ζηνπο
αθξνδέθηεο ηεο εηζαγσγήο ηα δε εμεξρφκελα ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο εμαγσγήο. Σα δεχγε ηνπ θάζε θαισδίνπ ζπλδένληαη
πάλσ ζηνπο αληίζηνηρνπο αθξνδέθηεο κε δηαδνρηθή ζεηξά. Σα θαιψδηα πξέπεη λα είλαη ζπλερφκελα ρσξίο ζπλδέζεηο ζε
φιν ην κήθνο ηνπο. Ο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ ζε θαηαλεκεηέο δνκνζηνηρείσλ (modules) θαίλεηαη ζην ζρήκα 8.

ρήκα 8, χλδεζε θαισδίσλ ζε δνκνζηνηρεία
ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν θαηαλεκεηήο είλαη κέρξη θαη 40 Δ ν ηξφπνο ζχλδεζεο ηνπ θαισδίνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε
κέζνδν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.

ρήκα 9, χλδεζε θαισδίσλ ζε δνκνζηνηρεία γηα κέρξη θαη 40Σ
3.2 Δπηθαλεηαθή ηνπνζέηεζε θαισδίσλ
ηηο πεξηπηψζεηο θαισδίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη επηθαλεηαθά, ε θακππιφηεηα ηνπο ζηα ζεκεία αιιαγήο θαηεχζπλζεο λα
είλαη ηνπιάρηζην ηεηξαπιάζηα απφ ηε δηάκεηξν ηνπο θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ζηήξημεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα
20cm.
3.3 Υσξεηηθφηεηα θαισδίσλ κεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ
Η ρσξεηηθφηεηα ησλ θαισδίσλ κεηαμχ ησλ θαηαλεκεηψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζην δηπιάζηα απφ ηηο αξρηθά
πξνβιεπφκελεο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ.
3.4 Γηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ
νηθνδνκήο
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Μεηαμχ ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ νηθνδνκήο πξέπεη
λα ππάξρεη πιήξεο δηαρσξηζκφο θαη λα ηεξνχληαη ηα πην θάησ ειάρηζηα φξηα απνζηάζεσλ:



Απφζηαζε ηνπιάρηζην ηε κέγηζηε απφζηαζε πνπ πξνλνεί ην πξφηππν CYS-EN50174-2:2009 απφ αγσγνχο
κέζεο ή ρακειήο ηάζεο.
ηηο δηαζηαπξψζεηο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κνλσηηθφ πιηθφ κε πάρνο ηνπιάρηζην 6mm.

Αλ νη αγσγνί δηέξρνληαη κέζα απφ πξνζγεησκέλεο ραιχβδηλεο ζσιήλεο, ηα πην πάλσ φξηα δηαρσξηζκνχ δελ είλαη
απαξαίηεηα.
3.5 Αληίζηαζε κφλσζεο αγσγψλ
Η αληίζηαζε κφλσζεο ησλ αγσγψλ λα είλαη ηνπιάρηζην 50 MΩ ζε ηάζε 250V (DC). Η κέηξεζε γίλεηαη κεηαμχ ηνπ θάζε
αγσγνχ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλδεδεκέλνπο κε ηε γε.
3.6 Καιψδηα ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο
Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε, ρσξίο ηελ θαηάιιειε πξνζηαζία, θαισδίσλ εζσηεξηθήο ρξήζεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο
φπνπ ζα είλαη εθηεζεηκέλα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
3.7 χλδεζε θαη αξίζκεζε θαηαλεκεηψλ
Η ζχλδεζε θαη αξίζκεζε θαηαλεκεηψλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε θαηαθφξπθε αλάπηπμε θαίλεηαη ζην
Πξνζάξηεκα 3(Ι) ελψ ζε δίθηπα κε νξηδφληηα αλάπηπμε θαίλεηαη ζην Πξνζάξηεκα 3(ΙΙ). Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη
ζπκβνιηζκνί ηεο ζπλνιηθήο θαισδίσζεο ηνπ ράιθηλνπ δηθηχνπ εμεγνχληαη ζην Πξνζάξηεκα 3(ΙΙΙ).
Ο έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν CYS EN 50346:2002 ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ
έιεγρν ησλ ράιθηλσλ θαισδίσλ θαη ηε δηεξεχλεζε βιαβψλ.
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Πξνζάξηεκα 3(Ι) (1/2): χλδεζε θαη αξίζκεζε θαηαλεκεηψλ ζε
αλάπηπμε

Προζάρηημα 3I (2/2)

δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε θαηαθφξπθε
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Πξνζάξηεκα 3(II): χλδεζε θαη αξίζκεζε θαηαλεκεηψλ ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε νξηδφληηα αλάπηπμε
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Πξνζάξηεκα 3(ΙΙΙ): (1/3 ): Υξεζηκνπνηνχκελνη πκβνιηζκνί
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Πξνζάξηεκα 3(ΙΙΙ) (2/3)

Πξνζάξηεκα 3(ΙΙΙ) (3/3)
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Πξνζάξηεκα 4: Βεβαηψζεηο κειεηεηή θαη εγθαηαζηάηε
ηνηρεία Ιδηνθηήηε
Ολνκαηεπψλπκν
Γηεχζπλζε
Οηθνδνκήο

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε/Υσξηφ θαη Σαρ. Κψδ.
Αξ.ηει:

Μειεηεηήο Δζσηεξηθήο θαισδίσζεο
Ολνκαηεπψλπκν
Γηεχζπλζε

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε/Υσξηφ θαη Σαρ. Κψδ.
Αξ.ηει:

Αξ.κέινπο ΔΣΔΚ
Βεβαίσζε εθπφλεζεο κειέηεο
Βεβαηψλσ ππεχζπλα φηη έρσ εθπνλήζεη ηε ζρεηηθή κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο Τπνδνκήο Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο
Οηθνδνκψλ (ΤΔΚΟ) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη φια ηα ζρεηηθά πξφηππα. Αληίγξαθν ηεο κειέηεο
επηζπλάπηεηαη.
Τπνγξαθή:

Ηκεξνκελία

Βεβαίσζε ειέγρνπ εγθαηάζηαζεο
Βεβαηψλσ ππεχζπλα φηη έρσ ειέγμεη ηελ εγθαηάζηαζεο ηεο ΤΔΚΟ θαη απηή ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη φια ηα ζρεηηθά πξφηππα. Η εγθαηάζηαζε ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ζρέδηα ηεο ηειηθήο κειέηεο
ηνπ έξγνπ.

Τπνγξαθή:

Ηκεξνκελία

Δγθαηαζηάηεο Δζσηεξηθήο θαισδίσζεο
Ολνκαηεπψλπκν
Γηεχζπλζε

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε/Υσξηφ θαη Σαρ. Κψδ.
Αξ.ηει:

Βεβαίσζε εγθαηάζηαζεο
Βεβαηψλσ ππεχζπλα φηη έρσ εγθαηαζηήζεη ηελ ππνδνκήο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία θαη φια ηα ζρεηηθά πξφηππα. Έρσ θαηαζθεπάζεη ηελ ππνδνκή εζσηεξηθήο θαισδίσζεο κε βάζε ηα
ζρέδηα ηεο ηειηθήο κειέηεο. Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο έγηλαλ κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Μειεηεηή.
Με ηελ απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο δηελήξγεζα επηζεψξεζε θαη έιεγρν ηεο θαισδίσζεο θαη δηαπίζησζα φηη
είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Γειψλσ ππεχζπλνο γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε πεξηπηψζεηο κε νξζήο εθηέιεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηινγήο
θαθήο πνηφηεηαο πιηθψλ.
Τπνγξαθή:

Ηκεξνκελία
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Πξνζάξηεκα 5: ΔΝΣΤΠΟ αξ.1 Αίηεζε γηα ππφδεημε θαισδίνπ πξφζβαζεο
Αίηεζε γηα ππφδεημε θαισδίνπ εηζαγσγήο Μέξνο Α - πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ αηηεηή
ηνηρεία Αηηεηή
Ολνκαηεπψλπκν
Γηεχζπλζε

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε/Υσξηφ θαη Σαρ. Κψδ.
Αξ.ηει:

ηνηρεία νηθνδνκήο
Ολνκαζία
Γηεχζπλζε

Οδόρ και Απιθμόρ Πόλη/Χωπιό
και Τασ. Κώδ.

Καηάζηαζε Οηθνδνκήο:

Αλεγεηξφκελε □

Δπεθηεηλφκελε □

Τθηζηάκελε □

Αλακελφκελε εκεξνκελία απνπεξάησζε νηθνδνκήο: ……………………
ηνηρεία Γηθηχνπ
Παξαηεξήζεηο
Τθηζηάκελεο Σ
Πξφζζεηεο
Άκεζεο
Αλάγθεο Σ
Μειινληηθέο
Τπνγξαθή Αηηεηε

Ηκεξνκελία

Μέξνο Β - πκπιεξψλεηαη απφ ην κειεηεηή
Ολνκαηεπψλπκν
Οδφο θαη Αξηζκφο
Γηεχζπλζε
Πφιε/Υσξηφ θαη Σαρ. Κψδ.
Αξ.ηει:
Αξ.κέινπο ΔΣΔΚ
Τπνγξαθή Αηηεηε
Ηκεξνκελία
Δπηζπλάπηεηαη ηνπνγξαθηθφ ζρέδην ηνπ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο πνπ δείρλεη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην
ρψξν ηεο νηθνδνκήο, θαζψο επίζεο θαη αληίγξαθν ηεο θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ. Να επηζηξαθεί κε ηηο ππνδείμεηο ζαο
θαη ηελ αλαθνξά ζηνλ αξ. θαθ ζαο.
Αηηείηαη έιεγρνο ηεο ΤΔΚΟ ηεο πην πάλσ νηθνδνκήο κεηά ηελ ________________
Όλνκα___________________________________Σει________________Ηκεξνκελία:_______________
Γηα ρξήζε απφ παξνρείο: Αξ.θαθ. παξνρέα
Πξνζάξηεκα 5 ΔΝΣΤΠΟ αξ.2 ΈΛΔΓΥΟ ΜΔΛΔΣΗ
ηνηρεία Μειέηεο
Μειεηεηήο
Πειάηεο
ηνηρεία νηθνδνκήο
Ολνκαζία
Γηεχζπλζε

Οδφο θαη Αξηζκφο
Πφιε/Υσξηφ θαη Σαρ. Κψδ.

Αξ.θαθ. παξνρέα
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ

Τπνγξαθή Παξνρέα

Ηκεξνκελία
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Πξνζάξηεκα 6: Τπφδεηγκα ζρεδίνπ δηαζπξκάησζεο θαη ζρεδίνπ δηαζσιήλσζεο

2216
Πξνζάξηεκα 7: Τπφδεηγκα Πίλαθα δηαζπλδέζεσλ

Πξνζάξηεκα 8: Καζεζηψο αδεηνδφηεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εγθαηαζηαηψλ
Σν ΓΔΡΗΔΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο Κχπξνπ (CYS) θαη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
θνξείο, ζα πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Πξνηχπνπ κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο,
πηζηνπνίεζεο θαη άζθεζεο επαγγέικαηνο ησλ εγθαηαζηαηψλ.
Μέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ, ην ΓΔΡΗΔΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ CYS θαη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζα
πξνηείλεη, άκεζα, κηα κεηαβαηηθή δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ ζέκαηνο ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζην παξφλ πξνζάξηεκα. Η
εξγαζία ζα δηεθπεξαησζεί κεζσ ηεο ζχζηαζεο ηερληθήο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο πνπ ζα αμηνινγήζεη ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επί ηνπ ζέκαηνο, θαη ζα πξνηείλεη ζηνλ ΔΡΗΔΣ ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη νξγαλσηηθά θαη εθαξκνζηηθά κέηξα.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο κεηαβαηηθήο δηαδηθαζίαο ε επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
παξφληνο Γηαηάγκαηνο βαξαίλεη ηνλ κειεηεηή ηνπ έξγνπ.
Λίζηα πξνηχπσλ
CYS EN 124:1994

Καιχκκαηα θξεαηίσλ απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ επίζθεςεο ζε
πεξηνρέο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ - Απαηηήζεηο
ζρεδηαζκνχ, δνθηκή ηχπνπ, ζήκαλζε, έιεγρνο πνηφηεηαο

CYS EN 50098-1:1999-iss1:

Customer premises cabling for Information Technology ? Part 1:
ISDN basic access

CYS EN 50098-2: 1996

Καισδίσζε ρψξσλ γηα ρξήζηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ - Μέξνο
2: Πξσηεχνπζα πξφζβαζε ISDN 2048 kbit/s θαη δηεπαθή δηθηχνπ γηα
κηζζσκέλεο γξακκέο

CYS EN 50173-1:2011

Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Γέληα ζπζηήκαηα θαισδηψζεσλ - Μέξνο
1: Γεληθέο απαηηήζεηο θαη πεξηνρέο γξαθείσλ

CYS EN 50173-2:2007

Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office
premises

CYS EN 50173-3:2007

Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial
premises

CYS EN 50173-4:2007

Information technology - Generic cabling systems -- Part 4: Homes
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CYS EN 50173-5:2007

Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data
centres

CYS EN 50174-1:2009

Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation
specification and quality assurance

CYS EN 50174-2:2009

Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Δγθαηάζηαζε θαισδίσζεο - Μέξνο 2 :
ρεδίαζε εγθαηάζηαζεο θαη εζσηεξηθέο θηηξηαθέο πξαθηηθέο

CYS EN 50174-3:2013

Information technology -Cabling installation -Part 3: Installation
planning and practices outside buildings

CYS EN 50267-2-2:1999

Μέζνδνη δνθηκψλ θνηλήο εθαξκνγήο γηα θαιψδηα ζε ζπλζήθεο
ππξθαγηάο - Γνθηκέο ζηα αέξηα πνπ εθιχνληαη θαηά ηελ θαχζε ησλ
πιηθψλ απφ ηα θαιψδηα - Μέξνο 2-2 : Γηαδηθαζίεο - Καζνξηζκφο ηνπ
βαζκνχ νμχηεηαο ησλ αεξίσλ ησλ πιηθψλ κε κέηξεζε ηνπ ph θαη ηεο
αγσγηκφηεηαο

CYS EN 50288-1:2013

Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 1: Generic specification
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 2-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 100 MHz -Horizontal and
building backbone cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 2-2: Sectional specification for
screened cables characterised up to 100 MHz -Work area and patch
cord cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 3-1: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 100 MHz -Horizontal and
building backbone cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 3-2: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 100 MHz -Work area and
patch cord cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 4-1: Sectional specification for
screened cables characterised up to 600 MHz -Horizontal and
building backbone cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 4-2: Sectional specification for
screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch
cord cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control - Part 5-1: Sectional specification for
screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and
building backbone cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control - Part 5-2: Sectional specification for
screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch
cord cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control - Part 6-1: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and
building backbone cables
Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control -Part 6-2: Sectional specification for
unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and
patch cord cables
Δθαξκνγή ηζνδπλακηθψλ δεζκψλ θαη γεηψζεσλ ζε θηίξηα κε
εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ

CYS EN 50288-2-1:2013

CYS EN 50288-2-2:2013

CYS EN 50288-3-1:2013

CYS EN 50288-3-2:2013

CYS EN 50288-4-1:2013

CYS EN 50288-4-2:2013

CYS EN 50288-5-1:2013

CYS EN 50288-5-2:2013

CYS EN 50288-6-1:2013

CYS EN 50288-6-2:2013

CYS EN 50310:2010
CYS EN 50346:2002

Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ - Δγθαηάζηαζε θαισδίσζεο - Γνθηκήο ηεο
εγθαηαζηεκέλεο θαισδίσζεο

CYS EN 60793-1-40 : 2003

Optical fibres Part 1-40: Measurement methods and test procedures
- Attenuation

2218
CYS EN 60793-1-41:2010
CYS EN 60793-1-44:2011
CYS EN 60793-1-49:2006
CYS EN 61537:2007
EN 50085-1:1997
EN 50085-2-3:1999

ΔΝ 50086-1:1993
EN 50086-2-4/1994
IEC Guide 109
IEC60332-1
IEC 60332-3-24
IEC 61034-2
IEC 61300-3
ISO GUIDE 64.2
ISO/IEC 11801

Optical fibres - Part 1-41: Measurement methods and test
procedures - Bandwidth
Optical fibres - Part 1-44: Measurement methods and test
procedures - Cut-off wavelength
Οπηηθέο ίλεο - Μέξνο 1-49: Μέζνδνη κέηξεζεο θαη δηαδηθαζίεο
δνθηκήο - Γηαθνξηθφο ηξφπνο θαζπζηέξεζεο
Γηαρείξηζε θαισδίσλ - πζηήκαηα εζράξαο θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα
θιίκαθαο θαισδίσλ
πζηήκαηα εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ ζε θηβψηηα θαη ζπζηήκαηα
εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ ζε ζσιήλεο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο
πζηήκαηα θαλαιηψλ θαισδίσλ θαη ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ
θαισδίσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο - Μέξνο 2-3: Δηδηθέο
απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα αλνηγφκελσλ θαλαιηψλ θαισδίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζε ζαιάκνπο
πζηήκαηα ζσιήλσλ γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο - Μέξνο 1:
Γεληθέο απαηηήζεηο
Specification for conduit systems for cable management. Particular
requirements. Conduit systems buried underground
Environmental aspects – inclusion in electrotechnical product
standard, 1995/08
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or
cables - Category C
Measurement of smoke density of cables burning under defined
conditions
Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic
test and measurement procedures
Guide for the inclusion of environmental aspects in product standard,
draft 9/96
Information technology –Generic cabling for customer premises
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Ο Δπίηξνπνο Ρχζκηζεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ν Νφκνο εθδίδεη ην παξφλ
Γηάηαγκα ην νπνίν αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη ρξήζεο ηεο ππνδνκήο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο νηθνδνκψλ
(ΤΔΚΟ) γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Η αλάγθε γηα ξχζκηζε βαζίδεηαη ζην άξζξν 62(3) ηνπ Νφκνπ θαη πξνέθπςε απφ ηελ απνπζία νκνηφκνξθνπ πιαηζίνπ
εζσηεξηθήο θαισδίσζεο.Σν ΓΔΡΗΔΣ κε γλψκνλα ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ παξνρέσλ δηαβνπιεχηεθε κε παξνρείο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε ην Δπηζηεκνληθφ Σερληθφ Δπηκειεηήξην Κχπξνπ (ΔΣΔΚ), ην Κππξηαθφ Οξγαληζκφ
Σππνπνίεζεο (CYS) θαη ηελ Έλσζε Γήκσλ θαη κε άιινπο θνξείο.
Με ηελ έθδνζε ηνπ Γηαηάγκαηνο δηεπθνιχλεηαη ε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε παξνρέσλ θαζψο θαζνξίδεηαη νκνηφκνξθν θαη
νινθιεξσκέλν πιαίζην ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ηελ νξζή θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο ΤΔΚΟ ζε λέεο ή
πθηζηάκελεο νηθνδνκέο.
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