
 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
Μάθηµα:  Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερµικών και Ψυκτικών Συστηµάτων 
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης :  Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2007    
  11:00 – 13:30  

 
ΛΥΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α 
 
1. (β) 
 
2. (γ) 
 
3. (δ) 
 
4. (α) 
 
5. ∆ιότι για αρχιτεκτονικούς και διακοσµητικούς λόγους ο αεραγωγός µε 

ορθογώνια διατοµή συνάδει καλύτερα µε τις οικοδοµές. Η στρογγυλή 
διατοµή προυποθέτει µεγαλύτερο ύψος του ψευδοταβάνου κάτι που σε 
αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό 

 
6. Με την τοποθέτηση στο εξωτερικό µέρος του αεραγωγού θερµοµόνωσης.  
 
7. (α) µε αγωγή  
 (β) µε µεταφορά 
 (γ) µε ακτινοβολία  
 
8.      Είναι τα συστήµατα κλιµατισµού που χρησιµοποιούν σαν µέσο µετάδοσης 

της θερµότητας τον αέρα. 
 
9. 

• Το τµήµα ανάµειξης του νωπού αέρα και του αέρα που επιστρέφει από 
τον   κλιµατιζόµενο χώρο 

• Τα φίλτρα 
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• Το στοιχείο ψύξης / θέρµανσης 

• Το τµήµα ύγρανσης / αφύγρανσης 

• Ο ανεµιστήρας 

• Ο ηλεκτροκινητήρας 

• Η λεκάνη συλλογής του νερού 

10.     Τα τοπικά σύστηµατα κλιµατισµού εξυπηρετούν µόνο ένα δωµάτιο ενώ τα 
κεντρικά εξυπηρετούν µεγαλύτερους χώρους καθώς και ολόκληρα 
οικιστικά συγκροτήµατα π.χ. ξενοδοχεία. 

 
11. 

• Λόγω της κατασκευής τους είναι θορυβώδεις 

• Ειναι δύσκολη η εγκατάσταση τους 
 
 
12. Από ήχους ( θορύβους ) που µπορεί να προέρχονται από: 

 
(α) Το εξωτερικό περιβάλλο 
(β) Τις µονάδες ή συσκευές κλιµατισµού 
(γ) Τους γειτονικούς εσωτερικούς χώρους 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄  
 

 13.     Σκοπός τους είναι να διανέµουν σωστά τον κλιµατιζόµενο αέρα 
( ποσότητα,κατεύθυνση,ταχύτητα και ένταση του θορύβου που προκαλεί ο 
αέρας) καθώς και για καλαισθητικούς σκοπούς . 

(α) Ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης :οροφής, τοίχου, 
πόρτας,πατώµατος 

(β) Ανάλογα µε το σχήµα τους : ορθογώνιες,   κυκλικές,τριγωνικές, 
γραµµικές, ρύγχους,τετράγωνες . 
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15. Τα  χαρακτηριστικά του αέρα που µετασχηµατίζονται από τα συστήµατα 
κλιµατισµού είναι τα ακόλουθα: 

•  Θερµοκρασία 

•  Υγρασία 

•  Καθαριότητα του αέρα 

•  Σωστή κυκλοφορία και ανανέωση του αέρα 

•  Ενταση του θορύβου 

΄Οργανα αυτοµατισµού : 

• Θερµοστάτης χώρου 

• ∆ιοδική βαλβίδα 

• Τριοδική βαλβίδα 

• Αισθητήρες (θερµοκρασίας,υγρασίας) 

• Πρεσοστάτης 

• Υγροστάτης 

• Ρυθµιστής ταχυτήτων ηλεκτροκινητήρα 

 
16.   (α) Ξαφριστήρας  

      Σκοπός του αυτόµατου ξαφριστήρα επιφάνειας είναι η απορρόφηση 
όλων των ακαθαρσιών που επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού της 
κολυµβητικής δεξαµενής, όπως για παράδειγµα σκόνες, φύλλα, έντοµα, 
τρίχες κ.ά. 

(β) Λαµπτήρας  
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  Η µαγεία που προσφέρει το φως µέσα στο νερό κατά τη διάρκεια της 
νύχτας οδήγησε στην εγκατάσταση των λαµπτήρων µέσα στις 
κολυµβητικές γενικά και ιδιαίτερα τις οικιακές κολυµβητικές δεξαµενές. 

(γ) Σηµείο εισαγωγής  
Η εισαγωγή του καθαρού και χλωριωµένου νερού στην κολυµβητική 
δεξαµενή γίνεται µέσω των σηµείων εισαγωγής (inlets). 

(δ) Σηµείο καθαρισµού  
Είναι το σηµείο της κολυµβητικής δεξαµενής µέσω του οποίου γίνεται ο 
καθαρισµός της κολυµβητικής δεξαµενής και ιδιαίτερα του δαπέδου και 
των τοιχωµάτων της, από τις διάφορες ακαθαρσίες. 
Η σκούπα καθαρισµού φέρει εύκαµπτο σωλήνα µεγάλου µήκους, που 
ενώνεται στο σηµείο αυτό. 

 
   
ΜΕΡΟΣ Γ 
 
17.   Σκοπός των φίλτρων είναι ο καθαρισµός του νερού της κολυµβητικής 

δεξαµενής από διάφορες ακαθαρσίες µικρού µεγέθους όπως κοµµατάκια 
φύλλων, χώµατα, έντοµα, τρίχες κ.ά. και η διατήρηση κρυστάλλινου, 
καθαρού και υγιεινού νερού. 
Για να επιλεγεί το φίλτρο για µια κολυµβητική δεξαµενή λαµβάνεται υπόψη 
η χωρητικότητα της κολυµβητικής δεξαµενής ( η ποσότητα του νερού ) και 
οι επιθυµητές αλλαγές του νερού σε ένα εικοσιτετράωρο. 

 
18.     Ο συµπιεστής αντλεί το ψυκτικό ρευστό σε αέρια κατάσταση και σε χαµηλή 

πίεση από τον ατµοποιητή και το διοχετεύει µε ψηλή πίεση και 
θερµοκρασία στο συµπυκνωτή όπου µετατρέπεται σε κορεσµένους ατµούς, 
υγροποιείται και αποβάλλει θερµότητα.  Το ψυκτικό ρευστό οδηγείται στη 
συνέχεια σε υγρή κατάσταση στον τριχοειδή σωλήνα όπου µειώνεται η 
πίεσή του, και από εκεί στον ατµοποιητή όπου εξαερώνεται σε χαµηλή 
πίεση και απορροφά θερµότητα.  Ο ατµοποιητής ψύχεται. Από τον 
ατµοποιητή αντλείται και πάλι σαν αέριο από το συµπιεστή και ο ψυκτικός 
κύκλος συνεχίζεται. 

 
   
 
 
 
 
 


