Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
Ιδιοκτήτης 

Χρήστης 

Αρ. παροχής:....................................
∆ιεύθυνση:.........................................
.......……………....................................…… .........................………......……………

Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …...
µε βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 &
την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006

Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

Αρχικός έλεγχος 
Επανέλεγχος 
Κατηγορία Εγκατάστασης
………………………………………….
Ονοµαστική τάση:

Σελίδα 1 από .......

Τροποποίηση 

Αιτία ελέγχου:

καλά

όχι

1.1. Μέτρα προστασίας από
ηλεκτροπληξία





1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά





Επέκταση 

TT-Σύστηµα 

(V) ∆ίκτυο τροφοδοσίας:

………….

1. Οπτικός έλεγχος:

Αρ. άδειας: ......................
Κατηγορία: …........……….
…………………………………………...…....…….. Ειδικότητα: ...................…

1.5. Όργανα διακοπής &
αποµόνωσης
1.6. Επιλογή υλικού βάσει
εξωτερικών επιδράσεων

καλά

όχι









Αλλαγή κατηγορίας 

TN-Σύστηµα 

IT-Σύστηµα 

1.9. Κύρια & συµπληρ. ισοδυναµικές
συνδέσεις
1.10.1Σχέδια, διαγράµµατα, πινακίδα
δοκιµής RCD

καλά

όχι









1.3. Επιλογή διατοµών αγωγών





1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ





1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών





1.4. Επιλογή & ρύθµιση των διατάξεων
προστασίας





1.8. ∆υνατότητα αναγνώρισης.
κυκλωµάτων





1.12. ∆υνατότητα πρόσβασης & χειρισµών





Παρατηρήσεις: ……………….........…………… …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
καλά όχι
καλά όχι
καλά
όχι
2. ∆οκιµές:


2.1. Έλεγχοι, δοκιµές πολικότητας
2.2. ∆οκιµές λειτουργίας διατάξεων
διαφορικού ρεύµατος






2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ
κινητήρων
2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ
πριζών






2.5. ∆οκιµές λειτουργίας







2.6. ∆οκιµές διακοπής &
αποµόνωσης





Παρατηρήσεις: ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
καλά όχι Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..…………………
3. Μετρήσεις:
3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας
Παρατηρήσεις:
…………………………………………………………..…………………
...................................................................................................................................


& συνδέσεις κύριας και
...................................................................................................................................
συµπληρ. ισοδυναµικής συνδ.
3.5. Αντίσταση γείωσης ……….. Ω

Είδος γείωσης:

θεµελιακή 

ράβδος ηλεκτρόδιο 

(άλλο) ................................................................

Χρησιµοποιηθέντα
όργανα µετρήσεων

Όργανο
...............................

Αποτελέσµατα:
∆εν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλµατα
∆ιαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλµατα


Τύπος

Χωρίς καταναλώσεις

Τύπος
καλωδίου

∆ιατοµή
αγωγού mm2

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης,
Χρήση

Με καταναλώσεις

3.2 Αντίσταση µόνωσης
Riso(MΩ)

Γραµµή τροφοδοσίας/
καλώδιο
Αριθ.
Αγωγών

Αρ. Ηλεκτρικού
Κυκλώµατος

Παρατηρήσεις : ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
∆ιάταξη προστασίας
από υπερένταση

Είδος/
Χαρακτηριστική

Σειριακός αριθµός

In
(A)

3.4
Βρόγχος
σφάλµ.

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού
ρεύµατος (RCD)
Ονοµαστικό ρεύµα
In (A)
& τύπος

Όργανο

I∆N

Imess

(mA)

(mA)

Zs (Ω)

Umess
(V)

Τύπος

Απόκλιση

ή
Ik (Α)

Σειριακός αριθµός

................... ...................................... ...............................
................... .......................................
Ηµεροµηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου
Επόµενος επανέλεγχος έως
στον κεντρικό πίνακα διανοµής


.......................................

.......................................

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006
κατά τον χρόνο ελέγχου ναι  όχι 
O παραλαµβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης
Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

(Σφραγίδα,Υπογραφή)

Τόπος....................................................... Ηµερ/νία..........................

(Όνοµα,Υπογραφή)

Τόπος....................................................... Ηµερ/νία..........................

Χωρίς καταναλώσεις

Τύπος
καλωδίου

Με καταναλώσεις

Χώρος /Τµήµα εγκατάστασης,
Χρήση

∆ιατοµή
αγωγού mm2

Γραµµή τροφοδοσίας/
καλώδιο
Αριθ.
Αγωγών

Αρ. Ηλεκτρικού
Κυκλώµατος

Σελίδα ...... από .......
3.2 Αντίσταση µόνωσης
Riso(MΩ)

∆ιάταξη προστασίας
από υπερένταση

Είδος/
Χαρακτηριστική

In
(A)

3.4
Βρόγχος
σφάλµ.

3.3 ∆ιάταξη διαφορικού
ρεύµατος (RCD)
Ονοµαστικό ρεύµα
In (A)
& τύπος

I∆N

Imess

(mA)

(mA)

Umess
(V)

Zs (Ω)
ή
Ik (Α)

Απόκλιση

