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Ηλεκτρικά ελεγχόμενη πνευματική (:με αέρα) ανάρτηση. Στη φωτό δεξιά φαίνεται ο κινητήρας που 

τροφοδοτεί με αέρα τις αναρτήσεις. 

Άλλη ονομασία του συστήματος υποβοήθησης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. 

Σύστημα το οποίο περιορίζει την ταχύτητα του οχήματος όταν αυτό κατεβαίνει σε έδαφος με μεγάλη 

κλίση, «φρενάροντας» τον κινητήρα, και παράλληλα αποτρέπει την ανατροπή του. 
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα το οποίο διαμοιράζει κατάλληλα την πίεση μεταξύ των τροχών του 

εμπρός και του πίσω άξονα, ανεξαρτήτως της πίεσης που ασκεί ο οδηγός στο πεντάλ του φρένου. 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ. Συνήθως με 3 διαφορετικές ρυθμίσεις (comfort, normal, sport) 
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Ηλεκτρονική μονάδα που ελέγχει την τροφοδοσία, την ανάφλεξη και την υπερσυμπίεση του κινητήρα. 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο ταχυτήτων. 

 

Ηλεκτρονικό σύστημα αλλαγής των σχέσεων σε ένα αυτόματο κιβώτιο βάσει πολλών παραμέτρων. 

 

Κεντρική ηλεκτρονική μονάδα. 
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέση μετάδοσης. 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση (αμορτισέρ). 

Εξελιγμένη έκδοση του ECD . 
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό. 

 

Ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει τα δεδομένα λειτουργίας του κινητήρα (κάτι σαν «μαύρο 

κουτί»). 
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο «μπλοκέ» διαφορικό. 

 

 

Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου. Αντικαθιστά τον μηχανικό ψεκασμό και το καρμπιρατέρ. 
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Άλλη ονομασία του συστήματος ETS. 

 

Σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων. 



   ΜΑΘΗΜΑ:    ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ

Σμήματα: BΟΧΗΜΑΣΩΝ & ΓΟΧΗΜΑΣΩΝ  ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗ   ΠΕ 12.04 

Σύστημα που ελέγχει ηλεκτροϋδραυλικά τη λειτουργία του φρένου. 

 

Ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση τιμονιού. 

Σύστημα που ελέγχει ηλεκτρομηχανικά τη λειτουργία του φρένου. 
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Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης. 

 

Νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ενιαίο σύστημα διάγνωσης των ρύπων οξειδίου του 

άνθρακα, των υδρογονανθράκων και των οξειδίων του αζώτου. Πρωτοεφαρμόστηκε από την 1η 

Ιανουαρίου 2000 με την ισχύ της νόρμας «Euro 3» για τν προστασία του περιβάλλοντος. 
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Extended-Range Electric Vehicle. Έτσι αποκαλούνται τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που διαθέτουν και 

ένα θερμικό κινητήρα ώστε σε ρόλο γεννήτριας να ανεφοδιάζει τις μπαταρίες. Με λίγα λόγια 

πρόκειται για ένα υβριδικό σειραϊκής διάταξης όπως το Chevrolet Volt ή το Opel Ampera. 

 

 

Σύστημα σε πετρελαιοκινητήρες που εξασφαλίζει βέλτιστη καύση με τις μικρότερες δυνατές εκπομπές 

ρύπων. 

 

http://www.caroto.gr/2011/05/10/e-rev/
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Άνοιγμα βαλβίδας εξαγωγής 

 

Άλλη ονομασία του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης. 

Ηλεκτρονικά ενεργοποιούμενα φρένα σε περίπτωση που χαλάσει το υδραυλικό κύκλωμα. 
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Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης. 

 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα που ρυθμίζει κατάλληλα τη δύναμη πέδησης μεταξύ των τροχών 

του εμπρός άξονα, όταν κάποιος από αυτούς μπλοκάρει και ολισθαίνει. Υποσύστημα του ESP (δες 

αρτικόλεξο). 

Άλλη ονομασία του ESP 

Ηλεκτρονικό σύστημα που λαμβάνει δεδομένα από πολυάριθμούς αισθητήρες σε όλο το 

αυτοκίνητο και συμβάλει στη διατήρηση της πορείας του (σε περίπτωση υποστροφής ή 

ενδεχόμενης υπερστροφής) και αποτρέπει την ανατροπή του οχήματος. 
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Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης πίεσης. 

 

Σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης. 
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Σύστημα που ελέγχει ηλεκτρονικά τη λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού. 

 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βαλβίδα του συστήματος ABS. (solenoid/valve block) 

Σύστημα που ελέγχει ηλεκτρονικά τη λειτουργία του πεντάλ του γκαζιού. Αν κρίνει, διακόπτει την 

εντολή για περισσότερη ισχύ ασχέτως με το πόσο πολύ πατά το πεντάλ ο οδηγός. 
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Άλλη ονομασία του συστήματος ελέγχου της πρόσφυσης. 

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο «γκάζι». 

 

Ηλεκτροκίνητο όχημα. 

 

 


