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Εισαγωγή 

Το παρόν Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422 δηµοσιεύεται σε χωριστά µέρη, σύµφωνα µε την ακόλουθη δοµή: 

Μέρος 1: Γενικά 

Γενικές θεωρήσεις (εισαγωγή, θεµελιώδεις αρχές) 

Ορισµοί, ορολογία 

Μέρος 2: Περιβάλλον 

Περιγραφή του περιβάλλοντος 

Ταξινόµηση του περιβάλλοντος 

Στάθµες συµβατότητας 

Μέρος 3: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων - Όρια 

Τεχνικές µετρήσεων 

Τεχνικές δοκιµών 

Όρια εκποµπής 

Όρια ατρωσίας  

Όρια ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του γενικού κοινού  

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Μέθοδοι άµβλυνσης και διατάξεις 

Μέρος 5: Γένια Πρότυπα και Πρότυπα Προϊόντων  

Μέρος 6: ∆ιάφορα 

Κάθε µέρος υποδιαιρείται περαιτέρω σε τµήµατα τα οποία είναι προς δηµοσίευση είτε ως εθνικά Πρότυπα, 
τεχνικές προδιαγραφές είτε ως τεχνικές εκθέσεις. 

 

 



 

Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: 
Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης     

1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

Το παρόν µέρος του  Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 πραγµατεύεται θέµατα εγκατάστασης και άµβλυνσης των 
δυσµενών φαινοµένων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών από τη 
λειτουργία ραδιοεξοπλισµού σε ραδιοσταθµότοπους. 

2 Τυποποιητικές παραποµπές 

Σε τούτο το Πρότυπο ενσωµατώνονται, µέσα από παραποµπές, διατάξεις άλλων Προτύπων,  
χρονολογηµένων ή µη. Οι τυποποιητικές παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του 
κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Για παραποµπές σε 
χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις σχετικές µε οποιαδήποτε 
έκδοσή τους, εφαρµόζονται σε αυτό το Ελληνικό Πρότυπο όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση 
ή αναθεώρηση. Όσον αφορά παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή 
τους (περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). Για µη συγκεκριµένη παραποµπή, εφαρµόζεται η πιο 
πρόσφατη έκδοση. 

(Να συµπληρωθεί)  

3 Όροι και ορισµοί 

Για το σκοπό αυτού του µέρους του Προτύπου EΛΟΤ 1422, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(Να αναπτυχθεί) 
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4 Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 

4.1  Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης (εισαγωγικά) 

4.1.1 Σκοπός  

4.1.2 ΗΜ παρεµβολές 

4.1.3 Χαρακτηρισµός ΗΜ περιβάλλοντος 

4.1.4 Ατρωσία των συσκευών 

4.1.5 Μέθοδοι άµβλυνσης 

4.2 Μέθοδοι γείωσης και καλωδίωσης 

4.2.1 Γενικά 

4.2.2 Μέθοδοι σχεδίασης γειώσεων και καλωδιώσεων 

4.2.3 Τύποι καλωδιώσεων και µέθοδοι εφαρµογής τους 

4.2.4 ∆ιαδικασίες µέτρησης και ελέγχου 

4.3 Μέθοδοι άµβλυνσης από εξωτερικές ΗΜ παρεµβολές 

4.3.1 Άµβλυνση από ακτινοβολούµενες και αγώγιµες διαταραχές 

4.3.2 Προστατευτικά περιβλήµατα και υφιστάµενες προδιαγραφές παρεχόµενης προστασίας 
από αυτά 

4.3.3 Προστατευτικά φίλτρα 

4.3.4 Συσκευές αποσύζευξης 

4.3.5 Συσκευές προστασίας από ισχυρά ρεύµατα και τάσεις 

4.3.6 ∆ιαδικασίες µέτρησης και ελέγχου 

5 Επίλυση προβληµάτων 

5.1 Αξιολόγηση της στάθµης εκποµπών και διαταραχών 

5.1.1 Περιεχόµενο µελέτης όσον αφορά µεγάλες εγκαταστάσεις και συστήµατα 

5.1.1.1 Περιγραφή της εγκατάστασης  

(Θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία τα οποία επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα της συµβατότητας. 
Τέτοια είναι: 

⎯ Ο χώρος στον οποίο εµφανίζεται το φαινόµενο – απαιτείται µία περιγραφή 

⎯ Στοιχεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας και γειώσεων 

⎯ Στοιχεία θωρακίσεων 

⎯ Επιτόπιες µόνιµες πηγές RF και στάθµες εκποµπής 



 

⎯ Περιστασιακές πηγές RF και στάθµες εκποµπής 

⎯ Στοιχεία ατρωσίας του εξοπλισµού (σύγκριση µε τα αντίστοιχα πρότυπα ) 

5.1.1.2 Καθορισµός περιβαλλοντικής κατηγορίας εξοπλισµού (EMC, ακτινοβολίες) 

5.1.1.3 Αξιολόγηση της ανάγκης για µεθόδους άµβλυνσης 

5.1.1.4 Επαλήθευση της ΕMC 

− Επαλήθευση των ορίων προστασίας από ακτινοβολίες 

5.1.2 Περιεχόµενο µελέτης όσον αφορά µικρές εγκαταστάσεις και συστήµατα 

5.1.2.1 Περιγραφή της εγκατάστασης 

 (Θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία τα οποία επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα της συµβατότητας. 
Τέτοια είναι: 

⎯ Ο χώρος στον οποίο εµφανίζεται το φαινόµενο – απαιτείται µία περιγραφή 

⎯ Στοιχεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας και γειώσεων 

⎯ Στοιχεία θωρακίσεων 

⎯ Επιτόπιες µόνιµες πηγές RF και στάθµες εκποµπής 

⎯ Περιστασιακές πηγές RF και στάθµες εκποµπής 

⎯ Στοιχεία ατρωσίας του εξοπλισµού (σύγκριση µε τα αντίστοιχα πρότυπα ) 

5.1.2.2 Καθορισµός περιβαλλοντικής κατηγορίας εξοπλισµού (EMC, ακτινοβολίες) 

5.1.2.3 Αξιολόγηση της ανάγκης για µεθόδους άµβλυνσης 

5.1.2.4 Επαλήθευση της ΕMC 

5.1.2.5 Επαλήθευση των ορίων προστασίας από ακτινοβολίες 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Περιπτώσεις µέτρων άµβλυνσης – Παραδείγµατα εφαρµογής 


