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ΛΥΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
1. (α) 
 
2. (γ) 
 
3. (β) 
 
4. (δ) 
 
5. Κατασκευάζονται από µαύρο έλασµα χάλυβα (λαµαρίνα), πλαστικό, ανοξείδωτο   

χάλυβα.  
          Οι τρόποι µέτρησης του περιεχοµένού τους είναι οι πιο κάτω: 
 1. Με εµβυθιζόµενη αριθµηµένη ή µη ράβδο. 
 2. Με διαφανές λάστιχο ή γυάλινο σώµα, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην 

αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. 
 3. Με µετρητή που επιπλέει. 
 4. Με ηλεκτρικό µετρητή. 
 5. Με µετρητή πιεσµένου αέρα, ο οποίος συνδέεται σε σωλήνα διαµέτρου 6 mm. Ο 

σωλήνας αυτός θα πρέπει να κατεβεί µέσα στη δεξαµενή σε ύψος 10 cm από τον 
πυθµένα της. 

 
 



6. Η αντλία θερµότητας σκοπό έχει την παραγωγή ψύξης το καλοκαίρι και θέρµανσης 
το χειµώνα ενεργοποιώντας τον χειµώνα µια τετραδική ηλεκτρική βαλβίδα 
επιτυγχάνοντας αντιστροφή του κύκλου ψύξης έτσι που ο συµπυκνωτής 
µετατρέπεται σε ατµοποιητή και ο ατµοποιητής σε συµπυκνωτή 

 
7. 

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

• Τα φίλτρα 

• Το στοιχείο ψύξης / θέρµανσης 

• Το τµήµα ύγρανσης / αφύγρανσης 

• Ο ανεµιστήρας 

• Ο ηλεκτροκινητήρας 

• Η λεκάνη συλλογής του νερού 
 
8.    (α)  Είδος θερµοµόνωσης (υαλοβάµβακας, πολυστερίνη, κενό αέρα) 
 (β)  Πάχος θερµοµόνωσης 
 (γ)  Οικοδοµικά Υλικά κατασκευής (π.χ. διπλός τοίχος, διπλά γυαλιά) 
 (δ)  Ποιότητα κατασκευής (αν εφαρµόζουν καλά τα διάφορα στοιχεία) 

 

9.   Τα µέρη αυτά είναι: 

        ● Το αισθητήριο (π.χ. ο βολβός ενός θερµοστάτη, τα θερµίστορ κλπ.). 

 ● Ο ρυθµιστής (π.χ. ο µηχανισµός ενός θερµοστάτη πιεζοστάτη ή υγροστάτη κλπ.). 

        ● Η συσκευή ελέγχου που παίρνει την εντολή (π.χ. µία ηλεκτροβάνα, ένας    

           αυτόµατος διακόπτης ελέγχου λειτουργίας του συµπιεστή, ένας υγραντήρας κλπ.). 

      
10. (α) Οι ανεµιστήρες στα συστήµατα  κλιµατισµού χρησιµοποιούνται για την    
             κυκλοφορία του αέρα  .   

  (β)Τύποι ανεµιστήρων: 
  1.  Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες 
  2.  Αξονικοί ανεµιστήρες 
  3.  Ελικοφόροι ανεµιστήρες  
 
 
11. Ο σκοπός του ξαφριστήρα  είναι η απορρόφηση όλων των ακαθαρσιών που 

επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής, όπως για 
παράδειγµα σκόνες, φύλλα, έντοµα, τρίχες κ.ά.  



12.  Αποτελούνται από υγρό και κορεσµένους ατµούς.   
 Για να χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια στα ψυκτικά συστήµατα, τα ψυκτικά ρευστά  

       πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 
 1.  Να µην είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά. 
 2.  Να ατµοποιούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
 3.  Να µην είναι τοξικά. 
 4.  Να µη διαβρώνουν το σύστηµα που τα περιέχει.  
 5.  Να ανιχνεύονται εύκολα. 
 6. Να αναµειγνύονται µε το λιπαντικό λάδι. 

  
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

  
13. (α) Εξωτερική µονάδα της συσκευής κλιµατισµού διαιρεµένου τύπου. 
      (β) 1.  Εξωτερικό προστατευτικό περίβληµα. 

 2.  Πυκνωτής 
 3.  Συµπυκνωτής 
 4.  Βαλβίδες εξυπηρέτησης  
 5. Συµπιεστής 

 6. Βαλβίδα (τετραοδική ηλεκτρική βαλβίδα) 
           7. Ανεµιστήρας 
           8. Προστατευτικό κάλυµµα ανεµιστήρα 
      (γ) Η συσκευή εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο ( οροφή , τοίχος, κλπ) 
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15. (α) Ο φυσικός εξαερισµός γίνεται µε φυσικά µέσα π.χ παράθυρα, πόρτες,         
              ανοίγµατα χωρίς τη χρήση µηχανηµάτων ενώ ο τεχνητός εξαερισµός γίνεται µε 
              τη βοήθεια υλικών και µηχανηµάτων (ανεµιστήρες). 
        (β) Τα τέσσερα (4) κύρια µέρη των συστηµάτων τεχνητού εξαερισµού είναι: 
              ανεµιστήρας 
              αεραγωγοί 
              στόµια αέρα 
              φίλτρα 
                     
 



16. (α) Η καθαριότητα και διαύγεια του νερού της κολυµβητικής δεξαµενής επιτυγχάνεται 
            µε τη βοήθεια φίλτρων νερού για την κατακράτηση των ακαθαρσιών και τη χρήση   
            χηµικών αποστειρωτικών, έτσι που να διατηρείται πάντα καθαρό και 
            απαλλαγµένo από µικρόβια και πρασινίλες. 
        (β) Η µέτρηση του pH του νερού είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζεται ότι η 
             ποιότητα του νερού σε ψηλά επίπεδα και ότι αυτό είναι ελαφρώς αλκαλικό. 
        (γ) Το ιδανικό pH του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών είναι µεταξύ 7,2 και 7,8 
 
ΜΕΡΟΣ Γ’ 
 
17.(α) 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. 

 
(β) 
   

 πίεση Κατάσταση ψυκτικού µέσου 

Πριν τον τριχοειδή σωλήνα ψηλή υγρό 

Μετά το  συµπιεστή ψηλή αέριο 

Πριν το συµπιεστή χαµηλή αέριο 

Πριν τον ατµοποιητή χαµηλή υγρό 

       
 

 
18. (α)  Ο σκοπός των στοµίων του αέρα είναι η παροχή και διασπορά του αέρα προς   
            τους κλιµατιζόµενους χώρους.       

 (β) Ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης τους τα στόµια αέρα  είναι :  
            Ταβανιού, τοίχου, πόρτας, πατώµατος 
            Ανάλογα µε το  σχήµα τους τα στόµια αέρα  είναι : 
            Ορθογώνιες, τετράγωνες, κυκλικές , γραµµικές, ρύγχους 

   (γ) Η επιλογή του µεγέθους των στοµίων του αέρα γίνεται ανάλογα µε τον όγκο του     
        αέρα ο οποίος θα τις διαπεράσει στη µονάδα του χρόνου .     

       (δ) Τα  υλικά που χρησιµοποιούνται για να κατασκευαστούν οι γρίλιες είναι το   
           αλουµίνιο και το πλαστικό. 
       (ε) Τα στόµια του αέρα µε ρυθµιζόµενα πτερύγια χρησιµοποιούνται στις 
            περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η ρύθµιση της κατεύθυνσης της ροής  του 
            αέρα. 
 


