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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ∆ΥΟ (2) 
 
ΘΕΜΑ 1o 
 

Α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα επτά (7) θερμοδυναμικά 
(ψυχρομετρικά) χαρακτηριστικά του αέρα. 

Μονάδες 14 
 

Β. Τι ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα και πώς 
συμβολίζεται ; 

Μονάδες 11 
 

ΘΕΜΑ 2o 
 

Α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα είδη των ψυκτικών 
φορτίων από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές . 

Μονάδες 14 
 

Β. Τι ονομάζουμε νεκρές ζώνες ενός κλιματιζόμενου χώρου; 

Μονάδες 11 
 
ΘΕΜΑ 3o 
 

Α. Γιατί η σύνδεση του ανεμιστήρα με το δίκτυο των 
αεραγωγών κεντρικής κλιματιστικής μονάδας πρέπει να 
γίνεται μέσω ειδικού συνδέσμου (αντικραδασμικού από 
ειδικό πανί ή άλλο κατάλληλο υλικό); 

Μονάδες 13 
 

Β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα είδη των στομίων 
προσαγωγής κλιματισμένου αέρα. Ποια από αυτά είναι 
τα πλέον χρησιμοποιούμενα ; 

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ 4o 
 

Α. Γιατί πρέπει να αποφεύγονται χρόνοι αλλαγών του 
προσαγόμενου κλιματισμένου αέρα ενός χώρου 
μικρότεροι των επτά (7) λεπτών της ώρας και 
μεγαλύτεροι των δώδεκα (12) λεπτών ; 

Μονάδες 13 
 

Β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους παράγοντες, από τους 
οποίους εξαρτώνται τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία 
σε ένα κλιματιζόμενο χώρο . 

Μονάδες 12 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν . Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον 
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης . 

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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