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ΜΔΡΟ Α: Απνηειείηαη από 12 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε 4 κνλάδεο.
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. Ο έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο δηελεξγείηαη ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο
γηα λα δηαπηζησζεί όηη:
α)
β)
γ)
δ)

ε πνιηθόηεηα ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ζσζηή.
ππάξρεη ζπλέρεηα γείσζεο ζε όια ηα ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο.
δελ ππάξρεη απώιεηα ξεύκαηνο κεηαμύ κνλσκέλσλ αγσγώλ.
όια ηα κέζα πξνζηαζίαο ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά.

Απάληεζε
γ) Γελ ππάξρεη απώιεηα ξεύκαηνο κεηαμύ κνλσκέλσλ αγσγώλ.
2. ηηο εγθαηαζηάζεηο θσηεηλώλ επηγξαθώλ ςειήο ηάζεο, ν δηαθόπηεο ππξνζβέζηε
ηνπνζεηείηαη:
α)
β)
γ)
δ)

ζηελ ηαξάηζα ηεο νηθνδνκήο θνληά ζηε θσηεηλή επηγξαθή.
δίπια από ηελ θύξηα είζνδν ηεο νηθνδνκήο ζε πεξίνπηε θαη πξνζηηή ζέζε.
ζην δσκάηην κεηξεηώλ ηεο νηθνδνκήο δίπια από ηνλ πίλαθα θνηλνρξήζησλ.
ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο νηθνδνκήο.

Απάληεζε
β) Γίπια από ηελ θύξηα είζνδν ηεο νηθνδνκήο ζε πεξίνπηε θαη πξνζηηή
ζέζε.
3.

ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνιπθαηνηθηώλ:
α)
β)
γ)
δ)

θάζε δηακέξηζκα έρεη μερσξηζηό ειεθηξόδην γείσζεο.
ε ειεθηξηθή θαη ε ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο.
όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο.
ν πίλαθαο δηαλνκήο θνηλνρξήζησλ έρεη μερσξηζηό ειεθηξόδην γείσζεο.

Απάληεζε
γ) Όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ θνηλό ειεθηξόδην γείσζεο.
4.

ηελ εθθίλεζε επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ κε ειεθηξνληθό καιαθό εθθηλεηή
(soft starter), ν θηλεηήξαο:
α)
β)
γ)
δ)

εθθηλεί κε κεησκέλε ηάζε κε ηε ρξήζε απηνκεηαζρεκαηηζηή.
ζπλδέεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ζε αζηέξα θαη κεηά ζε ηξίγσλν.
εθθηλεί κε κεησκέλε ηάζε κέζσ αληηζηάζεσλ ζην θύθισκα ηνπ ζηάηε.
ηξνθνδνηείηαη κε πξννδεπηηθά απμαλόκελε ηάζε.

Απάληεζε
δ) Σξνθνδνηείηαη κε πξννδεπηηθά απμαλόκελε ηάζε.
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5.

Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έλα δίθηπν
δνκεκέλεο θαισδίσζεο.
Απάληεζε
Σέζζεξα από ηα πην θάησ:
 κεηαθνξά θσλήο
 κεηαθνξά γξαπηνύ θεηκέλνπ
 κεηαθνξά εηθόλαο
 κεηαθνξά δεδνκέλσλ ππνινγηζηώλ
 εθαξκνγέο αζζελώλ ξεπκάησλ (ππξαλίρλεπζε, ζπλαγεξκόο)

6.

Να αλαθέξεηε:
α) δύν ηύπνπο αηζζεηήξσλ πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ
απηόκαην έιεγρν ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ.
β) δύν πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ νη αηζζεηήξεο πξνζέγγηζεο ζε ζύγθξηζε κε
ηνπο ηεξκαηηθνύο δηαθόπηεο (limit switches).
Απάληεζε
α) Γύν από ηα πην θάησ:
 καγλεηηθνί αηζζεηήξεο
 επαγσγηθνί αηζζεηήξεο
 ρσξεηηθνί αηζζεηήξεο
 νπηηθνί αηζζεηήξεο
 αηζζεηήξεο ππεξήρσλ
β) Γύν από ηα πην θάησ:
 δελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην αληηθείκελν πνπ αληρλεύνπλ
 έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο επεηδή δελ έρνπλ θηλνύκελα κέξε
 δε δεκηνπξγνύλ ζπηλζεξηζκνύο
 ρξεηάδνληαη ιηγόηεξε ζπληήξεζε

7.

ε έλα ηξηθαζηθό ειεθηξηθό θύθισκα ν αγσγόο ηεο θάζεο L1 έξρεηαη ζε επαθή
κε ηνλ αγσγό ηεο θάζεο L3.
α) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο βιάβεο.
β) Να αλαθέξεηε ην κέζν πξνζηαζίαο πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ θπθιώκαηνο.
Απάληεζε
α) Βξαρπθύθισκα.
β) Ο απηόκαηνο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο (mcb) ή νη αζθάιεηεο ηνπ
θπθιώκαηνο.
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8.

Να αλαθέξεηε ηέζζεξα θύξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο
κηαο νηθνδνκήο ηύπνπ αθίδαο ηνληζκνύ.
Απάληεζε
α) Αθίδα ζύιιεςεο
β) Αγσγόο θαζόδνπ
γ) εκείν ειέγρνπ
δ) Ηιεθηξόδην γείσζεο

9.

ην ζρήκα 1 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο
ρώξνπ κε δεζηό λεξό. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα
αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ ζπζηήκαηνο.

ρήκα 1
Απάληεζε
1- Καπζηήξαο
2- Λέβεηαο
3- Αληιία (θπθινθνξεηήο) λεξνύ ζέξκαλζεο
4- Θεξκαληηθό ζώκα
10. Μνλνθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο έρεη ηζρύ Ρ=3,5 HP θαη ξεύκα πιήξνπο
θνξηίνπ IFLA=16 A.
α) Με βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ
εθθίλεζε κνλνθαζηθώλ θηλεηήξσλ, λα ππνινγίζεηε ην κέγηζην επηηξεπόκελν
ξεύκα εθθίλεζεο ηνπ πην πάλσ θηλεηήξα.
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β) Να αλαθέξεηε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο βνεζεηηθήο πεξηέιημεο πνπ ηνπνζεηείηαη
ζην ζηάηε ησλ κνλνθαζηθώλ επαγσγηθώλ θηλεηήξσλ.
Απάληεζε
α) Μέγηζην επηηξεπόκελν ξεύκα εθθίλεζεο:

I   1,5x I FLA  1,5x16 A  24 A
β) Η βνεζεηηθή πεξηέιημε ρξεζηκεύεη ζηε δεκηνπξγία πεξηζηξεθόκελνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζηάηε γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα.
11. Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ελόο ηνπβινπνηείνπ έρεη πξαγκαηηθή ηζρύ Ρ=280 kW
θαη ζπληειεζηή ηζρύνο 0,76.
α) Με ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ζηε ζειίδα 9, λα
ππνινγίζεηε ηε ρσξεηηθή ηζρύ ησλ ππθλσηώλ ζε kVAr πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα
ηε δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο ηεο εγθαηάζηαζεο από 0,76 ζε 1
(κνλάδα).
β) Να αλαθέξεηε δύν κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο.
Απάληεζε:
α) Η απαηηνύκελε ρσξεηηθή ηζρύο ησλ ππθλσηώλ ππνινγίδεηαη από ηε
ζρέζε:

Q  Pk
Από ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο 1, ν ζπληειεζηήο k είλαη 0,855.
Δπνκέλσο:

Q  280  0,855  239,4 kVAr

β) Γύν από ηα πην θάησ:
 αηνκηθή δηόξζσζε
 νκαδηθή δηόξζσζε
 απηόκαηε θεληξηθή δηόξζσζε
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12. ην ζρήκα 2 θαίλεηαη ην κνλνγξακκηθό ζρέδην ελόο ηππηθνύ θπθιώκαηνο
ξεπκαηνδνηώλ 13 Α. Σν θύθισκα πξνζηαηεύεηαη από ππεξέληαζε κε έλα
απηόκαην κηθξνδηαθόπηε (mcb) νλνκαζηηθήο έληαζεο 32 Α.

Πίλαθαο Γηαλνκήο
ρήκα 2
Με βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, λα
αλαθέξεηε:
α) ηελ νλνκαζία ηνπ θπθιώκαηνο.
β) ηε δηαηνκή ησλ αγσγώλ ηεο θάζεο, ηνπ νπδεηέξνπ θαη ηεο γείσζεο.
γ) ην είδνο ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο από δηαξξνή θαη ηελ νλνκαζηηθή ηνπ
επαηζζεζία.
δ) ηνλ αξηζκό ησλ ξεπκαηνδνηώλ πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην θύθισκα θαη
ηελ επηθάλεηα (ζε m2) πνπ κπνξεί λα θαιύςεη.
Απάληεζε
α) Αθηηλσηό θύθισκα ξεπκαηνδνηώλ.
β) Φάζε 4 mm2, νπδέηεξνο 4 mm2, γείσζε 2,5 mm2.
γ) Απηόκαηνο δηαθόπηεο δηαξξνήο (rcd) 30 mA.
δ) Απεξηόξηζηνο αξηζκόο ξεπκαηνδνηώλ θαη επηθάλεηα 75 m2.
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ΜΔΡΟ Β: Απνηειείηαη από 4 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε 8 κνλάδεο.
13. ην ζρήκα 3 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο.

ρήκα 3
α) Να αλαθέξεηε ηνλ ηύπν ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπκβαηηθνύ ή κε δηεπζύλζεηο).
β) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ
ζπζηήκαηνο.
γ) Να εμεγήζεηε ην ζθνπό πνπ εμππεξεηεί ε ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ππξαλίρλεπζεο κε ην ηειεθσληθό δίθηπν.
δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο δηαζέηνπλ θαη εθεδξηθή
πεγή ζπλερνύο ηάζεο (επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο).
Απάληεζε
α) πκβαηηθνύ ηύπνπ.
β) 1- Αληρλεπηήο (αηζζεηήξαο)
2- πζθεπή ρεηξνθίλεηεο θιήζεο ( ρεηξνθίλεηνο αγγειηήξαο)
3- πζθεπή ερεηηθήο ζήκαλζεο ( θνπδνύλη)
4- Πίλαθαο Διέγρνπ.
γ) Γηα απηόκαηε ηειεθσληθή θιήζε ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο ή
άιισλ πξνεπηιεγκέλσλ ηειεθσληθώλ αξηζκώλ.
δ) ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην
δίθηπν λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζην ζύζηεκα λα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα κε ηε βνήζεηα ηεο κπαηαξίαο.
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14. Μηα ηξηθαζηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ρώξνπ κε ζεξκνζπζζσξεπηέο ζε
θύθισκα εθηόο αηρκήο, πεξηιακβάλεη:
3 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 3,40 kW ν θαζέλαο
3 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 2,55 kW ν θαζέλαο
2 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 1,70 kW ν θαζέλαο
2 ζεξκνζπζζσξεπηέο κε ηζρύ 0,85 kW ν θαζέλαο.
Η ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο είλαη 230/400 V.
α) Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε kW.
β) Με βάζε ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ, λα ππνινγίζεηε ηελ νλνκαζηηθή
έληαζε ηνπ κέζνπ πξνζηαζίαο από ππεξέληαζε ζηελ αθεηεξία ηεο
εγθαηάζηαζεο.
γ) Να αλαθέξεηε δύν πιενλεθηήκαηα θαη έλα κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο ρώξνπ κε ζεξκνζπζζσξεπηέο ζε θύθισκα εθηόο αηρκήο έλαληη
ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ρώξνπ κε δεζηό λεξό.
Απάληεζε
α) πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο:

P  3  3,40  3  2,55  2 1,70  2  0,85  22,95kW

β) Τπνινγηζκόο ξεύκαηνο θνξηίνπ (σκηθό):

Ib 

22950
 33,12 A
3.400

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο από ππεξέληαζε ζα εγθαηαζηαζεί
ζηελ αθεηεξία έλαο ηξηθαζηθόο απηόκαηνο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο
(mcb) νλνκαζηηθήο έληαζεο 40 Α.
γ) Πιενλεθηήκαηα
Γύν από ηα πην θάησ:
 ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο
 εμνηθνλόκεζε ρώξνπ (δε ρξεηάδεηαη ιεβεηνζηάζην νύηε
γηα θαύζηκα)
 απιό ζε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία
 αζόξπβν ζύζηεκα

ληεπόδηην

Μεηνλέθηεκα:
 νη ώξεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη από ηνλ παξνρέα ειεθηξηζκνύ θαη
όρη ηνλ ηδηνθηήηε.
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15. ην ζρήκα 4 δίλεηαη ε θάηνςε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ελόο
εξγνζηαζίνπ.

ρήκα 4
α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ζην ηεηξάδην ησλ απαληήζεώλ ζαο ηνλ αξηζκό
θαη ηελ αληίζηνηρε νλνκαζία ησλ αξηζκεκέλσλ ειεθηξνινγηθώλ ζπκβόισλ
(1,2,3,4,5,6) πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.
β) Να επηιέμεηε ηελ θαηαιιειόηεξε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Πίλαθα Γηαλνκήο από
ηηο δύν πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρήκα (Θέζε Α ή Θέζε Β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ
επηινγή ζαο.
Απάληεζε
α) 1- Μεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
2- Ρεπκαηνδόηεο 13 Α δηπιόο
3- Γηαθόπηεο θσηηζκνύ παιηλδξνκηθόο
4- Σειεθσληθό ζεκείν
5- Φσηηζηηθό θζνξηζκνύ
6- Γηαθόπηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο
β) Καηαιιειόηεξε είλαη ε ζέζε Α επεηδή ν Πίλαθαο Γηαλνκήο είλαη πην
θνληά ζην θέληξν ηνπ θνξηίνπ θαη ππάξρεη επθνιόηεξε πξόζβαζε.
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16. Σξηθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο κε ηζρύ 7,5 ΗΡ θαη ξεύκα πιήξνπο θνξηίνπ
IFLA= 14 A, ζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηξνθνδνζίαο κε εθθηλεηή αζηέξα - ηξηγώλνπ. Σν
θύθισκα ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.

ρήκα 5
α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1,2,3,4) ηνπ
εθθηλεηή.
β) Να αλαθέξεηε ηνπο ειεθηξνλόκνπο ηζρύνο πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ
γηα λα ζπλδεζεί ν θηλεηήξαο ζε:
i. αζηέξα
ii. ηξίγσλν
γ) Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην επηηξεπόκελν ξεύκα εθθίλεζεο Ιεθ γηα ηνλ πην
πάλσ θηλεηήξα, ώζηε λα πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ
Κύπξνπ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθθίλεζε ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ.
δ) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο IO/L ζηελ νπνία πξέπεη λα ξπζκηζηεί
ν κεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε ζηνλ πην πάλσ εθθηλεηή γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα.
Απάληεζε
α) 1- Απνδεύθηεο
2- Αζθάιεηεο
3- Ηιεθηξνλόκνη
4- Μεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε
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β) i - KM1 θαη KM3
ii- KM1 θαη KM2
γ) ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο Ηιεθηξηζκνύ Κύπξνπ,
επηηξέπεηαη ε ζύλδεζε ζην δίθηπν ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ κε ηζρύ
κεγαιύηεξε από 3 ΗΡ, λννύκελνπ όηη είλαη εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειν
εθθηλεηή, ώζηε ην ξεύκα εθθίλεζεο λα κελ είλαη κεγαιύηεξν από 1,5
θνξά ην ξεύκα πιήξνπο θνξηίνπ IFLA.
Μέγηζην ξεύκα εθθίλεζεο:

I   1,5  I FLA  1,5 14  21A

δ) Ο κεραληζκόο πξνζηαζίαο από ππεξθόξησζε ζηνλ πην πάλσ
εθθηλεηή ζα ξπζκηζηεί ζηελ ηηκή:

IO/ L 

I FLA 14

 8,08 A
3
3

ΜΔΡΟ Γ: Απνηειείηαη από 2 εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη
κε 10 κνλάδεο.
17. Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε δηαηνκή θαισδίνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο
θαλνληζκνύο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ελόο ηξηθαζηθνύ
επαγσγηθνύ θηλεηήξα, ζηελ πηλαθίδα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία:
ηζρύο P=8,5 kW, ηάζε ιεηηνπξγίαο U= 400 V, ζπληειεζηήο ηζρύνο ζπλθ=0,75 θαη
ζπληειεζηήο απόδνζεο ε=0,95.
Οη ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ είλαη νη αθόινπζεο:







ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηξνθνδνζίαο είλαη 230/400 V.
ην θύθισκα ζα ηξνθνδνηεζεί από ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ζα πξνζηαηεύεηαη κε απηόκαην κηθξνδηαθόπηε
ππεξέληαζεο (mcb).
ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο αλακέλεηαη λα είλαη 35 0C.
ην θαιώδην ζα είλαη ζσξαθηζκέλν κε κόλσζε από PVC θαη ζα ζηεξεσζεί
απεπζείαο ζηελ ηνηρνπνηία καδί κε ηέζζεξα άιια παξόκνηα θπθιώκαηα
δηαξξπζκηζκέλα ζε κηα ζηξώζε.
ε απόζηαζε ηνπ θνξηίνπ από ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο είλαη 30 κέηξα.
(Η πηώζε ηάζεο από ηνλ Μεηξεηή κέρξη ηνλ Κεληξηθό Πίλαθα Γηαλνκήο λα
ζεσξεζεί ακειεηέα).
ην θαιώδην δε ζα δηέξρεηαη δίπια από ζεξκηθή κόλσζε.

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο
ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ζηε ζειίδα 10.
Απάληεζε
α) Ρεύκα θνξηίνπ

I



Ib 

P
3  U   



8500
 17,22
3  400  0,75  0,95
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β) Δπηινγή κέζνπ πξνζηαζίαο
Γεληθή ζπλζήθε :

Ib

Eπηιέγεηαη mcb 20 A



In



Iz .

 I n  20 A  Ib  17,22 A .

γ) Δπηινγή δηαηνκήο θαισδίνπ
πληειεζηέο δηόξζσζεο :
 Cf= 1
(mcb)
 Ci= 1
(ρσξίο ζεξκηθή κόλσζε)
 Cg= 0,73 (5 θπθιώκαηα)
 Ca= 0,94 (350 C)

IZ 

In
20

 29,14 A
Cf  Ci  Cg  Ca 11 0,73  0,94

Από ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 επηιέγεηαη θαιώδην κε δηαηνκή
4 mm2.
δ) Έιεγρνο γηα πηώζε ηάζεο

U 

mV  Ib  l 9,5 17, 22  30

 4,9V
1000
1000

U  4,9V U max  16V

( κέγηζηε επηηξεπόκελε πηώζε ηάζεο)

Σν θαιώδην κε δηαηνκή 4 mm2 είλαη θαηάιιειν γηα λα ηξνθνδνηήζεη
ηνλ θηλεηήξα.
18. Να εηνηκάζεηε ηελ απαηηνύκελε κειέηε γηα ηελ ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε κηαο
πνιπθαηνηθίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Αξρήο
Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ, πνπ απνηειείηαη από ηζόγεην, πξώην θαη δεύηεξν
όξνθν.
 ην ηζόγεην ζα ππάξρνπλ 8 θαηαζηήκαηα.
 ηνλ πξώην όξνθν ζα ππάξρνπλ 5 γξαθεία.
 ην δεύηεξν όξνθν ζα ππάξρνπλ 3 δηακεξίζκαηα.
Γηα θάζε θαηάζηεκα, γξαθείν θαη δηακέξηζκα απαηηείηαη κηα ηειεθσληθή ζύλδεζε
(Σ).
Η κειέηε λα πεξηιακβάλεη:
 ζρέδην δηαζσιήλσζεο καδί κε ηνπο απαηηνύκελνπο ππνινγηζκνύο.
 ζρέδην δηαζπξκάησζεο.
 πίλαθα δηαζπλδέζεσλ.
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρσξεηηθόηεηαο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ θαισδίσλ
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο βνεζεηηθνύο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 3
ζηε ζειίδα 11.
Απάληεζε
Πίλαθαο ρσξεηηθόηεηαο θαηαλεκεηώλ θαη θαισδίσλ
Όξνθνο Αξρηθέο Μειινληηθέο Υσξεηηθόηεηα Υσξεηηθόηεηα
αλάγθεο αλάγθεο
θαηαλεκεηή
θαισδίνπ
2νο
1νο
ηζόγεην

3 (Σ)
5 (Σ)
8 (Σ)

6
10
16

10 δεύγε
10 δεύγε
40 δεύγε

6 δεύγε
10δεύγε
Καιώδην εηζαγσγήο

ρέδην δηαζσιήλσζεο

Γηαζηάζεηο θνπηηώλ
θαηαλεκεηώλ:
Α: 400Χ400Χ100mm
Β: 200Χ200Χ80mm

Τπνινγηζκόο ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο ζσιήλαο κεηαμύ θύξηνπ θαηαλεκεηή θαη
θαηαλεκεηή 1νπ νξόθνπ.
Από ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 3:
Χσξεηηθόηεηα θαισδίνπ 6 δεπγώλ: 38,5 mm2
Χσξεηηθόηεηα θαισδίνπ 10 δεπγώλ: 50,3 mm2
ύλνιν: 88,8 mm2
Χσξεηηθόηεηα ζσιήλαο 25mm: 379,9 mm2
Σν 30% ηεο ρσξεηηθόηεηαο: 379,9 mm2 Χ 30% = 113,97 mm2 88,8 mm2
Δπνκέλσο κηα ζσιήλα 25 mm είλαη αξθεηή θαη γηα ηα δύν θαιώδηα.
Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ θαηαλεκεηή ηνπ 1νπ νξόθνπ κε ηνλ θαηαλεκεηή ηνπ 2νπνξόθνπ ζα
εγθαηαζηαζεί κηα ζσιήλα ησλ 25mm (113,97mm2 38,5 mm2)
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ρέδην δηαζπξκάησζεο

Πίλαθαο δηαζπλδέζεσλ
Σ

0/ A
40
ΔΙ

101
102
103
104
105
201
202
203
001
002
003
004
005
006
007
008

Α
Σ
Η
Κ

1/ A
10
ΔΞ
1
2
3
4
5
11
12
13

2/ A
10

1
2
3
4
5
1
2
3

17
18
19
10
21
22
23
24
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