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Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ ΑΕ)

• Ιδρύθηκε το 1977-εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης
• Στόχος η ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρµογή της τυποποίησης στην Ελλάδα

και δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή, όπως
• Πιστοποίηση
• Έλεγχοι και ∆οκιµές
• Πληροφόρηση/Εκπαίδευση
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΕΛΟΤ εκπονεί Πρότυπα:
πρωτογενώς ελληνικά
εναρµονισµένα µε Ευρωπαϊκά/∆ιεθνή Πρότυπα
(ΕΝ, ΙΕC, ISO, …)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Βιβλιοθήκες/αναγνωστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πλήρεις συλλογές Προτύπων, διαθέσιµες και µέσω διαδικτύου

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθεωρήσεις
Εργαλεία Ποιότητας, κ.α.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
• Συστηµάτων διαχείρισης, π.χ.:
∆ιαχείριση Ποιότητας (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001)
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001)
Ασφάλεια Τροφίµων (ΕΛΟΤ 1416-ΗΑCCP)

• Προϊόντων, π.χ.
Τσιµέντο
Χάλυβας
Ηλεκτρολογικό Υλικό (ρευµατοδότες-ρευµατολήπτες)
Ηλεκτρικά Καλώδια

• Υποχρεωτικού Τοµέα (Κοινοποιηµένος φορέας για Σήµανση
CE) για
ανελκυστήρες
µηχανές κ.α
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Οδηγίες Νέας Προσέγγισης ή Εθνική Νοµοθεσία)
- Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας

- Εναρµονισµένα τεχνικά Πρότυπα

- ∆υνατότητα κατασκευαστών για καινοτοµία

- Επιλογή διαδικασίας συµµόρφωσης

- Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ε.Ε.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
- ∆ηµιουργία τεχνικού φακέλου (αναλυτική περιγραφή προϊόντος, εκθέσεις δοκιµών, δήλωση

συµµόρφωσης)

- Σήµανση CE

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
- Έλεγχος τεχνικού φακέλου

- ∆ειγµατοληψία προϊόντος & εργαστηριακές δοκιµές
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σήµα Συµµόρφωσης από Φορέα Πιστοποίησης

Προαιρετικό, έχει εµπορική αξία

Απαιτήσεις:

- Σύστηµα Ποιότητας κατασκευαστή

- Περιοδική δειγµατοληψία προϊόντος µε διενέργεια
εργαστηριακών δοκιµών

Αµοιβαία Αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό ή ∆ιεθνές επίπεδο
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ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤ. ΣΕΙΡΕΣ

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1 (γενικές απαιτήσεις
για φωτιστικά σώµατα)

• Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-20 (ειδικές
απαιτήσεις για φωτιστικές σειρές)

Τα πρότυπα αυτά είναι σε ισχύ σε όλες τις χώρες της
Ε.Ε. (τυχόν «εθνικές αποκλίσεις»
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα ΖΒ και ZC 
των προτύπων)
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Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1

• ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1:1997 (σε ισχύ µέχρι
31.3.2007)

• ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1:2000 (σε ισχύ µέχρι
30.6.2007)

• ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-1:2004 (το µοναδικό σε
ισχύ από 1.7.2007)



10

Γενικές απαιτήσεις

Τµήµα
0: Γενική εισαγωγή

1: Ορισµοί
2: Ταξινόµηση των φωτιστικών σωµάτων
3: Σήµανση
4: Κατασκευή
5: Εξωτερική και εσωτερική καλωδίωση
7: Πρόβλεψη για γείωση
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Γενικές απαιτήσεις (συνέχεια)
Τµήµα
8: Προστασία από ηλεκτροπληξία
9: Αντοχή σε σκόνη, στερεά αντικείµενα και υγρασία
10: Αντίσταση µόνωσης και διηλεκτρική αντοχή
11: Αποστάσεις ερπυσµού και αποστάσεις στον αέρα
12: ∆οκιµή ανθεκτικότητας και θερµική δοκιµή
13: Αντοχή στη θερµότητα, στη φωτιά και στη δηµιουργία
αγώγιµων ιχνών

14: Κοχλιωτοί ακροδέκτες
15: Ακροδέκτες χωρίς κοχλίες και ηλεκτρικές συνδέσεις
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Ειδικές απαιτήσεις για φωτιστικές
σειρές

• ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-20:1997
• Τροποποίηση Α1:1998 (ισχύει υποχρεωτικά από

1.4.2005)
• Τροποποίηση Α2:2004 (ισχύει υποχρεωτικά από

1.2.2006)

Το ειδικό πρότυπο προσθέτει, αφαιρεί ή τροποποιεί
απαιτήσεις του γενικού προτύπου
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§20.4 Ταξινόµηση φωτεινών σειρών
• Κλάσης ΙΙ: Φωτιστικό σώµα, στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν εξαρτάται

µόνο από τη βασική µόνωση, αλλά έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας, 
όπως διπλή ή ενισχυµένη µόνωση, ενώ δεν έχει γίνει πρόβλεψη για γείωση προστασίας
…

• Κλάσης ΙΙΙ: Φωτιστικό σώµα, στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία βασίζεται στο
γεγονός ότι τροφοδοτείται µε εξαιρετικά χαµηλή τάση ασφαλείας

• Βαθµός προστασίας (για εξωτερικούς χώρους)
IPX3 (µε προστασία από βροχή)
IPX4 (από εκτίναξη νερού)
IPX5 ή 6 (από εκτόξευση νερού)
IPX7 ή 8 (υδατοστεγείς)
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§20.5.1 Σήµανση
α) σήµανση σχετικά µε τον τύπο ή τα ηλεκτρικά δεδοµένα
των λαµπτήρων και την ονοµαστική τάση όλης της σειράς
β) προειδοποιητικές σηµάνσεις

1) µην αφαιρείτε ή τοποθετείτε λαµπτήρες ενώ η σειρά είναι συνδεδεµένη
µε την τροφοδότηση
2) στην περίπτωση λαµπτήρων συνδεδεµένων εν σειρά …
αντικαταστήστε αµέσως τους καµένους λαµπτήρες…
3) µη συνδέετε τη σειρά µε την τροφοδότηση ενόσω είναι στη
συσκευασία της, εκτός αν η συσκευασία έχει προσαρµοστεί για λόγους
επίδειξης του εµπορεύµατος (*)
4) …
5) εξασφαλίστε ότι όλες οι λυχνιολαβές είναι εφοδιασµένες µε λαµπτήρες

γ) οι φωτιστικές σειρές συνήθους βαθµού προστασίας, 
πρέπει να φέρουν σήµανση ισοδύναµη µε
«ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

…
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§20.5.1 Σήµανση (συνέχεια)
δ) όπου αφορά: «µη συνδέετε ηλεκτρικά τη σειρά αυτή µε
άλλη σειρά»

ε)  …
στ) αν χρησιµοποιούνται µη τυποποιηµένοι λαµπτήρες, 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ότι οι λαµπτήρες
που χρησιµοποιούνται για αντικατάσταση πρέπει να
είναι του ιδίου τύπου ή τύπου που προδιαγράφει ο
κατασκευαστής (βλ § 20.5.2) (*)

ζ) αν οι λαµπτήρες δεν αντικαθίστανται, πρέπει να
παρέχονται πληροφορίες για αυτό (*)

(*) τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία
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§ 20.5.2 Σήµανση
Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται επί της
λυχνιολαβής, ή επί του καλωδίου, ή επί χιτωνίου ή
ετικέτας που βρίσκεται πάνω στο καλώδιο

α) ένδειξη προέλευσης (εµπορικό σήµα)
β) σύµβολο για κλάση ΙΙ ή ΙΙΙ
γ) σύµβολο για βαθµό προστασίας, ή προειδοποιητική
ένδειξη ότι η σειρά προορίζεται µόνο για εσωτερική χρήση
δ) ονοµαστική τάση για σειρές κλάσης ΙΙΙ
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§ 20.5.2 Σήµανση (συν.)

ε) τάση και ισχύ λαµπτήρων αντικατάστασης

στ) να χρησιµοποιούνται µόνο λαµπτήρες
αντικατάστασης του ιδίου τύπου που παρέχονται
µε τη γιρλάντα
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Άλλες απαιτήσεις

• (§20.6.5) τυχόν στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
πρέπει να παραµένουν στη θέση τους στη
γιρλάντα όταν αφαιρείται ο λαµπτήρας …

• (§20.6.9) οι µονάδες διαδοχικών αναλαµπών που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της γιρλάντας
πρέπει να εγκλείονται σε άφλεκτο µονωτικό
υλικό. Η σύνδεσή τους µε το καλώδιο της
γιρλάντας πρέπει να είναι ασφαλής

• (§20.6.14) οι ερµητικά κλειστές γιρλάντες πρέπει
να διαθέτουν την κατάλληλη µηχανική αντοχή
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Εσωτερικές και εξωτερικές
καλωδιώσεις

• Οι καλωδιώσεις δεν πρέπει να είναι
λιγότερες από:
- τύπου H03VH7-H για εσωτερικού χώρου
µε λυχνιολαβές εν σειρά
- τύπου H03VV-F ή H03VVH2-F για
εσωτερικού χώρου, κλάσης ΙΙ µε
λυχνιολαβές εν παραλλήλω
- …
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Εσωτερικές και εξωτερικές
καλωδιώσεις (συν.)

Η ονοµαστική διατοµή των καλωδίων δεν
πρέπει να είναι µικρότερη από
- 0.5 mm2  µε λυχνιολαβές E5 ή Ε10
- 0.75 mm2  µε λυχνιολαβές E14, Ε27, Β15 
ή Β22 εν σειρά
- 1.5 mm2  µε λυχνιολαβές E14, Ε27, Β15 ή
Β22 εν παραλλήλω
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Απαιτήσεις για την αναγνώριση
οικογένειας φωτιστικών

• τα φωτιστικά σώµατα που επιλέγονται πρέπει να είναι
εκείνα που αντιπροσωπεύουν το δυσµενέστερο συνδυασµό
εξαρτηµάτων και περιβλήµατος.

• Ένα φάσµα ή µία οικογένεια φωτιστικών σωµάτων
παρόµοιας κατασκευής πρέπει να θεωρείται ότι:
α) Είναι εξοπλισµένη µε λαµπτήρες της ίδιας φύσης (όπως
βολφραµίου, φθορισµού κ.α.)
β) Ανήκει στην ίδια κλάση προστασίας από
ηλεκτροπληξία
γ) Ανήκει στην ίδια ταξινόµηση IP.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(π.χ. Ηλεκτρικά Καλώδια, Ρευµατοδότες - Ρευµατολήπτες)

∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΛΟΤ

Ίδρυση το 1965 από την Ελληνική Ηλεκτροτεχνική Ένωση

Ενσωµάτωση στον ΕΛΟΤ το 1978

Κοινοποιηµένο για την Οδηγία Χαµηλής Τάσης από το 1997

∆ιαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆

Μέλος των Ευρωπαϊκών συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης

CCA, ENEC

Μέλος της ∆ιεθνούς συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης

IECEE - CB Scheme


