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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :   
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 
 
ΘΕΜΑ 1ο 
α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα τµήµατα που συγκροτούν 

µια εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης (Κ .Θ.) µε ζεστό 
νερό . 

Μονάδες 5 

β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τον εξοπλισµό µε τον οποίο 
πρέπει να είναι εφοδιασµένοι οι καυστήρες 
διασκορπισµού, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυτόµατη 
και ασφαλής λειτουργία τους . 

Μονάδες 10 
 

γ. Τι περιλαµβάνει µια εγκατάσταση αυτονοµίας σε ένα 
σύστηµα κεντρικής θέρµανσης ; 

Μονάδες 10 
 

 
ΘΕΜΑ 2ο 
α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού κέντρου 

συναγερµού; 
Μονάδες 7 

 
β. Να περιγράψετε τη λειτουργία των ανιχνευτών υπερήχων 

(ultrasonic)  ή ανιχνευτών κίνησης . 
Μονάδες 8 

 

γ. Σε ποιους τύπους διακρίνουµε τους ανιχνευτές καπνού 
και ποια η αρχή λειτουργίας του κάθε τύπου; 

Μονάδες 10 
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  ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
α. Λαµπτήρας φθορισµού ισχύος 30W συνδέεται µε 

στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) ισχύος 15W και παρέχει 
φωτεινή ισχύ ή ροή 2250 Lm. 

 Να βρεθεί η φωτιστική απόδοση του λαµπτήρα  
 i.  µε ballast 
 ii. χωρίς ballast. 

Μονάδες 10 
 
β. Πώς επιδρά η προσθήκη αλογόνων στο λαµπτήρα 

πυράκτωσης ; 
Μονάδες 8 

γ. Να περιγράψετε τους λαµπτήρες µικτού φωτισµού. 
Μονάδες 7 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
α. Να βελτιωθεί στην τιµή συνφ2 = 0,95 ο συντελεστής 

ισχύος λαµπτήρα φθορισµού 40W/220V  50 Hz, όταν 
απορροφά ρεύµα Ι = 0,3Α .  

 ∆ίνεται Κ=(εφφ1 – εφφ2) = 1 για την αρχική τιµή του  συνφ1. 
Μονάδες 15 

 
β. Ποιες παράµετροι καθιστούν το λαµπτήρα ατµών 

νατρίου χαµηλής πίεσης µοναδική πηγή φωτός για το 
φωτισµό οδικών αρτηριών; 

Μονάδες 5 
 

γ. Πώς σταθεροποιούµε την εκκένωση στους φωτεινούς 
σωλήνες (σωλήνες ΝΕΟΝ) ; 

Μονάδες 5 
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  ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  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. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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