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1. Αναγνϊριςη άκρων ηλεκτροκινητήρα 

 του ςυμπιεςτή 

 

 

 

Μερικζσ πληροφορίεσ… :Ο ςτάτθσ του μοτζρ ςτο ςυμπιεςτι, αποτελείται δφο περιελίξεισ (τυλίγματα): Σθν κφρια 

περιζλιξθ (περιζλιξθ λειτουργίασ S) και τθ βοθκθτικι (περιζλιξθ εκκίνθςθσ S). Η κφρια περιζλιξθ (τφλιγμα) R 

αποτελείται από χοντρό ςφρμα και παρουςιάηει μικρι ωμικι αντίςταςθ, παραμζνει δε υπό τάςθ κακ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ λειτουργίασ  του ςυμπιεςτι. Η βοθκθτικι περιζλιξθ (τφλιγμα) S αποτελείται από λεπτό ςφρμα και 

παρουςιάηει μεγάλθ ωμικι αντίςταςθ. Βγαίνει δε ζκτοσ λειτουργίασ μζςω ειδικϊν μθχανιςμϊν (ρελζ) όταν ο 

κινθτιρασ ζχει αποκτιςει το 80% των ςτροφϊν του. Οι δυο περιελίξεισ ςυνδζονται παράλλθλα. Χαρακτθρίηονται 

από τα γράμματα R - C θ κφρια, S – C θ βοθκθτικι. Οι περιελίξεισ απολιγουν ςτα άκρα του ςυμπιεςτι ςε τρία 

«πινάκια» (επαφζσ). 

ΙΧΤΟΤΝ 3 ΚΑΝΟΝΕ (δϊςτε προςοχή!) : 

 Η αντίςταςθ τθσ κφριασ περιζλιξθσ (λειτουργίασ) είναι θ μικρότερθ που κα μετρθκεί (άκρα R και C) 

 Η αντίςταςθ τθσ βοθκθτικισ περιζλιξθσ (εκκίνθςθσ) είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςταςθ τθσ κφριασ 

περιζλιξθσ (άκρα S και C) 

 Η αντίςταςθ μεταξφ των άκρων R και S πρζπει να είναι περίπου το άκροιςμα των δφο προθγοφμενων 

μετριςεων (και ςυνεπϊσ θ μεγαλφτερθ αντίςταςθ που κα μετρθκεί) 

Πορεία εργαςίασ (με παράδειγμα): 

1. Μετριςτε με το ωμόμετρο τθν αντίςταςθ δφο τυχαίων ακροδεκτϊν (1 , 2). θμειϊςτε ςε ζνα χαρτί τθν 

ζνδειξθ (ζςτω 2,5 Ω) 

2. Μετριςτε τθν αντίςταςθ δφο άλλων ακροδεκτϊν (2, 3). θμειϊςτε ςτο χαρτί τθν μετροφμενθ ζνδειξθ (ζςτω 

3,5 Ω) 

3. Μετριςτε τζλοσ, τθν αντίςταςθ των ακροδεκτϊν 1 και 3. θμειϊςτε τθν ζνδειξθ (ζςτω 1,5 Ω) 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 

Οι ακροδζκτεσ 2 και 3  παρουςιάηουν άκροιςμα αντιςτάςεων (3,5 = 2,5 +1,5) .Άρα είναι τα άκρα R και S 

Οι ακροδζκτεσ 1 και 3  παρουςιάηουν τθ μικρότερθ αντίςταςθ .Άρα είναι τα άκρα C και R 

Οι ακροδζκτεσ 1 και 3  παρουςιάηουν τθ μεγαλφτερθ αντίςταςθ .Άρα είναι τα άκρα C και S 

Ο ςυνδυαςμόσ των τριϊν ανωτζρω δίνει:  1C  2S  3R 
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2. Σα ρελζ ζνταςησ 
 

Α. Μερικζσ πληροφορίεσ… : Χρθςιμοποιοφνται ςε 

μικρζσ ψυκτικζσ μονάδεσ μζχρι  3/4 ΗΡ. Ζχουν ςυνικωσ 3 

επαφζσ που φζρουν τα εξισ γράμματα: 

L (Line) : υνδζεται θ τροφοδοςία (τάςθ) 

M (Main) ι R (Run): ςυνδζεται θ περιζλιξθ λειτουργίασ 

(κφρια)  

S (Start): ςυνδζεται θ περιζλιξθ εκκίνθςθσ (βοθκθτικι) 

 

 Σο πθνίο του ρελζ ζνταςθσ, αποτελείται από ςχετικά χοντρό ςφρμα και 

λίγεσ ςπείρεσ ςε ςφγκριςθ με άλλα ρελζ ( π.χ. ρελζ τάςεωσ)  

 Η κζςθ του ρελζ είναι ςωςτι αν το πάνω μζροσ του ρελζ ζχει μια από τισ ενδείξεισ  UP ι TOP ι ζνα βζλοσ 

προσ τα πάνω. τθ κζςθ αυτι οι επαφζσ του είναι ανοιχτζσ (ΝΟ). 

 Σο πηνίο του ρελζ ςυνδζεται ςε ςειρά με την κφρια περιζλιξη 

Β. Πωσ λειτουργεί…: Οι επαφζσ των ρελζ ζνταςθσ είναι πάντα ανοικτζσ κλείνουν μόνο κατά τθν εκκίνθςθ του 
θλεκτροκινθτιρα για να τροφοδοτιςουν τθν βοθκθτικι. Σο κλείςιμο των επαφϊν επιτυγχάνεται από το μαγνθτικό 
πεδίο που αναπτφςςεται ςτο πθνίο του ρελζ κατά τθν εκκίνθςθ, για να αςκθκεί θ  ροπι ςτρζψθσ και θ δφναμθ τθσ 
αδράνειασ από τθν ακινθςία ςτθν οποία βρίςκεται. 

Η μεγάλθ τιμι τθσ ζνταςθσ εκκίνθςθσ δθμιουργεί ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο ςτο πθνίο του ρελζ ικανό να ζλξει τισ 
επαφζσ του ρζλε και να ςυνδζςει ςτο κφκλωμα τθν περιζλιξθ εκκίνθςθσ. Με τθν αφξθςθ όμωσ των ςτροφϊν 
λειτουργίασ και αφοφ ζχει νικθκεί θ αδράνεια (αλλά και θ πρϊτθ αντίςταςθ ροπισ ςτρζψθσ) πζφτει θ ζνταςθ αλλά 
και θ ικανότθτα του μαγνθτικοφ πεδίου του πθνίου το οποία δεν μπορεί να ςυγκρατιςει άλλο τισ επαφζσ κλειςτζσ. 
Ζτςι οι επαφζσ ανοίγουν και κζτουν εκτόσ τθν βοθκθτικι περιζλιξθ. 

Σο άνοιγμα των επαφϊν του ρελζ γίνεται με δφο τρόπουσ:  α) με το βάροσ των ίδιων των επαφϊν β) με τθν βοικεια 
ελατιριου 

Γ. Αναγνϊριςη των άκρων ρελζ ζνταςησ  

1. Θζςτε το πολφμετρο ςτα Ω (κα μετριςουμε 

αντίςταςθ) 

2. Σοποκετείςτε το ρελε ςε κανονικι κζςθ (ζνδειξθ UP ι 

τόξο προσ τα πάνω) 

3. Μετριςτε αντίςταςθ ανά δφο ακροδζκτεσ Ο 
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ακροδζκτθσ που δεν κλείνει κφκλωμα με κανζνα είναι ο S (που ςυνδζεται με τθν περιζλιξθ εκκίνθςθσ του 

ςυμπιεςτι) 

4. Γυρίςτε ανάποδα το ρελζ (ζνδειξθ UP ι τόξο προσ τα κάτω). Οι επαφζσ του ρελζ κλείνουν (ακοφγεται ζνα 

‘τακ’). 

5. Μετριςτε αντίςταςθ του S με κάκε ζναν από τουσ δφο άλλουσ ακροδζκτεσ. θμειϊςτε τισ τιμζσ ςτο 

τετράδιο. 

6. Οι ακροδζκτεσ με αντίςταςθ 0 είναι μεταξφ του S  και του  L (φάςθ). Άρα ο τρίτοσ ακροδζκτθσ κα είναι ο R (ι 

Μ) τθσ κφριασ περιζλιξθσ. 

Προςοχι: Επειδι   θ αντίςταςθ μεταξφ R και L είναι πολφ μικρι κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ 

μζτρθςι τθσ 

3.Σα Θερμικά των ςυμπιεςτϊν 

Σα κερμικά των ςυμπιεςτϊν αποτελοφνται από ζνα διςκίο που ενεργοποιοφμενο από τθ 

κερμοκραςία, ανοίγει και κλείνει τισ επαφζσ. Όταν παράγεται υπερβολικι κζρμανςθ από 

τον ςυμπιεςτι το διςκίο αυτομάτωσ ανοίγει τθν επαφι και διακόπτει τθν παροχι ρεφματοσ 

προςτατεφοντασ τθ ςυςκευι από βλάβθ ι κάψιμο. 

Σρόποσ μζτρθςθσ απαιτοφμενου αμπεράη ςτο ρότορα. 

Για να αποφαςίςετε το αμπεράη του ςυμπιεςτοφ ϊςτε να διαλζξετε κερμικό, χρθςιμοποιιςτε τθ παρακάτω 
διαδικαςία: 

1. Αποςυνδζςτε τθ ςυςκευι από τθν παροχι ρεφματοσ 
2. Παρακάμψετε το ελαττωματικό κερμικό με γζφυρα. 
3. Αποςυνδζςτε το καλϊδιο από το βοθκθτικό τφλιγμα του ςυμπιεςτοφ 
4. Σοποκετιςτε τθν αμπεροτςιμπίδα ςτο 

καλϊδιο που πθγαίνει ςτθ κοινι ι ςτο κφριο 
τφλιγμα του ςυμπιεςτοφ. 

5. Ενϊςτε τθ ςυςκευι ςτθν παροχι του 
ρεφματοσ και διαβάςτε τθν ζνδειξθ τθσ 
αμπεροτςιμπίδασ 

6. Εάν θ ςυςκευι δεν χρθςιμοποιεί πυκνωτι 
εκκινιςεωσ, προςκζςτε το μιςό τθσ ζνδειξθσ 
ςε Amper για να αποκτιςετε το απαιτοφμενο 
αμπεράη του κολλθμζνου ρότορα. Π.χ. Αν θ 
ζνδειξθ είναι 21 Amps, προςκζςτε 1/3 (+ 7) = 
28Amper ςτο ρότορα. 

7. Εάν θ ςυςκευι χρθςιμοποιεί πυκνωτι 
εκκινιςεωσ προςκζςτε μόνο 10% τθσ 
ζνδειξθσ ςε Amper. Πχ αν θ ζνδειξθ είναι 
21 Amps, προςκζτουμε 10% (+2,1) = 
23,1 Amper ςτο ρότορα. 

8. Αντικαταςτιςτε το ελαττωματικό κερμικό και 
αποκαταςτιςετε το καλϊδιο που 
προθγουμζνωσ βγάλατε από το βοθκθτικό τφλιγμα. 

Προςοχι: Η παραπάνω διαδικαςία πρζπει να γίνεται μόνο ςε περιπτϊςεισ που το τφλιγμα του ςυμπιεςτοφ 

βρίςκεται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ.  
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4. Οι Πυκνωτζσ 

Α. Μερικζσ πληροφορίεσ… Οι πυκνωτζσ είναι θλεκτρικά βοθκθτικά 
εξαρτιματα που αποκθκεφουν θλεκτρικι ενζργεια και 
χρθςιμοποιοφνται ςτουσ μονοφαςικοφσ κινθτιρεσ για τθν αφξθςθ τθσ 
ροπισ εκκίνθςισ τουσ και τθν καλυτζρευςθ των χαρακτθριςτικϊν 
λειτουργίασ τουσ. 
Σο ποςόν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που μπορεί να αποκθκεφςει  ο 
πυκνωτισ ονομάηεται χωρθτικότθτα και μετριζται ςε Farad (F) milifarad 
(mF) μικροFarad (μF). 

 Η χωρθτικότθτα ςε ζναν πυκνωτι εξαρτάται: 
α)Από τθν επιφάνεια  και τθν απόςταςθ των πλακϊν του β)από το είδοσ του διθλεκτρικοφ (υλικοφ) μεταξφ των 
πλακϊν του και γ)από τθν εφαρμοηόμενθ τάςθ μεταξφ των πλακϊν του 

Σο τελευταίο ςτοιχείο δθλϊνει ότι θ διακφμανςθ τθσ τάςθσ ςτα άκρα ενόσ πυκνωτι, ζχει ςαν αποτζλεςμα να 
κυμαίνεται και θ ενζργεια του πυκνωτι με ανάλογεσ επιπτϊςεισ και ςτα χαρακτθριςτικά του θλεκτροκινθτιρα. 
Οι πυκνωτζσ δεν πρζπει να ςυνδζονται ςε τάςθ μεγαλφτερθ του 10% τθσ τάςθσ για τθν οποία είναι 
καταςκευαςμζνοι, γιατί κινδυνεφουν να καταςτραφοφν από διάςπαςθ του διθλεκτρικοφ τουσ. Οι πυκνωτζσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν ψφξθ είναι 2 ειδϊν: εκκίνθςθσ & λειτουργίασ. 

Είδθ πυκνωτϊν: 
α) Εκκινιςεωσ (25 - 400 mf) και β) λειτουργίασ (2 - 40 mf) μονοί και διπλοί με περίβλθμα από βακελίτθ ι μζταλλο,  
Σάςθ λειτουργίασ:220 - 380 Volt. 
 
Ζνασ θλεκτροκινθτιρασ ςυμπιεςτοφ χρθςιμοποιεί: 
α) Πυκνωτι εκκίνθςθσ β) Πυκνωτι λειτουργίασ γ) Και τα δφο είδθ μαηί 
Αυτό εξαρτάται από το είδοσ του θλεκτροκινθτιρα και το είδοσ των απαιτιςεων που ζχουμε από αυτόν. 

Β. Οι πυκνωτζσ εκκίνηςησ 

Οι πυκνωτζσ εκκίνθςθσ ςυνδζονται εν ςειρά προσ την περιζλιξη εκκίνηςησ και επομζνωσ βγαίνουν εκτόσ 
λειτουργίασ από τα ρελζ εκκίνθςθσ μετά τθν εκκίνθςθ του θλεκτροκινθτιρα. 
Οι πυκνωτζσ εκκίνθςθσ είναι θλεκτρολυτικοφ τφπου και δεν επιτρζπεται να παραμζνουν υπό τάςθ πάνω από λίγα 
δευτερόλεπτα. 
Αν για κάποιο λόγο ο θλεκτρολυτικόσ πυκνωτισ παραμείνει υπό τάςθ ςτο κφκλωμα είναι ςίγουρο ότι κα 
καταςτραφεί (κα ςκάςει). 
Όταν ζνασ πυκνωτισ καταςτραφεί πρζπει να αντικαταςτακεί με άλλον ίδιων χαρακτθριςτικϊν (τάςθ και 
χωρθτικότθτα). 

Γ. Οι πυκνωτζσ λειτουργίασ 

Οι πυκνωτζσ λειτουργίασ ςυνδζονται παράλληλα με τα άκρα των δυο περιελίξεων του ηλεκτροκινητήρα και 
παραμζνουν ςε τάςθ ςε όλον τον χρόνο λειτουργίασ του θλεκτροκινθτιρα. Σο είδοσ αυτό των πυκνωτϊν είναι 
τφπου ελαίου και τοποκετοφνται ςτθν εγκατάςταςθ για να βελτιϊςουν τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ του 
θλεκτροκινθτιρα.  
Οι πυκνωτζσ λειτουργίασ ζχουν  αρκετά μικρότερθ χωρθτικότθτα από τουσ πυκνωτζσ εκκίνθςθσ του ίδιου 
θλεκτροκινθτιρα.  
τουσ πυκνωτζσ λειτουργίασ πρζπει να προςζχουμε τθ ςυνδεςμολογία ζτςι ϊςτε το άκρο που είναι ςθμαδεμζνο με 
μία παφλα (-) 'θ ζνα τόξο (--) να ςυνδζεται πάντα ςτθ γραμμι τροφοδοςίασ του ρεφματοσ ι ςτθν κφρια περιζλιξθ 
και ποτζ ςτθ βοθκθτικι. 
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Μια αντίκετθ ςφνδεςθ μπορεί να δθμιουργιςει βραχυκφκλωμα ςτον πυκνωτι ι ακόμα και τθν καταςτροφι τθσ 
βοθκθτικισ περιζλιξθσ του θλεκτροκινθτιρα.  
Η αντικατάςταςθ  γίνεται πάντα με  πυκνωτι των αυτϊν χαρακτθριςτικϊν (τάςθ και χωρθτικότθτα). 

 
Δ. Η χωρητικότητα πυκνωτϊν 
Η τιμι για τθ χωρθτικότθτα ενόσ πυκνωτι για κάποιον θλεκτροκινθτιρα, βρίςκεται  από τον παραπάνω τφπο για 
δφκτια με ςυχνότθτα λειτουργίασ 50Ηz. 

         3180 X I 
C = ------------- 
               V 

x 1/2   ΓΙΑ ΠΤΚΝΩΣΕ ΕΚΚΙΝΗΕΩ C = Η χωρθτικότθτα του πυκνωτι ςε μF (Μικροφαράντ) 
I  = H ζνταςθ (εκκίνθςθσ ι λειτουργίασ) ςε Α (Αμπζρ) 
V  = Η τάςθ τροφοδότθςθσ του πυκνωτι ςε V (Bόλτ) x 1/4   ΓΙΑ ΠΤΚΝΩΣΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Να βρεκεί θ χωρθτικότθτα των πυκνωτϊν εκκίνθςθσ και λειτουργίασ για ζναν θλεκτροκινθτιρα 1/3 
ΗΡ ςτθν πινακίδα του οποίου αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία: 
α) τάςθ λειτουργίασ 220V  β) ζνταςθ εκκίνθςθσ (LRA) 6A   γ) ζνταςθ εκκίνθςθσ (FRA) 3A 

α) πυκνωτισ 
εκκίνθςθσ: 

         3180 X 6 
C = --------------  x 1/2  =  43.5 μF 
              V 

b) πυκνωτισ 
λειτουργίασ 

        3180 X 3 
C = --------------  x 1/4   = 10.75 μF 
              V 

Ε. Μερικζσ παρατηρήςεισ… 
α) Προςοχή!!! Ο πυκνωτισ ζχει «ρεφμα» (παραμζνουςα τάςθ) ακόμα κι όταν το κφκλωμα είναι OFF. Πριν προβοφμε 
ςε κάκε διαδικαςία ςτθν ψυκτικι μθχανι (πχ ςζρβισ) βεβαιωκείτε ότι ο πυκνωτισ είναι αποφορτιςμζνοσ. Η 
αποφόρτιςη ενόσ πυκνωτή γίνεται με βραχυκφκλωςη των άκρων του (δθμιουργείται ςτιγμιαία ζνασ μικρόσ 
ςπινκιρασ ποφ δείχνει ότι γίνεται αποφόρτιςθ). Μερικοί τεχνίτεσ τοποκετοφν ζνα κατςαβίδι με το μεταλλικό του 
μζροσ  και ςτουσ δφο ακροδζκτεσ του πυκνωτι και τον αποφορτίηουν ζτςι. 
β) Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ πυκνωτι: Αφοφ αποφορτίςουμε τον πυκνωτι βάηουμε το πολφμετρο ςτθ μεγαλφτερθ 
κλίμακα αντίςταςθσ (Ohm) και κάνουμε ωμομζτρθςθ ςτισ επαφζσ του.  Αν θ βελόνα ςτο ωμόμετρο κινείται ςτο 0 
και  επανζρχεται ςιγά ςιγά ςτο άπειρο: ο πυκνωτισ λειτουργεί καλά. Αν ζχουμε  ζνδειξθ 0 τότε υπάρχει 
βραχυκφκλωμα. Αν ζχουμε ζνδειξθ άπειρο τότε υπάρχει εςωτερικι διακοπι ςτον πυκνωτι. 
γ)Αντί ενόσ πυκνωτι 100μF μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε δφο των 50μF με παράλληλη ςφνδεςη. Διότι αντίκετα 
με ότι ςυμβαίνει με τισ ωμικζσ αντιςτάςεισ, θ ςφνδεςθ εν ςειρά μειϊνει τθν ολικι χωρθτικότθτά τουσ. 
δ) Αν ο πυκνωτισ εκκίνθςθσ καεί ι καταςτραφεί τότε ο θλεκτροκινθτιρασ του ςυμπιεςτι ι δεν κα εκκινεί ι κα 
δυςκολεφεται πολφ αν εκκινιςει. 
ε) ε περίπτωςθ που ζνασ πυκνωτισ λειτουργίασ είναι βραχυκυκλωμζνοσ κα ρίχνει τθν αςφάλεια τθσ γραμμισ. Ζνασ 
βραχυκυκλωμζνοσ πυκνωτισ λειτουργίασ είναι πολφ ηεςτόσ μετά τθ δοκιμι λειτουργίασ. 
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ςτ) Όταν καεί ο πυκνωτισ λειτουργίασ, ο θλεκτροκινθτιρασ δεν μπορεί να αντιμετωπίςει το ςυνθκιςμζνο φορτίο 
και θ λειτουργία διακόπτεται από το κερμικό διακόπτθ. Για να δοφμε αν ζνασ πυκνωτισ λειτουργίασ είναι καμζνοσ, 
κάνουμε 2 αμπερομετριςεισ, μια με τον πυκνωτι ςυνδεδεμζνο ςτθ γραμμι και μία χωρίσ τον πυκνωτι. Αν οι 
ενδείξεισ του αμπερομζτρου και ςτισ 2 περιπτϊςεισ είναι ίδιεσ τότε ο πυκνωτισ λειτουργίασ είναι εντάξει και 

αποδίδει το ζργο του. 

5. Κινητήρεσ επαγωγήσ – τφποι κινητήρων επαγωγήσ. 

Μερικζσ πληροφορίεσ…: Ο θλεκτροκινθτιρασ επαγωγισ είναι ο γνωςτόσ κινθτιρασ με τθν κφρια και βοθκθτικι 

περιζλιξθ οι οποίεσ βρίςκονται τυλιγμζνεσ – ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ – ςτο ςτάτθ. Ο δρομζασ (ρότορασ) αντί για 

τφλιγμα φζρει ράβδουσ χαλκοφ ι αλουμινίου οι οποίεσ ςτα άκρα τουσ ςυνδζονται με ζνα ςτεφάνι δθμιουργϊντασ 

ζτςι ζνα μεταλλικό κλωβό. Ο κλωβόσ αυτόσ βραχυκυκλϊνει το ρεφμα που δθμιουργείται ςτισ χάλκινεσ ράβδουσ από 

επαγωγι, λόγω του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο ςτάτθ. Για το λόγο αυτό οι θλεκτροκινθτιρεσ αυτοί ονομάηονται 

επαγωγικοί ι βραχυκυκλωμζνου δρομζα. 

Χρθςιμοποιοφνται πολφ ςτισ εφαρμογζσ ψφξθσ λόγω τθσ απλισ τουσ καταςκευισ και του ςχετικά μικροφ κόςτουσ 

καταςκευισ. 

 

Οι κυριότεροι τφποι κινθτιρων επαγωγισ που είναι οι παρακάτω: 

1. Οι μονοφαςικοί επαγωγικοί κινθτιρεσ με βοθκθτικό τφλιγμα μεγάλθσ ωμικισ αντίςταςθσ (RSIR) 

2. Οι επαγωγικοί κινθτιρεσ με πυκνωτζσ εκκίνθςθσ (CRIR) 

3. Οι επαγωγικοί κινθτιρεσ με πυκνωτζσ εκκίνθςθσ και λειτουργίασ (CSR) 

4. Οι επαγωγικοί κινθτιρεσ με μόνιμο πυκνωτι ςτο τφλιγμα εκκίνθςθσ (PSC) 

5. Οι επαγωγικοί κινθτιρεσ ςκιαςμζνου πόλου 

 

Οι μονοφαςικοί επαγωγικοί κινητήρεσ με βοηθητικό τφλιγμα 

μεγάλησ ωμικήσ αντίςταςησ (RSIR)  

Οι κινθτιρεσ αυτοφ του είδουσ ζχουν βοθκθτικι περιζλιξθ μεγάλθσ 

ωμικισ αντίςταςθσ για τθ δθμιουργία τθσ απαιτοφμενθσ διαφοράσ 

φάςθσ, θ οποία κα δθμιουργιςει τθ ροπι ςτρζψθσ για το ξεκίνθμα 

του κινθτιρα. Μετά το ξεκίνθμα του κινθτιρα, θ βοθκθτικι περιζλιξθ 

βγαίνει εκτόσ λειτουργίασ με τθ βοικεια του ρελζ ζνταςθσ (εκκίνθςθσ). 

Οι κινθτιρεσ αυτοί είναι πολφ απλοί και δε χρειάηονται πυκνωτι. 

Ζχουν μικρι ροπι εκκίνθςθσ και χρθςιμοποιοφνται ςε μικροφσ 

ςυμπιεςτζσ κλειςτοφ τφπου ιςχφοσ μζχρι 1/3 HP (250 W) ςε  ψυκτικζσ 

μονάδεσ με τριχοειδι ςωλινα ωσ εκτονωτικό μζςο. 

 

Οι επαγωγικοί κινητήρεσ με πυκνωτζσ εκκίνηςησ (CRIR)  

Είναι ίδιασ καταςκευισ με τουσ RSIR μόνο που ςε ςειρά με τθ 

βοθκθτικι περιζλιξθ, ςυνδζεται ζνασ πυκνωτισ εκκίνθςθσ. Ο 

πυκνωτισ εκκίνθςθσ βγαίνει εκτόσ λειτουργίασ μαηί με το 

βοθκθτικό κφκλωμα, όταν ο κινθτιρασ αποκτιςει το 80% των 

ςτροφϊν του με τθ βοικεια του ρελζ ζνταςθσ 

(εκκίνθςθσ).Παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ροπι εκκίνθςθσ από τουσ 

RSIR και χρθςιμοποιοφνται ςε χρθςιμοποιοφνται ςε ςυμπιεςτζσ 

κλειςτοφ τφπου ιςχφοσ μζχρι 3/4 HP (560 W) ςε  ψυκτικζσ 

μονάδεσ με εκτονωτικό μζςο κάκε είδουσ 
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Οι επαγωγικοί κινητήρεσ με πυκνωτζσ εκκίνηςησ και λειτουργίασ (CSR)  

ε αυτό το είδοσ των θλεκτροκινθτιρων χρθςιμοποιοφνται πυκνωτισ 

εκκίνθςθσ και πυκνωτισ λειτουργίασ. Ο πυκνωτισ εκκίνθςθσ ςυνδζεται 

ςε ςειρά με τθ βοθκθτικι περιζλιξθ και βγαίνει εκτόσ λειτουργίασ μαηί 

με το βοθκθτικό κφκλωμα, όταν ο κινθτιρασ αποκτιςει το 80% των 

ςτροφϊν του με τθ βοικεια του ρελζ ζνταςθσ (εκκίνθςθσ). Ο πυκνωτισ 

λειτουργίασ ςυνδζεται παράλλθλα ςτα άκρα  R και S των περιελίξεων και 

παραμζνει υπό τάςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του 

θλεκτροκινθτιρα ( ςυμπιεςτι). τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ για τθν 

εκκίνθςθ των θλεκτροκινθτιρων, χρθςιμοποιοφνται ρελζ τάςθσ  (όχι 

ζνταςθσ) ωσ ρελζ εκκίνθςθσ. Χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε είδουσ 

εφαρμογι ψφξθσ και κλιματιςμοφ 5 HP (4000 W) και με όλα τα εκτονωτικά 

μζςα. 

 

Οι επαγωγικοί κινητήρεσ με μόνιμο πυκνωτή ςτο τφλιγμα εκκίνηςησ (PSC):  

Χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι παραμζνουν ςτο κφκλωμα και ο πυκνωτισ και θ 

βοθκθτικι περιζλιξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του κινθτιρα. 

Παρουςιάηουν μικρι ροπι εκκίνθςθσ και χρθςιμοποιοφνται ςε μονάδεσ ιςχφοσ 

μζχρι  3 HP (2 KW) και με εκτονωτικό μζςο τριχοειδι ςωλινα. το είδοσ αυτό 

δεν απαιτείται οφτε πυκνωτισ εκκίνθςθσ οφτε ρελζ εκκίνθςθσ. 

 

Κινητήρεσ ςκιαςμζνου πόλου: 

 Ζχουν πολφ μικρι ροπι ςτρζψθσ και μικρό βακμό απόδοςθσ (10 -15%) και καταςκευάηονται ςε μικρι ιςχφ τθσ 

τάξθσ των 6- 150 W. Η χριςθ τουσ περιορίηεται ςτθν κίνθςθ μικρϊν ανεμιςτιρων ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ ψφξθσ 

και κλιματιςμοφ 
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6. Πρεςςοςτάτεσ  
 

Είναι ουςιαςτικά διακόπτεσ ON OFF και το ςιμα που δζχονται είναι θ πίεςθ. 

Τπάρχουν δφο κατθγορίεσ: 

ο πρεςςοςτάτησ χαμηλήσ πίεςησ που βρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ 

αναρρόφθςθσ δθλαδι πριν τθν είςοδο του ςυμπιεςτι  

ο πρεςςοςτάτησ υψηλήσ πίεςησ που βρίςκεται ςτθν περιοχι κατάκλιψθσ, 

δθλαδι μετά τθν ζξοδο του ςυμπιεςτι  

 

6A. Πρεςςοςτάτησ χαμηλήσ πίεςησ  
 

Μερικζσ πληροφορίεσ…. Ο πρεςςοςτάτθσ χαμθλισ πίεςθσ, ςτθν ψυκτικι μθχανι μασ, ρυκμίηει τθ κερμοκραςία του 

χϊρου (ψυκτικοφ καλάμου) που κζλουμε να ψφξουμε. υνδζεται θλεκτρικά ςε ςειρά με το κφκλωμα τθσ ψυκτικισ 

εγκατάςταςθσ με ςκοπό να επιτρζπει ι να διακόπτει τθν παροχι ρεφματοσ ςτον ςυμπιεςτι (και κατ’ επζκταςθ τθ 

λειτουργία τθσ ψυκτικισ μθχανισ) ανάλογα με τθ ρφκμιςθ του. τθν ουςία αυτό που ρυκμίηουμε ςτον 

πρεςςοςτάτθ είναι θ πίεςθ (κάκε πίεςθ αντιςτοιχεί ςε ανάλογθ κερμοκραςία) και αυτι είναι που επενεργεί ςτον 

ελατθριωτό μθχανιςμό του πρεςςοςτάτθ κζτοντασ τον ΟΝ ι OFF. Η ρφκμιςθ δθλαδι είναι ζμμεςθ: μζςω τθσ πίεςθσ 

ρυκμίηεται θ κερμοκραςία του ψυκτικοφ καλάμου. 

Χρήςεισ: ε εμπορικοφ τφπου ψυγεία και ςπάνια ςε οικιακά. Αντί του  πρεςςοςτάτθ χαμθλισ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί κάλλιςτα κερμοςτάτθσ. Εξαίρεςθ: όταν θ ψυκτικι μθχανι ζχει πιεηοςτατικι εκτονωτικι βαλβίδα 

(ςτακερισ πίεςθσ) χρθςιμοποιείται μόνο κερμοςτάτθσ και ποτζ πρεςςοςτάτθσ. 
 

Ρφθμιςη πρεςςοςτάτη χαμηλήσ πίεςησ    
 

Τπάρχουν 3 κλίμακεσ πιζςεων που πρζπει να ρυκμιςτοφν:  

α) START (πίεςθ εκκίνθςθσ)  β) STOP (πίεςθ διακοπισ λειτουργίασ)  γ) DIFF (διαφορικι πίεςθ ι διαφορά).  

Για τισ 3 πιζςεισ ιςχφει:   START = STOP - DIFF    ι  DIFF = START - STOP 

 

Για τθ ρφκμιςθ του πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ ακολουκοφμε τα παρακάτω βιματα: 

1. Θζςτε τον ψυκτικό κάλαμο εκτόσ λειτουργίασ.  

2. Κακορίςτε τθν επικυμθτι κερμοκραςία (Θκ) του καλάμου από τον πίνακα ςυντιρθςθσ προϊόντων. Ο πίνακασ 

δίνει τθν μζςθ κερμοκραςία ςυντιρθςθσ.  

3. Αφαιρζςτε 2 –3°C από τθν τιμι τθσ Θκ.     

4. Από τον πίνακα πιζςεων - κερμοκραςιϊν για το ςυγκεκριμζνο ψυκτικό, βρείτε τθν τιμι τθσ πίεςθσ που 

αντιςτοιχεί ςτθν πιο πάνω κερμοκραςία.  

5. Η πίεςθ αυτι είναι θ πίεςθ εκκίνθςθσ (START) του ςυμπιεςτι, τθν οποία τοποκετοφμε με ζνα κατςαβίδι και τον 

ρυκμιςτικό κοχλία ςτθν κλίμακα START.  

6.  Η τιμι τθσ πίεςθσ διακοπισ του ςυμπιεςτι (STOP) βρίςκεται ζμμεςα μζςω τθσ διαφορικισ πίεςθσ (DIFF) θ οποία 

ζχει υπολογιςκεί να είναι: α) 15-20 psi (1,034 – 1,38 bar) για ςυντιρθςθ τροφίμων και  β) 5-10 psi (0,35 – 0,69 bar) 

για κατεψυγμζνα προϊόντα. Επομζνωσ θ τιμι τθσ πίεςθσ διακοπισ είναι: STOP = START – DIFF  
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7. Σοποκετιςτε με τθν βοικεια του ρυκμιςτικοφ κατςαβιδιοφ και κοχλία τθν τιμι τθσ πίεςθσ διακοπισ πάνω ςτθν 

κλίμακα STOP.  

8. υνδζςτε τθν θλεκτρικι παροχι ςτον ψυκτικό κάλαμο και ςθμειϊςτε τισ πιζςεισ και κερμοκραςίεσ, ςτον 

παρακάτω πίνακα, κατά τθν εκκίνθςθ και διακοπι του ςυμπιεςτι, και για τρεισ ςυνεχόμενουσ κφκλουσ.  

9. Γράψτε τισ παρατθριςεισ ςασ ςτον πίνακα που δίνεται, και διαπιςτϊςτε εάν θ κερμοκραςία καλάμου είναι μζςα 

ςτα επικυμθτά όρια που προκακορίςτθκαν από τθν αρχι. Αν όχι επαναρικμείςτε τον πρεςςοςτάτθ.  

 

 Παράδειγμα   Μζτρθςθ 1θ  Μζτρθςθ 2θ  Μζτρθςθ 3θ  

Θερμοκραςία ψυκτ. καλάμου      2°C      1°C     4°C     -1°C  

Ψυκτικό υγρό       

Θερμοκραςία START   -1οC  -1οC       

Πίεςθ START  2,0 bar  3,8 bar       

Διαφορικι DIFF (Επιλογι )  1,1 bar  1,1 bar       

Πίεςθ STOP  0,8 bar  2,7 bar       

Θερμοκραςία STOP         
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6B. Πρεςςοςτάτησ υψηλήσ πίεςησ 

 

Ο πρεςςοςτάτθσ υψθλισ πίεςθσ τοποκετείται ςτο μζροσ τθσ κατάκλιψθσ και διακόπτει το κφκλωμα για να 

ςταματιςει ο ςυμπιεςτισ, όταν υπάρχει μεγαλφτερθ πίεςθ από τθν προκακοριςμζνθ.  

Μερικοί πρεςςοςτάτεσ για να επαναλειτουργιςουν πρζπει να πιεςκεί το μπουτόν επαναφοράσ (reset).  

Επειδι οι πρεςςοςτάτεσ υψθλισ λειτουργοφν ςαν αςφαλιςτικζσ διατάξεισ από τθ μεγάλθ πίεςθ ςτθν ψυκτικι 

εγκατάςταςθ, διακζτουν μόνο μία κλίμακα διακοπισ τθσ πίεςθσ (STOP).  

Ρφθμιςη πρεςςοςτάτη υψηλήσ πίεςησ  

1. Με το κερμόμετρο χϊρου μετριςτε τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ που είναι θ ίδια με τθ κερμοκραςία του 

ειςερχόμενου αζρα ςτον ςυμπυκνωτι.  

2. τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ προςκζςετε 10ο  – 16°C ανάλογα εάν θ μονάδα ψφξθσ είναι καταψφκτθσ, 

κατάψυξθ ι ςυντιρθςθ ψυγείου.  

3. Από τον πίνακα πιζςεων – κερμοκραςιϊν, βρείτε τθν αντίςτοιχθ πίεςθ που αναλογεί ςτθν παραπάνω 

κερμοκραςία.  

4. Η πίεςθ αυτι είναι θ πίεςθ διακοπισ λειτουργίασ του ςυμπιεςτι για να μθ δθμιουργθκοφν ηθμιζσ ι 

καταςτραφοφν οι διάφορεσ διατάξεισ τθσ μονάδασ ψφξθσ. Σοποκετείςτε τθν πίεςθ αυτι ςτθν κλίμακα STOP 

χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο κατςαβίδι  

5. Αυξιςτε ι ελαττϊςτε τθν πίεςθ κατάκλιψθσ και με τθν βοικεια των μανομζτρων καταγράψτε τισ πιζςεισ 

διακοπισ και επαναλειτουργίασ τθσ μονάδασ ψφξθσ , ελζγχοντασ αν ο πρεςςοςτάτθσ υψθλισ πίεςθσ διακόπτει τθν 

λειτουργία του.  

6. Κατά τθ λειτουργία και διακοπι τθσ μονάδασ ελζγξτε εάν θ διαφορικι πίεςθ λειτουργίασ (DIFF) κυμαίνεται από 

20 ζωσ 30 lb/in2 όπωσ ζχει υπολογιςκεί. Πάντοτε ιςχφει, όπωσ και ςτον πρεςςοςτάτθ χαμθλισ πίεςθσ ότι: STOP = 

START + DIFF.  
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6Γ. Θερμοςτάτησ ψυκτικήσ μονάδασ  
 

Βολβόσ του θερμοςτάτη:  

α)μζςα ςτο χϊρο του ψυγείου   DIFF = 3 - 4oC  

β)πάνω ςτα ψυχόμενα προϊόντα            DIFF = 1oC – 3oC   

γ)πάνω ςτο Ψυκτικό ςτοιχείο (ψφκτθ)   DIFF = 8 oC - 10 oC.  

 

Ρφθμιςη θερμοςτάτη ψυκτικήσ μονάδασ  

Α. Από τον πίνακα κερμοκραςιϊν ψφξθσ των διαφόρων προϊόντων βρίςκουμε τθν επικυμθτι κερμοκραςία 

για ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν (π.χ. γάλα νωπό και είναι Θεπικ = 0 - 2οC, ζςτω Θεπικ = 1οC).  

Β. Σοποκετοφμε το βολβό του κερμοςτάτθ μζςα ςτο χϊρο του ψυγείου, ζτςι ϊςτε να μετρά τθ 

κερμοκραςία αζρα του ψυκτικοφ καλάμου. υνεπϊσ DIFF = 3 - 4oC, ζςτω DIFF = 3oC.  

Γ. Βρίςκουμε τθ κερμοκραςία START με τον εξισ τφπο:  

                                  DIFF                           3  

     START = Θεπικ + ---------       (  =   1 + ------ = 2,5oC  ).  

                                     2                              2  

Δ. Βρίςκουμε τθ κερμοκραςία STOP από τον ακόλουκο τφπο:  

                                 DIFF                             3  

     STOP = Θεπικ -  ----------         (=  1 -  --------- = -0,5oC ).   

                                    2                                2  

Ε. Επαλθκεφουμε τθν επικυμθτι κερμοκραςία:  

                 START +  STOP                2,5 + (-0,5)  

     Θεπικ = --------------------      ( =  ----------------    = 1oC ).  

                              2                                  2  

Σ. Επαναλαμβάνομε τα πιο πάνω βιματα τοποκετϊντασ τον βολβό α)πάνω ςτα ψυχόμενα προϊόντα οπότε            

DIFF = 1oC – 3oC  β)πάνω ςτο Ψυκτικό ςτοιχείο (ψφκτθ) οπότε   DIFF = 8 oC - 10 oC.  
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7 Α. Διακόπτεσ 
Οι διακόπτεσ είναι μθχανιςμοί οι οποίοι ελζγχουν (διακόπτουν ι εξαςφαλίηουν ) τθ ροι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε θλεκτρικά κυκλϊματα από τα οποία τροφοδοτοφνται πολλζσ 

θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ ι ςε μεμονωμζνεσ θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ μιασ θλεκτρικισ 

εγκατάςταςθσ όπωσ τα φωτιςτικά ςϊματα. 

 

Οι διακόπτεσ μποροφν να ελζγχουν τθ ροι του ρεφματοσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:  

 Όταν αυτό είναι επικυμθτό από τον χριςτθ τθσ εγκατάςταςθσ  

 Όταν ρεφματα ι τάςεισ ςε αγωγοφσ υπερβαίνουν τισ κανονικζσ τουσ τιμζσ  

 Κατόπιν προγραμματιςμζνθσ λειτουργίασ ( χρονοδιακόπτεσ) 

Προφανζσ είναι ότι οι καταςτάςεισ λειτουργίασ τουσ είναι δφο: όταν επιτρζπουν το ρεφμα μζςα από αυτοφσ είναι 

κλειστοί ι ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ι ςε κζςθ ΟΝ. Όταν δεν επιτρζπουν το ρεφμα μζςα από αυτοφσ είναι ανοιχτοί 

ι ςε κατάςταςθ διακοπισ ι ςε κζςθ OFF. 

Ζνασ διακόπτθσ είναι καταςκευαςμζνοσ κατάλλθλα ϊςτε να: 

 Αντζχει ςυγκεκριμζνθ τάςθ (ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ) όταν είναι ανοιχτόσ 

 Αντζχει ςυγκεκριμζνο ρεφμα (ονομαςτικό ρεφμα λειτουργίασ) όταν είναι κλειςτόσ 

 Ζχει ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα διακοπισ ρεφματοσ: αυτι ορίηεται ωσ το μεγαλφτερο ρεφμα το οποίο ο 

διακόπτθσ είναι ςε κζςθ να διακόψει χωρίσ να καταςτραφεί, όταν ςτο κφκλωμα εφαρμόηεται θ ονομαςτικι 

τάςθ και θ ςυχνότθτα λειτουργίασ  

 

Οι διακόπτεσ ανάλογα με τον αρικμό των αγωγϊν που διακόπτουν διακρίνονται ςε: 

 Μονοπολικοφσ :Διακόπτουν μονό ζναν αγωγό και αυτόσ είναι θ φάςθ ενόσ μονοφαςικοφ κυκλϊματοσ που 

ελζγχουν. Σοποκετοφνται επίςθσ ςε διπολικζσ διακλαδϊςεισ από τισ οποίεσ τροφοδοτοφνται οι θλεκτρικζσ 

παροχζσ ιςχφοσ μζχρι 1,5kW. 

 Διπολικοφσ :Διακόπτουν δφο αγωγοφσ και αυτοί είναι θ φάςθ και ο ουδζτεροσ ενόσ μονοφαςικοφ 

κυκλϊματοσ που ελζγχουν. Σοποκετοφνται επίςθσ ςε διπολικζσ διακλαδϊςεισ από τισ οποίεσ 

τροφοδοτοφνται οι θλεκτρικζσ παροχζσ με ιςχφ μεγαλφτερθ των 1,5kW. 

 Σριπολικοφσ: Διακόπτουν τρεισ αγωγοφσ και αυτοί είναι οι τρείσ φάςεισ ενόσ τριφαςικοφ κυκλϊματοσ που 

ελζγχουν. Σοποκετοφνται ςε οικιακζσ και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 

 Σετραπολικοφσ: Διακόπτουν τζςςερισ αγωγοφσ και αυτοί είναι οι τρείσ φάςεισ και ο ουδζτεροσ ενόσ 

τριφαςικοφ κυκλϊματοσ που ελζγχουν. Σοποκετοφνται ςε οικιακζσ και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 

 

Σημαντικοί κανόνες!! 

1. Οι διακόπτεσ τοποκετοφνται πάντοτε πριν από τισ 

αςφάλειεσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων 

2. Ποτζ δεν τοποκετείται διακόπτθσ ςτον αγωγό τθσ γείωςθσ. 

 
Ραγοδιακόπτεσ 
Ζχουν επικρατιςει και ζχουν εκτοπίςει ςχεδόν όλουσ τουσ άλλουσ 

τφπουσ διακοπτϊν. Χρθςιμοποιοφνται ωσ γενικοί μερικοί 

διακόπτεσ δθλαδι ελζγχουν ολόκλθρθ τθν εγκατάςταςθ ι 

ελζγχουν ςυγκεκριμζνο κφκλωμα ι κυκλϊματα  αυτισ αντίςτοιχα. 

Ζχουν μικρζσ διαςτάςεισ, μεγάλθ αντοχι και τοποκετοφνται πολφ 

εφκολα με μανδάλωςθ πάνω ςε ράγα του θλεκτρικοφ πίνακα.  
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Εμφανίηονται ωσ μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ι τετραπολικοί.  

 

7Β.  Αςφάλειεσ 
Οι αςφάλειεσ είναι μθχανιςμοί οι οποίοι διακόπτουν 

τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ ςε όλθ τθν 

εγκατάςταςθ ι ςε επιμζρουσ κυκλϊματα τθσ 

εγκατάςταςθσ, όταν εμφανιςτοφν μεγάλεσ τιμζσ 

ρεφματοσ που οφείλονται ςε βραχυκφκλωμα ι ςε 

υπερφόρτιςθ.  

Διακρίνονται ςε δφο μεγάλα είδθ: 

Α. Αυτόματεσ αςφάλειεσ Β. Αςφάλειεσ τιξθσ 

 

Χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των αςφαλειϊν είναι:  

 θ ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ,  

 το ονομαςτικό ρεφμα λειτουργίασ, 

 θ ικανότθτα διακοπισ ι αντοχισ ςε βραχυκφκλωμα, 

  ο χρόνοσ ενεργοποίθςθσ ι διακοπισ. 

 

Σημαντικοί κανόνες!! 

1. Οι αςφάλειεσ τοποκετοφνται πάντοτε μετά τουσ διακόπτεσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων. 

2. Ποτζ δεν τοποκετοφνται αςφάλειεσ ςε αγωγοφσ γείωςθσ. 

 

Αυτόματεσ αςφάλειεσ 

Είναι μθχανιςμοί που μοιάηουν με τουσ ραγοδιακόπτεσ και τοποκετοφνται με τον ίδιο τρόπο ςτουσ πίνακεσ 

διανομισ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. 

Οι μθχανιςμοί του είναι οι εξισ: 

Μθχανιςμόσ ςτιγμιαίασ λειτουργίασ που ενεργοποιείται με βραχυκφκλωμα: αποτελείται από ζνα πθνίο με πυρινα 

ςιδιρου που μετακινείται ςτιγμιαία και με ςκανδαλιςμό ανοίγει τισ επαφζσ του διακόπτθ τθσ αςφάλειασ. 

Μθχανιςμό διμεταλλικοφ ελάςματοσ  για υπερφορτίςεισ. Σο διμεταλλικό ζλαςμα όταν υπερκερμανκεί λόγω 

ρεφματοσ μεγαλφτερου του ονομαςτικοφ για κάποιο χρονικό διάςτθμα ενεργοποιεί τισ επαφζσ του διακόπτθ τθσ 

αςφάλειασ.  

Σοποκετοφνται μετά τουσ διακόπτεσ των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων και προςτατεφουν αυτά διακόπτοντασ αυτόματα 

ςε περίπτωςθ μεγάλων ρευμάτων. Ζχουν ευρεία χριςθ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και 

τείνουν να εκτοπίςουν τισ αςφάλειεσ τιξθσ. 

Χαρακτθριςτικό τουσ γνϊριςμα είναι ότι μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ μποροφν να επαναλειτουργιςουν εφ’ 

όςον φυςικά εκλείψει θ αιτία που προκάλεςε τθν ενεργοποίθςι τουσ  χωρίσ να χρειάηεται να αντικαταςτακοφν 

όπωσ ςυμβαίνει με τισ αςφάλειεσ τιξθσ. 

 

Διακρίνονται ςε:  

 Μονοπολικζσ: Προςτατεφουν  και διακόπτουν πάντα τον αγωγό τθσ φάςθσ ενόσ μονοφαςικοφ κυκλϊματοσ 

που ελζγχουν. Χριςθ για θλεκτρικζσ παροχζσ ιςχφοσ μζχρι 1,5kW. 

 Διπολικζσ: Προςτατεφουν  και διακόπτουν τουσ αγωγοφσ τθσ φάςθσ και του ουδετζρου ενόσ μονοφαςικοφ 

κυκλϊματοσ που ελζγχουν. 

 Μονοπολικζσ + Ν: Προςτατεφουν  και διακόπτουν μόνο τον αγωγό τθσ φάςθσ ενόσ μονοφαςικοφ 

κυκλϊματοσ χωρίσ να προςτατεφουν τον ουδζτερο.. 
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 Σριπολικζσ: Προςτατεφουν  και διακόπτουν τρεισ αγωγοφσ και αυτοί είναι οι τρείσ φάςεισ ενόσ τριφαςικοφ 

κυκλϊματοσ που ελζγχουν. Σοποκετοφνται ςε οικιακζσ και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ 

 Σετραπολικζσ: Προςτατεφουν  και διακόπτουν τζςςερισ αγωγοφσ και αυτοί είναι οι τρείσ φάςεισ και ο 

ουδζτεροσ ενόσ τριφαςικοφ κυκλϊματοσ που ελζγχουν. Σοποκετοφνται ςε οικιακζσ και βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ 

 

Η ικανότθτα διακοπισ είναι 3000 Α (3kA), 6000 Α (6kA) και 10000A (10kA). ε μερικζσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιοφνται και μζχρι 25 kA. 

Παράδειγμα: όταν χρθςιμοποιιςουμε αυτόματθ αςφάλεια 6kA αυτό ςθμαίνει ότι αν ζχουμε ρεφμα από 

βραχυκφκλωμα μεγαλφτερο των 6000 Α, τότε θ αυτόματθ αςφάλεια δεν κα μπορζςει να διακόψει το κφκλωμα και 

κα καταςτραφεί (δεν μπορεί ο μθχανιςμόσ τουσ να διακόψει μεγαλφτερο ρεφμα) και επομζνωσ κα λειτουργιςει 

ςωςτά μόνο για μικρότερο ρεφμα. 

 

Αςφαλειοδιακόπτεσ 

Είναι διατάξεισ αςφαλειϊν που εκτόσ από το να 

προςτατεφουν ζνα κφκλωμα από μεγάλα ρεφματα 

(βραχυκυκλϊματα ι υπερφορτίςεισ), μποροφν ακόμα 

και να διακόψουν το κφκλωμα υπό φορτίο ςτθν 

κανονικι του λειτουργία όταν χρειάηεται να γίνει κάτι 

τζτοιο. Είναι τφπου ράγασ και ςτο εςωτερικό τουσ 

φζρουν μθχανιςμό διακόπτθ και αςφάλεια τιξθσ με 

κυλινδρικό φυςίγγι.  

Καταςκευάηονται από διάφορεσ εταιρείεσ και 

διακρίνονται ςε: 

a/Μονοπολικοφσ b/ Μονοπολικοφσ + Ν   c/Σριπολικοφσ 

Χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ταυτόχρονα ωσ γενικοί 

διακόπτεσ, γενικζσ αςφάλειεσ και μποροφν να αντικαταςτιςουν τον ςυνδυαςμό γενικόσ διακόπτθσ γενικι 

αςφάλεια ςε ζναν πίνακα διανομισ οικιακισ χριςθσ. 

 

Αςφάλειεσ τήξησ 

Οι αςφάλειεσ τιξθσ αποτελοφν τθν πιο παλιά διάταξθ προςταςίασ και ςιμερα θ χριςθ τουσ ζχει περιοριςτεί ςτο 

ελάχιςτο. Σα χαρακτθριςτικά τουσ γνωρίςματα είναι ονομαςτικι τάςθ, το ονομαςτικό ρεφμα και ο χρόνοσ 

ενεργοποίθςισ τουσ. Ανάλογα με αυτόν διακρίνονται ςε : Αςφάλειεσ βραδείασ τιξθσ, αςφάλειεσ ταχείασ τιξθσ. 

 

Παράδειγμα: Για ρεφμα βραχυκφκλωςθσ 100 Α και αςφάλεια με ονομαςτικό ρεφμα 25 Α προκφπτει χρόνοσ 

ενεργοποίθςθσ 4  sec   για αςφάλειεσ βραδείασ τιξθσ και 0,35 sec     για αςφάλειεσ βραδείασ τιξθσ. 

ε αντίκεςθ με τισ αυτόματεσ αςφάλειεσ, οι αςφάλειεσ τιξθσ είναι μόνο μονοπολικζσ και ςυνδζονται πάντοτε ςτθν 

φάςθ του κυκλϊματοσ που πρόκειται να προςτατζψουν ϊςτε από αυτζσ να περνάει όλο το ρεφμα του κυκλϊματοσ. 

 

Σοποκετοφνται Δεν τοποκετοφνται 

τθν αρχι κάκε θλεκτρικισ γραμμισ 
τθν διακλάδωςθ αγωγϊν με μικρότερθ διάμετρο 
ε κεντρικζσ διακλαδϊςεισ 
ε διακλαδϊςεισ μετά τουσ διακόπτεσ 

ε αγωγοφσ γείωςθσ 
τον ουδζτερο αγωγό 
ε διακλαδϊςεισ εναζριων αγωγϊν και υπόγειων 
καλωδίων 
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8.Διατάξεισ προςταςίασ 

 

φμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ των Ε.Η.Ε (Εςωτερικζσ Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ – άρκρο 8) ςε μια θλεκτρικι 

εγκατάςταςθ παρζχεται αςφάλεια από θλεκτροπλθξία όταν θ τάςθ λειτουργίασ δεν ξεπερνάει τα 50 V. Για τάςεισ 

λειτουργίασ μεγαλφτερεσ από 50 V  πρζπει να αποκλείεται τυχαία επαφι με τα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ που 

βρίςκονται υπό τάςθ και ταυτόχρονα να ιςχφει μια από τισ ακόλουκεσ ςυνκικεσ: 

a) Σο ρεφμα που μπορεί να περάςει από το ανκρϊπινο ςϊμα  (ςυνεχζσ ι εναλλαςςόμενο) με ςυχνότθτα 

μικρότερθ ι ίςθ των 60Hz να μθν είναι μεγαλφτερο από 0,5 mA. 

b) Η τάςθ επαφισ να μθν μπορεί να γίνει μεγαλφτερθ των 50 V και αν γίνει να μθν μπορεί να διαρκζςει 

περιςςότερο από 5 sec. 

Τπάρχουν ςυνεπϊσ μζκοδοι προςταςίασ που εξαςφαλίηουν τθ διακοπι τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ αμζςωσ μετά τθν 

εμφάνιςθ κάποιου από τα παραπάνω ςφάλματα παρζχοντασ ζτςι προςταςία Σζτοιεσ μζκοδοι είναι θ άμεςθ 

γείωςθ, θ ουδετζρωςθ, θ γείωςθ μζςω διακοπτϊν διαφυγισ τάςθσ και θ γείωςθ μζςω διακοπτϊν διαφυγισ 

ζνταςθσ. Η μελζτθ αυτϊν ξεφεφγει από τουσ ςκοποφσ αυτοφ του εγχειριδίου. Αυτό που κα μασ απαςχολιςει είναι 

δφο μθχανιςμοί που προςτατεφουν από: α) θλεκτροπλθξία ςτον άνκρωπο και πυρκαγιά ςτθν εγκατάςταςθ (ρελζ 

προςταςίασ ι διαρροισ ι διακόπτθσ διαφυγισ ζνταςθσ) β) υπερτάςεισ ςτθν εγκατάςταςθ (προςτατευτικό 

υπζρταςθσ). 

 

Ρελζ προςταςίασ ή διαρροήσ  

Άλλεσ ονομαςίεσ: αυτόματοσ διακόπτθσ διαρροισ, 

διακόπτθσ διαφυγισ ζνταςθσ, αντιθλεκτροπλθξιακόσ 

διακόπτθσ. 

Σο ρελζ προςταςίασ είναι ζνασ μθχανιςμόσ που 

παρακολουκεί το ρεφμα τθσ φάςθσ και του 

ουδετζρου αγωγοφ ςε μονοφαςικι εγκατάςταςθ και 

αν διαπιςτϊςει ότι δεν είναι ακριβϊσ ίδια τότε ςε 

πάρα πολφ μικρό χρόνο διακόπτει τθν παροχι τάςθσ 

ςτθν εγκατάςταςθ. Ακριβϊσ ανάλογα, ςε μία 

τριφαςικι εγκατάςταςθ αν διαπιςτϊςει ότι το 

άκροιςμα των ρευμάτων των τριϊν φάςεων 

δεν είναι ίδιο με το ρεφμα του ουδετζρου 

αγωγοφ, πάλι με τον ίδιο τρόπο, ςε πάρα 

πολφ μικρό χρόνο, διακόπτει τθν παροχι 

τριφαςικισ τάςθσ ςτθν εγκατάςταςθ.  

Σα ρελζ προςταςίασ χρθςιμοποιοφνται μαηί 

με τισ άλλεσ μεκόδουσ προςταςίασ μίασ 

θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ όπωσ θ 

ουδετζρωςθ ι άμεςθ γείωςθ.  

 

Προςτατευτικά υπζρταςησ. 

 

Είναι μθχανιςμοί που παρζχουν προςταςία ςε 

θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ χαμθλισ τάςθσ και 

ιδιαίτερα ευαίςκθτεσ ςυςκευζσ (θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ, τθλεοράςεισ κ.λ.π.) ζναντι 
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υπερτάςεων που προζρχονται είτε από ατμοςφαιρικά 

φαινόμενα (κεραυνοί) είτε από τθν ίδια τθν ΔΕΗ. 

Χρθςιμοποιοφνται α) ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

περιοχϊν με ιδιαίτερθ ςυχνότθτα κεραυνϊν β) ςε 

θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που τροφοδοτοφνται από 

εναζριεσ γραμμζσ, αμζςωσ μετά τον μετρθτι τθσ ΔΕΗ.  

 

 

 

 

 

 

τθ ςυνζχεια υπάρχει ζνασ πίνακασ ςυμβόλων που κα 

ςασ βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ ενόσ θλεκτρολογικοφ ςχεδίου μιασ ΕΗΕ. Ακολουκεί ζνα μονογραμμικό ςχζδιο 

θλεκτρολογικοφ πίνακα μιασ  οικίασ και τζλοσ το αντίςτοιχο  πολυγραμμικό ςχζδιο του πινάκα διανομισ.



ΕΠΑ.Λ κ ΑΧΑΪΑ –Σομζασ Μθχανολογίασ – Αυτοματιςμοί Ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 

 

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤΕΑ ΠΕ12.04   ςελ.  17 
 

  



ΕΠΑ.Λ κ ΑΧΑΪΑ –Σομζασ Μθχανολογίασ – Αυτοματιςμοί Ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 

 

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤΕΑ ΠΕ12.04   ςελ.  18 
 

  



ΕΠΑ.Λ κ ΑΧΑΪΑ –Σομζασ Μθχανολογίασ – Αυτοματιςμοί Ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 

 

ΚΟΝΣΟ ΟΔΤΕΑ ΠΕ12.04   ςελ.  19 
 

9. Σριφαςικά μοτζρ εκκίνηςη αςτζρα τριγϊνου 
10. Τέηοιο είναι ηο πεύμα πος έσοςμε ζηο ζπίηι μαρ, αςηό πος μαρ δίνει η ΔΕΗ δηλαδή. Η (θαζική: μεηαξύ αγωγού και γηρ) ηάζη ηος δικηύος ηηρ ΔΕΗ είναι 

230Volt ενώ η ζςσνόηηηα ηος δικηύος είναι 50Hz (Φςζικά, ςπάπσοςν μικπέρ αποκλίζειρ ζε αςηά ηα νούμεπα και ηο μέγεθορ ηων αποκλίζεων είναι πος 

σαπακηηπίζει και ηην ποιόηηηα ηος δικηύος). 

11. Σηην πεπίπηωζη ηος ηπιθαζικού εναλαζζόμμενος ζςζηήμαηορ η ηποθοδοζία γίνεηαι από ηπειρ αγωγούρ οι οποίοι έσοςν θαζική ηάζη 230 Volt ο καθέναρ 

αλλά έσοςν διαθοπά θάζηρ 120 μοιπών μεηαξύ ηοςρ. Η πολική ηάζη (μεηαξύ ηων αγωγών) είναι 400 Volt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θλεκτρικζσ μθχανζσ κατά εκκίνθςι τουσ απορροφοφν μεγάλο ρεφμα περίπου 6- 7 φορζσ μεγαλφτερο του 

ονομαςτικοφ ρεφματοσ. Σο μεγάλο ρεφμα εκκίνθςθσ των κινθτιρων είναι ανεπικφμθτο για το δίκτυο 

θλεκτροδότθςθσ κακϊσ προκαλεί βφκιςθ τάςθσ ςτο δίκτυο. Για το λόγο αυτό θ ΔΕΗ ζχει κακορίςει κάποια όρια του 

ρεφματοσ εκκίνθςθσ των κινθτιρων ποφ μποροφν να εκκινοφν απευκείασ. Όταν ζνασ κινθτιρασ , κατά τθν εκκίνθςθ 

ξεπερνά τα όρια ποφ ζχει κζςει θ ΔΕΗ, τότε απαιτείται κάποιο ςφςτθμα εκκίνθςθσ ςτον κινθτιρα αυτό με ςκοπό τθ 

μείωςθ του ρεφματοσ εκκίνθςθσ. 

Για τουσ τριφαςικοφσ κινθτιρεσ βραχυκυκλωμζνου δρομζα , ζνα πολφ δθμοφιλζσ και διαδεδομζνο ςφςτθμα 

εκκίνθςθσ είναι αυτό το αςτζρα τριγϊνου (Τ-Δ).Σο εξάρτθμα του απαιτείται είναι ζνασ διακόπτθσ  Τ-Δ ποφ υπάρχει 

ςτον κινθτιρα Ο διακόπτθσ αυτόσ είναι αυτόματοσ ι –ςπανιότερα– χειροκίνθτοσ.   

Πϊσ λειτουργεί…: Σο ςκεπτικό είναι ότι, όταν ο τριφαςικόσ κινθτιρασ λειτουργεί με τθ ςυνδεςμολογία των τριϊν 

φάςεϊν του ςε αςτζρα, απορροφά μικρότερο ρεφμα, ςυνικωσ το 1/3 του ρεφματοσ απ’ ότι ςε απευκείασ εκκίνθςθ. 

Αυτό ποφ γίνεται λοιπόν είναι ότι κατά τθν τροφοδοςία με ρεφμα, ο κινθτιρασ ξεκίνα με ςυνδεςμολογία αςτζρα 

(απορροφϊντασ μικρότερο ρεφμα εκκίνθςθσ). τθ ςυνζχεια, και μετά από προκακοριςμζνο χρόνο (τθσ τάξθσ των 5 -

7 sec), είτε χειροκίνθτα, είτε αυτόματα με τθ βοικεια ενόσ χρονικοφ ποφ περιλαμβάνει ο αυτόματοσ διακόπτθσ  Τ-

Δ, ζχουμε μετατροπι τθσ ςυνδεςμολογίασ ςε τρίγωνο και τθν κανονικι πια λειτουργία του κινθτιρα. 

Τ                                 Δ 

 

 

 


