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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ

: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
: Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2012
: 11.00 – 13.30

Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη ( Μέρος Α και Β) και
3 φύλλα σχεδίασης
Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά
ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
2. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στα τρία (3) φύλλα
σχεδίασης
3. Οι απαντήσεις να δοθούν στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα φύλλα σχεδίασης, στα
οποία αναγράφονται οι ερωτήσεις.

ΜΕΡΟΣ Α ( 40 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

Ο∆ΗΓΙΕΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση για τις ερωτήσεις 1- 4 βαθμολογείται με 6 μονάδες.
Η κάθε ορθή απάντηση για τις ερωτήσεις 5 και 6 βαθμολογείται με 8 μονάδες.
Η απάντηση στις ερωτήσεις 1 - 3 να δοθεί με πέννα.
Η απάντηση στις ερωτήσεις 4 - 6 να δοθεί με μολύβι και με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου, στο οποίο
φαίνεται ο σωστός τρόπος τοποθέτησης της διάστασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Να βάλετε σε κύκλο τον αριθμό του σχεδίου, στο οποίο φαίνεται
ο σωστός σχεδιασμός της τομής Α-Α.

ΟΝΟΜΑ:

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
∆ίνεται η ορθογραφική προβολή των στερεών από το 1 μέχρι το 4 σε
1η δίεδρη γωνία. Η πρόοψη υποδεικνύεται με το βέλος Α.
Να γράψετε στα τετραγωνάκια τον αριθμό του στερεού στο οποίο
αντιστοιχούν οι ορθές όψεις.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4
∆ίνονται οι φωτογραφίες τριών εξαρτημάτων κεντρικής θέρμανσης.
Να σχεδιάσετε πάνω στο σχέδιο του διαχωριστήρα αέρα στην
ορθή θέση και τα τρία εξαρτήματα με τον ορθό συμβολισμό τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται μια τερματική συσκευή κεντρικού
κλιματισμού.
(α) Να συμπληρώσετε στον πίνακα την ονομασία των
αριθμημένων μερών της συσκευής και
(β)να ονομάσετε τη συσκευή.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τέσσερα εξαρτήματα που
εγκαθίστανται στις κεντρικές θερμάνσεις. Να συμπληρώσετε στον
πίνακα τις ονομασίες τους και να σχεδιάσετε τα σύμβολά τους.
ΕΙΚΟΝΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
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