
Ο Ηλεκηρονόμος (Relay) είλαη έλαο κεραληθόο δηαθόπηεο, ηνπ νπνίνπ νη επαθέο ειέγρνληαη από 

έλαλ ειεθηξνκαγλήηε.

Ο ειεθηξνλόκνο είλαη έλα από ηα βαζηθά  εμαξηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα ηελ θαηαζθεπή 

θπθισκάησλ ειεθηξναπηνκαηηζκνύ.  Αλαθέξνληαη  ελδεηθηηθά  κεξηθέο εθαξκνγέο, ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη ειεθηξνλόκνη: ζηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ, ζε 

αλειθπζηήξεο, αληιηνζηάζηα, ζηε  βηνκεραλία, ζην εζσηεξηθό δηάθνξσλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά 

όπνπ απαηηείηαη ρεηξηζκόο από απόζηαζε (ηειερεηξηζκόο).

Επίζεο ειεθηξνλόκνη  ρξεζηκνπνηνύληαη εθεί όπνπ ε εληνιή γηα ην άλνηγκα ή ην θιείζηκν ελόο 

θπθιώκαηνο  δε δίλεηαη από ηνλ άλζξσπν αιιά από άιια εμαξηήκαηα ή θπθιώκαηα  πρ. 

ζεξκνζηάηεο, ρξνλνδηαθόπηεο, θσηνδηαθόπηεο, ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θιπ. 

Όζνλ αθνξά  ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνλόκσλ,  θπζηθό είλαη λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο  ζην κέγεζνο, ηε κνξθή, ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά  θιπ. Παξά ηηο δηαθνξέο 

ηνπο, όινη νη ειεθηξνλόκνη  βαζίδνληαη ζηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο  θαη έρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θύξηα κέξε: ηνλ ειεθηξνκαγλήηε  (πελίν θαη ππξήλα), ηνλ νπιηζκό, ηηο επαθέο  

(ζηαζεξέο θαη θηλεηέο) θαη ηε βάζε . 

Ο Ηλεκηρονόμος











Κύρια μέρη ηλεκηρονόμοσ

Μορθές  επαθών.













Καθσστέρηση Έλξης







ΠΙΔΟΣΑΣΗ (Πρεζζοζηάηης)

Είλαη ην εμάξηεκα εθείλν, πνπ ν δηαθόπηεο ηνπ ελεξγνπνηείηαη  από αηζζεηήξην πίεζεο. 

Τα θύξηα κέξε ηνπ πηεζνζηάηε είλαη :

1. Σο αιζθηηήριο πίεζης: Τν αηζζεηήξην είλαη ην κέξνο εθείλν ηνπ πηεζνζηάηε, πνπ 

αληηιακβάλεηαη  ηε κεηαβνιή ηεο πίεζεο θαη πξνθαιεί ην άλνηγκα ή θιείζηκν κηαο επαθήο. 

Σπλήζσο ην αηζζεηήξην απνηειείηαη από κηα κεκβξάλε  ε νπνία αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ηεο 

πίεζεο εθηείλεηαη  ή ζπζηέιιεηαη .

2. Ο διακόπηης: Ο δηαθόπηεο ηνπ   πηεζνζηάηε είλαη ζπλήζσο κεηαγσγηθή επαθή ή κηα αλνηθηή 

θαη κηα θιεηζηή επαθή.

3. Μητανιζμός ρύθμιζης πίεζης: Έρεη ηε δπλαηόηεηα κε ξπζκηζηηθά  βηδάθηα λα ξπζκίδεη  ηελ 

αλώηεξε θαη ηελ θαηώηεξε ζηάζκε πίεζεο ζηελ νπνία αλνίγεη ή θιείλεη ηηο επαθέο ηνπ δηαθόπηε 

ηνπ. 

4. Βάζη ή πλαίζιο: Η βάζε ηνπ είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε, ώζηε λα ζπγθξαηεί ηα 

εμαξηήκαηά ηνπ γηα λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ζσιήλεο. 











Πραγμαηική μορθή πιεζοζηαηών

Οη πηεζνζηάηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ή ηε ξύζκηζε κηαο πίεζεο ζ’ έλα 

πδξαπιηθό δίθηπν ή ζε έλα δίθηπν αέξα. Όηαλ ε πίεζε ή ε πηώζε ηεο πίεζεο θηάζεη ηελ 

ηηκή ηνπ άλσ ή ηνπ θάησ νξίνπ ηεο  ξύζκηζεο, ε ειεθηξηθή επαθή ηνπ πηεζνζηάηε αιιάδεη 

θαηάζηαζε (κεηαγσγηθή επαθή). Ο πηεζνζηάηεο ηνπνζεηείηαη κέζσ ελόο ζσιήλα 

κηθξόηεξεο δηαηνκήο πάλσ ζηνλ θύξην ζσιήλα, κέζα ζηνλ νπνίν πεξλά ην ειεγρόκελν 

ξεπζηό.

Σύμβολα   πιεζοζηάηη



ΘΔΡΜΟΣΑΣΗ

Θεξκνζηάηεο είλαη ην εμάξηεκα εθείλν, πνπ ν δηαθόπηεο ηνπ ελεξγνπνηείηαη από αηζζεηήξην 

ζεξκνθξαζίαο.

Τα  θύξηα κέξε ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη

1)  Σο αιζθηηήριο θερμοκραζίας: Είλαη ην κέξνο εθείλν ηνπ ζεξκνζηάηε ην νπνίν 

αληηιακβάλεηαη ηηο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαη κε θαηάιιειν κεραληζκό ελεξγνπνηεί ην 

δηαθόπηε.

Τν αηζζεηήξην θαηαζθεπάδεηαη από δηάθνξα πιηθά θαη αλάινγα κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο 

δηαθξίλεηαη: 

α) Αιζθηηήριο με διμεηαλλικό ζηοιτείο:

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επαθήο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ηδηόηεηα ηνπ δηκεηαιιηθνύ ειάζκαηνο λα θάκπηεηαη, 

όηαλ κεηαβάιιεηαη  ε ζεξκνθξαζία.

Έρεη ζαλ πιενλέθηεκα όηη είλαη απιό ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη θηελό, αιιά δελ είλαη αηζζεηήξην αθξηβείαο 

θαη δελ επηδέρεηαη ηειερεηξηζκό. Χξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ, ζηνπο 

ζεξκνζίθσλεο, ζηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θιπ.



β) Αιζθηηήριο με σγρό ή αέριο σπό πίεζη :

Απνηειείηαη από ακπνύια πνπ πεξηέρεη πγξό ή αέξην 

πνπ κε ηξηρνεηδή ζσιήλα κεηαθέξεηαη ζην 

κεραληζκό ελεξγνπνίεζεο ησλ επαθώλ. 

Η απμνκείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ πγξνύ ή ηνπ αεξίνπ πξνθαιεί ηελ θίλεζε ηεο κεκβξάλεο, πνπ ελεξγνπνηεί 

θαηάιιεια ηηο επαθέο ηνπ ζεξκνζηάηε. Χξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο ζεξκνζηαηώλ, ζε ςπθηηθνύο 

ζαιάκνπο, ζε θνύξλνπο, θιπ.

2) Ο διακόπηης :

Ο δηαθόπηεο είλαη ζπλήζσο κηα κεηαγσγηθή επαθή ή κία αλνηθηή θαη κία θιεηζηή επαθή. 

Σύμβολα θερμοζηαηών



Πραγμαηική μορθή θερμοζηαηών

3) Γίζκος επιλογής ή πλήκηρο  επιλογής:

Επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Αλάινγα κε ηνλ 

ηύπν ηνπ  ζεξκνζηάηε   κπνξεί  λα  είλαη έλαο πεξηζηξνθηθόο  δίζθνο  επηινγήο   ή 

θνκβία γηα  ςεθηαθή ξύζκηζε .

4) Βάζη ή πλαίζιο:

Πάλσ ζ’ απηή ζηεξίδνληαη όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ ζεξκνζηάηε θαη είλαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλε, ώζηε αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή (ζεξκνζηάηεο ρώξνπ, θνύξλνπ, 

ςπγείνπ, επαθήο, εκβαπηηδόκελνο) έρεη θαηάιιειε  κνξθή γηα ηελ θαιύηεξε 

ζηήξημε θαη ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ.



ΜΠΟΤΣΟΝ – ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ

Τν κπνπηόλ είλαη εμάξηεκα εληνινδόηεζεο κε δπλαηόηεηα δηαθνπηηθήο ζπκπεξηθνξάο (αλνηθηό ή θιεηζηό)

γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα πηέδεηαη.

Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη επηιέγεηαη ην πιήζνο ησλ επαθώλ ηνπ, ην ρξώκα ηνπ

πιήθηξνπ, ν βαζκόο πξνζηαζίαο ηνπ θαη ην είδνο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ (εμσηεξηθό, ρσλεπηό, πίλαθα,

ρεηξηζηεξίνπ θιπ.). Οη δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο κπνπηόλ κε δύν επαθέο είλαη :

α) κηα επαθή αλνηθηή-κηα θιεηζηή

β) δύν επαθέο αλνηθηέο

γ) δύν επαθέο θιεηζηέο 

Μποσηόν τειριζηήρια πλήκηρων   τειριζηήρια μοτλού









ΟΡΙΟΓΙΑΚΟΠΣΔ  (ηερμαηικοί διακόπηες)

Απηνί νη δηαθόπηεο κεηαηξέπνπλ ηηο σζήζεηο, πνπ πξνέξρνληαη από θηλνύκελα κεραληθά κέξε, ζε

ειεθηξηθά ζήκαηα κε άλνηγκα ή θιείζηκν ηεο επαθήο ηνπο.

Σύμβολο οριοδιακόπηη

Τα θύξηα κέξε ελόο νξηνδηαθόπηε είλαη:

α) ηο ζώμα: είλαη έλα ζηεγαλό θνπηί, κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη κηα αλνηθηή θαη κηα θιεηζηή

επαθή (δηαθόπηεο). Οη επαθέο αιιάδνπλ θαηάζηαζε γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα πηέδεηαη ν

βξαρίνλαο.

Δομή ηερμαηικού διακόπηη



β) Η κεθαλή: ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ζώκα ηνπ νξηνδηαθόπηε θαη είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε, ώζηε λα 

δέρεηαη ηνλ θαηάιιειν βξαρίνλα.

γ) Ο βρατίονας: κεηαθέξεη ηε κεραληθή θίλεζε κέζσ ηεο θεθαιήο ζην ζώκα ηνπ νξηνδηαθόπηε, αιιάδνληαο ηελ 

θαηάζηαζε ησλ επαθώλ ηνπ. Η κνξθή ηνπ εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο εθαξκνγήο.      

Πραγμαηικές μορθές οριοδιακοπηών 

Δθαρμογές:

Τππηθέο κνξθέο νξηνδηαθνπηώλ έρνπκε ζε κεραλέο ζπζθεπαζίαο, εθηππώζεσλ,

ζπλαξκνιόγεζεο. Σηνλ απηόκαην έιεγρν πόξηαο, ζε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο δηαθίλεζεο

εκπνξεπκάησλ, ζε εξγαιεηνκεραλέο, ζε κεραλέο επεμεξγαζίαο μύινπ, ζε πιπληήξηα

απηνθηλήησλ.


