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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

�තකරණ හා වා�ස�කරණ කා��ක ��� 

                    ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 �ය�ම �ශ්න වලට ���� සපය�න.  
 අංක 1 �ට 50 ද�වා � �ශ්නවල � ඇ� (a), (b), (c), (d) උ�තර ව�� �වැර� ෙහ� වඩා� 

ගැළෙපන ෙහ� උ�තරය  ෙත�ර�න 
 ඔබට සැපෙයන උ�තර ප�ෙ� එ� එ� �ශ්නය සඳහා � ඇ� කව අ���, ඔබ  ෙත�රාග� 

උ�තරෙය� අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙය�ද�න 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 08 � අඩං� ෙ�. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ෙක�ටස 
1. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක �තන ජලය (Chilled water) උෂ්ණ�වය ෙස��යස් අංශක (0C) 

6�ෙ�. එය  පැර�හ��  අංශක (0F) ව�� ව�ෙ�; 
a) 35.3   

b) 38.0     

c) 42.8  

d) 50  

2. වා� ස�කරණ �ෙෂ��ෙ� භා�තා කරන R-22 �තකාරකෙය� රසාය�ක ��ය ව�ෙ�; 
a) CCL2F2   

b) CHCLF2     

c) CCLF3   

d) CHCL3 

3. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක අ� �ඩන පැ�ෙත� �ඩනය �ඩනමානෙය� ලබාග��ට එය 
30PSI න� එම �ඩනෙය� �රෙ��ෂ �ඩනය PSI ව�� ව�ෙ�; 

a) 15.3    

b) 14.7     

c) 47    

d) 44.7 

4. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ� සදහා භා�තා කරණ R-22 �තකාරකය භා�තෙය� ඉව� ��මට 
�ය�ත ව�ෂය ව�ෙ�; 

a) 2016   

b) 2020   

c) 2030   

d) 2035 

5. වා� ස�කරණ ය�� වල භා�තා කරන R-410A �තකාරකය සෑ� ඇ� �තකාරක ��ණ ව�ෙ�; 
a) R-12 / R-22   

b) R-134a / R-600a  

c) R-32 / R-125  

d) R-125 / R-143ª 

 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 
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6. පහත ද�වා ඇ�ෙ� මධ�ම වා�ස�කරණ ය��යක වා සැක�� ප�ධ�යක (Air Handling Unit-
AHU) �පසටහන�. ෙම� අංක 4 ෙලස සදහ� උපකරණය ව�ෙ�; 

 

a) Chilled water 3 way Motorized valve   

b) Hot water 3 way Motorized valve    

c) Chilled water Hand operated valve   

d) Hot water Hand operated Motorized valve   

7. ෙමම �ප සටහෙ� ද�වා ඇ�ෙ� Inverter/VRF වා� ස�කරණ ප�ධ�වල භා�තා කරන 
Brushless සරල ධාරා (Direct Current-DC) ��� ෙම�ටරයක 
අ�ලත සටහන�. ෙම� B ෙලස ෙප�වා ඇ�ෙ�;  

a) ස්�ර ��භකය� (Permanent magnetic) 

b) �ද�� ��භකය� (Electric magnet)  

c) ආෙ�චරය� (Armature)   

d) ෙ���� �මකය� (Squirrel cage rotor) 

8. ඇෙම��යා �තකාරකය භා�තා කරන මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�වල �තකාරක නළ ෙය�දා 
ඇ� ෙල�හය ව�ෙ�;  

a) යකඩ  

b) තඹ  

c) ඇ���ය�  

d) ��තල 

9. පහත දැ�ෙවන ��කාරක ව�� වා ��ලන ��කාරකය� ව�ෙ�; 
a) ෙක�ෂ හා නළ (Shell and tube)  

b) ෙක�ෂ හා දඟර (Shell and coil)  

c) නළය� �ළ නළ (Tube in tube)  

d) වර� හා නළ (Fin and tube) 

10. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක �ඩනය බා� (bar) 2� ෙලස ඇ� �ට එය �ෙල� පැස්ක� (kP) 
ව�� ව�ෙ�; 

a) 2    

b) 29.4   

c) 101.325   

d) 202.65 

11. වා� ස�කරණ ප�ධ�ය� රස�ය �� �ටර 30 (mmHg)� ද�වා ��ත කරන ල�. එ�ට එම අගය 
Tore ව�� සමාන ව�ෙ�; 

a) 30 Torr   

b) 45 Torr   

c) 273 Torr   

d) 460 Torr 
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12. පහත ද�වා ඇ�ෙ� මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක භා�තා කර ඇ� ජල ෙප��පය�. ෙම� A 
ෙලස සදහ� කර ඇ�ෙ�;  

a) Check Valve  

b) Flexible joint  

c) Reducer joint  

d) Flexible coupling  

 

 

 

13. පහත �ප සටහෙන� ද�වා ඇ�ෙ� මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක ��� උපකරණය� �යා 
කරවන ��� ප�පථය�.ෙම� K3 ෙලස සදහ� කර ඇ�ෙ�; 

a) Delta Contactor  

b) Star contactor  

c) Thermal over load  

d) Main contactor 

 
 
 
 
 
 
 
 

14. වා� ස�කරණ ය�� �ෂ්පාදනෙ�� එ� ඇ�වන ශ�දය ප��ෂාකර බලා එ� ���තරවල සදහ� 
කර�. ශ�දය මැ�ෙ� ඒකකය ව�ෙ�; 

a) කැල�   

b) ෙඩ�බ� 

c) �ෙල��   

d) හ��ස්   

15. CF3CH2F ෙලස හ��වන �තකාරක ව�ගය ව�ෙ�; 
a) R-12    

b) R-22   

c) R-134a   

d) R-410a 

16. � ලංකාෙ� ස්ථා�ත වා� ස�කරණ ප�ධ�යක භා�තා කර ඇ� ෙතකළා ��� ෙම�ටරයක �ැව 
ගණන (Pole) 04 �. ෙමම ෙම�ටරය කරකැෙවන ෙ�ගය (RPM) ව�ෙ�; 

a) 750   

b) 1500  

c) 3000   

d) 6000 

17. ම�ෙ�� පැර� 35  සහ ම�ෙ�� පැර� 15 ධා��ක ෙදක�  ෙ���ගතව ස�බ�ධ කල �ට ලැෙබන 
සමක ධා�තා අගය ව�ෙ�; 

a) ම�ෙ�� පැර� 35  

b) ම�ෙ�� පැර� 15 

c) ම�ෙ�� පැර� 50  

d) ම�ෙ�� පැර� 10.5 

�����
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18. ��තලය උ����මට වඩා� වැ� වශෙය� දායක�වය ද�වන �තකාරකය ව�ෙ�; 
a) R-134a  

b) R-717   

c) R-600a   

d) R-290 

19. ම�ෂ� සැප පහ�ව සදහා වා� සමනය ��ෙ�� ඉතාම� �ව පහ� උෂණ්�ව හා ආ��තා කලාපය 
ව�ෙ�; 

a) උෂ්ණ�වය 180C – 220C හා සාෙ��ෂ ආ��තාවය 90% - 100%                                                                                   
b) උෂ්ණ�වය 300C – 320C හා සාෙ��ෂ ආ��තාවය 50% - 60% 
c) උෂ්ණ�වය 280C – 320C හා සාෙ��ෂ ආ��තාවය 90% - 100% 
d) උෂ්ණ�වය 240C – 260C හා සාෙ��ෂ ආ��තාවය 50% - 60%. 

 
20. R-12 �තකාරකෙ� ඕෙස�� ��න ��ෙ� �වනතාවය (ODP) ව�ෙ�; 

a) 1   

b) 0.95  

c) 0.55  

d) 0 

21. Server room සදහා වඩා� ගැලෙපන වා� ස�කරණ ප�ධ�ය ව�ෙ�; 

a) Split type AC  

b) Package AC  

c) VRF AC  

d) Precision AC   

22. පහත ද�වා ඇ�ෙ� ෙතකලා ව�ගෙ� ��� ෙම�ටරයක ස�බ�ධක අ� සහ ඒවා ස�බ�ධකර 
සැප�ම ලබා� ඇ� ආකාරය�.��� සැප�ම වන L1, L2 සහ L3 ෙතකලා ��� සැප�ම U1, V1 
සහ W1 අ� �නට ලබා �� �ට ෙමය �යා කර�ෙ�; 

a) ස්ටා� (Star) ආකාරයට �යා කර�.                                                                                    

b) ෙඩ�ටා (Delta) ආකාරයට �යා කර�. 

c) පල�ව ස්ටා� (Star) සහ ෙදව�ව ෙඩ�ටා 

(Delta)ආකාරයට �යා කර�. 

d) පල�ව ෙඩ�ටා (Delta)  සහ ෙදව�ව ස්ටා� (Star) 

ආකාරයට �යා කර�. 

 

23. පහත �පෙ� ද�වා ඇ�ෙ� සංතෘ�ත අවස්ථාෙ� ඇ� �තකාරක ප�ධ�ය� �ඩන - තාප 

�ස්ථාරයක ��ටා ඇ� ආකාරය�. ෙම� ස��ඩකෙය� �යාකා��වය ෙප��� ෙකර�ෙ�; 

a) DA 

b) AB    

c) BC         

d) CD    

 

 

24. වා� ස�කරණය� �යා�මක කල �ට ස��ඩකය �යා ආර�භ වනවා� සමගම �� ස්�චෙය� 
(Trip switch) ���ය �ස��ෙ�. එයට ෙහ��ව �ය හැ�ෙ�; 

a) ස��ඩකෙ� ආර�භක දගරය ��ස්� ��ම.                                                                                    
b) ප�ධ�ෙ� �තකාරක නැත. 
c) ස��ඩකෙ� ධාවන දගරය ��ස්� ��ම. 
d) ස��ඩකෙ� දගර �ගත� ��ම. 
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25. වාෂ්පභව� ��කාරක (Evaporative Condenser) ��ම සදහා භා�තාවන මාධ� ව�ෙ�; 
a) ජලය  

b) වාතය  

c) ජලය සහ වාතය 

d) ස්භා�කව 

26. R-410a �තකාරකෙ� තාපාංකය ව�ෙ�; 
a) - 10 0C  

b) - 20 0C 

c) - 30 0C  

d) - 51 0C 

27. Flood Type වාෂ්�කාරකය� ඇ� ප�ධ�යකට ��� මානන උපකරණය ව�ෙ�; 
a) තාප ස්��ක �සාරණ කපාටය (thermostatic expansion valve)   

b) ෙ��ක නලය (capillary tube)               

c) අ� පැ� ඉ��� කපාටය (low side float valve)    

d) තාප �ද�� �සාරණ කපාටය (thermo-electric expansion valve) 

28. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�ය� (Chiller) �යා ආර�භ කරන �ව�� ��ෙවළ �ය හැ�ෙ�; 

a) ස��ඩකය (compressor) - ��ලන අට�ල (cooling tower) - ��කාරක ෙප��පය 

(condenser pump) - �ත ජල ෙප��පය (chilled water pump)  

b) ස��ඩකය (compressor) - ��කාරක ෙප��පය (condenser pump) - �ත ජල ෙප��පය 

(chilled water pump) - ��ලන අට�ල (cooling tower) 

c) ��කාරක ෙප��පය (condenser pump)  - �ත ජල ෙප��පය (chilled water pump)- 

ස��ඩකය (compressor) - ��ලන අට�ල (cooling tower) 

d) ��ලන අට�ල (cooling tower) - ��කාරක ෙප��පය (condenser pump)- �ත ජල 

ෙප��පය (chilled water pump) - ස��ඩකය (compressor)  

 

29. R – 134a �තකාරකය අය� කා�ඩය ව�ෙ�; 
a) CFC    

b) HFC   

c) HCFC   

d) HC 

30. පහත දැ�ෙව�ෙ� ��� ෙම�ටරයක නාම �ව�ව�. එම ෙම�ටරෙ� ජව සාධකය ව�ෙ�; 
a) 5.90/3.40  

b) 0.85 -0.79  

c) 220-240D/280-415Y   

d) 2860-2890 

 

 

 
 
31. ජල ෙප��පය� ෙත�රා ගැ�ෙ�� සැල�ය �� �ධානතම ක�ණ ව�ෙ�; 

a) උස (Head)   

b) ධාරාව (Ampere)   

c) ජවය (Power)  

d) �භවඅ�තරය (Voltage) 

�����
����
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32. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක කා�ය�ෂමතාවය අගය ෙස�ෙ�� �වැර� �මය ව�ෙ�, 
a) ��කාරක කා�යය / �තන ඵලය 

b) �තන ඵලය / ��කාරක කා�යය 

c) �තන ඵලය / ස��ඩක කා�යය  

d) ��කාරක කා�යය / ස��ඩක කා�යය 

33. තාප ස්��ක �සාරණ කපාටය� හරහා �තකාරක වැ� වශෙය� ගම� කරවන අවස්ථාව ව�ෙ�; 
a) වාෂ්�කාරකෙ� අ�ත�ත තාපය (superheat) අගය අ�� �ට.                                                                                   
b) ��කාරකෙ� උප��ලනය (sub cooling) අ�� �ට. 
c) වාෂ්�කාරකෙ� අ�ත�ත තාපය (superheat)අගය වැ�� �ට. 
d) ��කාරකෙ� උප��ලනය (sub cooling) වැ�� �ට. 

 
34. මධ� වා� ස�කරණ ප�ධ�යකට �තකාරක �ර�මට ඉතා ��� �මය ව�ෙ�; 

a) �තකාරක �ඩනය අ�ව 

b) ධාවන ධාරව අ�ව   

c) පල���ද ම��  

d) �තකාරක බර අ�ව 

35. R-22 �තකාරකය අඩං� කා�ඩය ව�ෙ�; 
a) CFC  

b) HCFC    

c) HFC   

d) HC 

36. ෙත� ෙව�කරණය� ෙය�මට ���ම සථ්ානය ව�ෙ�; 
a) �ව නලෙ� (liquid line)  

b) �ෂණ නලෙ� (suction line) 

c) �ටාර නලෙ� (discharge line)  

d) ෙ��ක නලෙ� (capillary line) 

37. පහත �පසටහෙ� ද�වා ඇ�ෙ� �තකාරක ච�යක ෙක�ටස�. ෙම� A ය�ෙන� සදහ� 
උපකරණය ව�ෙ�;  

a) Accumulator   

b) Oil separator    

c) Surge Dram  

d) Receiver 

 

 

 
38. R-717 ය�ෙව� හැ��ෙවන �තකාරකය ව�ෙ�;  

a) ෙ��ෙ��  

b) ඇෙම��යා   

c) ජලය   

d) ��ෙ�� 

39. මෆ්ල� (Muffler) ම�� �තකාරක ප�ධ�යක ��වන කා�යය ව�ෙ�; 
a) ෙදද�ම නැවැ��ම  

b) ඔ�� ෙප�ම  

c) �ව ගමන නැවැ��ම 

d) ශ�දය අ� ��ම 

�����
����
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40. පහත �ප සටහෙන� දැ�ෙව�ෙ� ��කාරක ව�ගයක �ප සටහන�. 
 ෙමම ��කාරක ව�ගය ව�ෙ�; 

a) ෙක�ෂ සහ දඟර (Shell and coil) 

b) නළය� �ළ නළ (Tube in tube) 

c) ෙක�ෂ සහ නළ (Shell and tube) 

d) වාෂ්�භවන ��කාරක 

(Evaporative condenser) 

 

 

41. පහත දැ�ෙව�ෙ� �ස්ට� ව�ගෙ� ස��ඩකයක �යාකා� අවස්ථාෙ�� �ඩනය (P) සහ ප�මාව 
(V) අතර �ස්ථාරය�.ෙම� AB ෙක�ට�� දැ�ෙව�ෙ�; 

a) වා� �සාරණය   

b) වා� ඇද ගැ�ම  

c) වා� �ඩනය ��ම   

d) වා� �ට ��ම 

42. ��� පාලන ප�පථවල භා�තා කරන අවකර ප�ණාමකය�� 
(Step-down transformer) ��ව�ෙ�; 

a) �භවය අ�කර ලබා �ම. 
b) �භවය වැ�කර ලබා �ම. 
c) �භවය �යතව තබාෙගන ධාරාව වැ�කර �ම. 
d) �භවය �යතව තබාෙගන ධාරාව අ�කර �ම. 

 
43. ��ලන අට�ලක ��න �ස (Sprinkler Head) කැරකැෙව�ෙ�; 

a) ��� ෙම�ටරය� අධාරෙය� 

b) �ළං ආධාරෙය�   

c) ජල �ඩනය ආධාරෙය�   

d) අ�ක උෂ්ණ�වය ම��   

44. ���ක �තකාරකය� (secondary refrigerant) ව�ෙ�; 
a) ජලය   

b) ඇෙම��යා   

c) R – 134a     

d) ��ෙ��  

45. මධ�ම වා� ස�කරණ ප�ධ�යක Two way motorized valve � ඇ� �ට ෙය�ය හැ� �වැ�� 
Chilled water pump ව�ගය �ය ��ෙ�; 

a) Variable Speed Drive pump  

b) Constant speed pump.  

c) Single stage pump.    

d) Multi stage pump.  

46. PTC සංෙ�දකයක �යාකා��වය ව�ෙ�; 
a) උෂ්ණ�වය ඉහලට යන �ට ��ෙර�ධය� ඉහලට යෑම. 

b) උෂ්ණ�වය ඉහලට යන �ට ��ෙර�ධය පහලට යෑම.     

c) උෂ්ණ�වය පහලට යන �ට ��ෙර�ධය ඉහලට යෑම.        

d) උෂ්ණ�වය ඉහලට යන �ට ��ෙර�ධය �යතව ��ම. 

 

�����
����
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47. පහත �පෙ� ද�වා ඇ�ෙ� මධ�ම �තකාරක ප�ධ�යක ද�නට ලැෙබන උපකරණය�. ෙම� 
�වැ�� නම ව�ෙ�; 

a) Electronic expansion valve. 
b) Hand operated expansion valve. 
c) Thermostatic expansion valve with internal 

equalizer. 
d) Thermostatic expansion valve with external 

equalizer. 
 

 

 

 

 

48. පහත දැ�ෙව�ෙ� ජල ��ලන ��කාරකයක �ප සටහන�. එ� �වැර� නම ව�ෙ�; 
a) ෙක�ෂ සහ දඟර (Shell and coil)  

b) නළය� �ළ නළ (Tube in tube)  

c) ෙක�ෂ සහ නළ (Shell and tube) 

d) වාෂ්�භවන ��කාරක (Evaporative condenser) 

 

49. පහත දැ�ෙවන පංකා ව�ගය (Blower Wheel) ව�ෙ�; 
a) Radial Blade  
b) Backward Inclined  
c) Backward Curved    
d) Forward Curved  

 
50. ෙම�ටරයක �මණ ෙ�ගය ම�න උපකරණය ව�ෙ�; 

a) ඇ�ටරය (Ammeter)  

b) නැෙන� �ටරය (Nanometer) 

c) ටැෙක� �ටරය (Tachometer) 

d) බැෙර� �ටරය (Barometer) 

 

(01 x 50 = ල�� 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ���  

�තකරණ හා වා�ස�කරණ කා��ක ��� 

                    ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                                     කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 ෙමම �ශ්න ප�ෙ� � ඇ� �ශ්න අ��� �ශ්න පහ� (5)  ෙත�රා ���� සපය�න. 
 ෙමම ෙක�ටස සඳහා ���� සැප�ම සඳහා, �ශ්න ප�ෙ� � ඇ�  ඉඩ භා�තා කර�න. 
 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 08 � අඩං� ෙ�. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ෙක�ටස 

1. පහත �පසටහෙ� ද�වා ඇ�ෙ� වා� ස��ඩක �තකාරක ච�යක �ප සටහන�.  

i). එ� සදහ� 1 �ට 5 ද�වා ෙක�ටස් න� කර එම ෙක�ටස් ව�� ෙකෙරන කා�යය� ෙක�ෙය� 

පහත ව�ෙව� සදහ� කර�න.            (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අංකය නම ෙකෙරන කා�යය ෙක�ෙය� 

1   

2   

3   

4   

5   

 

ii). ෙමම �තකාරක ච�ෙය� අ� �ඩන කලාපය� වැ� �ඩන කලාපය� ෙ�කාව� ඇද න� 

කර�න.  

(ල�� 02) 

 

�����
����

��
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iii). ෙමම �තකාරක ච�ෙය� �තකාරක කා��ව� ෙන�මැ� අවස්ථාවක ෙ��ක නලෙය� අග 

අ�ස් සෑෙ�. එයට ෙහ��ව �ම�ද? 

 (ල�� 03) 

 

 

 

 

 

 

2.  

i). පහත දැ�ෙව�ෙ� �තකරණ සහ වා� ස�කරණ ෙ���ෙ� භා�තා කරන උපකරණ �පයක 

�ප සටහ�ය. ඒවාෙ� නම ඉ��ෙය� �ය�න.          (ල�� 03) 

  ………………………………………………….. 

 …………………………………………………….. 

 ……………………………………………………… 

 …………………………………………………….. 

 ……………………………………………………… 

 .................................................... 

 

 

�����
����
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ii). පහත �පසටහෙ� දැ�ෙව�ෙ� �ම ෙන�බැෙදන (No frost) ෙද�ර ෙදක �තකරණයක ��� 

ප�පථයට අවශ� උපාංග�. එම උපාංග ස�නායක ත� ම�� එ�ෙනක ස�බ�ධ කල �� 

ආකාරය ෙමම �පසටහෙ�ම �ව��ව අ��න.          (ල�� 04)

                

iii). පහත �පසටහෙ� ද�වා ඇ�ෙ� මධ�ම වා�ස�කරණ ප�ධ�යක ඇ� ෙක�ටස් �පය�. එම 

උපකරණ �න එ�ෙනක නල මා�ග ��� ස�බ�ධ�ය �� ආකාරය ෙමම �ප සටහෙ�ම 

ඇද ෙප�ව�න.                        (ල�� 03) 
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3.  

i). පහත �පසටහෙ� දැ�ෙව�ෙ� ජෙ�ල ව�ගෙ� වා� ස�කරණයක (Window Type Air 

conditioner)  ��� ප�පථයට අවශ� උපාංග�. එම උපාංග සංනායක ත� ම�� එ�ෙනක 

ස�බ�ධ කල �� ආකාරය ෙමම �පසටහෙ�ම �ව��ව අ��න.        (ල�� 07) 

 

ii). පහත ද�වා ඇ� �කව� ය��ය සහ අෙන�� උපකරණ ස�බ�ධකර � ඇ� �තකාරක 

ප�ධ�ෙය� �තකාරක �කව� කර ග�නා ආකාරය ඇද ෙප�ව�න.        (ල�� 03) 
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4. පහත ද�වා ඇ�ෙ� මධ�ම වා� ස�කරණ (Chiller) ප�ධ�යක දල සටහන�.  

i). එ� සදහ� අංක 1 �ට 10 ද�වා ඇ� උපකරණවල න� �ය�න.        (ල�� 05) 

 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

 

ii). ෙම� අංක 2 උපකරණෙය� ප�ධ�යට ඇ� �ෙය�ජනය �ම�ද?        (ල�� 03) 

 

 

 

iii). ෙමවැ� මධ�ම වා� ස�කරණ (Chiller) ප�ධ�යක �ත ජලය ගලායාම නතර �වෙහ�� 

ස��ඩකය නවතා දම�. එම නවතන ආර�ෂක වහ�ෙ� නම �ම�ද?       (ල�� 02) 
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5.   

i). පහත �ප සටහෙ� ද�වා ඇ� වා� ස�කරණ ය��ෙ� �වැ�� නම �ම�ද?      (ල�� 03) 

 

 

ii). �ප සටහෙ� අංක 1 �ට 10 ද�වා ෙක�ටස් වල න� �ය�න         (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii). පහත �පෙය� ෙප�වා ඇ�ෙ� වා� ස�කරණයක �ටත ෙක�ටෙස� නල ��ටා ඇ� 

ආකාරය�. ෙමම ය��ය ප�� ඩ�� (Pump down) ��ම සදහා පල�ව වැ�ය ��ෙ� A,B 

කපාට ව�� �ම�ද? 

 

 

(ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- �����
����
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6. පහත දැ�ෙව�ෙ� ෙදපසටම �යාකර�ය හැ� (Forward Revers) ෙම�ටරයක ��� ප�පථයකට 

අවශ� උපාංග�.  

i). ෙමම උපකරණ ම�� ෙම�ටරය �ව��ව �යා ��ම සදහා අවශ� ෙතකලා ��� ප�පථය 

(Power Circuit) ෙමම �ප සටහෙ�ම ඇද ෙප�ව�න             

        

(ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii). ෙමම ප�පථෙ� පහත සදහ� අ�ෂර ව�� සදහ� ව�ෙ� �ම�දැ� �වැ��ව �ය�න.  

   (ල�� 04) 

F1 ……………………………………………..  K1 …………………………………………. 

K2 ………………………………………………  F2 …………………………………………. 

iii). ෙමම ෙම�ටරය �යාකා�ව පව�න අවස්ථාෙ��  L1 ස�� ධාරාව (L1 Phase) �ද වැ�නෙහ�� 

�ම� ��ෙ�ද?              (ල�� 01) 
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7. පහත �ප සටහෙන� දැ�ෙව�ෙ� 1/20 �වර�තාවය� ඇ� ව��ය� කලපාසය�� (vernier 

caliper) ලබා ග� ��ම�.  

 
 

i).  

a) ෙම� �ඩා ��ම ���ටර ව�� සඳහ� කර�න         (ල�� 02) 

 

 

b) ෙම� ලබාෙගන ඇ� පාඨාංකය ෙක�පමණද?                   (ල�� 03) 

 

 

 

 

 

ii). පහත �පෙ� ද�වා ඇ�ෙ� වා� පෑස්�� සදහා භා�තා කරන උපකරණ ක�ටලය�.  ෙම�  A 

සහ B ෙලස සදහ� ���ඩර වල ඇ�ෙ� �මන වා��ද?                 (ල�� 02) 

A- 

 

B- 

 

 

 

 

 

 

 

iii). වා� පෑස්�� කට�� වල� පහෙ� දැ�ල අප �� ආකාරයට සකසා ග�. එම දැ� ව�ග �න 

ෙම�නවාද?             (ල�� 03) 

1-………………………….. 

2-………………………….. 

3-………………………….. 
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