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On
Όταν κάποιος µπει σε έναν σκοτεινό δωµάτιο, η πρώτη κίνηση που κάνει µόλις
ανοίξει την πόρτα, είναι να ψάξει να βρει το πλήκτρο του διακόπτη για να ανάψει το
φως.
Αυτόµατη, συνηθισµένη κίνηση, που σήµερα την ξέρουν και τα µικρά παιδιά.
∆εν ήταν όµως έτσι τα πράγµατα πριν από 100 χρόνια.
Η επανάσταση ξεκίνησε τότε, µε την εφεύρεση του ηλεκτρικού λαµπτήρα. Το1899
άρχισε να δηµιουργείται η ανάγκη για το ασφαλές και σίγουρο άναµµα και σβήσιµο
του από τον καθένα. Έτσι γεννήθηκε ο διακόπτης για τον έλεγχο του φωτισµού.
Η Siemens, µια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην
κατασκευή διακοπτών κλείνει 100 χρόνια ιστορίας στον
χώρο.
Την εκατόχρονη αυτή ιστορία θα προσπαθήσει να
παρουσιάσει το άρθρο αυτό, δοκιµάζοντας ακόµη να
κάνει µια προσπάθεια πρόβλεψης για τους διακόπτες του
νέου αιώνα.
Σκοπός και στόχος της εργασίας αυτής είναι, να
θυµηθούν οι παλαιότεροι και να αποχτήσουν
περισσότερη γνώση οι νεώτεροι που ασχολούνται η που θέλουν να ασχοληθούν µε
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων στην χώρα µας.
H προϊστορία
Η εποχή των διακοπτών ξεκινά µε την εφεύρεση του ηλεκτρικού λαµπτήρα από τον
Εντισον το 1880. Ο µεγάλος αυτός εφευρέτης είχε διαγνώσει την ανάγκη ελέγχου του
λαµπτήρα και είχε ξεκινήσει την κατασκευή
των πρώτων διακοπτών για τον έλεγχο
του φωτισµού. Για να γίνεται η χρήση του
νέου -για την εποχή- τρόπου φωτισµού,
έγινε απαραίτητος ο έλεγχος της ροής του
ηλεκτρικού ρεύµατος µεταξύ της
ηλεκτρικής πηγής και της πηγής
φωτισµού. Ο έλεγχος αυτός έπρεπε να
γίνεται µε ασφάλεια, άνεση, εύκολα και
οικονοµικά.
Την εποχή εκείνη, οι ανταγωνιστές του
ηλεκτρισµού στον φωτισµό ήταν το
φωταέριο και το πετρέλαιο. Για να µην
δηµιουργηθεί αλλαγή στις συνήθειες των
ανθρώπων, οι πρώτοι διακόπτες έγιναν
περιστροφικοί ώστε να έχουν τον ίδιο
τρόπο χρήσης όπως οι βάνες για το
φωταέριο και οι µηχανισµοί για τις λάµπες
πετρελαίου. Εποµένως, η σύγκριση για
την χρήση του ηλεκτρισµού θα έπρεπε
είναι εύκολη και να δίδει φανερά
πλεονεκτήµατα. Στον ηλεκτρισµό, τα
πλεονεκτήµατα ήταν ξεκάθαρα: Το φως
άναβε αµέσως, δεν υπήρχαν καυσαέρια
και µυρουδιές στον χώρο, δεν χρειαζόταν
φυτίλια και ειδικά συστήµατα έναυσης και
ρύθµισης. Ακόµη, ο έλεγχος του φωτισµού
ήταν εύκολος γιατί ένας διακόπτης
µπορούσε να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε και πολύ ποιο εύκολα από µια βάνα
µε τις σωληνώσεις της.
100 χρόνια διακόπτες Siemens
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Η αρχή της εξέλιξης
Όµως, οι πρώτοι διακόπτες είχαν να αντιµετωπίσουν διάφορα προβλήµατα. Το
βασικότερο ήταν, ότι ο τρόπος παραγωγής και διανοµής του ηλεκτρισµού δεν ήταν
ενιαίος. Για παράδειγµα, στην ίδια πόλη η περιοχή υπήρχαν δίκτυα συνεχούς και
εναλλασσόµενου ρεύµατος µε διαφορετικές τάσεις και τρόπους διανοµής. Οι
διακόπτες έπρεπε να λειτουργούν σε όλα τα είδη δικτύων αξιοπρεπώς. Γιαυτό είχαν
τότε µαχαιρωτές επαφές η επαφές σε µορφή βούρτσας.
Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα ήταν η επιλογή των υλικών για την κατασκευή τους.
Χρειαζόταν αγώγιµα υλικά για την σωστή
διέλευση του ρεύµατος και µονωτικά υλικά για
την στήριξη των αγώγιµων. Για αγώγιµο υλικό
χρησιµοποιήθηκε πρώτα ο χαλκός και για
µονωτικό το ξύλο. Στους πρώτους αυτούς
διακόπτες χρησιµοποιήθηκαν λύσεις και
εµπειρίες από την τεχνική του τηλεγράφου. Με
τις επιλογές αυτές άρχισαν οι δυσκολίες να
γίνονται εµφανείς και να δηµιουργούν
προβλήµατα: Ο χαλκός δεν είχε αρκετή αντοχή
στους σπινθήρες και στα τόξα, παρουσίαζε
φαινόµενα οξειδώσεως η φθορά του ήταν
γρήγορη και το ξύλο απορροφούσε υγρασία µε
αποτέλεσµα βραχυκυκλώµατα και διαρροές
ρεύµατος. Έτσι ξεκίνησε η χρήση των
κεραµικών υλικών και ιδιαίτερα της
πορσελάνης σαν βασικό µονωτικό υλικό και
σαν κάλυµµα στους διακόπτες.
Η εύκολη µορφοποίηση της πορσελάνης και η
καλή της µονωτική συµπεριφορά, έδωσαν την
δυνατότητα της δηµιουργίας όχι µόνο
ανθεκτικών και αξιόπιστων διακοπτών αλλά
και µε δυνατότητα διακόσµησης. Έτσι
γεννήθηκαν οι πρώτοι διακόπτες που
µπορούσαν να ξεχωρίσουν από του άλλους, οι
διακόπτες µε design. Ήταν πάντα
περιστροφικοί, η τοποθέτηση τους ήταν πάντα
επίτοιχη, είχαν περίτεχνο χειριστήριο
βασισµένο στα αντίστοιχα από τις λάµπες
πετρελαίου και µερικοί από αυτούς
επιµεληµένη διακόσµηση. Η διακόσµηση περιελάµβανε συνήθως λουλούδια και
διακοσµητικά σχήµατα, γινόταν για κάθε διακόπτη ξεχωριστά, γινόταν µε το χέρι από
ειδικευµένους ζωγράφους, ανάλογα µε το γούστο και τις απαιτήσεις του πλούσιου
πελάτη που ήθελε να έχει φωτισµό µε ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι του. Σιγά – σιγά οι
διακόπτες άρχισαν να γίνονται επώνυµοι και αποκτούν χαρακτήρα. Η Siemens

κατοχύρωσε για πρώτη φορά το όνοµα DELTA για τους διακόπτες της το 1907.
Η εξέλιξη της τεχνικής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ήταν διαφορετική σε κάθε
χώρα. Αντίστοιχη ήταν και η εξέλιξη των διακοπτών. Ο τρόπος κατασκευής των
κτιρίων, τα διαθέσιµα υλικά, οι µέθοδοι και οι τεχνικές δυνατότητες παραγωγής
επέδρασαν και εδώ. Στην Αµερική και στην Αγγλία επικρατούν τότε οι διακόπτες
µοχλού. Στην κεντρική Ευρώπη επικρατούν για εκείνη την εποχή οι περιστροφικοί.
Όµως αρχίζουν να εφαρµόζονται περισσότερο σύνθετες λύσεις µε διακόπτες αλέ
ρετουρ, και αρχίζει πλέον να είναι εµφανής η ανάγκη της κατασκευής ειδικών
διακοπτών για υγρούς χώρους.
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Στην δεκαετία του 1920
Η τεχνική των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αρχίζει να εξαπλώνεται στην Ευρώπη
µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο µε γρήγορους
ρυθµούς. Η ανάγκη για ασφαλείς εγκαταστάσεις
και ηλεκτρολογικά υλικά δηµιουργεί τις πρώτες
προδιαγραφές και τα αντίστοιχα εργαστήρια
ελέγχου. Από το 1920 υπάρχει στην Γερµανία το
εργαστήρια ελέγχου VDE (Verband deutscher
Elektrotechniker) το οποίο ελέγχει διακόπτες αν
πληρούν τις προβλεπόµενες απαιτήσεις. Στα
σπίτια, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται κατά
κανόνα µόνο για φωτισµό, τα καλώδια
τοποθετούνται στους τοίχους εξωτερικά όπως οι
σωλήνες του φωταερίου, αντίστοιχα
τοποθετούνται και οι διακόπτες. Σιγά – σιγά
αρχίζει η χρησιµοποίηση των µεταλλικών σωληνώσεων µε µόνωση από χαρτί για την
όδευση των καλωδίων. Έτσι δηµιουργούνται οι συνθήκες για την κατασκευή
‘’χωνευτών’’ ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου οι σωληνώσεις µε τα καλώδια
εντοιχίζονται. Οι διακόπτες πρέπει να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις.
Αλλάζουν µορφή και αποκτούν άγκιστρα στερεώσεως για να µπορούν να
τοποθετηθούν στα κουτιά εγκαταστάσεων. ∆ιαχωρίζονται πλέον για αυτούς που
προορίζονται για εξωτερική η για αυτούς που προορίζονται για εντοιχισµένη
(χωνευτή) τοποθέτηση. Η βιοµηχανική τους παραγωγή γίνεται πλέον αναγκαία και
ένα νέο υλικό έρχεται να επιδράσει έντονα στον σχεδιασµό τους.
Ο βακελίτης –συνθετικό µονωτικό υλικό µε πολύ καλές µονωτικές ιδιότητες- δίδει
νέες δυνατότητες στην παραγωγή τους για καλύµµατα λαβές και µηχανισµούς.
Η εισαγωγή του βακελίτη επιδρά ουσιαστικά στην παραγωγή των εξαρτηµάτων η
οποία αρχίζει να γίνεται περισσότερο βιοµηχανικά αντί χειροποίητα.
Μετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο
Οι ανάγκες ανοικοδόµησης µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο δηµιούργησαν
µεγάλες απαιτήσεις ηλεκτρολογικού υλικού και διακοπτών βέβαια σε ολόκληρη
σχεδόν την Ευρώπη. Αρχίζουν να εµφανίζονται
και στην κεντρική Ευρώπη οι διακόπτες µοχλού
και µειώνονται οι χρήσεις των περιστροφικών.
Παρουσιάζονται νέες ιδέες για τον διακοπτικό
µηχανισµό οι οποίες ανταγωνίζονται τον κλασικό
περιστροφικό και τον διακόπτη µοχλού:
Πιεστικοί διακόπτες, διακόπτες διπλού πλήκτρου,
τραβηχτοί διακόπτες, διακόπτες πλήκτρου.
Αρχίζει να διαφηµίζεται η ιδέα του άνετου
χειρισµού.
∆εκαετία του 1950 και µια ακόµη εξέλιξη έρχεται να επηρεάσει δραστικά τους
διακόπτες.
Η χρήση των πλαστικών σε όλους τους τοµείς της ζωής αρχίζει να δίδει και στους
διακόπτες χρώµα και νέες φόρµες. Η συνολική εικόνα ενός χώρου µε τα έπιπλα του
τα χρώµατα του και την διακόσµηση του δηµιουργεί ανάγκες αντίστοιχης
προσαρµογής και για τους διακόπτες. Οι διαστάσεις των στοιχείων χειρισµού
µεγαλώνουν. Στην Γερµανία δηµιουργούνται οι προδιαγραφές DIN οι οποίες βάζουν
αυστηρά κριτήρια και ποιοτικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση την παραγωγή και
τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών υλικών. Ακόµη, στην δεκαετία του 1960 εξελίσσεται
η τεχνική συνδέσεων και η Siemens παρουσιάζει τους πρώτους διακόπτες µε
κλέµµες χωρίς βίδες.
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Στην δεκαετία του 1970: Εξέλιξη στην τεχνική και στα υλικά
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Siemens παρουσιάζει στην Γερµανία το
πρόγραµµα DELTA universal σαν πλατφόρµα για
ένα ενιαίο πρόγραµµα διακοπτών και πριζών µε
πολλές λειτουργίες και δυνατότητες. ∆ιαχωρίζεται
ο µηχανισµός από τα πλήκτρα και τα πλαίσια
(ορατά µέρη). Οι διακόπτες αποκτούν ευελιξία
στην επιλογή διαφορετικών σχεδίων υλικών και
χρωµάτων στα ορατά µέρη ενώ παραµένει ο ίδιος
ενιαίος µηχανισµός. Με άλλα λόγια, στον ίδιο
µηχανισµό µπορεί πλέον να τοποθετηθεί µια
µεγάλη ποικιλία από πλήκτρα και πλαίσια. Οι
διακόπτες αρχίζουν να γίνονται στοιχεία του
design στους χώρους, µαζί µε τα έπιπλα, τα
πόµολα τις ταπετσαρίες. Οι πελάτες έχουν
περισσότερες απαιτήσεις και µπορούν να πληρώσουν περισσότερα για αποχτήσουν
αυτό που τους ταιριάζει. Η Siemens χρησιµοποιεί για τα πλήκτρα και τα πλαίσια των
διακοπτών DELTA µέταλλο, ξύλο και νέα πλαστικά υλικά. Οι διακόπτες πλήκτρου
χρησιµοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης.
∆εκαετία 1980: Η επανάσταση των ηλεκτρονικών
Σε αυτή την δεκαετία αρχίζει η εισαγωγή
των ηλεκτρονικών στις λειτουργίες και τις
χρήσεις των διακοπτών. Ο ηλεκτρονικός
διακόπτης ρύθµισης του φωτισµού – το
Dimmer όπως είναι περισσότερο γνωστόςαρχίζει να γίνεται συστατικό στοιχείο στις
οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο
ασύρµατος τηλεχειρισµός αρχίζει να
χρησιµοποιείται και για τον έλεγχο του
φωτισµού στις οικιακές εγκαταστάσεις. Η
Siemens παρουσιάζει το σύστηµα DELTA
Fern. Τηλεχειριστήρια και δέκτες
επικοινωνούν µε υπέρυθρες αχτίνες (IR).
Έχοντας ένα τηλεχειριστήριο µε µπαταρία,
µπορεί κάποιος να ελέγχει τον φωτισµό του
χώρου που βρίσκεται δίδοντας εντολές onoff και dimming. Η τεχνική αυτή δίδει νέες
δυνατότητες και ανέσεις για τον έλεγχο του
φωτισµού στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
κτιρίων µε λιγότερα καλώδια. Ακόµη, η
τεχνική ΙR δίδει την δυνατότητα της
κατασκευής τηλεχειριστηρίων µε αξιόπιστη
αναγνώριση φωνής.
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Η δεκαετία του 1990: Οι µικροεπεξεργαστές µπαίνουν δυναµικά
Στο ξεκίνηµα της δεκαετίας του 1990 το instabus EIB κάνει την εµφάνιση του στην
Γερµανική και στην συνέχεια στην Ευρωπαϊκή
αγορά. Προκύπτει από την συνεργασία
γερµανικών εταιρειών ηλεκτρολογικού υλικού.
H Siemens έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη
αυτή. Με το instabus EIB δηµιουργείται ένα
ευέλικτο ανοικτό σύστηµα χωρίς κεντρική
µονάδα, µε ξεκάθαρη επικοινωνία όλων των
συσκευών του. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει
σε ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίες και
δυνατότητες που ως τότε δεν υπήρχαν, η
υπήρχαν µόνο σε ανεξάρτητα και µεµονωµένα
συστήµατα: Έλεγχος φωτισµού, θέρµανσης και
φορτίων, τηλεχειρισµοί, ηλεκτρικά ρολά,
ενδείξεις. Η ηλεκτρική εγκατάσταση αποκτά
εξυπνάδα και λογική. Αντί συνδέσεις
προγραµµατισµός. Ακούγεται παράξενα αλλά
αρχίζει να γίνεται γεγονός. Οι ‘’έξυπνοι
διακόπτες’’ είναι µια πραγµατικότητα. Αντί των
απλών επαφών, στο ‘’µηχανοστάσιο’’ των
διακοπτών αυτών υπάρχει ένας
µικροεπεξεργαστής. Αυτός επικοινωνεί µέσω
του bus µε άλλους αντίστοιχους
µικροεπεξεργαστές στην ηλεκτρική
εγκατάσταση. Με το πάτηµα ενός πλήκτρου
του διακόπτη γίνονται πλέον πολλές δουλειές.
Πόσες; Όσες χρειάζονται, όσες
προγραµµατίζονται. Οι διακόπτες DELTA της
Siemens περιλαµβάνουν ένα µεγάλο φάσµα
προγραµµάτων. Από το απλό DELTA arte
µέχρι το µοντέρνο DELTA ambiente.
Παράλληλα µε την εξέλιξη των συµβατικών
διακοπτών, η Siemens επενδύει δυναµικά στην
εξέλιξη instabus EIB γιατί πιστεύει στο µέλλον
και έτσι όλα τα προγράµµατα αυτά
συνεργάζονται µε την νέα τεχνική.
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Στο ξεκίνηµα του νέου αιώνα: Προσπάθεια για πρόβλεψη
Η ευκολία στην χρήση, το design, η ευελιξία, προβλέπεται να είναι τα βασικά στοιχεία
των διακοπτών του νέου αιώνα. Αν και
ίσως το όνοµα διακόπτης δεν θα έχει
την ίδια έννοια. Ο όρος ‘’επιφάνειες
χειρισµού’’ (Bedienoberflaechen) είναι
µάλλον περισσότερο περιεκτικός.
Ένα παράδειγµα: ∆ιακόπτης µε
δυνατότητα προγραµµατισµού για οκτώ
εντολές, έξι προγραµµατιζόµενες
φωτεινές ενδείξεις και ενσωµατωµένος
ανιχνευτής κίνησης για το instabus EIB.
Όλα αυτά σε ένα κέλυφος, στο
πρόγραµµα DELTA profil. Εκτός από
αυτά, δηµιουργείται πλέον η
δυνατότητα χρήσης του PC για
εργασίες και εντολές διακοπτών. Στις
οικιακές εγκαταστάσεις instabus EIB,
όλοι οι χειρισµοί και οι ενδείξεις θα
µπορούν να γίνονται παράλληλα από
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τον
Home Assistant σε απλό και εύκολο
στον χειρισµό περιβάλλον. Βέβαια η
εξέλιξη αυτή δίδει και άλλες
δυνατότητες, όπως ο έλεγχος των νέων
οικιακών συσκευών στο ίδιο
περιβάλλον.
Μέχρι που µπορεί να φθάσει η εξέλιξη;
∆εν θα είναι µακρινή η ηµέρα που
µπαίνοντας κάποιος σε ένα χώρο δεν
θα χρειάζεται να ψάχνει για διακόπτη.
Με την παρουσία του και µόνο στον
χώρο θα δηµιουργούνται αυτόµατα
όλες οι συνθήκες που έχει προεπιλέξει
για φωτισµό, κλιµατισµό, αερισµό και
σκίαση.
Προβλέπεται να καταργηθούν οι µέχρι
τώρα γνωστοί συµβατικοί διακόπτες;
Μάλλον όχι.
Τέτοιες αλλαγές σίγουρα δεν
καθιερώνονται γρήγορα όσο γρήγορη
και να είναι η τεχνολογική εξέλιξη.
Συνήθειες χρόνων δεν αλλάζουν
εύκολα. Έτσι, οι συµβατικοί διακόπτες
θα συνυπάρχουν µε τις νέες λύσεις και
τεχνικές.
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Off ?
Σίγουρα, η ιστορία των διακοπτών δεν τελειώνει εδώ. Το µέλλον µας υπόσχεται
πολλά. Οι άνθρωποι του χώρου, οι άνθρωποι της Siemens στην έρευνα και στην
εξέλιξη δεν υφησυχάζουν. Οι ανησυχίες, η έρευνα, οι εξελίξεις των ηλεκτρονικών θα
δηµιουργούν νέα υλικά, νέες φόρµες, νέες τεχνικές δυνατότητες.

Για πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες:
τηλ. 01 6864574, 01 6864573
Fax 01 6864562
και για επικοινωνία µε το Internet, e-mail: eviop@hol.gr
®

Κατατεθειµένο σήµα (λογότυπος) της Eurropean Installation Bus Association
instabus  Κατατεθειµένο σήµα της Siemens AG µε δικαίωµα χρήσης των µελών της ¨InstaGemeinsschaft¨.
Το άρθρο αυτό βασίστηκε στo αντίστοιχο του H. W. Symontschyk στο περιοδικό E-Installation 3/99 της
Siemens µε τίτλο 100 Jahre Schalt-er-lebnisse
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