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3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Σωστό
Λάθος
Λάθος
Σωστό
Λάθος

Α1.

α.
β.
γ.
δ.
ε.

Α2.

1-δ
2-α
3-ε
4-γ
5-στ

ΘΕΜΑ Β

Με βάση τον τρόπο απόδοσης της θερµότητας έχουµε τα εξής είδη Κεντρικής
Θέρµανσης:
• Με ανάπτυξη των σωληνώσεων µεταφοράς – διανοµής
• Με σύνδεση στις σωληνώσεις θερµοποµπών
Με βάση το είδος του ασφαλιστικού συστήµατος έχουµε τα εξής είδη
Κεντρικής Θέρµανσης:
• Με ανοιχτό δοχείο διαστολής
• Με κλειστό δοχείο διαστολής
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Β1.

Β2.

Μπορούµε να θεωρήσουµε ως κανονική τιµή των καυσαερίων που εξέρχονται
από το λέβητα:
Tf = 180-250oC για αέρια καύσιµα
Tf = 200-300oC γα υγρά καύσιµα
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Γ1.

Όταν ο κυκλοφορητής είναι στην προσαγωγή, από την κατάθλιψη ως το
ουδέτερο σηµείο έχουµε υπερπιέσεις (+) στο δίκτυο, ενώ από το ουδέτερο
σηµείο ως την αναρρόφηση έχουµε υποπιέσεις (-) στο δίκτυο.

Γ2.

Η θερµαντική ικανότητα των θερµαντήρων νερού εξαρτάται από:
• Την επιφάνεια συναλλαγής θερµότητας Α σε m2
• Τη µέση θερµοκρασιακή διαφορά των δύο ρευστών σε oC
• Το συντελεστή k σε W/m2*oC

ΘΕΜΑ ∆

Τα βασικά µεγέθη για την κατανοµή δαπανών της Κεντρικής Θέρµανσης ενός
κτιρίου, µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα είναι:
1) Βασικές θερµικές απώλειες
2) Απώλειες εξωτερικών ανοιγµάτων
3) Απώλειες χαραµάδων εξωτερικών ανοιγµάτων
4) Συντελεστής επιβάρυνσης
5) Συντελεστής παραµένουσας επιβάρυνσης

∆2.

Οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν ηχορύπανση είναι:
• Ο Αρχιτέκτονας, ο οποίος αποδέχεται τις υποδείξεις του ιδιοκτήτη ή του
κατασκευαστή για εξοικονόµηση χώρου και ορίζει τη θέση του
λεβητοστασίου σε χώρους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές
• Ο Μηχανολόγος, ο οποίος δεν προβαίνει στην αναγκαία έρευνα για τις
συνθήκες λειτουργίας του λεβητοστασίου
• Οι κατασκευαστές των µηχανηµάτων, οι οποίοι κατασκευάζουν
µηχανήµατα ώστε να λειτουργούν θερµικά καλύτερα, αλλά όχι ηχητικά
σωστά
• Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής, οι οποίοι δεν εφαρµόζουν σχολαστικά
τις προδιαγραφές κατασκευής της εγκατάστασης
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∆1.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 2

