
Pytania pomocnicze z systemów na powtórzenie, do lekcji z:  30 i 31.03.2020 
 

Na zajęciach omówiliśmy usterki instalacji solarnej, czynności podczas przeglądu i zadanko. 
Następnie powtórzyliśmy informacje z lekcji o:  
płynach solarnych i sposobach badania płynu; płukanie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji 
solarnej; uruchamianie, usterki, problemy kolektorów słonecznych, czynności podczas przeglądu… 

 Powyższe zagadnienia będą obowiązywać na sprawdzianie, który będzie w dniu: 07.04.2020.   
 
 

Pytania sprawdzające, które ułatwią przygotowanie się na sprawdzian z systemów. 
1. Jakie rodzaje płynów solarnych wykorzystujemy? 
2. Jakie badania wykonujemy dla płynu solarnego? 
3. Czym mierzymy mrozoodporność oraz pH? 
4. Jakie pH powinien mieć płyn solarny, aby uznać go za dobry? 
5. Co oznacza zdolność buforowa płynu? 
6. Kiedy płyn solarny nadaje się do wymiany? 
7. Co oznacza stagnacja płynu solarnego? 
8. Co się dzieje z płynem solarnym, jeśli często dochodzi do stagnacji? 
9. Jaka jest częstotliwość wymiany płynu solarnego? 
10. Jaką czynność wykonujemy przed próbą szczelności? 
11. Jak nazywa się sprzęt do „wlewania” płynu solarnego do instalacji? 
12. Podczas napełniania następuje również…? 
13. Z jakim ciśnieniem wykonuje się próbę szczelności instalacji? 
14. Jaki element (elementy) instalacji odłączamy, żeby wykonać próbę szczelności? 
15. Podczas normalnej pracy instalacji zawór odcinający pod odpowietrznikiem na dachy (lub w stacji 
pompowej przy separatorze) powinien być otwarty czy zamknięty? 
16. Jakie ciśnienie początkowe instalacji ustawiamy przy uruchomieniu? (po napełnianiu i próbie 
szczelności) 
17. Jakie urządzenie wskazuje przepływ w instalacji?  
18. Czym różni się funkcja sterownika OPTIFLOW od standardowej funkcji sterownika? 
19. Co oznacza, że szkło solarne jest antyrefleksyjne? 
20. W jakim celu stosujemy zawór antygrawitacyjny? 
21. W jakim celu prowadzimy dezynfekcję termiczną instalacji cwu.? 
22. Z jakich materiałów można wykonać uziemienie instalacji i jaki powinien być przekrój przewodu? 
23. Które urządzenie uruchamia i wyłącza pompę solarną?  
24. Co może być przyczyną wysokiej  temp kolektora oraz niskiej temp  wody w zbiorniku cwu ,po 
dłuższym czasie oczekiwania? 
25. Co może być przyczyną często osiąganej max temp wody w zbiorniku cwu ?  
26. Co będzie przyczyną wypływu glikolu z zaworu bezpieczeństwa? 
27. Dlaczego płyn solarny może zamarzać? 
28. Co jest przyczyną zjawiska zaparowania kolektorów rano (ale para później znika)? 
29. Co jest przyczyną zjawiska zaparowania kolektorów, w przypadku utrzymywania się pary pod szybą, 
przed większą część dnia? 
30. Co możemy zrobić, jeśli kolektory gorące są w nocy (a nie powinny)? 
31. Co może być przyczyną spadku ciśnienia w instalacji? 
32. Jaka część z elementów kolektora jest podatna na zawilgocenie? 
33. Jakie czynności wykonuje się podczas corocznego badania? 
Oraz  
- obliczanie objętości rur 
- proszę poczytać notatki z lekcji 
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