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Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και έξι (6) σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
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ΜΕΡΟΣ Α: ∆ώδεκα (12) ερωτήσεις .
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
Για τις ερωτήσεις 1- 4 να γράψετε την ορθή απάντηση.
1.

Η ηχοµόνωση των αεραγωγών κλιµατισµού:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

2.

Η θερµοκρασία σε ένα ψυκτικό θάλαµο συντήρησης τροφίµων ρυθµίζεται µεταξύ:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

3.

-7 ºC έως-2 ºC
8,5 ºC έως 9 ºC
4 ºC έως 7 ºC
17 ºC έως 22 ºC

Για οικολογικούς λόγους έχει απαγορευθεί η χρήση του ψυκτικού ρευστού:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

4.

Τοποθετείται στο εσωτερικό των αεραγωγών
∆εν επιτυγχάνει θερµική µόνωση
Τοποθετείται πάνω από τη θερµική µόνωση
Τοποθετείται στο εξωτερικό µέρος των αεραγωγών

R410a
R22
R134a
R407c

Ο συµπιεστής είναι το µέρος της ψυκτικής εγκατάστασης το οποίο:
(α) Μειώνει την πίεση του ψυκτικού µέσου
(β) ∆ίδει θερµότητα στο ψυκτικό µέσο
(γ) Παίρνει θερµότητα από το ψυκτικό µέσο
(δ) Αυξάνει την πίεση του ψυκτικού µέσου

5.

Να γράψετε δύο (2) υλικά κατασκευής των δεξαµενών υγρών καυσίµων και δύο
(2) τρόπους µέτρησης του περιεχοµένου τους.

6.

Να εξηγήσετε τι είναι η “αντλία θερµότητας”.

7.

Να γράψετε τέσσερα (4) κύρια µέρη µιας κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του
αέρα (αεροχειρισµού - AHU) των συστηµάτων κλιµατισµού.

8.

Να γράψετε τέσσερις (4) τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται µείωση των
απωλειών θερµότητας µιας οικοδοµής.

9.

Ένα σύστηµα ελέγχου και αυτοµατισµού αποτελείται από τρία µέρη . Να γράψετε
δύο (2) από αυτά.
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10.

Να γράψετε :
(α) ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι ανεµιστήρες στα συστήµατα κλιµατισµού και
(β) δύο (2) τύπους ανεµιστήρων που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα κλιµατισµού

11. Να εξηγήσετε ποιος είναι ο σκοπός των ξαφριστήρων ( SKIMMER) σε µια
κολυµβητική δεξαµενή.
12. Να ονοµάσετε τέσσερις (4) από τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα ψυκτικά
ρευστά.

ΜΕΡΟΣ Β: Τέσσερις (4) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες.
13.

Στο σχήµα 1 φαίνεται µια συσκευή.
(α) Να ονοµάσετε τη συσκευή αυτή
(β) Να γράψετε τα οκτώ (8) αριθµηµένα µέρη που φαίνονται στο σχήµα 1 και
(γ) Να γράψετε που εγκαθίσταται η συσκευή αυτή.

Σχήµα 1
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14. Στο σχήµα 2 φαίνεται διπλός τοίχος από τούβλο µε επίχρισµα και στις δύο πλευρές
του και στη µέση διάκενο. Να υπολογίσετε το συντελεστή θερµοπερατότητας u του
τοίχου µε τα πιο κάτω δεδοµένα:
δ=50mm (διάκενο)
δ1=20mm (επίχρισµα)
δ2=100mm (τούβλο)
α1=7
α2=20
Κ1 επιχρίσµατος= 0.36 W/m °C
Κ2 τούβλο= 0,9 W/m °C
Κ διάκενου = 0,180 W/m °C

Σχήµα 2

15 . Στους κλειστούς χώρους εγκαθίστανται συστήµατα ¨αερισµού και εξαερισµού¨
(α) Να εξηγήσετε τι διαφορά µεταξύ τεχνητού (µηχανικού) και φυσικού
εξαερισµού και
(β) να κατονοµάσετε τα τέσσερα (4) κύρια µέρη των συστηµάτων τεχνητού
(µηχανικού) εξαερισµού
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16. Όσον αφορά το νερό της κολυµβητικής δεξαµενής να αναφέρετε:
(α) Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται η καθαριότητα και διαύγεια του
(β) Γιατί είναι απαραίτητη η µέτρηση του pH του νερού και
(γ) Ποιο είναι το ιδανικό pH για το νερό αυτό
ΜΕΡΟΣ Γ: ∆ύο (2) ερωτήσεις.
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες
17. Στο σχήµα 3 φαίνεται ο ψυκτικός κύκλος ενός ψυγείου
(α) Να εξηγήσετε το ψυκτικό κύκλο του ψυγείου αυτού και
(β) να αντιγράψετε τον πίνακα 1 στο τετράδιο απαντήσεων . Να συµπληρώσετε
τα κενά, χρησιµοποιώντας την ανάλογη λέξη, επιλέγοντας από τις πιο κάτω:
ψηλή, χαµηλή, αέριο, υγρό.

Σχήµα 3
Πίνακας 1
πίεση
Πριν τον τριχοειδή σωλήνα
Μετά το συµπιεστή
Πριν το συµπιεστή
Πριν τον ατµοποιητή

Κατάσταση ψυκτικού µέσου
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18. Στο σχήµα 4 φαίνονται διάφορα στόµια του αέρα ( γρίλιες).
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Να γράψετε ποιο σκοπό εξυπηρετούν
Να κατονοµάσετε δύο (2) από τα στόµια αέρα που φαίνονται στο σχήµα 4
Να γράψετε µε ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή του µεγέθους τους
Να κατονοµάσετε δύο (2) υλικά κατασκευής των
Να εξηγήσετε πότε χρησιµοποιούνται τα στόµια αέρα µε ρυθµιζόµενα πτερύγια

Σχήµα 4

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ

