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 Κύκλωμα ΕΗΕ αποτελείται από τρεις μονωμένους 

αγωγούς τύπου H 05VV-U1 ή NYA διατομής 6 mm2

(L, N, PE), οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε 

πλαστικό σωλήνα για λόγους προστασίας. Ο 

σωλήνας εγκαθίσταται κάτω από το σουβά 

(επίχρισμα) του τοίχου. Ο συντελεστής 

ταυτοχρονισμού είναι 100% και η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 40°C. Να υπολογιστεί η μέγιστη 

επιτρεπτή ένταση φόρτισης των αγωγών όταν ο 

αγωγός είναι: (α) εντοιχισμένος και (β) επιτοίχιος.



 Αριθμός ενεργών αγωγών = 2 (φάση και 

ουδέτερος).
 Στο μονοφασικό κύκλωμα ο αριθμός των ενεργών αγωγών 

είναι δύο, ο αγωγός φάσης, που τροφοδοτεί με ρεύμα το 

φορτίο και ο αγωγός ουδετέρου, μέσω του οποίου το ρεύμα 

επιστρέφει στην πηγή. Ενεργοί αγωγοί είναι μόνο οι αγωγοί 

που διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα 

ενεργοί αγωγοί είναι μόνο οι αγωγοί των τριών φάσεων 

(L1, L2, L3), αφού ο ουδέτερος αγωγός δε διαρρέεται από 

ρεύμα. Ο αγωγός ΡΕ (προστασίας) δε θεωρείται ενεργός 

αγωγός, επειδή δε διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.



 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός 

αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = 

Ι0*fθ*fn

 Ο συντελεστής θερμοκρασίας 

είναι: fθ = 0,87



 Το κύκλωμα είναι μονοφασικό αποτελούμενο από 

τους αγωγούς της φάσης (L), του ουδετέρου (Ν) και 

του αγωγού προστασίας (ΡΕ) και επομένως ο 

συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: fn = 1,0.





 (α) Εντοιχισμένος αγωγός:

 Η ένταση αναφοράς για διατομή 6 mm2 είναι:

 Ι = Ι0*fθ*fn = 34*0,87*1 = 29,58Α

 (β) Επιτοίχιος αγωγός:

 Ι = Ι0*fθ*fn = 40*0,87*1 = 34,8Α



 Τέσσερα καλώδια κυκλωμάτων διακλάδωσης ΕΗΕ κατοικίας 

τύπου H 05VV-U ή A 05VV-U ή NYM (πολυπολικά) 

εγκαθίστανται σε κανάλι σε τοίχο κάτω από το σουβά. Τα 

καλώδια είναι διατομής: 3*1,5 mm2, 3*2,5 mm2, 3*4 mm2

και 3*6 mm2. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 35°C 

και ο συντελεστής ταυτοχρονισμού των καλωδίων είναι 100 

%. Ζητείται να προσδιοριστεί η μέγιστη επιτρεπτή ένταση 

ρεύματος των καλωδίων για εντοιχισμένη ή επιτοίχια 

τοποθέτηση των καλωδίων για τις εξής περιπτώσεις 

γειτνίασης των καλωδίων: (α) τα καλώδια είναι σε επαφή το 

ένα με το άλλο και (β) τα καλώδια δεν είναι σε επαφή μεταξύ 

τους, η δε απόσταση μεταξύ τους υπερβαίνει το διπλάσιο της 

διαμέτρου των καλωδίων.



 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός 

αγωγού ή καλωδίου υπολογίζεται από τη σχέση: Ι = 

Ι0*fθ*fn

 Ο συντελεστής θερμοκρασίας 

είναι: fθ = 0,94



 Εντοιχισμένοι αγωγοί: Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ 

υπολογίζουμε το συντελεστή fn = 0,65





 Tο ρεύμα αναφοράς των καλωδίων είναι:

 Για καλώδιο διατομής 1,5 mm2: I0 = 14,5 (A).

 Για καλώδιο διατομής 2,5 mm2: I0 = 19,5 (A).

 Για καλώδιο διατομής 4 mm2: I0 = 26 (A).

 Για καλώδιο διατομής 6 mm2: I0 = 34 (A).

 Και η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος είναι:

 Για το καλώδιο 3*1,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=14,5*0,94*0,65=8,86 Α

 Για το καλώδιο 3*2,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=19,5*0,94*0,65= 11,91 

Α

 Για το καλώδιο 3*4 mm2: Ι=Ι0*fθ*fn=26*0,94*0,65 = 15,89 Α

 Για το καλώδιο 3*6 mm2: Ι=Ι0*fθ*fn=34*0,94*0,65=

20,78 Α



 Επιτοίχιοι αγωγοί: Από τον πίνακα του ΕΛΟΤ 

υπολογίζουμε το συντελεστή fn = 0,65





 Tο ρεύμα αναφοράς των καλωδίων είναι:

 Για καλώδιο διατομής 1,5 mm2: I0 = 19 (A).

 Για καλώδιο διατομής 2,5 mm2: I0 = 26 (A).

 Για καλώδιο διατομής 4 mm2: I0 = 35 (A).

 Για καλώδιο διατομής 6 mm2: I0 = 44 (A).

 Και η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος είναι:
 Για καλώδιο 3*1,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=19*0,94*0,65=11,61 Α

 Για καλώδιο 3*2,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=26*0,94*0,65= 15,89 Α

 Για καλώδιο 3*4 mm2: Ι=Ι0*fθ*fn=35*0,94*0,65=21,39 Α

 Για καλώδιο 3*6 mm2: Ι =Ι0*fθ*fn =44*0,94*0,65= 26,88 Α



 (β) Τα καλώδια δεν είναι σε επαφή μεταξύ τους. 

Επειδή τα καλώδια δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ 

τους, ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: 

fn=1,0.

 Εντοιχισμένοι αγωγοί: η μέγιστη επιτρεπτή ένταση 

ρεύματος των καλωδίων είναι:
 Για το καλώδιο 3*1,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=14,5*0,94*1=13,63 Α

 Για το καλώδιο 3*2,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=19,5*0,94*1=18,33 Α

 Για το καλώδιο 3*4 mm2: Ι =Ι0*fθ*fn =26*0,94*1=24,44 Α

 Για το καλώδιο 3*6 mm2: Ι =Ι0*fθ*fn = 34*0,94*1 = 31,96 Α



 Επιτοίχιοι αγωγοί: η μέγιστη επιτρεπτή ένταση 

ρεύματος των καλωδίων είναι:
 Για καλώδιο 3*1,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=19*0,94*1=17,86 Α

 Για καλώδιο 3*2,5 mm2:Ι=Ι0*fθ*fn=26*0,94*1= 24,44 Α

 Για καλώδιο 3*4 mm2: Ι=Ι0*fθ*fn=35*0,94*1=32,90 Α

 Για καλώδιο 3*6 mm2: Ι =Ι0*fθ*fn =44*0,94*1= 41,36 Α



 Τριφασικό κύκλωμα διακλάδωσης από καλώδιο 

ΝΥΜ (AO5VV-R) τροφοδοτεί ταχυθερμοσίφωνα 

ισχύος 18 kW. Το καλώδιο εντοιχίζεται μαζί με 

άλλα τέσσερα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ 

τους, μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς 

θερμομόνωση κάτω από το επίχρισμα. Το δίκτυο 

της ΔΕΗ έχει πολική τάση 400V (RMS) και 

συχνότητα 50 Hz. Η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος είναι 35°C. Να επιλεγεί το πλήθος 

και η διατομή των αγωγών του καλωδίου.



 Ο ταχυθερμοσίφωνας είναι μια τριφασική συσκευή 

θέρμανσης νερού σε μικρό χρόνο. Διαθέτει τρεις ωμικές 

αντιστάσεις της ιδίας τιμής αντίστασης, οι οποίες 

συνδέονται σε αστέρα ή τρίγωνο. Δηλαδή, ο 

ταχυθερμοσίφωνας αποτελεί ένα συμμετρικό τριφασικό 

φορτίο και επομένως δεν απαιτείται ουδέτερος αγωγός. Για 

το λόγο αυτό, το καλώδιο του κυκλώματος τροφοδότησης 

του ταχυθερμοσίφωνα θα έχει τέσσερις αγωγούς, τις τρεις 

φάσεις (L1, L2, L3) και τον αγωγό προστασίας (ΡΕ). 

Επιπλέον, ο ταχυθερμοσίφωνας λειτουργεί με συντελεστή 

ταυτοχρονισμού 100 %, αφού απορροφά από το δίκτυο την 

ονομαστική του ισχύ υπό cosφ = 1,0 (ωμικό φορτίο). 



 Η ονομαστική ένταση λειτουργίας της συσκευής 

είναι: 

 Ο συντελεστής θερμοκρασίας 

είναι: fθ = 0,94



 Ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: fn = 

0,60.



 Το καλώδιο που θα επιλεγεί πρέπει να αντέχει σε 

μέγιστη επιτρεπτή ένταση

 Το καλώδιο, που τελικώς θα επιλεγεί, πρέπει να έχει 

ρεύμα αναφοράς I0 ≥ Ib. Το καλώδιο έχει τρεις 

ενεργούς αγωγούς (φάσεις) και επιλέγεται διατομή 

16 mm2, η οποία αντέχει ένταση ρεύματος: Ι0 = 56Α 

> Ib (= 46,12 Α).





Καλώδιο τύπου J1VV 3*70+35 (mm2), με συντελεστή 

φόρτισης m = 1, πρόκειται να εγκατασταθεί μέσα στο 

έδαφος σε βάθος 70 cm. Η θερμοκρασία του εδάφους είναι 

25°C και η ειδική θερμική αντίστασή του είναι 1,5K.m/W. 

Εξετάζονται οι εξής περιπτώσεις εγκατάστασής του: 

(α) απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου σε επαφή με το 

έδαφος, 

(β) με τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το καλώδιο

για λόγους προστασίας και 

(γ) με τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα 

για μήκος μεγαλύτερο από 6 (m). 

Να υπολογιστεί η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου για 

κάθε περίπτωση εγκατάστασής του.



 Το επιτρεπόμενο ρεύμα συνεχούς φόρτισης ενός καλωδίου 

εγκατεστημένου μέσα στο έδαφος υπολογίζεται από τη 

σχέση: Ι = Ι0*fθ*fc* fi

 Όπου: Ι0 είναι η ένταση αναφοράς, για βάθος ταφής 70 cm, 

θερμοκρασία εδάφους 20°C, ειδική θερμική αντίσταση 

εδάφους k=2,5 (K.m/W) και συντελεστή φόρτισης m = 1 

[ορίζεται ως ο λόγος (μέση τιμή ρεύματος) / (μέγιστη τιμή 

ρεύματος)]. fθ είναι ο συντελεστής διόρθωσης λόγω 

διαφορετικής θερμοκρασίας εδάφους, fc είναι ο συντελεστής 

διόρθωσης λόγω διαφορετικής θερμικής αντίστασης 

εδάφους και fi ο συντελεστής διόρθωσης εξαρτώμενος από 

το πλήθος των συστημάτων που γειτνιάζουν και τα οποία 

μπορεί να είναι σε επαφή με το έδαφος ή μέσα σε σωλήνες.



 Παρατηρήσεις: Εάν πάνω από τα καλώδια 

τοποθετηθούν τούβλα ή καλύμματα, που 

εγκλείουν αέρα και επομένως αυξάνουν τη θερμική 

αντίσταση του εδάφους, πρέπει να λαμβάνεται 

πρόσθετος συντελεστής διόρθωσης, fb = 0,90. 

 Εάν τα καλώδια τοποθετηθούν μέσα σε 

προστατευτικό σωλήνα με μήκος μεγαλύτερο από 

6 (m), πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος 

συντελεστής διόρθωσης fp = 0,85.



 Το καλώδιο φέρει 4 αγωγούς, τις 3 φάσεις (L1, L2, L3) 

διατομής 70 (mm2) και τον αγωγό του ουδετέρου (Ν) 

διατομής 35(mm2). Η μόνωση των αγωγών του 

καλωδίου, καθώς και ο μανδύας του είναι από PVC.

 Η ένταση αναφοράς του καλωδίου είναι Ι0 = 151 (Α).



 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής 

θερμοκρασίας εδάφους είναι: fθ = 0,95.



 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής 

ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: 

fc = 1,1.

 Το καλώδιο δε γειτνιάζει με άλλα καλώδια και 

επομένως είναι: fi = 1,0.



 Συνεπώς η μέγιστη επιτρεπτή ένταση ρεύματος 

είναι:

 (α) Απευθείας τοποθέτηση του καλωδίου σε επαφή 

με το έδαφος

Ι = Ι0*fθ*fc* fi = 151*0,95*1,1*1,0=158Α. 

 (β) Mε τοποθέτηση καλυμμάτων πάνω από το 

καλώδιο για λόγους προστασίας

Ι = Ι0*fθ*fc* fi * fb = 151*0,95*1,1*1,0*0,9=142Α.

 (γ) Με τοποθέτηση του καλωδίου μέσα σε 

χαλύβδινο σωλήνα για μήκος μεγαλύτερο από 6 (m)

Ι = Ι0*fθ*fc* fi * fp =151*0,95*1,1*1,0*0,85=134,13Α.



 Πολυπολικό καλώδιο βαρέως τύπου J1VV τροφοδοτεί 

τριφασικό φορτίο με ταυτόχρονη ζήτηση 85 kVA και 

πολικής τάσης 400 V, RMS. Το καλώδιο τοποθετείται 

σε βάθος 70 cm μέσα στο έδαφος. Πάνω από τα 

καλώδια τοποθετείται μία σειρά από τούβλα για 

σήμανση της θέσης των καλωδίων. Η θερμοκρασία και 

η ειδική θερμική αντίσταση εδάφους είναι 45°C και 3 

K.m/W αντίστοιχα. Ζητείται να επιλεγεί η 

κατάλληλη διατομή των αγωγών του καλωδίου.



 Πρόκειται για καλώδιο βαρέως τύπου με μόνωση 

από PVC με ένταση ρεύματος συνεχούς φόρτισης:

I=S/(√3·V)=85000/(√3·400)=122,83A

 Εάν είναι γνωστή η ονομαστική ένταση ρεύματος 

του καλωδίου, και ζητείται να επιλεγεί η κατάλληλη 

διατομή των αγωγών του καλωδίου, τότε η διατομή 

επιλέγεται με βάση την ένταση ρεύματος από τη 

σχέση: Ι’ = Ι/(fθ*fc* fi *fb)



 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής 

θερμοκρασίας εδάφους είναι: fθ = 0,71.



 Ο συντελεστής διόρθωσης λόγω διαφορετικής 

ειδικής θερμικής αντίστασης εδάφους είναι: 

fc = 0,96.



 Εάν πάνω από τα καλώδια τοποθετηθούν τούβλα ή 

καλύμματα, που εγκλείουν αέρα και επομένως 

αυξάνουν τη θερμική αντίσταση του εδάφους, 

πρέπει να λαμβάνεται πρόσθετος συντελεστής

διόρθωσης, fb = 0,90.

 Άρα Ι’ = Ι/(fθ*fc* fi *fb) = 

122,83/(0,71*0,96*1*0,9)=200,23Α



 Ι’ = 200,23 οπότε επιλέγουμε αγωγό με διατομή των 

φάσεων 120 mm2 και διατομή ουδέτερου αγωγού 70 mm2 

(για διατομή αγωγών φάσεων ≥ 25 mm2 η διατομή του 

ουδετέρου αγωγού μπορεί να είναι ίση με το ήμισυ της 

διατομής του αγωγού της φάσης). Τελικά επιλέγεται 

καλώδιο: J1VV 3*120+70 mm2.



 Μονοφασικό φορτίο απορροφά ονομαστική ένταση 

ρεύματος 42 (Α) με συντελεστή ισχύος 85%. Το 

φορτίο τροφοδοτείται από δίκτυο ΧΤ 400 (V) / 230 

(V), 50 (Hz) με καλώδιο μήκους 50 (m), τύπου A 05 

VV R 3 G (NYM με τρεις αγωγούς, L-N-PE). Το 

καλώδιο τοποθετείται πάνω σε τοίχο σε απλή 

στρώση μαζί με άλλα τρία πολυπολικά καλώδια σε 

επαφή μεταξύ τους. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

είναι 35°C. Εάν η επιτρεπτή πτώση τάσης στο 

καλώδιο είναι 2,2%, να επιλεγεί η κατάλληλη 

διατομή των αγωγών του καλωδίου.



 Οι αγωγοί του καλωδίου πρέπει να έχουν τέτοια 

διατομή, ώστε, όταν διαρρέονται από την 

ονομαστική ένταση ρεύματος αφενός να μην 

υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της μόνωσής τους 

από υπερβολική ανάπτυξη θερμότητας και 

αφετέρου να μην προκαλείται πάνω στο καλώδιο 

πτώση τάσης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τιμή.

 Από τον τύπο του καλωδίου συμπεραίνουμε ότι 

πρόκειται για πολυπολικό καλώδιο με μόνωση 

αγωγών και μανδύα από PVC. 



 Οι συντελεστές θερμοκρασίας και πλήθους 

κυκλωμάτων είναι: fθ = 0,94 και fn = 0,75. 



 Η διατομή των αγωγών του καλωδίου πρέπει να 

αντέχει ένταση ρεύματος τουλάχιστον ίση με





 Από τον πίνακα επιλέγεται διατομή 10 mm2 με 

ένταση αναφοράς I0 = 70 A.

 Η διατομή αυτή πρέπει να ελεγχθεί και σε πτώση 

τάσης. Επειδή η διατομή είναι q = 10 mm2 < 16 

mm2, η ανά μονάδα μήκους αντίσταση της γραμμής 

είναι: Ψ΄≈ R΄ = ρ/q και επομένως η ανηγμένη τιμή 

της πτώσης τάσης θα είναι:



 Η εκατοστιαία πτώση τάσης είναι:

 Επειδή με τη διατομή των 10 mm2 προκαλείται 

πτώση τάσης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή, θα 

επιλεγεί η επόμενη τυποποιημένη διατομή των 16 

mm2.

16
0,017 ή 1,7% < 2,2%



 Τριφασικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ τροφοδοτεί 1 φορτίο  

ισχύος 50kW με cosφ = 0,8 και τοποθετείται μόνο του 

πάνω σε μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος ανέρχεται στους 25°C. Αν η απόσταση 

του φορτίου από τον πίνακα είναι 100m να βρείτε την 

ελάχιστη επιτρεπτή διατομή της κάθε φάσης. Η ειδική 

αντίσταση του χαλκού στους 20°C είναι 0,01786 

Ω.mm2/m. Δίνεται ότι η ανά μονάδα μήκους επαγωγική 

αντίσταση των αγωγών είναι σταθερή και ίση με: Χ= 

67·10-6 Ω/m



 O συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: fn = 1

 Ο συντελεστής θερμοκρασίας είναι: 

fθ = 1,06



 Το ρεύμα που απορροφάει το φορτίο είναι 

Ι = P/(√3·V·συνφ) =50000/(√3·400·0,8)=90,21Α

 Ι’=Ι/(fθ*fn)=90,21/(1,06*1)=85,1A

Άρα η διατομή είναι

S=25mm2



 Η πτώση τάσης θα είναι:

 ΔU=(ρ·Ι·√3·l·συνφ)/S + √3·Χ·l·Ι·ημφ →

cosφ = 0,8 δηλ. φ=36,9° Άρα ημφ=ημ36,9°=0,6

 ΔU = (0,01786·90,21·√3·100·0,8)/25 + √3· 67·10-6 

·100·90,21·0,6 →

ΔU = 8,93+0,63= 9,56V Δηλ. 9,56/400=0,0239 ή 

2,39%<4% οπότε η διατομή είναι σωστή.





 Τριφασικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ τροφοδοτεί 3 φορτία 

(φούρνους) και τοποθετείται μόνο του πάνω σε 

μεταλλική σχάρα. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας των φούρνων ανέρχεται 

στους 51°C για τα φορτία 1 και 2 και στους 22,5°C για 

το φορτίο 3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, 525, η αποδεκτή πτώση τάσης 

σε μια γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι ≤ 4% της 

ονομαστικής τάσης τροφοδότησης της ΗΕ να 

προσδιορίσετε τις διατομές των τμημάτων των 

γραμμών: (0-1), (1-2) και (2-3).  Η ειδική αντίσταση 

του χαλκού στους 20°C είναι 0,01786 Ω.mm2/m. 



 Δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα

 Στο σημείο 0 είναι εγκατεστημένος ο πίνακας της 

εγκατάστασης και δίνονται οι αποστάσεις μεταξύ των 

σημείων 0-1, 1-2, και 2-3 ίσες με 60m, 55m και 100m 

αντίστοιχα. Δίνεται ότι η ανά μονάδα μήκους επαγωγική 

αντίσταση των αγωγών είναι σταθερή και ίση με: Χ= 

67·10-6 Ω/m. 

60 kW 50 kW 40 kW

1 2 3

0



 O συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων είναι: fn = 1

 Ο συντελεστής θερμοκρασίας για τα φορτία 1 και 2 

είναι: 

fθ = 0,71 – (1/5)(0,71 – 0,61)=

0,69

 Για το φορτίο 3 είναι: 

fθ = 1,12 – (2,5/5)(1,12 – 1,06)=

1,09



 Τα ρεύματα που απορροφούν οι φούρνοι είναι:

 Ι1=P1/(√3*V*cosφ1)=60000/(√3*400*1)= 86,6Α

 Ι2=P2/(√3*V*cosφ2)=50000/(√3*400*1)= 72,17 A

 Ι3=P3/(√3*V*cosφ3)=40000/(√3*400*1)= 57,74 A

 Tα ρεύματα στα επιμέρους τμήματα υπολογίζονται 

αναλυτικά με εφαρμογή του νόμου των ρευμάτων του 

Kirchhoff στο πεδίο της συχνότητας. Είναι:

Τμήμα 2-3: Ι=Ι3= 57,74A

Τμήμα 1-2: Ι=Ι2+Ι3= 57,74+ 72,17 =129,91A

Τμήμα 0-1: Ι=Ι1+Ι2+Ι3=86,6+ 57,74+ 72,17 =216,51Α



 Τμήμα 0-1: Ι’1=Ι1/(fθ*fn)=216,51/(0,69*1)=313,78A

 Τμήμα 1-2: Ι’2=Ι2/(fθ*fn)=129,91/(0,69*1)=188,28A

 Τμήμα 2-3: Ι’3=Ι3/(f’θ*fn)= 57,74/(1,09*1)=52,97A

Άρα οι διατομές είναι

S1=150mm2

S2=70mm2

S3=10mm2



 Η πτώση τάσης  στο τμήμα 0-1 θα είναι:

 ΔU1=(ρ·Ι1·√3·l1·συνφ1)/S1 + √3 ·Χ· l1 ·Ι1·ημφ1 →

ΔU1 = (0,01786·216,51·√3·60·1)/150 + 0 →

ΔU1 = 2,68V

 Η πτώση τάσης  στο τμήμα 1-2 θα είναι:

ΔU2=(ρ·Ι2·√3·l2·συνφ2)/S2 + √3 ·Χ· l2 ·Ι2·ημφ2 →

ΔU2 = (0,01786·129,91·√3·55·1)/70 + 0 →

ΔU2 = 3,16V

 Η πτώση τάσης  στο τμήμα 2-3 θα είναι:

ΔU3=(ρ·Ι3·√3·l3·συνφ3)/S3 + √3 ·Χ· l3 ·Ι3·ημφ3 →

ΔU3 = (0,01786· 57,74 ·√3·100·1)/10 + 0 →

ΔU3 = 17,86V



 Η συνολική πτώση τάσης είναι:

ΔU= ΔU1+ ΔU2+ ΔU3= 23,7V 

 Δήλ. 23,7/400=0,05925 ή 5,925%>4%

 Αντικαθιστώντας τη διατομή S3 με την αμέσως 

μεγαλύτερη τιμή δηλ. τα 16 mm2. Η πτώση τάσης  

στο τμήμα 2-3 θα είναι:

ΔU3=(ρ·Ι3·√3·l3·συνφ3)/S3 + √3 ·Χ· l3 ·Ι3·ημφ3 →

ΔU3 = (0,01786· 57,74 ·√3·100·1)/16 + 0 →

ΔU3 = 11,16V

 Oπότε τώρα η νέα συνολική πτώση τάσης είναι:

 ΔU= ΔU1+ ΔU2+ ΔU3= 17V.

 Δήλ. 17/400=0,0425 ή 4,25%>4%



 Αντικαθιστώντας τη διατομή S3 με την αμέσως 

μεγαλύτερη τιμή δηλ. τα 25 mm2. Η πτώση τάσης  

στο τμήμα 2-3 θα είναι:

ΔU3=(ρ·Ι3·√3·l3·συνφ3)/S3 + √3 ·Χ· l3 ·Ι3·ημφ3 →

ΔU3 = (0,01786· 57,74 ·√3·100·1)/25 + 0 →

ΔU3 = 7,14V

 Oπότε τώρα η νέα συνολική πτώση τάσης είναι:

 ΔU= ΔU1+ ΔU2+ ΔU3= 12,98V.

 Δήλ. 12,98/400=0,0325 ή 3,25%<4%

 Άρα οι επιλεγόμενες διατομές είναι S1=150mm2, 

S2=70mm2, S3=25mm2



 Για την προστασία από υπερφορτίσεις και 

βραχυκυκλώματα γραμμής τροφοδότησης 

υποπίνακα φωτισμού-ρευματοδοτών σε δίκτυο ΕΡ 

400V/ 230V προβλέπονται ασφάλειες τήξης τύπου 

Neozed, ονομαστικής έντασης 63Α και κατηγορίας 

χρήσης gL. Να βρεθεί ο χρόνος διακοπής της 

ασφάλειας σε συνθήκες βραχυκύκλωσης και 

υπερφόρτισης. Η ενεργός τιμή του αναμενόμενου 

ρεύματος βραχυκύκλωσης της γραμμής Ieff. είναι 

2kΑ και το ρεύμα υπερφόρτισης 200Α.



 Δίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου διακοπής-

ρεύματος των ασφαλειών



 Από το σχήμα λαμβάνονται οι χρόνοι διακοπής.

 Χρόνος διακοπής ρεύματος βραχυκύκλωσης: 2,5ms.

 Χρόνος διακοπής ρεύματος υπερφόρτισης: 23s.



 Η ενεργός τιμή του αναμενόμενου ρεύματος 

βραχυκύκλωσης γραμμής ΧΤ είναι 30 kA. Για την 

προστασία της γραμμής χρησιμοποιούνται ασφάλειες 

τήξης τύπου ΝΗ ονομαστικής έντασης 100 Α.

 Ζητείται να βρεθεί η μέγιστη τιμή του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης τη στιγμή της διακοπής του 

κυκλώματος, εάν πρόκειται για ασφάλειες ΝΗ: 

 (α) με περιορισμό του ρεύματος και (β) χωρίς 

περιορισμό του ρεύματος. Να θεωρηθεί ότι τη στιγμή 

διακοπής το ρεύμα βραχυκύκλωσης περιέχει 

συνιστώσα ΣΡ 50% (δυσμενέστερη συνθήκη).



 Δίνονται οι καμπύλες περιορισμού ρεύματος των ασφαλειών 

ΝΗ



 Η ζητούμενη μέγιστη ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης 

τη στιγμή διακοπής του κυκλώματος λαμβάνονται από τις 

καμπύλες περιορισμού ρεύματος των ασφαλειών ΝΗ. Είναι:



 Μέγιστη ένταση ρεύματος βραχυκύκλωσης 

ασφαλειών ΝΗ χωρίς περιορισμό 80 kA και με 

περιορισμό του ρεύματος τη στιγμή διακοπής του 

κυκλώματος 9 kA.



 Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται όταν, λόγω καταστροφής της μόνωσης, ο αγωγός 

φάσης έρχεται σε επαφή με το μεταλλικό περίβλημα μιας συσκευής με ή χωρίς 

την παρεμβολή αντίστασης σφάλματος, άρα και με τον ουδέτερο αγωγό μέσω 

του αγωγού προστασίας ΡΕ

 Το ρεύμα σφάλματος κυκλοφορεί μέσα σε ένα βρόχο, ο οποίος διαμορφώνεται 

από τον αγωγό της φάσης, τον ουδέτερο αγωγό και τον αγωγό προστασίας. 

 Για μηδενική αντίσταση σφάλματος (στέρεο βραχυκύκλωμα), η οποία είναι και η 

πλέον δυσμενής συνθήκη σφάλματος, το ρεύμα σφάλματος περιορίζεται μόνο 

από τις αντιστάσεις του αγωγού φάσης, του ουδέτερου αγωγού και του αγωγού 

προστασίας 

 και θεωρείται, λόγω των μικρών τιμών των αντιστάσεων αυτών, ως ένα ισχυρό 

ρεύμα βραχυκύκλωσης μεταξύ της φάσης και του ουδέτερου κόμβου του 

συστήματος τροφοδότησης, χωρίς μάλιστα την παρεμβολή του ηλεκτροδίου 

γείωσης.



 Η τάση επαφής UT του αγωγού προστασίας ΡΕ ως προς γη είναι η επικίνδυνη 

τάση που εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας και 

είναι η τάση που αποκτούν τα μεταλλικά περιβλήματα των συσκευών ως προς 

την άπειρη γη. 

 Η τάση επαφής είναι ίδια και για τις τρεις παραλλαγές ενός δικτύου ΤΝ (TN-S, 

TN-C, TN-C-S).

 Η τάση του μεταλλικού περιβλήματος της συσκευής UPE ως προς τον κύριο ζυγό 

της ισοδυναμικής σύνδεσης είναι η πτώση τάσης που προκαλείται στον αγωγό 

προστασίας μέχρι τον ισοδυναμικό ζυγό. Στον ισοδυναμικό ζυγό συνδέονται όλα 

τα γειωμένα τμήματα μιας εγκατάστασης και του ουδέτερου αγωγού. 

 Η τάση UPE είναι μικρότερη από την τάση UT κατά την πτώση τάσης στο 

ηλεκτρόδιο γείωσης του καταναλωτή.



 Μονοφασική συσκευή με εκτεθειμένο μεταλλικό 

περίβλημα τροφοδοτείται από κύκλωμα διακλάδωσης, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα. Ο καταναλωτής συνδέεται σε 

δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ TN-S και η 

ενεργός τιμή της τάσης του δικτύου στο σημείο 

παροχέτευσης (μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας) είναι 

230V/50Hz. Η συσκευή συνδέεται με το γενικό πίνακα με 

τριπολικό καλώδιο (L1, N, PE) τύπου ΝΥΜ 3*4 mm2

μήκους 200 m. Το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής της 

εγκατάστασης μετρητή-γενικού πίνακα είναι τύπου ΝΥΜ 

3*10 mm2 μήκους 20 m. Η γενική ασφάλεια είναι τύπου 

NEOZED, 35 Α και η ασφάλεια στο κύκλωμα διακλάδωσης 

είναι τύπου DIAZED.



Ζητούνται: (1) Να επιλεγεί η ονομαστική ένταση της ασφάλειας 

F2, ώστε σε περίπτωση σφάλματος να διακοπεί το κύκλωμα 

εντός του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου. Να εξεταστούν οι 

περιπτώσεις, όταν: (α) η συσκευή είναι φορητή και συνδέεται 

σε ρευματοδότη με εύκαμπτο καλώδιο και (β) η συσκευή είναι 

σταθερά εγκαταστημένη (ακίνητη) με μόνιμη σύνδεση στο 

κύκλωμα διακλάδωσης. 

 (2) Η τάση που δέχεται άτομο, σε περίπτωση σφάλματος 

φάσης-αγωγού ΡΕ, το οποίο έρχεται σε επαφή με το 

εκτεθειμένο περίβλημα της συσκευής και πατά αγώγιμα σε 

ισοδυναμικό δάπεδο. 

 (3) Να ελεγχθεί εάν υφίσταται επιλογική συνεργασία μεταξύ 

των ασφαλειών F1 και F2. Η ειδική αντίσταση του χαλκού 

είναι: ρcu =  0,0172 Ωmm2/m.



 Δίνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου διακοπής-

ρεύματος



 Και η κυκλωματική διάταξη μαζί με το ισοδύναμο κύκλωμα



 (1) Η ασφάλεια τήξης του κυκλώματος διακλάδωσης F2 

πρέπει να διακόπτει την τροφοδοσία της συσκευής εντός του 

προκαθορισμένου μέγιστου χρόνου διακοπής, όταν συμβεί 

στέρεο βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης-αγωγού προστασίας 

ΡΕ. Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος διακοπής της ασφάλειας 

F2 για φασική τάση 230V είναι 0,4s για φορητή συσκευή 

και 5s για μόνιμα εγκατεστημένη συσκευή.

 Ο βρόχος σφάλματος συντίθεται από τους αγωγούς φάσης 

(L1) και προστασίας (ΡΕ) της παροχής και τους αγωγούς 

φάσης και προστασίας του κυκλώματος διακλάδωσης και 

παρουσιάζεται στο Σχήμα της εκφώνησης. 



 Η ένταση του ρεύματος σφάλματος είναι:

 Όπου

 RL,παρ: η ωμική αντίσταση του αγωγού φάσης της παροχής,

 RΡΕ,παρ.: η ωμική αντίσταση του αγωγού προστασίας της 

παροχής,

 RL,κυκλ.: η ωμική αντίσταση του αγωγού φάσης του 

κυκλώματος διακλάδωσης,

 RΡΕ,κυκλ.: η ωμική αντίσταση του αγωγού προστασίας του 

κυκλώματος διακλάδωσης.





 Η επιλογή της ονομαστικής ασφάλειας DIAZED 

γίνεται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες χρόνου 

διακοπής-ρεύματος των ασφαλειών με βάση την 

ενεργό τιμή του ρεύματος σφάλματος και τους 

μέγιστους επιτρεπτούς χρόνους διακοπής του 

κυκλώματος. Στο Σχήμα παρουσιάζεται ο τρόπος 

επιλογής της ασφάλειας για τις δύο περιπτώσεις 

φορτίου.





 Περίπτωση φορητής συσκευής: Το κύκλωμα πρέπει 

να διακόπτεται σε χρόνο μικρότερο από 0,4(s). 

Επιλέγεται ασφάλεια ονομαστικής έντασης 16 (Α), 

με χρόνο διακοπής ≈ 0,2 (s).

 Περίπτωση σταθερά συνδεδεμένης συσκευής: Το 

κύκλωμα πρέπει να διακόπτεται σε χρόνο 

μικρότερο από 5 (s). Επιλέγεται ασφάλεια 

ονομαστικής έντασης 25 (Α) με χρόνο διακοπής ≈ 

1,5(s).



 (2) Η τάση που δέχεται άτομο που έρχεται σε επαφή 

με το μεταλλικό περίβλημα της συσκευής και πατά 

αγώγιμα σε ισοδυναμικό δάπεδο είναι ίση με την 

πτώση τάσης στον αγωγό προστασίας:

 Επειδή η τάση επαφής είναι UPE > 50 (V), δεν 

εξασφαλίζεται προστασία του ατόμου έναντι 

ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή. Για το λόγο 

αυτό απαιτείται πρόσθετη προστασία με διακόπτη 

διαρροής ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.).



 Επιλογική συνεργασία δύο ή περισσότερων 

διαδοχικών διακοπτικών μέσων επιτυγχάνεται όταν σε 

περίπτωση σφάλματος επεμβαίνει και αποζεύει το 

πλησιέστερο προς το σφάλμα διακοπτικό μέσο. Εάν 

αυτό αποτύχει, τότε πρέπει να αναλάβει τη διακοπή 

του κυκλώματος το επόμενο μέσο προστασίας κοκ.

 Εδώ, πρέπει να επέμβει η ασφάλεια F2 να διακόψει το 

κύκλωμα και εάν αυτή αστοχήσει, τότε να επέμβει η 

γενική ασφάλεια F1. Ο χρόνος διακοπής της 

ασφάλειας F2 είναι 0,2 (s) για ονομαστική ένταση 

ασφάλειας 16 (Α) και 1,5 (s) για ονομαστική ένταση 

ασφάλειας 25 (Α). 





 Ο χρόνος διακοπής της γενικής ασφάλειας F1 είναι 

8 (s). Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι, σε περίπτωση 

σφάλματος αγωγού φάσης προς αγωγό ΡΕ, 

ενεργοποιείται πρώτα η ασφάλεια F2 και επομένως 

υφίσταται επιλογική συνεργασία μεταξύ των μέσων 

προστασίας F1 και F2.



 Στη διάταξη του Σχήματος της Άσκησης 12 η 

συσκευή συνδέεται με το γενικό πίνακα με καλώδιο 

NYM 3*2,5mm2. Η ασφάλεια F2 είναι τύπου 

DIAZED ονομαστικής έντασης 16 (Α). Τα υπόλοιπα 

δεδομένα είναι ίδια με αυτά της Άσκησης 12. Να 

βρεθεί το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου 

του κυκλώματος διακλάδωσης, εάν η συσκευή 

θεωρηθεί ότι είναι: (α) φορητή και συνδέεται σε 

ρευματοδότη με εύκαμπτο καλώδιο και (β) η 

συσκευή είναι σταθερά εγκαταστημένη (ακίνητη) 

με μόνιμη σύνδεση στο κύκλωμα διακλάδωσης.



 Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος διακοπής της 

ασφάλειας, σε περίπτωση στέρεου 

βραχυκυκλώματος φάσης-αγωγού ΡΕ, είναι 0,4 (s) 

για την περίπτωση (α) και 5 (s) για την περίπτωση 

(β). Το αναγκαίο ρεύμα βραχυκύκλωσης 

λαμβάνεται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες 

χρόνου διακοπής-ρεύματος της ασφάλειας



 (α) Σύνδεση της συσκευής σε ρευματοδότη με εύκαμπτο 

καλώδιο. Το ρεύμα σφάλματος τη στιγμή της διακοπής του 

κυκλώματος είναι: It=0,4 s ≈ 100 (A)



 Η απαιτούμενη συνολική αντίσταση βρόχου σφάλματος 

πρέπει να είναι:

 και η αναγκαία αντίσταση του καλωδίου του κυκλώματος 

διακλάδωσης:

 Επομένως, το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου 

διακλάδωσης είναι:



 (β) Μόνιμη σύνδεση της συσκευής με το κύκλωμα (σταθερά 

εγκατεστημένη). Το ρεύμα σφάλματος τη στιγμή της 

διακοπής του κυκλώματος είναι: It=5 s ≈ 58 (A)



 Η απαιτούμενη συνολική αντίσταση βρόχου σφάλματος 

πρέπει να είναι:

 και η αναγκαία αντίσταση του καλωδίου του κυκλώματος 

διακλάδωσης:

 Επομένως, το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του καλωδίου 

διακλάδωσης είναι:



 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρητικότητας 80 λίτρων με 

βαθμό απόδοσης 80% τροφοδοτείται με τάση 230 V και 

θερμαίνει το νερό από 10°C σε 70 °C σε χρόνο 2 ωρών. 

Να υπολογίσετε:

i. Την ωφέλιμη θερμότητα Qωφελ

ii. Την παραγόμενη θερμότητα Qπαραγ

iii. Την ηλεκτρική ισχύ Ρ του θερμοσίφωνα

iv. Το ρεύμα Ι που τροφοδοτείται στο θερμοσίφωνα

v. Την αντίσταση R του θερμοσίφωνα;

vi. Το μήκος ℓ του σύρματος της αντίστασης του 

θερμοσίφωνα, αν αυτή είναι φτιαγμένη από 

χρωμονικελίνη με διάμετρο d = 1 mm και ειδική 

αντίσταση Ρ = 1,06 Ω·mm2/m



 Από τη θεωρία της θερμότητας, για να αυξηθεί κατά Δθ

μάζα νερού m γραμμαρίων, θα πρέπει να δώσουμε ποσό 

θερμότητας Q θερμίδες (cal). Η σχέση που συνδέει τα τρία 

μεγέθη είναι:

Q=mΔθ

i. Qωφελ. = m·Δθ = 80.000 gr·(70 -10)°C = 80000·60 = 4800 

kcal

ii. Λόγω του βαθμού απόδοσης του θερμοσίφωνα, (χάνεται 

ενέργεια στο περιβάλλον), η παραγόμενη θερμότητα 

Qπαραγ. από μετατροπή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας W σε θερμότητα, θα είναι:

Qπαραγ.= Qωφελ./n = 4800/0,8 = 6000 kcal



iii. Η παραγόμενη θερμότητα από το νόμο του Joule θα είναι:

Qπαραγ. = 0,24·Ι2·R·t=0,24·P·t, (αφού P =Ι2·R)

P=Qπαραγ./ 0,24·t = 6000/0,24·7200=3,47kW

iv. Επειδή στην ουσία ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι μια 

ωμική αντίσταση, η ισχύς που παίρνει από την ηλεκτρική 

εγκατάσταση θα είναι το γινόμενο του ρεύματος με την 

τάση τροφοδοσίας του, απ' όπου θα έχουμε:

I = P/V = 3470/230 = 15,1A

v. H αντίσταση του θερμοσίφωνα, από το νόμο του Ohm, θα 

είναι:

R = V/I = 230/15,1 = 15,2 Ω



vi. Η ωμική αντίσταση γνωρίζουμε ότι δίνεται από τη 

σχέση:

R = (ρ·ℓ)/S →ℓ = (R·S)/ρ

Η διατομή S του σύρματος της αντίστασης είναι 

ίση με:

S = (π·d2)/4 = (3,14·12)/4 = 0,785 mm2

έτσι θα έχουμε:

ℓ = (R·S)/ρ = (15,1·0,785)/1,06 = 11,2 m



 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 4 kW και 

χωρητικότητας 80 λίτρων, έχει νερό αρχικής 

θερμοκρασίας 17°C. Αν λειτουργήσει 30 λεπτά με 

βαθμό απόδοσης 80% και τάση 230 V, να 

υπολογίσετε:

 α. Την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει.

 β. Την τελική θερμοκρασία του νερού θτελ



 α. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει θα είναι W= 

P·t = 4·0,5 = 2kWh 

 β. H σχέση που ισχύει είναι Q=mΔθ

Qωφελ. = m·Δθ =m (θτελ – θαρχ) → θτελ= (Qωφελ. + m· θαρχ)/m

Αλλά λόγω του βαθμού απόδοσης του θερμοσίφωνα, η 

παραγόμενη θερμότητα Qπαραγ. από μετατροπή της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας W σε θερμότητα, 

θα είναι:

Qωφελ. = Qπαραγ.·n = 2000·0,8 = 1600 kcal

Άρα θτελ=(Qωφελ. + m·θαρχ)/m=(1600000 + 80000·17)/80000 

= 37°C



 Δίνεται το μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικού 

πίνακα οικίας. Έχοντας στη διάθεση σας 

μικροαυτόματους των 10, 16, 20 και 25 Α να 

επιλέξετε τους καταλληλότερους για να 

προστατεύσετε τις γραμμές σας. Με γνώμονα τον 

περιορισμό του κόστους αλλά και την ασφάλεια της 

όλης εγκατάστασης επιλέξτε τις καταλληλότερες 

διατομές των αγωγών. Υποθέστε ότι έχετε στη 

διάθεση σας διατομές των 1,5-2,5-4-6 και 10mm2





1,5 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

6 mm210 mm2

10 A

10 A

16 A

16 A

20 A

25 A



 Το μονογραμμικό διάγραμμα παροχής και ηλεκτρικού 

πίνακα κατοικίας παρουσιάζεται στο Σχήμα επόμενης 

διαφάνειας. Οι γραμμές των κυκλωμάτων διακλάδωσης του 

ηλεκτρικού μαγειρείου, του θερμοσιφώνου και του 

πλυντηρίου είναι καλώδια τύπου A05VV-U (NYM), ενώ οι 

γραμμές των κυκλωμάτων διακλάδωσης φωτισμού και 

ρευματοδοτών είναι αγωγοί τύπου H07V-U (NYA), οι οποίοι 

τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς 

σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου. Όλες οι γραμμές 

διακλάδωσης εντοιχίζονται σε μονωμένο τοίχο κάτω από το 

σουβά. Οι γραμμές διακλάδωσης μέσα στην κατοικία, όταν 

οδεύουν σε κοινό αυλάκι στον τοίχο βρίσκονται σε 

απόσταση μεταξύ τους. 



 Το κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων ρευματοδοτών τροφοδοτεί 4 

ρευματοδότες για τροφοδότηση μόνο μιας συσκευής πάνω από 1,5 

kW. Από τους 4 ενισχυμένους ρευματοδότες, μόνο ένας 

ρευματοδότης ενεργοποιείται κάθε φορά, το μήκος δε του πλέον 

απομακρυσμένου ρευματοδότη είναι 20 m. Το καλώδιο της 

ηλεκτρικής παροχής τοποθετείται μέσα σε χαλυβδοσωλήνα, για 

μηχανική προστασία, και στερεώνεται πάνω σε τοίχο. Η 

θερμοκρασία του χώρου είναι 30°C. Η ισχύς του ηλεκτρικού 

μαγειρείου είναι 8,5 kW, του θερμοσιφώνου 4 kW και του 

πλυντηρίου 3,5 kW με συντελεστή ισχύος 0,9. Τα μήκη των γραμμών 

έχουν σημειωθεί στα αντίστοιχα κυκλώματα διακλάδωσης στο 

μονογραμμικό διάγραμμα του πίνακα. Η τάση του δικτύου είναι 230 

V/50 Hz. Να επιλεγούν οι κατάλληλες διατομές των αγωγών 

διακλάδωσης και της παροχής μετρητή – γενικού πίνακα.





 Οι συντελεστές θερμοκρασίας και πλήθους είναι: fθ = 1 και 

ο συντελεστής πλήθους κυκλωμάτων fn = 1.

 Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση τάσης είναι 4 %. Αυτό 

σημαίνει ότι, η πτώση τάσης του δυσμενέστερου φορτίου 

από το σημείο τροφοδότησης της ΔΕΗ (μετρητής 

ηλεκτρικής ενέργειας) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%. 

Προς τούτο, θεωρούμε πτώση τάσης στη γραμμή της 

παροχής 1% και πτώση τάσης στα κυκλώματα 

διακλάδωσης 3%. Στην πορεία επίλυσης του προβλήματος, 

τα παραπάνω ποσοστά πτώσης τάσης ενδέχεται να 

τροποποιηθούν, ανάλογα με τις επιλεγείσες διατομές των 

γραμμών.



 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού μαγειρείου

 Έστω ο συντελεστής ζήτησης του ηλεκτρικού 

μαγειρείου είναι 80 % και επομένως η μέγιστη 

ταυτόχρονη ισχύς ζήτησης του ηλεκτρικού 

μαγειρείου είναι: Pμ = 0,8*8,5 = 6,8 kW = 6.800 W.

 Ένταση ρεύματος ηλεκτρικού μαγειρείου:





 Από τον πίνακα εκλέγεται διατομή: qμ = 6 (mm2), I0

= 31 (A) > Iμ΄ (= 29,57 Α). Η πτώση τάσης στο 

κύκλωμα διακλάδωση του ηλεκτρικού μαγειρείου 

είναι

 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού 

θερμοσιφώνου

 Η ένταση ρεύματος του θερμοσιφώνου, η διατομή 

και η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης 

είναι:





 Από τον πίνακα εκλέγεται διατομή: qθ = 4 (mm2), I0

= 24 (A) > Iθ΄ (= 17,4 Α). Η πτώση τάσης στο 

κύκλωμα διακλάδωση του θερμοσιφώνου είναι

 Ας σημειωθεί ότι, μπορεί να επιλεγεί και η διατομή 

q =2,5 (mm2 ) για τη γραμμή του θερμοσιφώνου. 

Όμως, επειδή το ρεύμα αναφοράς για τη διατομή 

των 2,5 (mm2) είναι περίπου ίσο με το ρεύμα 

γραμμής, κρίνεται σκόπιμο να επιλεγεί η επόμενη 

διατομή των 4 (mm2).



 Κύκλωμα διακλάδωσης ηλεκτρικού πλυντηρίου

 Η ένταση ρεύματος του πλυντηρίου, η διατομή και 

η πτώση τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι:

 Από τον πίνακα εκλέγεται διατομή: qπλ = 2,5 (mm2), 

I0 = 18 (A) > Iθ΄ (= 16,91 Α). Η πτώση τάσης στο 

κύκλωμα διακλάδωση του πλυντηρίου είναι





 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 1

 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 3,5 (Α) και 

επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών 

κυκλώματος: qΦ1 = 1,5 (mm2). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα 

διακλάδωσης είναι:



 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 2

 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 2,5 (Α) 

και επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή 

αγωγών κυκλώματος: qΦ2 = 1,5 (mm2). Η πτώση 

τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης είναι



 Κύκλωμα διακλάδωσης ρευματοδοτών 1

 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 6 (Α) και 

επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών 

κυκλώματος: qΡ1 = 1,5 (mm2). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα 

διακλάδωσης είναι



 Κύκλωμα διακλάδωσης φωτισμού 3

 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 4 (Α) και 

επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών 

κυκλώματος: qΦ3 = 1,5 (mm2). Η πτώση τάσης στο κύκλωμα 

διακλάδωσης



 Κύκλωμα διακλάδωσης ρευματοδοτών 2

 Η ένταση ρεύματος του κυκλώματος είναι 5,5 (Α) και 

επομένως επιλέγεται η ελάχιστη διατομή αγωγών 

κυκλώματος: qΡ2 = 1,5 (mm2). Η πτώση τάσης στο 

κύκλωμα διακλάδωσης είναι



 Κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων 

ρευματοδοτών

 Για τον υπολογισμό της διατομής και της πτώσης 

τάσης στο κύκλωμα διακλάδωσης, θεωρούμε ότι το 

κύκλωμα των ενισχυμένων ρευματοδοτών 

εξυπηρετεί φορητή συσκευή ισχύος 3,5 (kW) και 

συντελεστή ισχύος 100 % (π.χ. ηλεκτρικό 

καλοριφέρ κλπ.). Η ένταση ρεύματος του 

κυκλώματος είναι:





 Επιλέγεται διατομή καλωδίου κυκλώματος : qΕΡ = 

2,5 (mm2) με: Ι0 = 18(Α) > Ι΄ΕΡ (=15,22 Α). Η 

πτώση τάσης στο κύκλωμα είναι:

 Το κύκλωμα διακλάδωσης ενισχυμένων 

ρευματοδοτών παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση 

τάσης (δυσμενέστερο κύκλωμα) ίση με ΔuΕΡ= 1,9%.

 Επομένως, η διαθέσιμη πτώση τάσης στη γραμμή 

μετρητή – γενικού πίνακα είναι: 4% – 1,9% = 2,1%. 



 Επειδή δεν ορίζεται στα δεδομένα του 

προβλήματος, λαμβάνεται συντελεστής 

ταυτοχρονισμού της ΕΗΕ 40%. Η μέγιστη 

ταυτόχρονη ζήτηση έντασης ρεύματος στη γραμμή 

μετρητή – γενικού πίνακα είναι:

 Από τον πίνακα επιλέγεται διατομή αγωγών 

παροχής: qΜΠ = 10 (mm2), με: Ι0 = 42 (Α) > Ι΄ΜΠ

(=40,24 Α). Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή 

μετρητή – γενικού πίνακα είναι:





 και επομένως η διατομή των 10 (mm2) για τη 

γραμμή μετρητή – γενικού πίνακα γίνεται 

αποδεκτή.

 Τελικώς, το δυσμενέστερο φορτίο (στο κύκλωμα 

των ενισχυμένων ρευματοδοτών) παρουσιάζει 

συνολική πτώση τάσης ως προς το μετρητή: 1,9% + 

1,25% = 3,15% < Δuεπ. = 4%.







 Δίνεται ο πίνακας φορτίων των επιμέρους 

δωματίων.
ΔΩΜΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΟ

Υπνοδωμάτιο 1 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1

Υπνοδωμάτιο 2 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1

Λουτρό Φωτιστικό (στεγανό) 1, Θερμοσίφωνας 1

Χώλ Φωτιστικό απλό 1

Σαλόνι Σούκο 3, Πολύφωτο 1

Κουζίνα Ηλεκτρική κουζίνα 1, Ψυγείο 1 άρα σούκο 1, 

Πλυντήριο ρούχων άρα σούκο 1, Απορροφητήρας 

άρα σούκο 1, Σούκο 1, Φωτιστικό απλό 1

Βεράντα 1 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 1

Βεράντα 2 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 1

Είσοδος Φωτιστικό (στεγανό) 1



 Πίνακας φορτίων φωτισμού-πριζών

 Πίνακας ιδιαιτέρων γραμμών

ΦΟΡΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ

Φωτιστικά απλά 8

Φωτιστικά πολλαπλά 1

Πρίζες 15

α/α ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

1 Ηλεκτρική κουζίνα 8000W

2 Θερμοσίφωνας 4000W

3 Πλυντήριο ρούχων 2500W



 Πίνακας γραμμών φωτισμού και πριζών
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1η ΓΡΑΜΜΗ 2η ΓΡΑΜΜΗ

Απλά φωτιστικά 4x50W=200W 4x50W=200W

Πολλαπλά φωτιστικά 1x100W=100W -

Πρίζες μέχρι 3 3x500W=1500W 3x500W=1500W

Πρίζες άνω των 3 3x250W=750W 5x250W=1250W

ΣΥΝΟΛΟ (W) 2550W 2950W



 Τελικός πίνακας γραμμών
ΓΡΑΜΜΗ

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΤΙΟΥ

1η 2η 3η 4η 5η ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ-

ΠΙΝΑΚΑ*2

Απλά

φωτιστικά

4x50=

200W

4x50=

200W

- - - 8x50=400W

Πολλαπλά

φωτιστικά

1x100=

100W

- - - - 1x100=100W

Πρίζες μέχρι 3 3x500=

1500W

3x500=

1500W

- - - 6x500=3000W

Πρίζες άνω των 

3

3x250=

750W

5x250=

1250W

- - - 8x250=2000W

Ηλεκτρική

κουζίνα

- - 0.65x8000=

5200W

- - 5200W

Θερμοσίφωνας - - - 4000W - 4000W

Πλυντήριο - - - - 2500W 2500W

ΣΥΝΟΛΟ 2550W 2950W 5200W 4000W 2500W 0.45x17200=7740W



 Πίνακας ρευμάτων

ΓΡΑΜΜΗ

1η 2η 3η 4η 5η ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ

Ρεύμα (Α) 11.08 12.8 22.6 17.39 10.86 33.65



 Πίνακας διατομών
ΓΡΑΜΜΗ

1η 2η 3η 4η 5η ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ

Μηχανική αντοχή 

(mm2)

1.5 1.5 - - - 6

Θερμική αντοχή (mm2) 1 1 4 2.5 1 10

Πτώση τάσης (mm2) - - - - - -

Τροποποίηση λόγω 

εφεδρείας ή διατομής

- - 6 4 2.5 -

Τελική διατομή (mm2) 1.5 1.5 6 4 2.5 10



 Πίνακας οργάνων προστασίας

ΓΡΑΜΜΗ

1η 2η 3η 4η 5η ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ

Μικροαυτόματος

(Α)

10 10 25 20 16 -

Ασφάλεια τήξεως

(Α)

- - - - - 35

Διακόπτης

διπολικός (Α)

- - 25 20 - -

Διακόπτης απλός

(Α)

- - - - - 40

Διακόπτης

διαρροής

(Α)/(mA)

- - - - - 40/30





 Δίνεται η κάτοψη του 

σχήματος. Να 

υπολογιστούν οι γραμμές 

της εγκατάστασης και τα 

στοιχεία του πίνακα. 

Θεωρήστε ότι οι πτώσεις 

τάσεως των γραμμών 

είναι αμελητέες. Για την 

ηλεκτρική κουζίνα ο 

συντελεστής 

ταυτοχρονισμού είναι 0.8 



 Η ισχύς των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Στοιχείο ΙΣΧΥΣ

Ηλεκτρική κουζίνα 8000 W

Θερμοσίφωνας 4000 W

Πλυντήριο ρούχων 2500 W

Απλά φωτιστικά 50 W

Πολλαπλά φωτιστικά 100 W

Πρίζες μέχρι 3 500 W

Πρίζες άνω των 3 250W



 Πίνακας φορτίων των επιμέρους δωματίων
ΔΩΜΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΟ

Υπνοδωμάτιο 1 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1

Υπνοδωμάτιο 2 Σούκο 3, Φωτιστικό απλό 1

Λουτρό Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 1, Θερμοσίφωνας 1

Χώλ Φωτιστικό απλό 1

Σαλόνι Σούκο 4, Πολύφωτο 2

Κουζίνα Ηλεκτρική κουζίνα μονοφασική 1, Ψυγείο 1 άρα 

σούκο 1, Πλυντήριο ρούχων άρα σούκο 1, 

Απορροφητήρας άρα σούκο 1, Σούκο 1, Φωτιστικό 

απλό 4

Βεράντα 1 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 2

Βεράντα 2 Σούκο 2, Φωτιστικό (στεγανό) 1

Βεράντα 3 Σούκο 1, Φωτιστικό (στεγανό) 2

Είσοδος Φωτιστικό (στεγανό) 1



 Πίνακας φορτίων φωτισμού-πριζών

 Πίνακας ιδιαιτέρων γραμμών

ΦΟΡΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ

Φωτιστικά απλά 14

Φωτιστικά πολλαπλά 2

Πρίζες 19

α/α ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΣΧΥΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

1 Ηλεκτρική κουζίνα 8000W

2 Θερμοσίφωνας 4500W

3 Πλυντήριο ρούχων 2500W



 Πίνακας γραμμών φωτισμού

 Πίνακας γραμμών πριζών

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 1η ΓΡΑΜΜΗ 2η ΓΡΑΜΜΗ

Απλά φωτιστικά 7x100W=700W 7x100W=700W

Πολλαπλά φωτιστικά 1x200W=200W 1x200W=200W

ΣΥΝΟΛΟ 900W 900W

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3η ΓΡΑΜΜΗ 4η ΓΡΑΜΜΗ

Πρίζες μέχρι 3 3x500W=1500W 3x500W=1500W

Πρίζες άνω των 3 7x250W=1750W 6x250W=1500W

ΣΥΝΟΛΟ 3250W 3000W



 Τελικός πίνακας γραμμών

ΓΡΑΜΜΗ

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΤΙΟΥ

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ-

ΠΙΝΑΚΑ

Απλά φωτιστικά
7x100=

700W

7x100=

700W
- - - - -

14x100=

1400W

Πολλαπλά 

φωτιστικά

1x200=

200W

1x200=

200W
- - - - -

2x200=

400W

Πρίζες μέχρι 3 -
3x500=

1500W

3x500=

1500W
- - -

6x500=

3000W

Πρίζες άνω 3 -
7x250=

1750W

6x250=

1500W
- - -

13x250=

3250W

Ηλεκτρική 

κουζίνα
- - - -

0.8x8000=

6400W
- - 6400W

Θερμοσίφωνας - - - - - 4500W - 4500W

Πλυντήριο 

ρούχων
- - - - - - 2500W 2500W

ΣΥΝΟΛΟ 900W 900W 3250W 3000W 6400W 4500W 2500W 21450W



 Πίνακας ρευμάτων

 Πίνακας διατομών

1η

ΓΡΑΜΜΗ

2η

ΓΡΑΜΜ

Η

3η

ΓΡΑΜΜ

Η

4η

ΓΡΑΜΜ

Η

5η

ΓΡΑΜΜ

Η

6η

ΓΡΑΜΜ

Η

7η

ΓΡΑΜΜ

Η

ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ

-ΠΙΝΑΚΑ

Ρεύμα 

(Α)
3.91 3.91 14.13 13.04 27.83 19.57 10.87 31.08 (3)

1η

ΓΡΑΜΜΗ

2η

ΓΡΑΜΜΗ

3η

ΓΡΑΜΜΗ

4η

ΓΡΑΜΜΗ

5η

ΓΡΑΜΜΗ

6η

ΓΡΑΜΜΗ

7η

ΓΡΑΜΜΗ

ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ

-ΠΙΝΑΚΑ

Τελική

διατομή

(mm2)

1.5 1.5 2.5 2.5 6 4 2.5 10



 Πίνακας οργάνων προστασίας
ΓΡΑΜΜΗ

1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ΓΡΑΜΜΗ

ΜΕΤΡΗΤΗ-ΠΙΝΑΚΑ

Μικροαυτόματος (Α) 10 10 16 16 25 25 16 -

Ασφάλεια τήξεως (Α) - - - - - 35

Διακόπτης διπολικός (Α) - - - - 32 32 25 -

Διακόπτης απλός (Α) - - - - - - - 40

Διακόπτης διαρροής 

(Α)/(mA)

- - - - - - - 40/30



 Πίνακας κατανομής των γραμμών στις φάσεις 

ΓΡΑΜΜΗ

ΦΑΣΗ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΣΧΥΣ ΑΝΑ 

ΦΑΣΗ

L1 3250W 4500W 7250W

L2 900W 3000W 2500W 6400W

L3 900W 6400W 7300W


