
THD – 9. roč. – Opakovanie učiva 

1. Čo patrí k základným prvkom bytovej elektroinštalácie? 

K základným prvkom patria elektrické zariadenia, ktoré rozdeľujeme na rozvod pred 

elektromerom  (patrí  tu elektrická prípojky, hlavná domová skriňa a hlavné domové vedenie) 

a zariadenia za elektromerom (jednotlivé elektrické spotrebiče). 

2. Akú úlohu má elektromer? 

Elektromer  meria spotrebovanú elektrickú energiu v kilowatthodinách (kWh).  Je majetkom 

dodávateľa elektrickej energie e sú zakázané akékoľvek zásahy majiteľa do jeho činnosti 

a technického stavu. 

3. Charakterizuj základné prvky vodoinštalácie a kanalizácie 

Úžitková voda s z verejných zdrojov po úprave čerpá do vodojemov. Z vodojemov sa rozvádza 

vodovodným potrubím do jednotlivých objektov. Rozvod  studenej a teplej vody v objektoch 

umožňujú rúry a tvarovky so závitmi. Ich použitie je rozličné – prívod vody do budovy, celkový 

rozvod – vodoinštalácia, ale aj odvod – kanalizácia použitej vody z umývadiel, vaní, záchodov. 

4. Na čo slúžia sifóny? 

Vaňové a umývadlové sifóny majú funkciu zachytávača nečistôt a pachov. 

5. Ako môžeme šetriť vodou v domácnosti? 

Aj udržiavaním ventilov, splachovačov a potrubí v bezchybnom stave zamedzíme zbytočnému 

úniku pitnej vody.  Uveď  aj vlastné návrhy....  

6. Ako rozdeľujeme kúrenie podľa umiestnenia zdroja tepla? 

Na lokálne, ústredné a centrálne. 

7. Charakterizuj ústredné kúrenie v domácnosti 

Ústredné kúrenie je teplovodná sústava s nepretržitou prevádzkou a s teplotami vody do 110 

stupňov Celzia. Rozvod vody je vedený v potrubí, hnacia energia vody sa získava jej 

ochladzovaním v rozvodovom potrubí. Ak je kotol ústredného kúrenia pod úrovňou radiátorov, je 

pohyb predhriatej vody prirodzený. V prípade, že je kotol na rovnakej úrovni, je potrebný nútený 

obeh pomocou obehového čerpadla. 

8. Charakterizuj centrálne vykurovanie objektov 

Centrálne vykurovanie je vykurovanie viacerých objektov z jednej kotolne, napríklad na 

sídliskách. Rozvodové systémy sú podobné ako pri ústrednom kúrení. 

9. Charakterizuj lokálne vykurovanie 

Lokálne kúrenie je vyhrievanie malých priestorov samostatným vykurovacím zariadením. 

Tieto zariadenia môžu používať pevné, kvapalné a plynové palivo, ale tiež elektrickú a slnečnú 

energiu. 



10. Čo je to solárna energia? 

Solárna (slnečná) elektráreň premieňa slnečnú energiu na elektrickú energiu. Tieto elektrárne sa 

skladajú zo solárnych – fotovoltických článkov. Účinnosť solárnych článkov je malá, preto sú 

články navzájom pospájané a zabudované do slnečných panelov – kolektorov. Premena 

slnečného žiarenia na elektrickú energiu patrí medzi procesy, ktoré neznečisťujú životné 

prostredie, solárne panely však zaberajú veľké plochy.  

11. Charakterizuj geotermálne vykurovanie 

Vo vnútri zeme sa nachádza veľké množstvo tepla, ktoré spôsobuje výbuchy sopiek, 

zemetrasenia. Toto teplo predstavuje zdroj bezpečnej a čistej energie, ktorá sa nazýva 

geotermálna. Časť z toho tepla vo forme pary a horúcej vody sa dostáva vrtmi na povrch 

a využíva sa v geotermálnych elektrárňach a tiež na vykurovanie. 

12. Ako postupovať pri revízii a údržbe bytovej inštalácie? 

Pri odstraňovaní porúch napríklad vodovodných zariadení postupujeme tak, že skôr ako začneme 

opravovať kvapkajúci ventil, musíme zavrieť hlavný prívod vody (môže byť v pivnici, šachte, 

suteréne). Až keď voda pri otvorení vodovodného ventilu netečie, môžeme začať s opravou.  

Oprava napríklad splachovačov spočíva vo výmene tesnení  a dôkladnom odstránení nečistôt 

z uzatváracích mechanizmov. Pred opravou je potrebné uzavrieť prívod vody ventilom pri 

nádržke. Pri  poruche elektrických zariadení vypneme prívod elektrického prúdu hlavným ističom 

a pri poruche plynových zariadení uzatvoríme hlavný uzáver plynu. Opravy vždy zveríme do rúk 

odborníkov. 

      


