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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 | Κατασκευή Τρίτου Μέρους: 

Συναρµολόγηση Τηλεχειριστηρίου 
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Για την ενότητα αυτή απαιτούνται τα εξής: 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Κόφτης 
• Στραυροκατσάβιδο 
• Κατσαβίδι 
• Μυτερή πένσα 
• Δράπανο  
• Κολλητήρι 
• Τρυπάνι 6mm 
• Μέγγενη 
• Μαρκαδόρος 

 

• Κουτί ελέγχου 
• 2 κόκκινοι διακόπτες 
• 2 µαύροι διακόπτες 
• 2 κροκοδειλάκια (ένα κόκκινο και ένα 

µαύρο) 

• Κόκκινο καλώδιο µε καπάκι για ασφάλεια 
• Μονωτική ταινία 
• Άσπρο καλώδιο µπαταρίας 
• 1 κόκκινο καλώδιο νούµερο 24 
• 1 µαύρο καλώδιο νούµερο 24 
• Ασφάλεια 10Α 

Χρόνος: Η ενότητα αυτή χρειάζεται περίπου 5 ώρες για να ολοκληρωθεί: 

 1 ώρα για την ετοιµασία του κουτιού ελέγχου. 
 1 ώρα για την ετοιµασία του καλωδίου µπαταρίας. 
 1 ώρα για τη συγκόληση των κόκκινων διακοπτών. 
 1 ώρα για τη συγκόληση των µαύρων διακοπτών. 
 1 ώρα για το τελείωµα του κουτιού. 
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Ηλεκτρικό Διάγραµµα Τηλεχειριστηρίου 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται το διάγραµµα του ηλεκτρικού κυκλώµατος 
του οχήµατος. Το διάγραµµα αυτό αποτελεί µια τεχνική απεικόνιση, η οποία 
παρουσιάζει τις διάφορες ενώσεις.Μπορούµε να συµβουλευόµαστε το διάγραµµα 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της ενότητας, για να καταλάβουµε µε 
ποιο τρόπο και για ποιο λόγο δουλεύει η καλωδίωση του οχήµατος.  
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Bήµα 1ο | Συγκέντρωση εξαρτηµάτων του τηλεχειριστηρίου 

 

Υλικά 

• Μαύρο κουτί ελέγχου (τηλεχειριστήριο) 
• 2 κόκκινοι διακόπτες  
• 2 µαύροι διακόπτες 
• 2 κροκοδειλάκια 
• Κόκκινο καλώδιο µε ασφάλεια 
• Ασφάλεια 10Α 
• Άσπρο καλώδιο 
• 1 κόκκινο καλώδιο 
• 1 µαύρο καλώδιο 

 

 

 

Παρατήρηση: Εντοπίζουµε τα δοκιµαστικά καλώδια (κόκκινο - µαύρο) που 
χρησιµοποιούµε για να ελέγξουµε τους κινητήρες στην προηγούµενη ενότητα. 
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Bήµα 2ο | Ετοιµασία του κουτιού ελέγχου 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Μαρκαδόρος 
• Δράπανο 
• Τρυπάνι 6mm 
• Μέγγενη 

• Κουτί ελέγχου 

 

1. Χρησιµοποιούµε τον µαρκαδόρο για να σηµειώσουµε τα σηµεία που θα 
κάνουµε τις τρύπες πάνω στο κουτί ελέγχου. Τα σηµεία που θα γίνουν οι 
τρύπες φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

 

Βεβαιωνόµαστε ότι οι τρύπες είναι τουλάχιστον σε απόσταση 1cm από τις 
γωνίες του κουτιού, έτσι ώστε να χωρέσουν στο κουτί οι διακόπτες. Συνολικά 
πρέπει να γίνουν έξι τρύπες ως ακολούθως: 

• Μία τρύπα στο κέντρο της µπροστινής πλευράς του κουτιού, από την οποία 
θα περάσει το καλώδιο τηλεχειρισµού. 

Καλώδιο τηλεχειρισμού

Καλώδιο μπαταρίας
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• Μία τρύπα στο κέντρο της πίσω πλευράς του κουτιού, απ’όπου θα περάσει 
το καλώδιο της µπαταρίας. 

• Δύο τρύπες στο αριστερό (σύµφωνα µε την εικόνα) µέρος της µπροστινής 
πλευράς του κουτιού, απ’όπου θα περάσουν οι διακόπτες που ελέγχουν την 
κάθετη κίνηση του οχήµατος. 

• Δύο τρύπες στην πάνω πλευρά του κουτιού, απ’όπου θα περάσουν οι 
διακόπτες που ελέγχουν την οριζόντια κίνηση του οχήµατος. 

 

2. Στερεώνουµε το κουτί στη µέγγενη και χρησιµοποιούµε το τρυπάνι µε το 
τρυπάνι 6mm, για να ανοίξουµε τις τρύπες στο κουτί. 
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Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του καλωδίου της µπαταρίας (καλώδιο 
τροφοδοσίας) 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Κόφτης 
• Μέγγενη 

• Άσπρο καλώδιο (ηχείων) 
• 2 κροκοδειλάκια 
• Κόκκινο καλώδιο µε το καπάκι της 

ασφάλειας 

• Μονωτική ταινία 
• Κόκκινο καλώδιο 
• Μαύρο καλώδιο 

 

1. Κόβουµε ένα κοµµάτι 7,5cm από το κόκκινο καλώδιο και ένα κοµµάτι 7,5cm 
από το µαύρο καλώδιο. Τα κοµµάτια αυτά θα µας χρειαστούν στη συνέχεια. 

 

2. Κόβουµε το υπόλοιπο κόκκινο και µαύρο καλώδιο σε τέσσερα ίσα µέρη το 
καθένα. Τα οκτώ κοµµάτια που θα προκύψουν θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 12,5cm το καθένα. Αφαιρούµε περίπου 1cm από τη µόνωση του 
κάθε κοµµατιού, µόνο από τη µία πλευρά. 

 

3. Παίρνουµε τις γυµνές άκρες των κόκκινων καλωδίων και τις «στρίβουµε» 
µεταξύ τους, ώστε να ενωθούν δηµιουργώντας ένα «µατσάκι». Κάνουµε το 
ίδιο και για τα µαύρα καλώδια. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην πιο κάτω 
εικόνα. 

 

4. Παίρνουµε το άσπρο καλώδιο της µπαταρίας και εντοπίζουµε ποιο από τα 
δύο σύρµατα που το αποτελούν είναι το θετικό και ποιο το αρνητικό. (Το 
θετικό είναι αυτό που έχει εργοστασιακή επιγραφή µε µαύρα γράµµατα στο 
πλευρό του). 

 

5. Προσεκτικά ξεχωρίζουµε τα δύο σύρµατα που αποτελούν το άσπρο καλώδιο 
για περίπου 2,5cm από τη µία πλευρά και 35cm από την άλλη πλευρά. 

 

6. Από τα δύο σύρµατα των 35cm παίρνουµε το θετικό και κόβουµε 33cm 
αφήνοντας 2cm. Αυτά τα 2cm θα ενωθούν µε το κόκκινο καλώδιο που 
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περιλαµβάνει την ασφάλεια. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα που 
ακολουθεί. 

 

 

 

7. Αφαιρούµε περίπου 1,3cm µονωτικού υλικού και από τις δύο µεριές του 
κόκκινου καλωδίου που περιλαµβάνει την ασφάλεια. 

 

8. Αφαιρούµε περίπου 1,3cm µονωτικού υλικού και από τα 4 άκρα του άσπρου 
καλωδίου µπαταρίας. 

 

9. Ενώνουµε το µικρό κόκκινο καλώδιο που περιέχει την ασφάλεια µε το 
θετικό σύρµα του καλωδίου της µπαταρίας (είναι το καλώδιο από το οποίο 
αφαιρέσαµε 33cm µονωτικού υλικού). Στρίβουµε τα δύο σύρµατα µαζί και τα 
κολλάµε µε το κολλητήρι. Καλύπτουµε την ένωση µε µονωτική ταινία. 

 

10. Ενώνουµε το κόκκινο κροκοδειλάκι µε το κόκκινο καλώδιο που περιλαµβάνει 
την ασφάλεια. Ενώνουµε το µαύρο κροκοδειλάκι µε το άλλο καλώδιο της 
µπαταρίας. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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11. Περνάµε την άλλη πλευρά του καλωδίου µπαταρίας (αυτό µε τα δύο 
χωρισµένα σύρµατα χωρίς τα κροκοδειλάκια) µέσα από την τρύπα στην πίσω 
πλευρά του κουτιού ελέγχου και δένουµε κόµπο στη βάση της τρύπας, αφού 
έχουµε περάσει µέσα περίπου 15cm καλωδίου. 

 

12. Παίρνουµε το θετικό σύρµα από το άσπρο καλώδιο. Ενώνουµε το θετικό αυτό 
σύρµα µε το «µατσάκι» των 4 µικρών κόκκινων καλωδίων (που φτιάξαµε στο 
τρίτο στάδιο του βήµατος 3). Τα στρίβουµε όλα µεταξύ τους ώστε να γίνει 
µία καλή ένωση και µετά τα κολλάµε µε το κολλητήρι. Κάνουµε το ίδιο για 
το άλλο άσπρο σύρµα (αρνητικό), το οποίο και ενώνουµε µε το «µατσάκι» 
των 4 µικρών µαύρων καλωδίων. Μόλις τελειώσουν οι συγκολήσεις, 
καλύπτουµε τις ενώσεις µε µονωτική ταινία. 

 

13. Αφαιρούµε µονωτικό υλικό, περίπου 4mm από το καθένα από τα 4 κόκκινα 
και τα 4 µαύρα σύρµατα.  
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Bήµα 4ο | Ένωση καλωδίων µε διακόπτες 

 

Υλικά 

• 2 κόκκινοι διακόπτες 
• 2 µαύροι διακόπτες 
• Κουτί ελέγχου 
• Καλώδιο µπαταρίας 

 

1. Περνάµε περίπου 20cm από το καλώδιο τηλεχειρισµού µέσα από την τρύπα 
στην µπροστινή πλευρά του κουτιού ελέγχου (η µπροστινή πλευρά έχει 3 
τρύπες) και δενουµε ένα κόµπο στη βάση της τρύπας για την αποφυγή 
τραβήγµατος του καλωδίου. 

 

2. Αφαιρούµε περίπου 15cm από το µονωτικό υλικό του καλωδίου 
τηλεχειρισµού. Στο εσωτερικό θα βρούµε 8 χρωµατιστά καλωδιάκια. Από 
αυτά θα χρησιµοποιήσουµε µόνο τα 6, οπότε κόβουµε και αφαιρούµε το 
κόκκινο και το καφέ. Από τα υπόλοιπα καλώδια αφαιρούµε το µονωτικό 
υλικό κατά περίπου 7 mm, ώστε να φανούν τα εσωτερικά σύρµατα. 

 

3. Μελετάµε προσεκτικά τις εργοστασιακές ενδείξεις πάνω στους διακόπτες. 
Πάνω στους κόκκινους διακόπτες υπάρχουν οι ενδείξεις: “C (Common)”, “NO 
(Normally Open)” και “NC (Normally Connected)”. 

 

4. Πάνω σε ένα κόκκινο διακόπτη συγκολλούµε: 

• Στη θέση “C” το κίτρινο καλώδιο από το καλώδιο τηλεχειρισµού. 

• Στη θέση “NO” ένα από τα κόκκινα σύρµατα από το «µατσάκι». 

• Στη θέση ”NC” ένα από τα µαύρα σύρµατα από το «µατσάκι». 

 

5. Στον δεύτερο κόκκινο διακόπτη συγκολλούµε: 

• Στη θέση “C” το πορτοκαλί καλώδιο από το καλώδιο τηλεχειρισµού. 

• Στη θέση “NO” ένα από τα κόκκινα σύρµατα από το «µατσάκι». 

• Στη θέση ”NC” ένα από τα µαύρα σύρµατα από το «µατσάκι». 
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6. Πάνω στον µαύρο διακόπτη συγκολούµε:  

• Στην ένωση πάνω αριστερά, το άσπρο σύρµα από το καλώδιο τηλεχειρισµού 
µαζί µε ένα µικρό κοµµάτι σύρµατος οποιουδήποτε χρώµατος, το οποίο θα 
καταλήξει χιαστί στην ένωση κάτω δεξιά.  

• Στην ένωση πάνω δεξιά, το µπλε σύρµα από το καλώδιο τηλεχειρισµού 
µαζί µε ένα µικρό κοµµάτι σύρµατος οποιουδήποτε χρώµατος, το οποίο θα 
καταλήξει χιαστί στην ένωση κάτω αριστερά. 

• Στην ένωση στη µέση αριστερά, ένα από τα µαύρα σύρµατα από το 
«µατσάκι». 

• Στην ένωση στη µέση δεξιά, ένα από τα κόκκινα σύρµατα από το µατσάκι. 

  

7. Πάνω στον δεύτερο µαύρο διακόπτη συγκολούµε: 

• Στην ένωση πάνω αριστερά, το µαύρο σύρµα από το καλώδιο τηλεχειρισµού 
µαζί µε ένα µικρό σύρµα οποιουδήποτε χρώµατος, το οποίο θα καταλήξει 
χιαστί στην ένωση κάτω δεξιά. 

• Στην ένωση πάνω δεξιά, το πράσινο σύρµα από το καλώδιο τηλεχειρισµού 
µαζί µε ένα µικρό κοµµάτι σύρµατος, το οποίο θα καταλήξει χιαστί στην 
ένωση κάτω δεξιά. 

• Στην ένωση στη µέση αριστερά, ένα από τα µαύρα σύρµατα από το 
«µατσάκι». 

• Στην ένωση στη µέση δεξιά, ένα από τα κόκκινα σύρµατα από το 
«µατσάκι». 
 

 

Προσοχή! Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να γίνουν αργά και σταθερά. Δεν θα 
πρέπει να ακουµπούν τα σύρµατα µεταξύ τους, γιατί θα δηµιουργηθεί 
βραχυκύκλωµα. Επίσης, µετά το πέρας των συγκολλήσεων, θα πρέπει να 
ελέγξουµε αν τα σύρµατα έχουν κολλήσει καλά µετακινώντας τα ελαφρά δεξιά – 
αριστερά. 
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C    NO    NC C    NO    NC
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Bήµα 5ο | Ολοκλήρωση του τηλεχειριστηρίου  

 

Εργαλεία Υλικά 

• Κατσαβίδι 
• Μυτερή Πένσα 

• Κουτί ελέγχου 
• Καλωδιωµένοι διακόπτες 

 

1. Αφαιρούµε τα πλαστικά καπάκια από τους κόκκινους διακόπτες. Ξεβιδώνουµε 
τα παξιµάδια που βρίσκονται στον κορµό του διακόπτη. Περνάµε τους 
διακόπτες από τις δύο τρύπες στο µπροστινό µέρος του κουτιού ελέγχου. 
Οι διακόπτες αυτόι θα κινούν το όχηµα κατακόρυφα (πάνω-κάτω). Πριν 
βιδώσουµε, ελέγχουµε αν έχουµε βάλει σωστά τους διακόπτες, δηλαδή αν 
αυτός που έχουµε βάλει κάτω, όντως οδηγεί το όχηµα προς τα κάτω. 

 

2. Κάνουµε την ίδια διαδικασία και για τους µαύρους διακόπτες, οι οποίοι 
ελέγχουν την οριζόντια κίνηση του οχήµατος. 

 

Τέλος! 


