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Λύζεηο
ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο.
βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο.

Κάζε

νξζή

απάληεζε

Γηα θάζε κηα από ηηο εξσηήζεηο 1 – 4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε κεηαμύ
ησλ πξνηάζεσλ α, β, γ, δ θαη λα ηηο γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ
ζαο.
1.

Απάληεζε: α) δηαξξνή πξνο ηε γε

2.

Απάληεζε: β) 9,2 V

3.

Απάληεζε: γ) νη ρώξνη απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ

4.

Απάληεζε: γ) 24 Α

Γηα ηηο εξσηήζεηο 5 – 7 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο ηελ
έλδεημε «σζηό» ή «Λάζνο» ζε θάζε κηα από ηηο πξνηάζεηο α, β, γ θαη δ,
αλάινγα κε απηό πνπ ηζρύεη.
5.

Απάληεζε:
α) Λάζνο
β) Λάζνο
γ) σζηό
δ) σζηό
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6.

Απάληεζε:
α) σζηό
β) Λάζνο
γ) σζηό
δ) σζηό

7.

Απάληεζε:
α) Λάζνο
β) σζηό
γ) σζηό
δ) Λάζνο

8.

Απάληεζε:
α) αηζζεηήξαο θαπλνύ
δ) αληίζηαζε ηέινπο γξακκήο
δ) αηζζεηήξαο ζεξκόηεηαο
ζ) ρεηξνθίλεηνο αγγειηήξαο

9.

Απάληεζε:
α) 50 mm
β) 16 mm
γ) 25 mm
δ) 20 mm

10.

Απάληεζε :
(1) θαπζηήξαο
(2) ιέβεηαο
(3) ζεξκαληηθό ζώκα
(4) ζεξκνζηάηεο ρώξνπ

11. Απάληεζε (ηέζζεξα από ηα πην θάησ) :
α) ην θνξηίν ηνπ θπθιώκαηνο
β) ην είδνο ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο ηνπ θπθιώκαηνο
δ) ε κέζνδνο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ
ε) ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
δ) ε ύπαξμε άιισλ θαισδίσλ ζηνλ ίδην ρώξν (νκαδνπνίεζε)
ε) ε ύπαξμε ή κε ζεξκηθήο κόλσζεο ζηε δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ
ζ) ν αξηζκόο ησλ θάζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο
η) ε πηώζε ηάζεο από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ θπθιώκαηνο
12. Απάληεζε:
α) 1 - αθίδα ηνληζκνύ
2 - αγσγόο θαζόδνπ
3 - ζεκείν ειέγρνπ
4 - ειεθηξόδην γείσζεο
β) έλα από ηα πην θάησ
- ηύπνπ αθίδαο Φξάλθιηλ (Franklin)
- ηύπνπ θισβνύ Φάξαληετ ( Faraday)
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε 8 κνλάδεο.
13. Απάληεζε:
α) Η απαηηνύκελε άεξγνο ηζρύο ησλ ππθλσηώλ ππνινγίδεηαη από ηε
ζρέζε:

Q  Pk
Ο ζπληειεζηήο k, από ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο 1, γηα
ζπληειεζηή ηζρύνο ρσξίο δηόξζσζε 0,75 θαη βειηησκέλν
ζπληειεζηή ηζρύνο 0,95 είλαη 0,553.
Δπνκέλσο :

Q  180  0,553  99,54 kVAr

β) δύν από ηα πην θάησ:





κηθξόηεξεο ζεξκηθέο απώιεηεο ζηα θαιώδηα
κηθξόηεξε πηώζε ηάζεο ζηα θαιώδηα
θαιώδηα κηθξόηεξεο δηαηνκήο
ρακειόηεξνη ινγαξηαζκνί από ηελ ΑΗΚ ιόγσ κείσζεο ηεο
απνξξνθνύκελεο άεξγνπ ηζρύνο.

14. Απάληεζε:
1- κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
2- δηαθόπηεο θσηηζκνύ απιόο
3- δηαθόπηεο θσηηζκνύ παιηλδξνκηθόο
4- θσηηζηηθό νξνθήο απιό
5- θσηηζηηθό θζνξηζκνύ δηπιό
6- ηξηθαζηθόο ξεπκαηνδόηεο
7- πίλαθαο δηαλνκήο
8- ξεπκαηνδόηεο 13 Α δηπιόο
15. Απάληεζε:
α) ππνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο Ρ
3 x 24,0 kW = 72,0 kW
2 x 6,0 kW = 12,0 kW
1 x 3,0 kW = 3,0 kW
4 x 1,5 kW = 6,0 kW
πλνιηθή ηζρύο Ρ= 93 kW
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β) ξεύκα θνξηίνπ κε βάζε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ:

Ib 

93000
 157,92 A
3  400  0,85

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο από ππεξέληαζε ζα
εγθαηαζηαζεί ζηελ αθεηεξία έλαο ηεηξαπνιηθόο απηόκαηνο δηαθόπηεο
ππεξέληαζεο νλνκαζηηθήο έληαζεο 160 Α.
16. Απάληεζε:
α) ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
επηηξέπεηαη ε ζύλδεζε ζην δίθηπν
κεγαιύηεξε από 3 ΗΡ, λννύκελνπ όηη
εθθηλεηή πνπ λα πεξηνξίδεη ην ξεύκα
ξεύκαηνο πιήξνπο θνξηίνπ IFLA:

Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ,
ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ κε ηζρύ
είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειν
εθθίλεζεο Ιεθ ζηελ 1,5 θνξά ηνπ

I   1,5 x I FLA  1,5 x10  15 A

β) ν κεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε ζηνλ πην πάλσ
εθθηλεηή ζα ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή:

IO/ L 

I FLA 10

 5,77 A
3
3

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε 10 κνλάδεο.
17. Απάληεζε:
α)

ΠΙΝΑΚΑ Β
Αριθμός
κσκλώμαηος
Α7
Α4
Α1
Α2
Α8
Α3
Α5
Α6

mcb
In
6Α
10 Α
20 Α
32 Α
6Α
32 Α
32 Α
16 Α

β) δύν από ηα πην θάησ:
 ην θνξηίν πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη ν πίλαθαο
 ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο (επηθαλεηαθή, ρσζηή)
 ν αξηζκόο θπθισκάησλ πνπ ζα ηξνθνδνηεζεί
 νη ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο (πγξαζία, ζθόλεο θιπ)
 o αξηζκόο ησλ θάζεσλ
Σελίδα 4 από 6

18. Απάληεζε:
Πίλαθαο ρσξεηηθόηεηαο θαηαλεκεηώλ θαη θαισδίσλ
Όξνθνο

Αξρηθέο Μειινληηθέο Υσξεηηθόηεηα
αλάγθεο αλάγθεο
θαηαλεκεηή

Υσξεηηθόηεηα
θαισδίνπ

1ος
ιζόγειο

4 (Σ)
8 (Σ)

10 δεύγε
Καλώδιο ειζαγωγής

8
16

10 δεύγε
30 δεύγε

ρέδην δηαζσιήλσζεο

Γηαζηάζεηο θνπηηώλ θαηαλεκεηώλ
Α: 380Υ380Υ100mm
Β: 200Υ200Υ80mm
Τπνινγηζκόο ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο ζσιήλαο κεηαμύ θύξηνπ θαηαλεκεηή
θαη θαηαλεκεηή 1νπ νξόθνπ.
Από ηοσς πίνακες ηοσ Παραρηήμαηος 3:
Υωρηηικόηηηα καλωδίοσ 10 ζεσγών: 50,3 mm2
Υωρηηικόηηηα ζωλήνας 25mm:
379,9 mm2
Σο 30% ηης τωρηηικόηηηας: 379,9 mm2 Υ 30% = 113,97 mm2>50,3 mm2
Επομένως μια ζωλήνα 25 mm είναι επαρκής.
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ρέδην δηαζπξκάησζεο

Πίλαθαο δηαζπλδέζεσλ
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