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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. 

α. Σωστό (σελ.111) 

β. Λάθος (σελ. 171) 

γ. Σωστό (σελ. 206) 

δ. Σωστό (σελ.209) 

ε. Λάθος (σελ .48) 

 

Α2. (σελ. 49) 

Η θερµοκρασία του σηµείου δρόσου είναι η θερµοκρασία του αέρα στην οποία αρχίζει η 

υγροποίηση των υδρατµών που περιέχει. Η σχετική υγρασία στο σηµείο δρόσου είναι πάντοτε 

100%. 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. (σελ. 141) 

Το µέγεθος του ψυκτικού φορτίου από αγωγιµότητα εξαρτάται από: 

α) Το µέγεθος της επιφάνειας 

β) Την αγωγιµότητα των υλικών κατασκευής της επιφάνειας, µέσω της οποίας ρέει η θερµότητα 

γ) Τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου και της θερµοκρασίας 

του χώρου. 

 

Β2. (σελ. 244)  

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιλογή των στοµίων οροφής  είναι: 

α) Η παροχή του κλιµατισµένου αέρα σε L/s. 

β) Η ταχύτητα του αέρα κατά την έξοδό του από το στόµιο σε m/s. 

γ) Η µέγιστη ακτίνα διάχυσης σε m. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. (σελ. 352) 

Τα πέντε βασικά είδη στα οποία διακρίνονται οι κλιµατιστικές µονάδες είναι: 

1) Τοπικές κλιµατιστικές µονάδες (ΤΚΜ) 

2) Ηµικεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (ΗΚΜ) 

3) Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες (ΚΚΜ) 

4) Μονάδες κλειστού κυκλώµατος 

5) Βιοµηχανικές κλιµατιστικές µονάδες 



 

 

 

Γ2.  

Με τον τεχνικό όρο θερµικά φορτία εννοούµε το ποσό θερµότητας που αφαιρείται από τον 

κλιµατιζόµενο χώρο ανά µονάδα του χρόνου, και επιβαρύνει την κλιµατιστική εγκατάσταση. 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

 

∆1. (σελ. 215) 

Για να υπολογισθούν οι διαστάσεις ενός αεραγωγού πρέπει να έχουµε ή να υπολογίσουµε τα 

παρακάτω στοιχεία: 

α) Τη µορφή του δικτύου αεραγωγών σε κάτοψη (µονογραµµική). 

β) Αν το δίκτυο θα κατασκευαστεί µε κυκλικούς ή ορθογώνιους αεραγωγούς. 

γ) Το διάκενο µεταξύ της οροφής και της ψευδοροφής του κλιµατιζόµενου χώρου. Έτσι θα µπορεί 

να οριστεί η κάθετη διάσταση των αεραγωγών (κρέµασµα). 

δ) Τα σηµεία του χώρου που θα τοποθετηθούν τα στόµια για την ισοκατανοµή του κλιµατιζόµενου 

αέρα. 

ε) Το µήκος του κάθε τµήµατος του αεραγωγού. 

στ) Το είδος του χώρου που πρόκειται να κλιµατίσουµε για να επιλέξουµε τη µέγιστη επιτρεπόµενη 

ταχύτητα στους κύριους και δευτερεύοντες αεραγωγούς. 

Σηµείωση: Η απάντηση πρέπει να περιλαµβάνει τρία από τα παραπάνω στοιχεία. 

 

∆2. (σελ. 212 - 213) 

Στις πολύ «κλειστές» αλλαγές κατευθύνσεων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πτερυγίων 

κατεύθυνσης του αέρα, ώστε αυτός να αλλάζει κατεύθυνση µε οµαλό τρόπο και να αποφεύγονται 

έτσι τα κτυπήµατα στην απέναντι πλευρά του αεραγωγού. 

Αν δεν τοποθετηθούν πτερύγια, ο αέρας µε το κτύπηµα του στην απέναντι πλευρά του αεραγωγού 

επιστρέφει πάλι πίσω εµποδίζοντας την οµαλή ροή της µάζας του αέρα που ακολουθεί (δηµιουργία 

κτυπηµάτων και δυνορευµάτων). Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι να αυξάνονται σε 

µεγάλο βαθµό οι απώλειες τριβών και ο θόρυβος από τα κτυπήµατα του αέρα πάνω στη λαµαρίνα. 

 

 

Επιµέλεια : Φώλιας ∆. 


	ΘΕΜΑ Α

