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ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α. Στο µονοσωλήνιο σύστηµα τα σώµατα είναι µεταξύ τους συνδεδεµένα 
παράλληλα. 

β. Ο πιο συνηθισµένος τύπος θερµαντήρα νερού (boiler) είναι το boiler 
αποθήκευσης. 

γ. Ως συντελεστής παραµένουσας επιβάρυνσης f ορίζεται ο λόγος του 

θερµικού φορτίου που δέχεται η ιδιοκτησία όταν είναι κλειστή, ως προς 
εκείνο της κανονικής της λειτουργίας. 

δ. Αν αυξηθεί η διαθέσιµη ∆p λόγω λειτουργίας µέρους του δικτύου θα 

έχουµε αύξηση της παροχής  και της ταχύτητας, µε ενδεχόµενους 
θορύβους. 

ε. Η θερµοκρασιακή πτώση του νερού (∆θ) στο βρόχο ενός µονοσωλήνιου 
συστήµατος λαµβάνεται ίση µε 20°C. 

Μονάδες 15 

 
Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς  1, 2, 3 και 4 από τη Στήλη Α και 

δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, και ε από τη Στήλη Β που δίνει τη 
σωστή απάντηση. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. ∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα α. ∆ιάταξη αντιστάθµισης  

2. Τετράοδη βάνα β. Ασφαλιστική διάταξη 

3. Μανόµετρο γ. Αυτονοµία λειτουργίας  

4. Υδροστάτης  δ. Όργανο µέτρησης  

  ε. Κυκλοφορητής  

Μονάδες 12 
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Α3. Στις παρακάτω προτάσεις που σας δίνονται να συµπληρώσετε τα κενά µε τον 
κατάλληλο τύπο που λείπει, ώστε να υπολογίσουµε τα µεγέθη της Κεντρικής 
Θέρµανσης. Να µεταφέρετε, στο τετράδιό σας, τη λέξη που αντιστοιχεί στο 

κενό κάθε πρότασης. 

� Η µέση θερµοκρασία του νερού σε ένα σώµα δίνεται από τον τύπο: 
...................................... . 

� Η ενεργός θερµοκρασιακή διαφορά σώµατος – χώρου δίνεται από τον 
τύπο:........................ . 
� Ο υπολογισµός των αντιστάσεων τριβής στο µονοσωλήνιο σύστηµα δίνεται 

από τον τύπο: .................................. . 

� Ο υπολογισµός των αντιστάσεων τριβής στο δισωλήνιο σύστηµα δίνεται 
από τον τύπο: .................................. . 
� Η θερµαντική ικανότητα ενός εναλλάκτη θερµότητας (boiler) δίνεται από 

τον τύπο: ........................... . 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Από τι αποτελείται το ασφαλιστικό σύστηµα µιας Κεντρικής Θέρµανσης και 
ποιός είναι ο ρόλος του στη λειτουργία αυτής; 

Μονάδες 13 
Β2.  Να αναλύσετε  τα είδη των θερµικών απωλειών ενός χώρου και να εξηγήσετε 

που οφείλονται οι θερµικές απώλειες ενός χώρου. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Τι ρυθµίζει η περιστροφική βάνα (τρίοδη, τετράοδη) στους δύο βασικούς 
βρόχους του συστήµατος (λέβητας, θερµαντικά σώµατα); Πώς ονοµάζεται η 
λειτουργία αυτής, σε κάθε περίπτωση; 

Μονάδες 10 
Γ2. Τι ονοµάζουµε απώλειες στασιµότητας και σε ποιό είδος λεβήτων τις 

συναντάµε; 

Μονάδες 11 
 

ΘΕΜΑ ∆  

∆1. Ποιά είναι η διαφορά στη λειτουργία των καυστήρων διπλής λειτουργίας σε 
σχέση µε τους καυστήρες µικτής λειτουργίας; 

Μονάδες 10 
∆2. Τι ονοµάζουµε ουδέτερο σηµείο ενός δικτύου Κεντρικής Θέρµανσης; 

Μονάδες 9 


