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ΘΕΜΑ A. 
Α1. Από τι εξαρτάται η πίεση στην οποία λειτουργεί ο 

συμπυκνωτής ;  
Μονάδες 12 

A2. Ποιοι είναι οι σκοποί των εκτονωτικών διατάξεων ή 
εκτονωτικών βαλβίδων ; 

 Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ B. 
B1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα είδη των υδρόψυκτων 

συμπυκνωτών . 
Μονάδες 12 

Β2. Σε μια περιοχή η θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου του 
εξωτερικού αέρα είναι 40οC και η θερμοκρασία του 
υγρού θερμομέτρου 29οC. Ένας πύργος ψύξης που 
λειτουργεί στην περιοχή αυτή, ψύχει το νερό  από τους 
41οC στους 33οC. Ποια είναι η περιοχή ψύξης και ποια 
είναι η προσέγγιση στην περίπτωση αυτή ; 

Μονάδες 13 
ΘΕΜΑ Γ. 
Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τρεις κυριότερες 

μεθόδους απόψυξης (αποπάγωσης) σε μεγάλες 
εγκαταστάσεις ψυγείων . 

Μονάδες 12 
Γ2. Εξατμιστής ψύχει γάλα από 21ο C σε 11ο C. Αν η παροχή 

του γάλακτος είναι 
.
V=0,2

sec
kg

 και η θερμοχωρητικότητα 

C=3.900
Ckg

J
0

, να υπολογιστεί η ικανότητα του εξατμιστή 
.
Q. 

  Μονάδες 13 
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ΘΕΜΑ ∆.  
 Για να κλιματίσουμε ένα δωμάτιο, πρέπει να 

απορροφήσουμε ολική θερμότητα 
.

Q Τ= 2000 W, από τα 

οποία η λανθάνουσα θερμότητα είναι 
.

Q L=400 W με 
εξατμιστή ψύξης αέρα. Ζητούνται :  

∆1. Πόση είναι η αισθητή θερμότητα 
.

Q S; 

Μονάδες 10 

∆2. Ποια είναι η τιμή του παράγοντα αισθητής θερμότητας 
SHR; 

  Μονάδες 15 

 
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 παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 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 ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 
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