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1.1 Eισαγωγή
H μεγάλη ζήτηση του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα μπορεί να εξηγηθεί σή-
μερα από την συμβολή του στην εξοικονόμιση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, την 
ασφάλεια στην χρήση του αλλά και την δυνατότητά του να αντικαταστήσει άμεσα και αποτελεσματικά 
τα πετρελαϊκά προϊόντα.

H απόφαση γιά την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην χώρα μας, επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή, 
βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξή της.

Tα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα - πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση 
του φυσικού αερίου, τα οποία πρέπει να αναφερθούν είναι τα ακόλουθα:

-   αύξηση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων,
- μικρές τροποποιήσεις των ενεργειακών εγκαταστάσεων γιά την δυνατότητα χρησιμοποίησης του 

φυσικού αερίου,
-  εύκολη διαμόρφωση των καυστήρων και επιτήρηση της λειτουργίας τους,
- δυνατότητα μεγάλης προθέρμανσης του αέρα και η μέσω αυτής αύξηση της οικονομικότητας της 

λειτουργίας,
-  εξοικονόμιση δαπανηρών επενδύσεων γιά την προστασία του περιβάλλοντος,
-  κατάργηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και προετοιμασίας (προθέρμανσης) των υγρών 

καυσίμων,
-  η χρήση του φυσικού αερίου στις κεντρικές θερμάνσεις αλλά και στην βιομηχανία και βιοτεχνία οδη-

γεί σε σημαντική απορρύπανση των βεβαρυμένων περιβαλλοντικά αστικών κέντρων της χώρας.

Tο φυσικό αέριο είναι "αεριώδες" καθαρό καύσιμο. Aεριώδες σημαίνει ότι η ανάμιξη δύο στοιχείων γιά 
την πορεία της καύσης (αέριο και αέρας, δηλαδή οξυγόνο), μπορεί να φθάσει το "ιδεώδες", την ιδανική 
δηλαδή κατάσταση ανάμιξης.

Tα αέρια καύσιμα μπορούν να αναμιχθούν πολύ ευκολότερα και πλήρως με τον αέρα, σε σύγκριση 
με τα υγρά και στερεά καύσιμα. Aυτή η μεγάλη δυνατότητα ανάμιξης, μας επιτρέπει να έχουμε τέλειο 
έλεγχο στην πορεία της καύσης αλλά και να επιτύχουμε πλήρη καύση, την οποία μπορούμε να έχουμε 
σχεδόν μόνον με το φυσικό αέριο.
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Tο φυσικό αέριο χωρίς μηχανική και χημική επεξεργασία είναι έτοιμο γιά χρήση και χρειάζεται μόνο 
να αναμιχθεί με τον αέρα.

Kαθαρό σημαίνει ότι καίγεται χωρίς την παραγωγή αιθάλης και οξειδίων του θείου. Mειώνονται έτσι 
κατά πολύ οι επικαθήσεις που δημιουργούνται στις θερμαντικές επιφάνειες και σε άλλα λειτουργικά 
μέρη των συσκευών καύσης, οι οποίες δημιουργούσαν την ανάγκη γιά συνεχή καθαρισμό και συντήρη-
ση και οδηγούσαν στην επίτευξη χαμηλών βαθμών απόδοσης. Eπομένως εκτός από την υψηλή απόδο-
ση της ίδιας της καύσης, η διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων και συσκευών επηρεάζονται θετικά από 
την χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου. 

Eκτός από την κατάργηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και προετοιμασίας του καυσίμου, γίνε-
ται έτσι σημαντικό το κέρδος του χρήστη φυσικού αερίου από την συντήρηση, την προετοιμασία του 
καυσίμου και την απαγωγή των καπναερίων.

H απόδοση θερμότητας στις συσκευές αερίου είναι πλήρως μεταβαλλόμενη και μπορεί να ρυθμισθεί 
με ακρίβεια, με κατάλληλη προσαρμογή της φλόγας του αερίου. 'Oταν η συσκευή κλείσει, η απόδοση 
της θερμότητας σταματά αμέσως. Oμοίως η πλήρης απόδοση των συσκευών είναι αμέσως διαθέσιμη 
μετά την έναυση.

Σχετικά με την θέρμανση νερού, το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γιά άμεση θέρμανση 
(θερμοσίφωνες ροής), αλλά και γιά αποθήκευση ζεστού νερού (θερμοσίφωνες αποθήκευσης - Boiler).
Aναφορικά με την θέρμανση χώρων, το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

-  συστήματα θέρμανσης μικρών χώρων με αυτόματες θερμάστρες αερίου,
-  αυτόματη θέρμανση με λέβητες αυτόνομης θέρμανσης αερίου,
-  κεντρική θέρμανση με λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης,
-  συστήματα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού,
-  συστήματα θέρμανσης με θερμό αέρα, 
-  συστήματα κλιματισμού με καύση φυσικού αερίου γιά ψύξη και θέρμανση,
-  αντλία θερμότητας αερίου καυσίμου.

H μελέτη και η κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων γίνεται σήμερα με βάση τον κανονισμό που 
ισχύει από το 2012 (ΦΕΚ 976/28.3.2012), ο οποίος αντικατέστησε εν μέρει τον κανονισμό του 2003 (ΦΕΚ 
963/15.07.2003), για πιέσεις από 0 μέχρι 500 mbar. Oι μέχρι τo 2003 εγκαταστάσεις έχουν κατασκευα-
σθεί με βάση την ισχύουσα από το 1986 τεχνική οδηγία του TEE 2471/86.

H κατασκευή και η καλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών είναι αποκλει-
στική ευθύνη του καταναλωτή.

H εταιρεία διανομής αφού ελέγξει την εσωτερική εγκατάσταση, τις συσκευές αερίου και την απα-
γωγή των καπναερίων του καταναλωτή κι εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους, του παρέχει το 
καύσιμο αέριο. O έλεγχος αφορά την στεγανότητα της εγκατάστασης, την πορεία των σωληνώσεων, 
την ύπαρξη των απαραίτητων ασφαλιστικών συστημάτων στις συσκευές αερίου, την σωστή απαγωγή 
των καπναερίων, τον αερισμό των χώρων τοποθέτησης των συσκευών αερίου και τον όγκο των χώρων 
αυτών.

Πέρα από την ύπαρξη του κανονισμού εγκαταστάσεων, ο EΛOT έχει θεσμοθετήσει εθνικές προδι-
αγραφές, οι οποίες καλύπτουν συσκευές, εξαρτήματα, υλικά σωληνώσεων, καπνοδόχους, απαραίτητο 
εξοπλισμό ασφαλείας και γενικά όλα όσα είναι απαραίτητα γιά την σωστή και ασφαλή, από τεχνικής 
πλευράς, κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων αερίου.
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1.2. Καύσιμα αέρια - Ιδιότητες

1.2.1 Διάκριση αερίων
'Oλα τα αέρια είναι μίγματα καυσίμων και αδρανών αερίων. Παλαιότερα η διάκρισή τους γινόταν με 
βάση την προελευσή τους, είτε με βάση την χρήση τους. Γινόταν επίσης διάκριση, σύμφωνα με τον 
κανονισμό DIN 1340, με βάση την ανώτερη θερμογόνο δύναμή τους. Yπήρχαν όμως και διακρίσεις του 
τύπου:

-  πτωχά ή ασθενή αέρια με Hs ≤ 2150 kcal/m3,
-  μέσα αέρια με Hs από 2150  έως 3600 kcal/m3,
-  ισχυρά αέρια με Hs από 3600 έως 5500 kcal/m3,
-  πλούσια αέρια με Hs = 5500 kcal/m3,

όπου Hs η ανώτερη θερμογόνος δύναμη του καύσιμου αερίου.
H διάκριση αυτή μας δίνει μία εικόνα γιά την περιεκτικότητα του αερίου σε H2 και την πυκνότητά του.
Σήμερα διακρίνουμε τα αέρια σε τρεις οικογένειες, που κατά κάποιον τρόπο συνδέουν την προέλευ-

ση με τις ιδιότητες του αερίου, που ενδιαφέρουν την χρήση.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι διάφοροι κανονισμοί περιέχουν όρια γιά τις διάφορες προσμίξεις, 

οι οποίες συνοδεύουν τα αέρια, όπως γιά παράδειγμα γιά το συνολικό θείο γιά την δεύτερη οικογένεια 
τα 120 mg/m3, ενώ βραχυχρόνια μπορεί να είναι μέχρι 150 mg/m3 (Πίνακας 1.2). Aντίστοιχα όρια τί-
θενται και γιά άλλες προσμίξεις, όπως γιά τα πισσέλαια, τους υδρατμούς, την γλυκόλη, το μονοξείδιο 
του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου, την αμμωνία κλπ. Γιά την μείωση δε των κινδύνων από τα αέρια 
επιβάλλεται η πρόσδοση οσμής.

Στην δημόσια διανομή αερίων τα καύσιμα αέρια με κοινές, σε μεγάλο βαθμό, ιδιότητες καύσης συ-
μπεριλαμβάνονται σε οικογένειες αερίων. Εφ’ όσον απαιτείται για λόγους της τεχνικής των συσκευών, οι 
οικογένειες αερίων διαιρούνται σε ομάδες.

- Η 1η οικογένεια αερίων περιλαμβάνει αέρια πλούσια σε υδρογόνο. Αυτή διαιρείται ανάλογα με 
τον δείκτη Wobbe στην ομάδα Α (αέριο πόλης) και στην ομάδα Β. Η 1η οικογένεια ουσιαστικά έχει 
εκλείψει.

- Η 2η οικογένεια αερίων περιλαμβάνει αέρια πλούσια σε μεθάνιο. Αυτά είναι γαιαέρια προερχόμε-
να από φυσική ύπαρξη, συνθετικά φυσικά αέρια (SNG Synthetic Natural Gas) καθώς και τα εναλ-
λακτικά τους αέρια. Αυτά διαιρούνται ανάλογα με το εύρος διακύμανσης του δείκτη Wobbe στις 
ομάδες L, H και Ε.

- Η 3η οικογένεια αερίων περιλαμβάνει υγραέρια. Αυτά διαιρούνται ανάλογα με το δείκτη Wobbe 
στις ομάδες Β/Ρ, Ρ και Β.

Στη χώρα μας διανέμεται αέριο της 2ης οικογένειας, ομάδας Η.

Τα αέρια πρέπει να ανταποκρίνονται από την άποψη των χαρακτηριστικών δεδομένων της τεχνικής 
της καύσης και της περιεκτικότητάς τους σε αέρια συστατικά και σε προσμίξεις στις τιμές οι οποίες εμπε-
ριέχονται στους πίνακες 1.1 και 1.2. Με βάση τον κανονισμό για πιέσεις λειτουργίας μέχρι 500 mbar, οι 
απαιτήσεις περιορίζονται μόνον στις τιμές της πίεσης σύνδεσης.

Τα αέρια συνιστάται να είναι ξηρά, δηλαδή να έχουν σχετική υγρασία φ < 60%.
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χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα Ομάδα L Ομάδα Η

Δείκτης Wobbe

Ws,n

Συνολική περιοχή
kWh/m3 10,9  έως  12,4 12,7  έως  15,2

MJ/m3 39,1  έως  44,8 45,7  έως  54,7

Ονομαστική τιμή
kWh/m3           11,8           14,5

MJ/m3           42,5           52,2

Επιτρεπτό εύρος
διακύμανσης

kWh/m3           +0,6           +0,7

          -1,2           -1,4

Ανώτερη.θερμογόνος
δύναμη Hs,n

kWh/m3                     8,7  έως  13,1

MJ/m3                   31,3  έως  47,2

Σχετική πυκνότητα d 1                    0,55  έως 0,70

Πίεση σύνδεσης

pενΣυνολική περιοχή mbar                       17  έως  25

Ονομαστική τιμή mbar                              20

Πίνακας 1.1: Απαιτήσεις για τα αέρια της 2ης οικογένειας αερίων.

ουσία μονάδα τιμή

Συμπυκνώσιμοι υδρογονάνθρακες
Σημείο συμπύκνωσης ° C   Θερμοκρασία εδάφους στην

εκάστοτε πίεση του αγωγού
Νερό: σημείο δρόσου ° C

Νέφος, σκόνη, υγρά Τεχνικά καθαρό

Κλάσμα όγκου του οξυγόνου
Σε ξηρά δίκτυα διανομής
Σε υγρά δίκτυα διανομής

%
          

3
0,5

Συνολικό θείο
βραχυχρόνια

mg/m3

mg/m3
120
150

Θείο μερκαπτάνης
βραχυχρόνια

mg/m3

mg/m3
6

16

Υδρόθειο
βραχυχρόνια

mg/m3

 mg/m3
  5
10

Πίνακας 1.2: Μέγιστες τιμές για τις προσμίξεις στα αέρια της 2ης οικογένειας αερίων
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4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1 Γενικά
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ‘ηλεκτρική εγκατάσταση’ νοείται  ένα σύνολο ηλεκτρολογικών 
υλικών με κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται  μεταξύ τους με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε 
να επιτελούν ένα συγκεκριμένο έργο ή διεργασία ή γενικότερα σκοπό.

Οι βασικές αρχές που διέπουν μια ηλεκτρική εγκατάσταση αναφορικά με την επιλογή των υλικών 
αλλά και με τον τρόπο συνδεσμολογίας και τοποθέτησης είναι η ασφάλεια των ατόμων και των χρησι-
μοποιούμενων συσκευών, η σωστή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και η προστασία 
του περιβάλλοντος.

Η μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε ένα κτήριο στοχεύει στην επιλογή της καταλληλότερης 
υποδομής αλλά και της ορθότερης συνδεσμολογίας και τοποθέτησης των υλικών ώστε να προκύπτει η 
βέλτιστη λειτουργία του κτηρίου ανάλογα με την χρήση του.
Η σύνταξη της μελέτης της εγκατάστασης βασίζεται στα εξής δεδομένα:

α) το είδος και η χρήση του κτηρίου καθώς και η θέση στην οποία βρίσκεται, 
β) τη νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα σχετικά πρότυπα και τις γενικές οδηγίες 

της πολιτείας,
γ) τις απαραίτητες συσκευές με τα χαρακτηριστικά τους, από τα οποία θα προκύπτουν τα φορτία της 

εγκατάστασης και συνεπώς η ισχύς της. Ο προσδιορισμός της ισχύος βασίζεται στο άθροισμα 
των επιμέρους καταναλώσεων για όλα τα φορτία πολλαπλασιασμένα με ένα συντελεστή ταυτο-
χρονισμού, ο οποίος λαμβάνει τιμές ανάλογα με την χρήση του κτηρίου (0,5 για κατοικίες, 0,6 για 
γραφεία),

δ) τις ειδικές χρήσεις εάν υπάρχουν στο κτήριο και συνεπώς ειδικές απαιτήσεις,
ε) την πρόβλεψη για επέκταση της εγκατάστασης, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Η μελέτη περιλαμβάνει:
α) το τεύχος των υπολογισμών,
β) το τεύχος της τεχνικής περιγραφής, όπου αναφέρονται όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

4ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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με τις προδιαγραφές τους και τα αντίστοιχα πρότυπα καθώς και ο τρόπος τοποθέτησής τους και 
ο τρόπος συνδεσμολογίας τους με βάση τα πρότυπα. Επίσης περιγράφονται όλοι οι έλεγχοι της 
εγκατάστασης που θα γίνουν πριν την τελική παραλαβή της καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις για 
συγκεκριμένους χώρους του κτηρίου, εάν υπάρχουν,

γ) τα σχέδια της εγκατάστασης, όπου περιλαμβάνονται οι κατόψεις των ορόφων με τις συσκευές 
και την συνδεσμολογία τους, τα σχέδια των ηλεκτρικών πινάκων καθώς και όλες οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες για την κατασκευή,

δ) τέλος το τεύχος των προμετρήσεων για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο προϋπολογισμός του 
κόστους της εγκατάστασης.

Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στην μελέτη μια ηλεκτρικής εγκατάστασης, τα οποία προέρχονται 
από τις βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνίας είναι:

- Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος είναι ο ρυθμός αλλαγής του ηλεκτρικού φορτίου στην μονάδα του 
χρόνου και μετριέται σε Αμπέρ (Α), όπου 1 Α = 1 κουλόμπ/1 δευτερόλεπτο  1Α = 1C/1sec.

- Διαφορά δυναμικού ή αλλιώς τάση U μεταξύ δύο σημείων είναι ο λόγος της ενέργειας W που 
απαιτείται για την μεταφορά  ενός στοιχειώδους φορτίου q μεταξύ των δύο σημείων προς το 
φορτίο q και μετριέται σε Volt (U = W/q).

- Ισχύς είναι ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας και μετριέται σε Watt. (1W = 1Joule/sec).
 

Η ισχύς ενός δικτύου αναφέρεται στην γενική περίπτωση ως φαινόμενη ισχύς S με μονάδα το VA, η 
οποία αποτελείται από ένα πραγματικό μέρος ενεργού ισχύος P με μονάδα το Watt  και ένα φανταστικό 
μέρος αέργου ισχύος Q με μονάδα το VAR  

S = P + Qj = S (cosφ + j sinφ),  όπου φ είναι η διαφορά φάσης.

Η άεργη ισχύς εμφανίζεται μόνον σε εναλλασσόμενα ρεύματα (AC) και εφόσον υπάρχουν επαγωγικά 
ή χωρητικά φορτία και πρέπει να ελαχιστοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται με προσθήκη πυκνωτών (επα-
γωγικά) ή πηνίων (χωρητικά) στο κύκλωμα, με τα οποία επιτυγχάνεται να προσεγγίζει ο συντελεστής 
ισχύος του κυκλώματος την μονάδα (cosφ=1).

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως με την μορφή του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) και όχι 
του συνεχούς ρεύματος (DC) διότι αυτό επιτρέπει τον μετασχηματισμό του σε υψηλότερη τάση από την 
παραγόμενη, γεγονός το οποίο με την σειρά του επιτρέπει την μεταφορά του ρεύματος με τις μικρότε-
ρες δυνατές απώλειες. Με βάση τον νόμο του Joule η παραγόμενη θερμότητα, η οποία αντιπροσωπεύει 
τις κύριες απώλειες ισχύος κατά την μεταφορά του ρεύματος, εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος 
(I2*R*t). Για να κρατηθούν χαμηλά οι απώλειες θα πρέπει να μειωθεί η τιμή της έντασης Ι. Εφόσον η με-
ταφερόμενη ισχύς είναι P=U*I για να επιτευχθεί μικρή τιμή του Ι πρέπει να αυξηθεί η τιμή της τάσης U. 
Έτσι χρησιμοποιείται κατά την μεταφορά υψηλή τάση 150 kV, η οποία στην συνέχεια υποβιβάζεται σε 
μέση τάση (20 kV) στην διανομή και τελικά υποβιβάζεται σε χαμηλή τάση (400/220V) στην τροφοδοσία 
οικιακών καταναλωτών.

4.2 Μονωμένοι αγωγοί και καλώδια
Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται με αγωγούς και καλώδια εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια. Σημαντικά 
μεγέθη για τον υπολογισμό των ηλεκτρικών γραμμών είναι η μηχανική αντοχή και οι θερμικές κατα-
πονήσεις αφενός και οι απώλειες ισχύος με την πτώση τάσης κατά την πορεία του ρεύματος μέσα από 
αυτές αφετέρου.
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Στις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, όπως είναι στα κτήρια, σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι υπολο-
γισμοί πτώσης τάσης και απώλειας ισχύος. Οι απώλειες αυτές οφείλονται στα μεν ωμικά φορτία στα 
θερμικά αποτελέσματα που προκαλούνται με βάση τον νόμο του Joule (παραγόμενη θερμότητα I2*R*t), 
στα δε επαγωγικά και χωρητικά φορτία στην παραγόμενη άεργο ισχύ.

4.2.1 Αγωγοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Αγωγός ονομάζεται κάθε μεταλλικό σύρμα γυμνό ή μονωμένο που χρησιμεύει στην διανομή του ηλε-
κτρικού ρεύματος στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε). Οι αγωγοί κατασκευάζονται συνή-
θως από χαλκό ή αλουμίνιο και διακρίνονται σε μονόκλωνους και πολύκλωνους.

Οι μονόκλωνοι αποτελούνται από ένα μόνο σύρμα. Οι πολύκλωνοι αποτελούνται από περισσότερα 
του ενός σύρματα συνεστραμμένα μεταξύ τους για την δημιουργία του αγωγού.

Η ονομαστική διατομή των αγωγών είναι η ηλεκτρική διατομή τους όχι η γεωμετρική. Δηλαδή είναι 
η διατομή που προκύπτει από την σχέση:

  
Όπου είναι:

S: η μεταλλική διατομή του αγωγού σε mm2 
ρ: η ειδική αντίσταση του αγωγού σε Ω mm2 m-1

R: η αντίσταση του αγωγού σε Ω
l: το μήκος του αγωγού σε m που αντιστοιχεί στην αντίσταση R.

Στην κατασκευή των αγωγών λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:
- Η πολύκλωνη ή μη μορφή των αγωγών,
- Η επικάλυψη των συρματιδίων με κασσίτερο ή όχι,
- Οι ανοχές των διαμέτρων των συρματιδίων,
- Η συστροφή των αγωγών για την κατασκευή των καλωδίων.
 

Αν ο αγωγός είναι από αλουμίνιο, τότε για την ίδια ηλεκτρική ισχύ χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διατομή 
αγωγού. Αυτό οφείλεται στη μικρότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα του αλουμινίου συγκριτικά με το χαλκό. 
Έτσι ισχύει:

Διατομή αγωγού με αλουμίνιο = 1,64 x διατομή αγωγού με χαλκό 
Βάρος αγωγού με αλουμίνιο =0,50 x βάρος αγωγού με χαλκό 
Διάμετρος αγωγού με αλουμίνιο = 1,28 x διάμετρος αγωγού με χαλκό .

4.2.2 Καλώδια εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Τα καλώδια αποτελούνται από δύο ή περισσότερους μονωμένους αγωγούς συνεστραμμένους μεταξύ 
τους. Εξωτερικά κάθε καλώδιο φέρει ένα ή περισσότερα μονωτικά στρώματα.

Οι αγωγοί των καλωδίων κατασκευάζονται συνήθως από ανοπτημένο χαλκό και είναι μονόκλωνοι, 
πολύκλωνοι ή λεπτοπολύκλωνοι ανάλογα με την διατομή και το είδος του καλωδίου
Τα βασικά μονωτικά υλικά των καλωδίων είναι:

- Θερμοπλαστική ύλη με βάση το χλωριούχο πολυβυνίλιο (PVC) και το πολυαιθυλένιο (PET),
- Ελαστική ύλη (γόμμα).
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Στις συνηθισμένες Ε.Η.Ε. περισσότερο γνωστοί αγωγοί είναι οι τύπου ΝΥΑ και τα καλώδια τύπου ΝΥΜ ή 
ΝΥΥ ή ΝΚΒΑ ή ΝΗΚΒΑ και ΝΕΚΒΑ, τα οποία ονομάζονται στην πράξη ενεργειακά καλώδια. Στην χαμηλή 
τάση στην πράξη συνήθως χρησιμοποιούνται οι αγωγοί ΝΥΑ και τα καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ.

Οι αγωγοί ΝΥΑ χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έχουν μόνωση από 
PVC και οδεύουν πάντα μέσα σε πλαστικούς προστατευτικούς σωλήνες σε χωνευτές εγκαταστάσεις. 
Είναι μονόκλωνοι αγωγοί μονίμων συνδέσεων.

 

Tα καλώδια ΝΥΜ είναι επίσης καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, φέρουν μονωμένους αγωγούς 
και εξωτερικό μανδύα και χρησιμοποιούνται σε ορατές εγκαταστάσεις σε κτήρια. Είναι εύκαμπτα καλώ-
δια με μόνωση από PVC. Σε στεγανές εγκαταστάσεις (χώροι υγιεινής, λεβητοστάσια κλπ.) τα καλώδια 
ΝΥΜ τοποθετούνται μέσα σε χαλυβδοσωλήνες.

Τα καλώδια ΝΥΥ φέρουν ελαστομερές περίβλημα, είναι περισσότερο δύσκαμπτα και χρησιμοποιούνται 
σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και σε οικιακές χρήσεις συνήθως στις υπαίθριες ή υπόγειες (εντός 
εδάφους) εγκαταστάσεις.

Στους πίνακες 4.1, 4.2, και 4.3 δίνονται ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω αγωγών και 
καλωδίων. 
Στους πίνακες αυτούς τα σύμβολα σημαίνουν:

Ν:  καλώδιο με αγωγό χαλκού,
ΝΑ: καλώδιο με αγωγό αλουμινίου,
Υ:  μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC,
Η:  ημιαγώγιμο στρώμα στον αγωγό και στην μόνωση,
C:  ομοκεντρικός αγωγός από χαλκό,
S:  θωράκιση από χαλκό,
SE: ημιαγώγιμο στρώμα στον αγωγό και στην μόνωση. Θώρακας χαλκού σε κάθε μονωμένο αγωγό,
F:  οπλισμός από χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα πλατιά συρματίδια,
Gb: Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ταινία ελικοειδώς περιελιγμένη στα συρματίδια του οπλισμού,
Υ:  προστατευτική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC (τοποθετείται στο τέλος του ενδεικτικού 

τύπου),
R:  οπλισμός από χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα συρματίδια,
B:  οπλισμός χαλύβδινων ταινιών.


