Η ασφάλεια στην
καθηµερινότητά µου

Σε συνεργασία µε τον ηλεκτρολόγο σας.

Ο ηλεκτρισµός µπορεί να γίνει επικίνδυνος,
είναι λοιπόν καθήκον µας να σας
προστατεύσουµε από τους πιθανούς
κινδύνους και να φροντίσουµε για την
ασφάλεια της περιουσίας και του σπιτιού σας.

Η ασφάλεια ξεκινά µε απλά
βήµατα…
Πρίζες και διακόπτες: Η ποιότητά τους είναι κλειδί για την
ασφάλειά σας
Πρίζες µε ενσωµατωµένη αυτόµατη φραγή, αποτρέπουν τα µικρά παιδιά από το να
βάλουν τα δάχτυλά στις τρύπες των επαφών. Όλα τα πλαστικά µέρη πρέπει να έχουν
αρκετό πάχος, ώστε να αντέχουν στην εκτόνωση σε ενδεχόµενο βραχυκύκλωµα. Η
δυνατότητα στήριξης µε βίδες στα κουτιά εντοιχισµού, ενισχύει την αντοχή των πριζών
στο τράβηγµα.
Μην ξεχνάτε! Όλες οι πρίζες πρέπει να προστατεύονται από ρελέ διαρροής 30mA
(πρότυπο IEC 60 364).

Αντικαταστήστε άµεσα οποιαδήποτε ελαττωµατική συσκευή:
- χαλαρωµένες πρίζες,
- ραγισµένους ή σπασµένους διακόπτες,
- φθαρµένα καλώδια επεκτάσεων.

Ενδεχόµενα εσωτερικά σφάλµατα, µπορούν να καταστήσουν επικίνδυνο το µεταλλικό
τους περίβληµα. Αυτός ο κίνδυνος αποτρέπεται µε τη σύνδεση «γείωσης».
Εάν αντικαταστήσετε τον
ελαττωµατικό εξοπλισµό
µόνοι σας, θα πρέπει να
χρησιµοποιήσετε γάντια και
πιστοποιηµένα εργαλεία.

Βεβαιωθείτε ότι τα φις και οι πρίζες τους
περιλαµβάνουν επαφή αγωγού γείωσης
για σταθερά εγκατεστηµένο εξοπλισµό
(πχ. Θερµοσίφωνας), ο αγωγός αυτός
αναγνωρίζεται από το πράσινο-κίτρινο
χρώµα.

Φωτισµός
Πριν αλλάξετε ένα λαµπτήρα:
Βγάλτε τη συσκευή από τη πρίζα.
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, διακόψτε την τροφοδοσία της
συσκευής από τον πίνακα.
Οι διακόπτες που βρίσκονται στον τοίχο του χώρου σας, δεν
παρέχουν όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή
αποµόνωση της συσκευής.
• Φωτιστικά που βρίσκονται σε µονωµένα
κελύφη θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφο το
σύµβολο «class II».
• Μοντέρνα φωτιστικά που περιλαµβάνουν
εµφανή καλώδια, πρέπει να διαθέτουν
µετασχηµατιστή που να φέρει την ένδειξη
«Safety Extra Low Voltage» (Εξαιρετικά
Χαµηλή Τάση Ασφαλείας).
Φωτιστικά µε µεταλλικό κέλυφος ή σκελετό θα πρέπει να
συνδέονται µε τον αγωγό προστασίας του πράσινου κίτρινου καλωδίου.

∆ουλεύουν για να είστε
εσείς ξένοιαστοι…
Στο µπάνιο
To πιο επικίνδυνο δωµάτιο του σπιτιού: Η υγρή επιδερµίδα
σας καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Πάντοτε να έχετε στεγνά χέρια πριν χρησιµοποιήσετε σεσουάρ ή ηλεκτρική ξυριστική µηχανή.
Αν κάποια ηλεκτρική συσκευή πέσει στο νερό, µην επιχειρήσετε να την πιάσετε! Βγάλτε την
πρώτα από την πρίζα.
Αν κάποια ηλεκτρική συσκευή κατεστραµµένη ή φθαρµένη, αντικαταστήστε τη.
Αφαιρέστε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή ή εξοπλισµό εντός της παραµέτρου ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι γραµµές που καταλήγουν στο χώρο προστατεύονται από ρελέ
διαρροής 30mA.
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Φωτιστικά σώµατα και διακόπτες που λειτουργούν σε SELV
(max 12Vac) , για την οποία η πηγή βρίσκεται εκτός του
όγκου 2.
- Πρίζα ξυριστικής µηχανής που τροφοδοτείται µέσω
µετασχηµατιστή αποµόνωσης.
- Φωτιστικά και θερµαντικά σώµατα που φέρουν τη σήµανση
2.25 m “class ii”.
Πρίζες, διακόπτες και άλλος εξοπλισµός.
- Προστατευµένα από συσκευή ελέγχου διαρροής 30mA.
- Τροφοδοτούµενα µέσω µετασχηµατιστή αποµόνωσης.
- Που λειτουργούν σε SELV (max.12Vac or 30Vdc).

• Ένας χρήστης που βρίσκεται στο µπάνιο ή στο ντους δε θα πρέπει να µπορεί να έρθει σε
επαφή µε οποιαδήποτε σηµείο που είναι συνδεδεµένο µε το ρεύµα: Τα πρότυπα απαιτούν
ελάχιστες αποστάσεις µετατόπισης.
• Κάθε εξοπλισµός στο χώρου του µπάνιου θα πρέπει να λειτουργεί υπό την επιτήρηση
συσκευής ελέγχου διαρροής. Στον πίνακά σας πατήστε τα πλήκτρα test των ρελέ διαρροής
και ελέγξτε ότι η τάση διακόπτεται στο χώρο του µπάνιου.

Ο πίνακας: Ο ηλεκτρικός φύλακας του
σπιτιού σας
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας προστατεύει το σπίτι σας από
πυρκαγιές ηλεκτρικής προσέλευσης
(υπερφορτίσεις/βραχυκυκλώµατα).
Για την ασφάλειά σας, θα πρέπει να είναι:
- τοποθετηµένος µακριά από νερό,
- κατασκευασµένος από κορυφαίας
ποιότητας υλικά και ανθεκτικός σε κρούση
- πιστοποιηµένα πλήρως µονωµένος και
να φέρει τη σήµανση “class II”.

Το ρελέ διαρροής: Η προστασία σας
από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ο συγκεκριµένος διακόπτης ανιχνεύει ρεύµατα που
µπορούν να επιφέρουν ηλεκτροπληξία και διακόπτει
άµεσα την παροχή, πριν συµβεί οποιαδήποτε βλάβη.
Αναγνωρίζεται εύκολα χάρη στα
παρακάτω:
- Λευκό πλήκτρο δοκιµής
- Σήµανση 30mA
Η χρήση του πλέον είναι υποχρεωτική
όσον αφορά σε:
- Πρίζες ρεύµατος
- Όλα τα κυκλώµατα που καταλήγουν
στο µπάνιο
- Πρίζες ρεύµατος και φωτιστικά
εξωτερικού χώρου.

SYN
+33

