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Θερµοστάτες Χώρου-Κατηγορίες, ∆υνατότητες.
Αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε εγκατάστασης θέρµανσης και ψύξης. Βρίσκονται πάντα
δίπλα µας. Ερχόµαστε σε φυσική επαφή µαζί τους δυο η περισσότερες φορές κάθε µέρα. Πρόκειται
για τους οικιακούς θερµοστάτες χώρου που τη λειτουργία τους, τις λεπτοµέρειες που τους
διακρίνουν, τα χαρακτηριστικά και την τεχνολογία τους συχνά αγνοούµε.
Προσπαθώντας να αποδώσουµε κάποιο ορισµό θα µπορούσαµε να πούµε ότι µε τον όρο
Θερµοστάτης Χώρου εννοούµε την ηλεκτροµηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική διάταξη η οποία
είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης ενός οικιακού χώρου µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διατηρείται η θερµοκρασία του χώρου αυτού σταθερή στο επιθυµητό επίπεδο που
ορίζεται από το χρήστη.
Ο θερµοστάτης χώρου αλλά και σχεδόν πάντα οποιοσδήποτε θερµοστάτης είναι ένας µηχανισµός
έλεγχου της θερµοκρασίας χώρου που περιλαµβάνει τρία τµήµατα. Το πρώτο είναι το υποσύστηµα
µέτρησης της θερµοκρασίας του χώρου. Το δεύτερο είναι το υποσύστηµα εισαγωγής της
επιθυµητής θερµοκρασίας του χρήστη. Το τρίτο είναι ο µηχανισµός που εκτελώντας ενέργειες µε
βάση συγκεκριµένη λογική χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που συλλέγουν τα δυο πρώτα τµήµατα και
ανάλογα ενεργοποιεί η απενεργοποιεί τη µονάδα ψύξης ή θέρµανσης.
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Τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των θερµοστατών χώρου είναι:
a. Το εύρος της θερµοκρασίας ρύθµισης. Αφορά το πάνω και το κάτω θερµοκρασιακό
όριο µεταξύ των οποίων ο χρήστης µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε θερµοκρασία και ο
θερµοστάτης µπορεί αποτελεσµατικά να λειτουργήσει. Συνήθως το εύρος αυτό είναι
από +5°C έως +30°C.
b. Αν ο θερµοστάτης έχει επιτύχει θερµοκρασία χώρου όσο ακριβώς η επιθυµητή τότε το
διαφορικό του θερµοστάτη αναφέρεται στο πόσο πρέπει κατ’ ελάχιστο να µεταβληθεί η
θερµοκρασία του χώρου από το επιθυµητό επίπεδο ώστε ο θερµοστάτης να
ενεργοποιηθεί ξανά. Μικρό διαφορικό σηµαίνει ανετότερες θερµοκρασιακές συνθήκες
διαβίωσης και ακριβέστερο έλεγχο. Όµως σηµαίνει και αυξηµένο κίνδυνο µετάπτωσης
σε κατάσταση µη επιθυµητής ταλάντωσης. Συνηθισµένες τιµές είναι 0.5°C έως 1°C που
αποτελούν καλό συµβιβασµό άνεσης και ασφάλειας.
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c. Η ακρίβεια της µέτρησης αναφέρεται στο πόσο κοντά στην πραγµατική είναι η
θερµοκρασία που µετράει ο θερµοστάτης ανιχνεύοντας τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος χώρου. Για τις απαιτήσεις της οικιακής θέρµανσης και ψύξης θεωρείται
ικανοποιητική η ακρίβεια που κυµαίνεται από ±0.5°C έως ±1.5°C.
Κατηγορίες Θερµοστατών Χώρου
1 .Κατηγορία Ηλεκτροµηχανικών Θερµοστατών
Συνηθέστερα συναντάµε τους ∆ιµεταλλικούς Θερµοστάτες χώρου. Πρόκειται για θερµοστάτες που
χρησιµοποιούν για τη λειτουργία τους το φαινόµενο της διαστολής των σωµάτων όπως αυτό
εφαρµόζεται πάνω σε ένα κατάλληλης κατασκευής µεταλλικό έλασµα αποτελούµενο από δυο
διαφορετικά µέταλλα. Η κατασκευή τους είναι απλή και οικονοµική. Πλεονεκτούν στο ότι δεν
παράγουν θερµότητα κατά τη λειτουργία τους και άρα µε άµεσο τρόπο αισθάνονται τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Έχουν όµως µειωµένη ακρίβεια στη µέτρηση της
θερµοκρασίας του χώρου και η συµπεριφορά τους αλλοιώνεται µε το πέρασµα του χρόνου όπως
συµβαίνει σε όλα τα ηλεκτροµηχανικά συστήµατα. Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και οι
θερµοστάτες Αµπούλας. Αυτοί χρησιµοποιούν για τη λειτουργία τους το φαινόµενο της διαστολής
των σωµάτων όπως αυτό εφαρµόζεται σε µια αµπούλα που περιέχει αέριο. Η λειτουργία τους είναι
παρόµοια να αυτή των διµεταλλικών. Πλεονεκτούν ως προς το ότι δεν επηρεάζονται σε µεγάλο
βαθµό από το πέρας του χρόνου και η λειτουργία τους παραµένει σχετικά σταθερή. Είναι
οικονοµικοί και δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους πλην αυτού που
καταναλώνουν οι ενδεικτικές λυχνίες αν υπάρχουν. Σε µερικές σύγχρονες κατασκευές και για
λόγους που αφορούν την επίτευξη µεγαλύτερης ακρίβειας λειτουργίας (κυρίως µείωση του
διαφορικού) οι κατασκευαστές ενσωµατώνουν και µια ηλεκτρική αντίσταση που καταναλώνει ένα
πολύ µικρό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας. Πλεονεκτούν επιπλέον κατά το ότι ο χειρισµός τους µπορεί
να γίνει και σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος. Για την εισαγωγή της επιθυµητής θερµοκρασίας
χρησιµοποιείται συνήθως ο οικείος περιστροφικός επιλογέας που είναι απλός στη χρήση του και
τον οποίο µπορούν ακόµα και άτοµα µε περιορισµένη όραση π.χ. ηλικιωµένοι να δουν, να
αντιληφθούν και να λειτουργήσουν.
2. Ηλεκτρονικοί θερµοστάτες.
Οι θερµοστάτες αυτοί απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν και εκτελούν γενικά
ακριβέστερο έλεγχο της θερµοκρασίας χώρου. Η λειτουργία τους παραµένει απολύτως αναλλοίωτη
κατά το πέρασµα του χρόνου. Ένας τέτοιος θερµοστάτης έχει ουσιαστικά τη ίδια συµπεριφορά
κατά τη διάρκεια της 30ετούς -ας υποθέσουµε- διάρκειας ζωής του. Στους ηλεκτρονικούς
θερµοστάτες δε χρησιµοποιείται η µεταβολή κάποιου µηχανικού µεγέθους προκειµένου να
ανιχνευθεί η θερµοκρασία περιβάλλοντος αλλά αντίθετα η µεταβολή κάποιου ηλεκτρικού
µεγέθους. Συνήθως χρησιµοποιείται η µεταβολή µε τη θερµοκρασία της ηλεκτρικής αντίστασης
εξαρτηµάτων που λέγονται NTC (negative temperature coefficient) ή PTC (positive temperature
coefficient). Η ανίχνευση της ηλεκτρικής αντίστασης των εξαρτηµάτων αυτών αποκαλύπτει την
θερµοκρασία περιβάλλοντος στην οποία βρίσκονται. Εκτός από τα NTC και PTC που
χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στους ηλεκτρονικούς θερµοστάτες υπάρχουν και άλλα που
όµως δε συναντώνται συχνά για διάφορους λόγους. Έτσι µερικές φορές συναντάµε ολοκληρωµένα
κυκλώµατα σαν αισθητήρια θερµοκρασίας που µετατρέπουν σε κάποιο αναλογικό ηλεκτρικό
µέγεθος τη θερµοκρασία του χώρου π.χ. ηλεκτρική τάση, ένταση, συχνότητα ή ψηφιακό µέγεθος
όπως κάποια ψηφιακή λέξη. Η χρήση τέτοιων αισθητηρίων απλοποιεί συνήθως την σχεδίαση του
θερµοστάτη και αυξάνει το κόστος δίχως να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε θέµατα
ακρίβειας της µέτρησης. Γι αυτό δε χρησιµοποιούνται συχνά σε οικιακούς θερµοστάτες χώρου.
Άλλες µέθοδοι µέτρησης της θερµοκρασίας όπως η χρήση µεταβλητών αντιστάσεων ΡΤ100 ή
ΡΤ1000 ή ακόµα και θερµοστοιχείων δεν απαντώνται ποτέ σε θερµοστάτες χώρου διότι είναι
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λύσεις ακριβές των οποίων τα πλεονεκτήµατα παραµένουν αναξιοποίητα στην οικιακή θέρµανση
και ψύξη.
Σε τέτοιους θερµοστάτες χρησιµοποιοείται ηλεκτρονικό υποσύστηµα ελέγχου ηλεκτρονικής
αναλογικής ή ψηφιακής τεχνολογίας. Η διαφορά µεταξύ των δυο έχει να κάνει µε τον τρόπο που ο
θερµοστάτης επεξεργάζεται την θερµοκρασία χώρου και την επιθυµητή από το χρήστη τιµή ώστε
να ελέγξει το σύστηµα θέρµανσης/ ψύξης. Γενικά οι αναλογικοί ηλεκτρονικοί θερµοστάτες είναι
απλούστεροι και οικονοµικότεροι. Οι δυνατότητές τους εξαντλούνται στον απλό θερµοκρασιακό
έλεγχο της εγκατάστασης. Οι ψηφιακοί αντίθετα µπορούν να εκτελέσουν τις λειτουργίες των
αναλογικών αλλά επιπλέον επειδή συνήθως διαθέτουν µικροελεγκτή µπορούν να εφαρµόσουν
περισσότερο πολύπλοκες και έξυπνες διαδικασίες ελέγχου του συστήµατος θέρµανσης/ ψύξης. Είτε
αναλογικοί είτε ψηφιακοί οι ηλεκτρονικοί θερµοστάτες µπορεί να περιλαµβάνουν και επιπλέον
λειτουργίες όπως η δυνατότητα ενεργοποίησης του παρασκευαστή ζεστου νερού χρήσης (boiler),
αντιστροφή της λειτουργίας για θέρµανση και ψύξη, ταχύτητες για τον ανεµιστήρα προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν σε συστήµατα fan-coils κ.α. Οι ψηφιακοί επιπλέον διαθέτουν πλήθος πρόσθετων
λειτουργιών όπως η αυτόµατη ελάττωση της επιθυµητής θερµοκρασίας λειτουργίας κατά τη
διάρκεια της νύχτας η ακόµα και η µέτρηση της συνολικής ώρας ενεργοποίησης του συστήµατος
θέρµανσης ή ψύξης για λόγους τακτικής συντήρησης και εκτίµησης του κόστους.
Μια ενδιαφέρουσα υποκατηγορία ηλεκτρονικών θερµοστατών αποτελούν οι χρονοθερµοστάτες. Ο
χρονοθερµοστάτης εκτελεί πρόγραµµα και ρυθµίζει τη θερµοκρασία του χώρου βασιζόµενος στην
καταλληλότερη για εκείνη τη στιγµή τιµή της θερµοκρασίας. Έτσι π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας
µπορεί να λειτουργεί σε ελαττωµένη θερµοκρασία, κατά το µεσηµέρι και το απόγευµα σε κανονική
ενώ τις πρωινές ώρες που κανείς δε βρίσκεται στο σπίτι να χαµηλώνει πολύ ή και να κλείνει
εντελώς τη θέρµανση. Ο κύκλος επανάληψης µπορεί εκτός από ηµερήσιος να είναι εβδοµαδιαίος ή
και µηνιαίος.
Τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκαν και άλλες κατηγορίες ηλεκτρονικών θερµοστατών όπως οι
τηλεχειριζόµενοι. Αυτοί συνήθως συνδέονται µε την τηλεφωνική γραµµή της κατοικίας ή
επικοινωνούν µε το δίκτυο GSM της κινητής τηλεφωνίας. ∆ίνουν τη δυνατότητα να
ενεργοποιήσουµε το σύστηµα θέρµανσης πριν φτάσουµε στη κατοικία, µια δυνατότητα ιδιαίτερα
χρήσιµη στην περίπτωση του παγωµένου από τη µακρόχρονη απουσία εξοχικού. Επίσης µπορούµε
να κλείσουµε το σύστηµα θέρµανσης ή ψύξης στην περίπτωση που κατά τη αποχώρηση αυτό
ξεχάστηκε ανοικτό.
Μια επιπλέον κατηγορία, αυτή των ασύρµατων θερµοστατών, βρίσκει εφαρµογή σε ειδικές αν και
όχι πάντα σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να διέλθουν καλώδια µεταξύ λεβητοστασίου
και χώρων διαβίωσης. Έτσι σε περιπτώσεις πετρόκτιστων κατοικιών ή σε διατηριταία- µνηµιακά
κτήρια που δεν επιτρέπεται η διάτρηση, η επίτοιχη τοποθέτηση και το πέρασµα καλωδίων οι
θερµοστάτες αυτοί αποτελούν τη λύση.
Οι θερµοστάτες που περιγράφηκαν παραπάνω ελέγχουν συστήµατα που λειτουργούν µε βάση τον
έλεχχο ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ (On/Off control). Στα συστήµατα αυτά ο θερµοστάτης διατηρεί
ενεργοποιηµένη την παροχή θερµότητας µέσω καυστήρα ή ηλεκτροβάνας προκειµένου να θερµάνει
το χώρο όσο η θερµοκρασία του είναι κατώτερη της επιθυµητής. Η παροχή διακόπτεται όταν
επιτευχθεί η θερµοκρασία και διατηρείται έως ότου η θερµοκρασία του χώρου ελαττωθεί της
επιθυµητής τουλάχιστον όσο το διαφορικό του θερµοστάτη. Ο έλεγχος αυτός εφαρµόζεται σε
χώρους µε µικρή θερµοχωρητικότητα και γενικά επιτυγχάνει µέτριας ακρίβειας ρύθµιση της
θερµοκρασίας. Στις περιπτώσεις που η χρήση του ελέγχου On/Off είναι απαγορευτική
χρησιµοποιούνται θερµοστάτες αναλογικής εξόδου που εκτελούν αναλογικό έλεγχο (Proportional).
Για καλύτερα αποτελέσµατα οι σύγχρονες ψηφιακές σχεδιάσεις χρησιµοποιούν έλεγχο PI
(Proportonal Integral) η ακόµα και PID (Proporional Integral Derivative).
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