ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve
1. A szakképesítés adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 522 01 1000 00 00
A szakképesítés megnevezése: Elektromos gép- és készülékszerelő
Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

7445

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. §
(4) bekezdése szerint 3 év
Elmélet aránya:
30%
Gyakorlat aránya:
70%
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre
vonatkozik)
Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető
Szervezésének időpontja:
a képzési idő felét követően
2.

A képzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
3. A szakképesítés óraterve
3 szakképző évfolyam esetén

Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
0900-11

Megnevezése

1.0/1396-11

Informatikai,
munkaszervezési és tervezési, technológiai
alaptevékenységek
végzése
Informatikai
alaptevékenységek
Technológiai
alapműveletek
Munkaszervezés/tervezé
s
Mérőműszerek
használata, mérések
végzése
Elektrotechnika

2.0/1396-11

Méréstechnika

3.0/1396-11

1.0/1397-11

Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz
Villamos gépek
előkészítése
Villamos gépek I.

2.0/1397-11

Villamos gépek II.

3.0/1397-11

Villamos gépek III.

1398-11

Villamos készülékek
szerelése, javítása,
üzemeltetése

1.0/0900-11
2.0/0900-11
3.0/0900-11
1396-11

1397-11

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e
gy
e
gy
e
gy

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont
szakmai
vizsga/
szintvizsga

36

72

72

64

180
36

számítógép
terem
tanműhely szintvizsga
tanterem

szintvizsga
szakmai
vizsga/
szintvizsga

36

36
36

36

70

32
72

tanterem
96 tanműhely

36

tanterem

144

tanműhely
72

126
64

szakmai
vizsga
szintvizsga

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
173 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
szakmai
vizsga
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Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység

Óraszám
1/9.
2/10.
3/11.
évfolyam évfolyam évfolyam
e
gy
e
gy
e
gy

azonosítója

Megnevezése

1.0/1398-11

Eszközök, berendezések,
készülékek

36

2.0/1398-11

Villamos hálózatok

36

3.0/1398-11

Biztonságos
munkavégzés
Villamos berendezések
védelmének létesítése,
működtetése
Villamos gépek védelme

1399-11
1.0/1399-11

72

32

32

Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

128 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
64 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
tanterem
szakmai
vizsga

36

36

2.0/1399-11

Vezérlések,
jelzőrendszerek

72

32

3.0/1399-11

Villamos dokumentáció
készítése

36

32

Összesen: 214 432

32 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
64 tanműhely
/gazdálkod
ó szervezet
64 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

252 486 224 685

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 140 óra a második tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
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2 szakképző évfolyam esetén

Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója
0900-11

Megnevezése

Óraszám
1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
e
gy
e
gy

1.0/1396-11

Informatikai,
munkaszervezési és tervezési, technológiai
alaptevékenységek
végzése
Informatikai
alaptevékenységek
Technológiai
alapműveletek
Munkaszervezés/tervezé
s
Mérőműszerek
használata, mérések
végzése
Elektrotechnika

2.0/1396-11

Méréstechnika

3.0/1396-11

1.0/1397-11

Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz
Villamos gépek
előkészítése
Villamos gépek I.

72

144

2.0/1397-11

Villamos gépek II.

72

162

3.0/1397-11

Villamos gépek III.

1398-11

Villamos készülékek
szerelése, javítása,
üzemeltetése
Eszközök, berendezések, 36
készülékek

1.0/0900-11
2.0/0900-11
3.0/0900-11
1396-11

1397-11

1.0/1398-11

Megnevezés
Képzési
helyszín

Értékelési
időpont
szakmai
vizsga/
szintvizsga

36

108

64 számítógép
terem
tanműhely szintvizsga

180
36

tanterem

szintvizsga
szakmai
vizsga/
szintvizsga

72

32
108

36

tanterem
96 tanműhely

32

tanterem

tanműhely

69

szakmai
vizsga
szintvizsga

tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
175 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
szakmai
vizsga

144

32

2.0/1398-11

Villamos hálózatok

32

3.0/1398-11

Biztonságos

32
4

92 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
64 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
tanterem

Elektromos gép- és készülékszerelő szakképesítés
Szakmai
követelménymodul/Tananyagegység
azonosítója

Megnevezése
munkavégzés

1399-11

Villamos berendezések
védelmének létesítése,
működtetése
Villamos gépek védelme

1.0/1399-11

Óraszám
1/11.
2/12.
évfolyam évfolyam
e
gy
e
gy

Megnevezés
Képzési
helyszín

Értékelési
időpont

szakmai
vizsga
32

2.0/1399-11

Vezérlések,
jelzőrendszerek

32

3.0/1399-11

Villamos dokumentáció
készítése

32

64 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet
128 tanműhely
/gazdálkod
ó szervezet
64 tanműhely/
gazdálkodó
szervezet

Összesen: 360 846 325 747
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam
esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:
e = elmélet
gy = gyakorlat
A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot.
II. A központi program moduljai és tananyagegységei
1. A modul azonosítója és megnevezése:
0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése
1.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
1.2 A modul javasolt időkeretei:
Elmélet: 72 óra
Gyakorlat: 388 óra
1.3 Maximális tanulói létszám:
Elméleti oktatás:
Gyakorlati oktatás:

30 fő
15 fő

5

1.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált
módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs
alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági
eszközöket használ

X

LAN és WAN hálózatokat használ

X

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Feladatprofil

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek

X
X
X

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai
szöveget megért
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános
szabályokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
alkalmazza
Meghatározza a műveleti sorrendet és a
felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges
eszközöket, szerszámokat, készülékeket

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

X

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel
elvégzi a technológiai alapműveletekhez
szükséges méréseket
Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál
(vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel,
csiszol)
Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a
technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet
készít

X
X
X
X
X
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X

X

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi
oktatáson
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat
Részt vesz a tűzoltásban, mentésben,
elsősegélyt nyújt

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Feladatprofil

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X

X

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

Tananyagegységek

A

Általános munkavédelem

X

X

X

A

Általános tűzvédelem

X

X

X

A

Elsősegélynyújtás

X

X

A

Érintésvédelem

A

Tűzoltó készülékek

X

B

Mechanikai mérések

X

B

Műszaki ábrázolás

X

B

Műszaki dokumentáció

X

X

B

Villamos és gépész rajzjelek

X

X

C

Általános anyagismeret

X

C
C
C

Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem

X
X
X

Típus

Szakmai ismeretek

X

X
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X
X

X

X

C

Mechanikai mérőműszerek

C

C

Szabványok felépítése és rendszere
Számítógépek felépítése és
alkalmazása, perifériák
Villamos gépek biztonságtechnikája

D

Elektromechanikus mérőműszerek

D

Elektrotechnikai alapismeretek

D

Gépelemek

X

D

Gyártásismeret

X

D

Informatikai angol nyelv

D

Mechanika
Számítógépes hálózatok alkalmazása,
típusai
Veszélyes hulladékok kezelése
Villamos mérések
Elektronikus áramkörök

C

D
D
D
E

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

Szakmai ismeretek

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Típus

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

4
4
4
4

Műszaki rajz olvasása, értelmezése
Információforrások kezelése
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Szakmai számolási készség

X
X
X
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X
X
X

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

Szakmai készségek

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Szint

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek

X
X
X
X

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
2

Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése
Műszaki rajz készítése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok
értelmezése, megértése
Egyszerű kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése,
készítése
ECDL 1. m. IT alapismeretek
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek
X

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Kézügyesség
Mennyiségérzék

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

Személyes
kompetenciák

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés
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Szakmai készségek

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Szint

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek
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X

X

Prezentációs
készség
Kommunikációs
készség
Nyelvhelyesség

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Társas
kompetenciák

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

3.0/0900-11
Munkaszervezés/tervezés

Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Módszeres
munkavégzés

2.0/0900-11
Technológiai
alapműveletek

Módszerkompetenciák

1.0/0900-11
Informatikai
alaptevékenységek

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X

X

X

1.5. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenység:
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
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Önértékelés
1.6. A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/0900-11 Informatikai alaptevékenységek

36 óra

Informatikai alapismeretek
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés
Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány
létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője
Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok
használata. Több program összehangolt alkalmazása
A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása
A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt:
Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és
működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni
védelem)
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés
A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése
Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások)
Vetítési beállítások, animáció, slideshow
Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból
A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok
alkalmazása
A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje. Az
iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím
Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése
Levelezési listák és hírcsoportok
Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel
Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása
Adatvétel és küldés a távoli szerverre
Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok
3.0/0900-11 Munkaszervezés

36 óra

A munkavégzés szabályai és a minőség biztosítása, szabványok alkalmazása
Minőségbiztosítás:
Alapfogalmak, meghatározások
A minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalmai, rendszerelemei
A minőségügyi rendszerre vonatkozó szakkifejezések
Termékek, szolgáltatások minőségi jellemzői
Minőségellenőrzés, minősítés feladatai, módszerei, végrehajtása
A mérési adatok feldolgozása
A munkahely és környezet védelmére vonatkozó előírások megismerése és a
felelősségérzet kialakítása
Munka és környezetvédelem
Általános munkavédelem
Munkabiztonsági ismeretek
Munkavégzés szabályai
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Érintésvédelem
Villamos gépek biztonságtechnikája
Elsősegélynyújtás ismeretek
Általános tűzvédelmi ismeretek
Tűzoltó berendezések, eszközök
Környezetvédelmi ismeretek
Veszélyes hulladékok kezelése
Munkafolyamat megtervezésének és irányításának elsajátítása
Üzemirányítási alapismeretek megszerzése
Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
Megismeri a munkaterületet
Elkészíti és elhelyezi a figyelmeztető feliratokat, illetve jelzéseket
- Gyakorlat
2.0/0900-11 Műszaki alapgyakorlatok

180 óra

Mérés és ellenőrzés
A mérés és ellenőrzés fogalma, mértékegységek
Egyszerű mérő és ellenőrző eszközök
A mérés és ellenőrzés feltételei
Mérés és ellenőrzés gyakorlása
Műszaki dokumentációk elemzése
Egyszerűbb kézi és gépi szerszámok bemutatása, alkalmazása a különböző műveletekben
A anyagok kézi és gépi alakításának egyszerűbb műveletei, eszközei:
Előrajzolás, az előrajzolás szerszámai, eszközei
Forgácsolás, forgácsoló szerszámok kialakítás
Darabolás: nyírás, fűrészelés
Méretre munkálás: reszelés, gépi forgácsolás
Hajlítás
Fúrás és süllyesztés műveletei
A fúrás és süllyesztés eszközei, szerszámai
Fúrás, süllyesztés, a fúrógép használata
Mechanikai és elektromos kötések készítése
Kötési módok és csoportosításuk
Csavarkötés, menetkészítés, kötőelemek:
A menetkészítés eszközei és szerszámai
A menetfúrás és menetmetszés gyakorlása
Menetes alkatrészek ábrázolása
Csavarok fajtái, adatai
Csavarkötések fajtái, a csavarkötés szerszámai
Szerelési gyakorlat
Szegecskötések, kötőelemek:
A szegecs alakja, méretei, anyaga
A szegecselés művelete, szerszámai
Szegecselési gyakorlat
Ragasztott kötés:
Ragasztott kötések jellemzői
Ragasztóanyagok fajtái
Ragasztási eljárások
Ragasztási eljárások gyakorlása
Forrasztott kötés, lágyforrasztás:
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés
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A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei
A forrasztás művelete
Forrasztási gyakorlat
Vezetékek, kábelek, huzalozás:
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása
A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése
Elektromechanikus csatlakozók
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai
Csatlakózók kialakítása
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése
Gépelemek, mechanikai eszközök alkalmazása, szerelése
Mechanikai mérések elvégzése, ellenőrzése
Gépelemeket (tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások)
Diagnosztikai vizsgálatok
A gépek, berendezések működésének megbontás nélküli ellenőrzése, szabályozása és
beállítása az adott üzemi jellemzőkre
Gépalkatrészek meghibásodása
A gépeket az üzemeltetés során folyamatosan és/vagy szakaszosan érő káros hatások
(kopás, korrózió, kifáradás) feltárása
A gépelemek jellegzetes hibáinak felismerése és javítása
Szétszerelés
A gépek szétszerelését előkészítő tevékenységek (leszerelés az alapról)
Kötések szétszerelése (csavar, csapszeg, ékkötések, sajtoló- és zsugorkötések)
Alkatrészek kiszerelése, gépegységek szétszerelése
Összeszerelés előkészítése
Összeszerelés
Kötések összeszerelése
Gépegységek összeszerelése, alkatrészek beépítése
Szerelt gépek vizsgálata, beállítása
A szerelés szerszámai, gépei
A szerelés készülékei (sajtoló- és lehúzó készülékek, befogó- és szorítókészülékek,
mozgató- és szállítókészülékek)
Kézi és gépi kötőelem szerelő szerszámok használata
Alapvető gépészeti gyakorlatok elvégzése, gépelemek szerelésének elsajátítása
Alkatrészek ellenőrzése és minősítése
Síkfelületek vizsgálata
Forgásfelületek (tengelyek, perselyek) ellenőrzése
Bordáskötések ellenőrzése
Hajtóműházak tengely- és csapágyhelyzeteinek ellenőrzése
Vezetékek ellenőrzése
Fogaskerekek ellenőrzése
Mozgatókarok működő felületeinek ellenőrzése
Menetek ellenőrzése
1.0/0900-11 Informatikai alaptevékenységek

208 óra

Informatikai alapismeretek.
Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés.
Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített állomány
létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány jellemzője.
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Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Segédprogramok
használata. Több program összehangolt alkalmazása
A kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök és alkalmazások telepítése és alkalmazása
A MS Office illetve az Open Office működése Windows és/vagy Linux alatt:
Az Office alkalmazások használata feladatmegoldások során
A számítógép és a kommunikáció biztonságát szolgáló eszközök telepítése és
működtetésének gyakorolása (tűzfal, vírusvédelem, trójai vírus és kémprogramok elleni
védelem)
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés
A prezentáció készítésének menete. Képek, objektumok illesztése, méretezése
Digitális effektusok kiválasztása (áttünés, képváltás, hanghatások, színváltások)
Vetítési beállítások, animáció, slideshow
Bemutató készítése internetről letöltött szakmai anyagból
A hálózati eszközök fajtái, telepítése és beállítása, a különféle tömörítő programok
alkalmazása
A hálózatok vázlatos felépítése, a szolgáltatások és a számítógépek használatának rendje.
Az iskolai azonosító használata. Saját e-mail cím
Elektronikus levelezés haladó funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése.
Levelezési listák és hírcsoportok
Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel
Távoli szerver erőforrásainak elérése, programok indítása
Adatvétel és küldés a távoli szerverre
Tömörítési lehetőségek, tömörítő programok
1.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
2. A modul azonosítója és megnevezése:
1396-11 Mérőműszerek használata, mérések végzése
2.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
2.2 A modul javasolt időkeretei:
- Elmélet:
- Gyakorlat:

176 óra
204 óra

2.3 Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás:
- Gyakorlati oktatás:

30 fő
15 fő

2.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Megismeri az analóg és digitális villamos
mérőműszerek használatát, alkalmazását
Alapvető villamos mennyiségek (feszültség,
áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás)
számszerű jellemzőinek meghatározására
mérőeszközöket
választ,
számszerű
jellemzőinek mérését elvégzi
Megismeri és alkalmazza a gyakoribb nem
villamos mennyiség mérésére szolgáló
átalakítókat
Ellenőrzi az átalakítók működését
Analóg, digitális és teljesítményelektronikai
elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel
meghatározza
Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron,
szinkronés
egyenáramú
gépek)
legfontosabb üzemi jellemzőinek mérését
végzi, felveszi jelleggörbéit
Villamos gépek számítógéppel támogatott
mérését végzi
Érintésvédelmi méréseket végez
Mérésekkel villamos gépek- és készülékek
hibadiagnosztikai vizsgálatát végzi

X

X

X

X

3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

2.0/1396-11
Méréstechnika

Feladatprofil

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Tananyagegységek

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

A

3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

A

Áram, feszültség és jellemzőik,
ellenállás és impedancia mérési
módszerei

X

X

X

Aszinkron gépek jellemzőinek mérési

X

X

X

Szakmai ismeretek

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Típus

2.0/1396-11
Méréstechnika

Tananyagegységek
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3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

Szakmai ismeretek

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Típus

2.0/1396-11
Méréstechnika

Tananyagegységek

X

X

módszerei
A

Digitális mérőműszerek

A

Egyenáramú gépek jellemzőinek mérési
módszerei

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C

Érintésvédelmi mérési módszerek
Hőfejlesztő készülékek jellemzőinek
mérési módszerei
Kapcsoló készülékek jellemzőinek
mérési módszerei
Szinkron gépek jellemzőinek mérési
módszerei
Transzformátorok jellemzőinek mérési
módszerei
Világítási készülékek jellemzőinek
mérési módszerei
Elektromechanikus műszerek
Menetek jellemzői, mérési módszerei
Méréstechnikai alapismeretek
Fogaskerekek jellemzőinek mérési
módszerei
Oszcilloszkóp alkalmazás
Távolság, elmozdulás és szögelfordulás
mérési módszerei
Alakhűség és méretpontosság mérési
módszerei

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
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X

X

X

5

Érintésvédelmi jelképek értelmezése
Tűz-, baleset- és környezetvédelmi
jelképek értelmezése
Szakmai számolási készség

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

X

Villamos kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése, készítése
Villamos
kapcsolási
jelképek
értelmezése
Villamos berendezések jelképeinek
értelmezése
Tekercselések készítéséhez szükséges
szerszámok, eszközök használata
Szabadkézi rajzolás

3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

Szakmai készségek

2.0/1396-11
Méréstechnika

Szint

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Mennyiségérzék
Mechanikai és villamos mérőeszközök
használata
Komplex jelzésrendszerek

X

X
X
X

Kézügyesség
Kézi és gépi kötőelem szerelő
szerszámok használata
Forrasztásokhoz szükséges szerszámok,
eszközök használata
Folyamatábrák olvasása, értelmezése,
készítése
Diagram,
nomogram
olvasása,
értelmezése
Diagram, nomogram kitöltése, készítése

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Áramút rajz olvasása, értelmezése
A hagyományos és elektronikus
adatrögzítés eszközeinek alkalmazása
(írásos,
ábrás
és
elektronikus
adatrögzítést végez)
Testi erő

3

Térérzékelés, tájékozódás

X

4
4
4
4

X
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X

Határozottság
Közérthetőség
Kezdeményezőkészség
2.0/1396-11
Méréstechnika
3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

Felelősségtudat
Pontosság
Kézügyesség
1.0/1396-11
Elektrotechnika

Személyes kompetenciák

X
X

X
X
X

3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

2.0/1396-11
Méréstechnika

Társas kompetenciák

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Szint
Szakmai készségek

3
Kézi és elemi gépi fémforgácsoló
szerszámok használata

3
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
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X

3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

2.0/1396-11
Méréstechnika

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Tananyagegységek

X
X

3.0/0900-11
Szakrajz, műszaki rajz,
villamos-ipari szakrajz

Rendszerező képesség
Logikus gondolkodás
Ismeretek helyén való
alkalmazása

2.0/1396-11
Méréstechnika

Módszerkompetenciák

1.0/1396-11
Elektrotechnika

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X

X

X

2.5. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák :
Demonstráció
Számítógépes szimuláció
Prezentáció
Információk, ismeretek rendszerzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek műszaki leírásának értelmezése
Mérés, az eredmény értékelése
Adminisztrációs tevékenység
Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
2.6. A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/1396-11 Elektrotechnika

104 óra

Villamos alapfogalmak
Feszültség, áram, töltés, ellenállás, vezetőképesség definíciók
Nagyságrendek, prefixumok, mértékegységek
Alapvető ellenállás számítások
Ellenállások hőfokfüggése (NTK, PTK).
Ellenállások a gyakorlatban, rajzjelek
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei, összefüggések
Az áramkör fogalma, az egyenáramú hálózatok alaptörvényei (Ohm törvény, Kirchhoff
törvény)
Ellenállás hálózatok, eredő ellenállás számítások
19

Az alaptörvények igazolása
Nevezetes hálózatok: feszültségosztó, áramosztó, Wheatstone-híd
Méréshatár kiterjesztés, előtét- és sönt ellenállások
Energiaforrások
A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai
A hatásfok fogalma, számítása, villamos készülékek jellemző hatásfokai, az ellenállások
terhelhetősége
Ideális és valódi generátorok, belső ellenállás, forrásfeszültség, kapocsfeszültség
A feszültség- és áramgenerátorok helyettesítő képei (Thevenin, Norton), soros, párhuzamos és
vegyes kapcsolása
Generátorok teljesítménye és hatásfoka, az illesztés fogalma és gyakorlati jelentősége
A villamos-, és mágneses terek jellemzői
A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése
Erőhatások villamos mezőben
Anyagok viselkedése villamos térben
Kondenzátorok, kapacitások
Töltés, kisütés, energia
A mágneses tér fogalma, jellemzői és szemléltetése
Erőhatások mágneses erőtérben
Anyagok viselkedése mágneses térben
Egyszerű mágneses körök
Indukciós jelenségek
Mozgási-, nyugalmi-, ön-, és kölcsönös indukció
Induktivitás, tekercsek
Be-, és kikapcsolási jelenségek
A mágneses tér energiája
Váltakozó mennyiségek jellemzői
Egyszerű és összetett váltakozó áramú hálózatok alaptörvényei, jellemzői
Soros és párhuzamos R-L kapcsolás
Soros és párhuzamos R-C kapcsolás
Valóságos kondenzátorok és tekercsek, veszteségek
Soros és párhuzamos R-L-C kapcsolások, rezgőkörök
Váltakozó áramú teljesítmények
A teljesítménytényező fogalma, a fázisjavítás szükségessége és jellemző megoldásai
Többfázisú hálózatok
A többfázisú rendszer fogalma
A háromfázisú rendszer lényege és jellemzői
A csillag- és háromszögkapcsolás jellemzői, teljesítmények, szimmetrikus és aszimmetrikus
terhelés
A villamos gépek működési elve:
A transzformátor alkalmazásának szükségessége, felhasználása, elvi felépítése, működése
Az egy- és háromfázisú váltakozó áramú generátorok működési elve, jellemző felhasználása
Az egyenáramú generátorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző
alkalmazások
Az egyenáramú motorok szerkezete és működése, gerjesztési megoldások, jellemző
alkalmazások
Váltakozó áramú motorok: forgó mágneses tér, háromfázisú szinkron- és aszinkron motorok
szerkezete és működése, jellemző alkalmazások
Hagyományos és alternatív energiaforrások
Elektrotechnikai ismeretek alkalmazása áramkör számítási, építési és mérési feladatok során
Az elektronika passzív és aktív alkatrészei, szabványos jelölésük, jellemzőik, felhasználásuk
analóg áramkörökben
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Két-, és négy pólusok
Félvezető áramköri elemek
Számítási méretezési feladatok megoldása
Alkatrészek szabványos jelölése
Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése
Számítási méretezési feladatok megoldása
Alkatrészek szabványos jelölése
Blokkvázlat, kapcsolási rajz készítése
3.0/1396-11 Szakrajz, műszaki rajz, villamos-ipari szakrajz

72 óra

A műszaki rajzzal kapcsolatos alapfogalmak:
Rajzszabványok, rajzeszközök
Síkmértani szerkesztések
Ábrázolási módok: vetületi és axonometrikus ábrázolás
Alkatrészek ábrázolása
Összeállítási rajzok ismerete
Méretezés, méretek megadása
Metszeti ábrázolás
Egyszerűsített ábrázolási módok
Az ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának ismerete
A kapcsolási vázlat készítésének szabályai
Műszaki dokumentáció készítése, segédeszközök használata
Műszaki, illetve szerelési rajzok olvasása, elkészítése villamos működési rajzok alapján,
műszaki rajz készítő alkalmazásai segítségével
Szakterületnek megfelelő szabadkézi rajz, vázlat készítése alkatrészekről.
Műszaki rajz-készítő programot használata
Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése
Alapfogalmak
Az AUTOCAD indítása és részei
A képernyő részei, a parancskiadás módjai
A rajzolás koordináta rendszerei
Fóliák és vonaltípusok alkalmazási módjai
Rajzkészítés
Rajzelemek létrehozása
Pont rajzolása
Vonalak rajzolása
Görbe vonalú síkidomok rajzolása
Sokszögek rajzolása
Vonalláncok
Egyéb rajzelemek
Rajz feliratok készítése
Rajzelemek szerkesztése és módosítása
Rajzelemek kijelölése
Rajzelemek közvetlenmódosítása fogókkal
Parancsok rajzelemek módosításához
Rajzok méretmegadása
A méretek gyakorlati megadása
Méretezési stílusok
A metszeti ábrázolás
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A metszetkészítés elve
Metszetfajták
Metszeti jelölések
Egyéb, rajzolást segítő lehetőségek
Több rajzelemből álló egységek létrehozása
Blokkok alkalmazása
Attribútumok létrehozása és használata
Az elkészített rajzok alkalmazása
A lépték parancs
A terület parancs
A rajzok kinyomtatása
Villamos műszaki kiviteli tervek illetve műszaki leírások értelmezése, használata és
elkészítése elektronikus adatrögzítő eszközök, valamint alkalmazások segítségével
rajz, installációs rajz stb.) értelmezése és használata
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajzszerkesztő program
használata
Alkatrészek elhelyezése, huzalozás
Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása
Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése
Automatikus generáló funkciók (sorkapocs-, kapocsbekötési-, kábeltervek generálása
Darab jegyzékek generálása, rajzjegyzék generálása, nyomtatás)
Egyéni szimbólumok készítése, azok beillesztése saját projektbe. Egyedi űrlapok készítése,
alkalmazásuk
Külső adatbázis betöltése, használata
Kimeneti fájlok generálása
Nyomtatás, nyomtatatási formák
A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása
- Gyakorlat
2.0/1396-11 Méréstechnika

204 óra

A villamos méréstechnikában alkalmazott mérőeszközök és mérőműszerek
megismerése
szakszerű használata
üzembe helyezése
kiválasztásának szempontjai
Méréstechnikai alapfogalmak
Elektromechanikus műszerek
Elektronikus műszerek
Korszerű méréstechnikai eszközök alkalmazása
Mérési módszerek, eljárások
Ellenállásmérések
Teljesítménymérések
Fogyasztásmérések
Érintésvédelmi mérések
Hálózati analízis
Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton
erő, elmozdulás
fordulatszám meghatározása
szögelfordulás meghatározása
hőmérséklet mérése
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A számítógép felhasználásának lehetőségei a méréstechnikában
Mérési adatgyűjtés és feldolgozás
Az automatizált számítógép-vezérelt mérőrendszerek tulajdonságai és alkalmazási lehetőségeik
Érintésvédelmi mérések
Földelési ellenállás mérése erősáramú módszerrel V-A mérővel
célműszerrel
Hurokellenállás mérése V-A mérővel, célműszerrel
Áram-védőkapcsolás vizsgálata, érintési feszültség és kioldó áram mérése
Szigetelési ellenállás mérések
I., II.,és III. érintésvédelmi osztályú készülékek esetében
padlószigetelési ellenállás mérése
Érintésvédelmi törpefeszültséget előállító ill. védőelválasztó transzformátor vizsgálata
szigetelésmérés, kimeneti törpefeszültség szabványos mérése
Ipari fogyasztásmérés
fogyasztásmérő alkalmazásának gyakorlása
Teljesítménymérések háromfázisú hálózatokon
Y-kapcsolású fogyasztói csoport vizsgálata
D-kapcsolású fogyasztói csoport vizsgálata
Egy- és háromfázisú egyenirányítók vizsgálata
1f1u1ü, 1f2u2ü kapcsolás vizsgálata
3f1u3ü és 3f2u6ü kapcsolás vizsgálata
kimeneti jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal
középértékek meghatározása
analóg műszerek által mutatott értékek
Egyenáramú hálózatok számítása és mérése
soros, párhuzamos, vegyes kapcsolású hálózat
feszültség-és áramviszonyok meghatározása méréssel és számítással
Fogyasztásmérés közvetett módon
szimmetrikus és aszimmetrikus fogyasztói csoport esetén
Fázisjavítás
Adott fogyasztói csoport eredő teljesítménytényezőjének meghatározása
előírt kompenzáláshoz szükséges meddőteljesítmény meghatározása
a kompenzálás utáni teljesítménytényező meghatározása
Teljesítmény-távadó vizsgálata
háromfázisú fogyasztói csoport esetén motoros, generátoros, induktív és kapacitív jellegű
terhelések esetén
ellenőrzés és összehasonlítás hagyományos úton mért értékekkel
Jelalakok vizsgálata oszcilloszkóppal (szinusz, háromszög, négyszög)
csúcsérték
frekvencia
periódusidő
szögeltérés háromfázisú transzformátor primer-szekunder mennyiségei között
Vezérelt áramirányítók vizsgálata
egy-és háromfázisú áramirányító kapcsolások kimeneti jeleinek vizsgálata
középértékek
belső feszültségű fogyasztó, illetve induktív terhelés hatása
Nem villamos mennyiségek villamos úton történő mérése
erő, elmozdulás
fordulatszám meghatározása
szögelfordulás meghatározása
hőmérséklet mérése
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Villamos gépek (transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek) üzemeltetése,
mérése
Transzformátorok üresjárási, rövidzárási, terhelési mérései
Transzformátorok helyettesítő kapcsolásának felvétele
Transzformátorok párhuzamos üzeme
Aszinkrongépek vizsgálati módszerei
Aszinkrongép kördiagramjának felvétele
Szinkron generátor hálózatra kapcsolása
Szinkron generátor terhelési jelleggörbéinek felvétele
Egyenáramú generátorok vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele
Egyenáramú motorok vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele
Áram- és feszültségváltók vizsgálata
Villamos gépek és készülékek hibadiagnosztikai vizsgálatát végzi mérésekkel
Villamos hálózatok védelmi készülékeinek, automatikáinak vizsgálata
Villamos hálózatok telemechanikai rendszerei
2.7. A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
3. A modul azonosítója és megnevezése:
1397-11 Villamos gépek előkészítése
3.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
3.2 A modul javasolt időkerete:
- Elmélet:
- Gyakorlat:

208 óra
443 óra

3.3 Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás:
30 fő
- Gyakorlati oktatás: 15 fő
3.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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3.0/1397-11
Villamos gépek III.

Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel
Megismeri a munkaterületet
Elkészíti és elhelyezi a figyelmeztető
feliratokat, illetve jelzéseket
Elvégzi a szükséges feszültségmentesítéseket
A munkavégzés helyszínén biztosítja a tűz és
balesetmentes
munkavégzés
szükséges
eszközeit (védelmi-, megelőző- és egyéb
segédeszközök)
Kistranszformátorokat méretez, készít
Transzformátorok üzemállapotait vizsgálja
(mérésekkel)
A teljesítmény és feszültség igénynek
megfelelő
szabványos
transzformátort
kiválasztja, alkalmazza
Terhelés függvényében a kapcsolási módot
meghatározza, elkészíti a bekötést a
kapcsolási csoportnak megfelelően
Transzformátorok párhuzamos üzemeltetését
biztosítja
Transzformátorokat üzemeltet, üzemvitelüket
biztosítja
Száraz és olajtranszformátorokat szerel,
hibakeresést végez, javít
Aszinkrongépeket
üzemeltet
(indít,
forgásirányt vált, fordulatszámot szabályoz,
fékez)
Motorokat
telepít,
illeszt
a
hajtott
berendezéshez
Aszinkron gépeken hibakeresést végez, javít
Az egyenáramú gépek fő- és segédpólus
tekercseit, kompenzáló tekercseit elköti, a
gerjesztési irányokat ellenőrzi

2.0/1397-11
Villamos gépek II.

Feladatprofil

1.0/1397-11
Villamos gépek I.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

A kommutációt ellenőrzi, keféket beállítja

X

Egyenáramú gépeket üzemeltet (generátorok
feszültségszabályozását, polaritás váltását,
motorok indítását, forgásirány váltását,
fékezését végzi)

X
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Egyenáramú gépeken hibakeresést végez, javít

X

Egyedül járó szinkrongenerátort üzemeltet

X

Szinkrongépek
párhuzamos
kapcsolását
valósítja meg, szinkronizál, a meddő és
hatásos teljesítmény szabályozását végzi
Szinkronmotorok indítását végzi különböző
módszerekkel

X
X

Szinkronmotort üzemeltet, fázisjavítást végez

X

Szinkrongépeken hibakeresést végez, javít

X

Egy- és háromfázisú kommutátoros gépeket
alkalmaz, üzemeltet, javít

X

Törpe motorokat alkalmaz, üzemeltet, javít
Álló- és forgórészeket tekercsel
Forgógépeket összeszerel
Mechanikus és villamos hibákat megállapít,
javít

3.0/1397-11
Villamos gépek III.

2.0/1397-11
Villamos gépek II.

Feladatprofil

1.0/1397-11
Villamos gépek I.

Tananyagegységek

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ékszíjhajtást, tengelykapcsolókat szerel
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3.0/1397-11
Villamos gépek III.

Szakmai ismeretek

2.0/1397-11
Villamos gépek II.

Típus

1.0/1397-11
Villamos gépek I.

Tananyagegységek

X

X

X

A

Érintésvédelmi mérések elve

B

Aszinkron motorok forgásirányváltása

X

B

Aszinkron motorok indításai

X

B

Aszinkron motorok jellemző hibái

B

Aszinkron motorok tekercselései

B

Egyenáramú gépek jellemző hibái
Egyenáramú
gépek
jellemzői,
üzemállapotai
Egyenáramú gépek tekercselései
Egyenáramú motorok indítása és
fékezése
Hibakeresés
irányítástechnikai
rendszerek
Irányítástechnikai alapfogalmak
Különleges
transzformátorok
alkalmazásai
(takarékkapcsolású,
hegesztő, mérő)
Motorvezérlések
Szinkron
generátor
üzemeltetése,
feszültségszabályozása
Szinkron generátorok párhuzamos
üzeme
Szinkron
gépek
jellemzői,
üzemállapotai
Szinkron gépek tekercselései
Szinkrongépek jellemző hibái
Szinkronmotorok
Transzformátorok jellemző hibái
Transzformátorok
jellemzői,
üzemállapotai
Szabályozástechnika
Vezérléstechnika

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
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1.0/1397-11
Villamos gépek I.

2.0/1397-11
Villamos gépek II.

3.0/1397-11
Villamos gépek III.

Tananyagegységek

5

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

X

X

X

5

Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajz
értelmezése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szint

4
4

Szakmai készségek

olvasása,

Villamos kapcsolási rajz készítése

4

Villamos
kapcsolási
értelmezése
Villamos berendezések
értelmezése
Szabadkézi rajzolás

4

Mennyiségérzék

X

X

X

4

Komplex jelzésrendszerek

X

X

X

4

Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Diagram,
nomogram
olvasása,
értelmezése
Áramút rajz olvasása, értelmezése
A hagyományos és elektronikus
adatrögzítés eszközeinek alkalmazása
(írásos,
ábrás
és
elektronikus
adatrögzítést végez)

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

4
4

4
4
4

jelképek
jelképeinek

3

Folyamatábrák készítése

3

Diagram, nomogram kitöltése, készítése
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2.0/1397-11
Villamos gépek II.

Pontosság
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi
ügyesség)

1.0/1397-11
Villamos gépek I.

Személyes kompetenciák

3.0/1397-11
Villamos gépek III.

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Kezdeményezőkészség
Határozottság

X
X

X
X

3.0/1397-11
Villamos gépek III.

2.0/1397-11
Villamos gépek II.

Társas kompetenciák

1.0/1397-11
Villamos gépek I.

Tananyagegységek

X
X

Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás

X
X
X

X
X
X

3.0/1397-11
Villamos gépek III.

2.0/1397-11
Villamos gépek II.

Módszerkompetenciák

1.0/1397-11
Villamos gépek I.

Tananyagegységek

X
X
X
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3.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban
Műveletek gyakorlása
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
3.6 A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/1397-11 Villamos gépek I.

70 óra

Kistranszformátorokat méretez
Méretezési elvek: vastest méretezése, vezeték méretezése
Transzformátorok üzemállapotait vizsgálja (üres járás, terhelés, rövidzárás)
A teljesítmény és feszültség igénynek megfelelő szabványos transzformátort kiválasztja
Terhelés függvényében a kapcsolási módot meghatározza
Transzformátor dropp vizsgálata (méréssel)
Egyfázisú transzformátorokat üzemeltet, üzemvitelüket biztosítja
Háromfázisú transzformátorokat üzemeltet, üzemvitelüket biztosítja
Háromfázisú transzformátorok kapcsolási módjainak meghatározása (óraszám
meghatározás)
Transzformátorok párhuzamos üzemeltetését biztosítja
Száraz és olajtranszformátorok hibalehetőségei, hibakeresés, javítás
Különleges transzformátorok üzemállapotait vizsgálja (mérő- és hegesztő
transzformátorok)
2.0/1397-11 Villamos gépek II.

72 óra

Egy- és háromfázisú szinkron gép felépítése, tekercselése
Egy- és háromfázisú szinkron motoros és generátoros üzemmódok
Egyedül járó szinkrongenerátort üzemeltet
Szinkrongépek párhuzamos kapcsolását valósítja meg, szinkronizál, a meddő és hatásos
teljesítmény szabályozását végzi
Szinkronmotorok indítását végzi különböző módszerekkel
Szinkronmotort üzemeltet, fázisjavítást végez
Szinkrongépeken hibakeresést végez, javít
Egy- és háromfázisú aszinkron gép felépítése, tekercselése
Egy- és háromfázisú aszinkron motoros és generátoros üzemmódok
Aszinkron gépeket üzemeltet
Aszinkron gépeket indít
Aszinkron gépek forgásirány váltása
Aszinkron gépek fordulatszám szabályozása
Aszinkron gépek fékezése
Különleges aszinkron gépek (Dahlander motorok)
3.0/1397-11 Villamos gépek III.

64 óra

Egyen áramú gépek működése, felépítése, típusai
Egyen áramú gépek motoros és generátoros üzemmódjai
30

Az egyen áramú gépek fő- és segédpólus tekercseit, kompenzáló tekercseit elköti, a
gerjesztési irányokat ellenőrzi
A kommutációt ellenőrzi, keféket beállítja
Egyen áramú gépeket üzemeltet (generátorok feszültségszabályozását, polaritás váltását,
motorok indítását, forgásirány váltását, fékezését végzi)
Univerzális motorok működése, felépítése, típusai
Univerzális motorok indítása, fordulatszám szabályozása
- Gyakorlat
1.0/1397-11 Villamos gépek I.
144 óra
Kistranszformátorokat méretez
Kistranszformátorokat készít
Hengeres és tárcsás tekercselési módokat alkalmaz
Vezetékek, szigetelők fajtái és kiválasztásuk
Tekercseket vastesten elhelyez, összeszerel
Impregnálást végez
Villamos vizsgálatokat végez
Transzformátorok üzemállapotait vizsgálja mérésekkel (üres járás, terhelés, rövidzárás)
A teljesítmény és feszültség igénynek megfelelő szabványos transzformátort kiválasztja,
alkalmazza
Áttétel, hatásfok mérése
Terhelés függvényében a kapcsolási módot meghatározza
Elkészíti a bekötést a kapcsolási csoportnak megfelelően
Transzformátorok párhuzamos üzemeltetését biztosítja
Transzformátorokat üzemeltet, üzemvitelüket biztosítja
Száraz és olajtranszformátorokat szerel, hibakeresést végez, javít
Különleges transzformátorok üzemállapotait vizsgálja (mérő- és hegesztő transzformátorok)
2.0/1397-11 Villamos gépek II.

126 óra

Egy- és háromfázisú szinkron gép felépítése, tekercselése
Egy- és háromfázisú szinkron motoros és generátoros üzemmódok
Egyedül járó szinkrongenerátort üzemeltet
Egyedül járó szinkronmotort üzemeltet
Szinkrongépek párhuzamos kapcsolását valósítja meg, szinkronizál, a meddő és hatásos
teljesítmény szabályozását végzi
Szinkronmotorok indítását végzi különböző módszerekkel
Szinkronmotort üzemeltet, fázisjavítást végez
Szinkrongépeken hibakeresést végez, javít
Egy- és háromfázisú aszinkron gép felépítése, tekercselése
Egy- és háromfázisú aszinkron motoros és generátoros üzemmódok
Aszinkron gépeket üzemeltet
Aszinkron gépeket indít
Aszinkron gépek forgásirány váltása
Aszinkron gépek fordulatszám szabályozása
Aszinkron gépek fékezése
Dahlander motor üzemeltetése
Szinkron és aszinkron gépek hibafeltárása, mechanikus hibaforrások és javítások
Szinkron és aszinkron gépek hibafeltárása, villamos hibaforrások és javítások
3.0/1397-11 Villamos gépek III.

173 óra
31

Egyen áramú gépek működése, felépítése, típusai
Egyen áramú soros motor és generátoros üzemmódjai
Egyen áramú külső gerjesztésű motoros és generátoros üzemmódjai
Egyen áramú sönt gép motoros és generátoros üzemmódjai
Egyen áramú vegyes gerjesztésű gépek üzemmódjai
Egyen áramú gépek motoros és generátoros üzemmódjai
Az egyen áramú gépek fő- és segédpólus tekercseit, kompenzáló tekercseit elköti, a
gerjesztési irányokat ellenőrzi
Egyen áramú gépeket üzemeltet, feszültségszabályozást végez
Egyen áramú gépeket üzemeltet, polaritást vált
Egyen áramú gépeket üzemeltet, indítást végez
Egyen áramú gépeket üzemeltet, forgásirányt vált
A kommutációt ellenőrzi, keféket beállítja
Semleges vonal beállítása
Egyen áramú gépeket üzemeltet, fékezést végez
Univerzális motorok működése, felépítése, típusai
Univerzális motorok indítása, fordulatszám szabályozása
Univerzális motorok hibafeltárását és javítását végzi
3.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
4. A modul azonosítója és megnevezése:
1398-11 Villamos készülékek szerelése, javítása, üzemeltetése
4.1 A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
4.2 A modul javasolt időkerete:
- Elmélet:
- Gyakorlat:

136 óra
264 óra

4.3 Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás:
30 fő
- Gyakorlati oktatás: 15 fő
4.4 A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák:
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

32

2.0/1398-11
Villamos hálózatok

3.0/1398-11
Biztonságos
munkavégzés

Feladatprofil

1.0/1398-11
Eszközök, berendezések,
készülékek

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ellenállásfűtő-berendezéseket szerel, javít
Villamos háztartási készülékeket szerel, javít
Világítási hálózatot és készülékeket szerel
A
munkájával
kapcsolatos
speciális
környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja
A hulladékokat, veszélyes anyagokat
szakszerűen kezeli, illetve tárolja

A

Hőfejlesztő készülékek jellemzői
Hőfejlesztő készülékek jellemző hibái,
javításuk
Kapcsoló készülékek jellemzői

A
A
A
A

3.0/1398-11
Biztonságos munkavégzés

Szakmai ismeretek

2.0/1398-11
Villamos hálózatok

Típus

1.0/1398-11
Eszközök, berendezések,
készülékek

Tananyagegységek

X
X

X

X

Kapcsoló készülékek jellemző hibái,
javításuk

X

X

A

Világítási készülékek jellemzői
Világítási készülékek jellemző hibái,
javításuk
Hálózatok (kisfeszültségű, információs)

A

Létesítés utáni ellenőrzés

X

X

X

A

Szerelvények, készülékek bekötése

X

X

X

A

Érintésvédelem

X

X

X

A

X
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X

X

X

X

1.0/1398-11
Eszközök, berendezések,
készülékek

2.0/1398-11
Villamos hálózatok

3.0/1398-11
Biztonságos munkavégzés

Tananyagegységek

5

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Villamos kapcsolási rajz készítése
Villamos
kapcsolási
jelképek
értelmezése
Villamos berendezések jelképeinek
értelmezése
Szabadkézi rajzolás

X

X

X

4

Mennyiségérzék

X

X

X

4

Komplex jelzésrendszerek

X

X

X

4

Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Diagram,
nomogram
olvasása,
értelmezése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szint

4
4
4
4

4
4

Szakmai készségek

Áramút rajz olvasása, értelmezése

X

X

3

A hagyományos és elektronikus
adatrögzítés eszközeinek alkalmazása
(írásos,
ábrás
és
elektronikus
adatrögzítést végez)
Folyamatábrák készítése

X

X

3

Diagram, nomogram kitöltése, készítése

X

X

4
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Hibakeresés
(diagnosztizálás)
Problémamegoldás,
hibaelhárítás
Körültekintés,
elővigyázatosság

3.0/1398-11
Biztonságos
munkavégzés

Módszerkompetenciák
2.0/1398-11
Villamos hálózatok
3.0/1398-11
Biztonságos
munkavégzés

Kezdeményezőkészség
Határozottság

2.0/1398-11
Villamos hálózatok

Társas kompetenciák
1.0/1398-11
Eszközök, berendezések,
készülékek
2.0/1398-11
Villamos hálózatok
3.0/1398-11
Biztonságos
munkavégzés

Pontosság
Állóképesség
Megbízhatóság

1.0/1398-11
Eszközök, berendezések,
készülékek

Személyes kompetenciák

1.0/1398-11
Eszközök, berendezések,
készülékek

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján
Feladattal vezetett szerkezetelemzés
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről
Technológiai minták elemzése
Rajz értelmezése
4.6 A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/1398-11 Eszközök, berendezések, készülékek

68 óra

Hő termelő berendezések
Ellenállásfűtés az iparban és háztartásban
Villamos tűzhelyek, sütők, főzőlapok
Vízmelegítő berendezések
Ipari kemencék működése, szabályozása
Világítási alapismeretek és alapmennyiségek
Izzólámpás fényforrások
Gázkisülésű csövek
Bel- és kültéri világítás
Analóg- és digitális mérőműszerek fajtái és alkalmazásuk
Villamos kéziszerszámok felépítése, működése
Villamos kéziszerszámok hajtásrendszerei
Villamos készülékek a háztartásban és az iparban
Elektromos készülékek hibafeltárása, javításuk
2.0/1398-11 Villamos hálózatok

36 óra

Villamos energia előállítása
Nagyfeszültségű hálózatok és berendezései
Középfeszültségű hálózatok és berendezései
Kisfeszültségű hálózatok felépítése, fajtái
Kisfeszültségű világítási hálózatok felépítése
Kisfeszültségű információs hálózatok
3.0/1398-11 Biztonságos munkavégzés

32 óra

A munkájával kapcsolatos speciális környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja
A hulladékokat, veszélyes anyagokat szakszerűen kezeli, illetve tárolja
Érintésvédelem kialakítása, passzív érintésvédelmi megoldások
Érintésvédelem kialakítása, aktív érintésvédelmi megoldások
Érintésvédelem ellenőrzése
Feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés
Munkavégzés során előforduló balesetek
Elsősegélynyújtás alapfogalmai
Sérült vizsgálata, segélyhívás
Áramütéses balesetek elsősegélynyújtása
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Vérző sebek ellátása
- Gyakorlat
1.0/1398-11 Eszközök, berendezések, készülékek

200 óra

Hőtermelő berendezéseket szerel, javít, üzemeltet
Ellenállásfűtő ipari és háztartási berendezéseket szerel, javít
Villamos tűzhelyeket, sütőket, főzőlapokat szerel, javít
Vízmelegítő berendezéseket javít
Ipari kemencéket szerel, javít
Izzólámpás fényforrásokat szerel, javít
Gázkisülésű csöves lámpatesteket szerel, javít
Bel- és kültéri világítást szerel
Analóg- és digitális mérőműszereket alkalmaz
Villamos kéziszerszámokat működtet, szerel, javít
Villamos kéziszerszámok hajtásrendszereit szereli, javítja
Elektromos készülékek hibafeltárása, javításuk
2.0/1398-11 Villamos hálózatok

64 óra

Villamos energia előállítása
Erőművek, alállomások felépítése, berendezései
Nagyfeszültségű hálózatok és berendezéseinek szerelése
Középfeszültségű hálózatok és berendezéseinek szerelése
Kisfeszültségű hálózatok építése, javítása, karbantartása
Kisfeszültségű világítási hálózatok építése, szerelése, javítása
Kisfeszültségű információs hálózatok építése, javítása, karbantartása
4.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
5. A modul azonosítója és megnevezése:
1399-11 Villamos berendezések védelmének létesítése, működtetése
5.1
5.2

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
A modul javasolt időkerete:
- Elmélet:
- Gyakorlat:

5.3

100 óra
304 óra

Maximális tanulói létszám:
- Elméleti oktatás:
30 fő
- Gyakorlati oktatás: 15 fő

5.4 A modul elvégzése után megszerezhető kompetenciák:
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X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Kapcsolókészülékeket kiválaszt, kapcsolókat
szerel, javít
Villamos
gépek,
villamos
fogyasztó
készülékek
zárlatvédelmét
és
túlterhelésvédelmét létesíti
Kisfeszültségű villamos hálózatok túláram és
zárlatvédelmét valósítja meg
Kisfeszültségű villamos elosztóhálózatot épít
dokumentáció alapján
Elosztókat szerel, telepít
Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a
nullázott rendszert
Kiépíti és ellenőrzi az EPH rendszert
Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót
Alkalmazza
a
védővezeték
nélküli
érintésvédelmi módokat
Elektromechanikus
vezérléseket
épít,
működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít
Motorvezérléseket (motorvédő, indító,
forgásirányváltó, fordulatszám-változtató)
épít, telepít, beüzemel

X

X

X

3.0/1399-11
Villamos dokumentáció
készítése

2.0/1399-11
Vezérlések,
jelzőrendszerek

Feladatprofil

1.0/1399-11
Villamos gépek védelme

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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A
A

3.0/1399-11
Villamos dokumentáció
készítése

A

Szakmai ismeretek

2.0/1399-11
Vezérlések,
jelzőrendszerek

Típus

1.0/1399-11
Villamos gépek védelme

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kapcsolókészülékek
jellemzői,
kiválasztása
Biztosítók jellemzői, kiválasztása
Túláramés
zárlatvédelmek,
túlfeszültség védelmek
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1.0/1399-11
Villamos gépek védelme

2.0/1399-11
Vezérlések,
jelzőrendszerek

3.0/1399-11
Villamos dokumentáció
készítése

Tananyagegységek

5

Érintésvédelmi jelképek értelmezése

X

X

X

5

X

4

Szakmai számolási készség
Villamos kapcsolási rajz olvasása,
értelmezése
Villamos kapcsolási rajz készítése
Villamos
kapcsolási
jelképek
értelmezése
Villamos berendezések jelképeinek
értelmezése
Szabadkézi rajzolás

4

Mennyiségérzék

4

Komplex jelzésrendszerek

4

Folyamatábrák olvasása, értelmezése
Diagram,
nomogram
olvasása,
értelmezése

Szint

4
4
4
4

4
4

Szakmai készségek

3
3

Diagram, nomogram kitöltése, készítése

4

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

Áramút rajz olvasása, értelmezése
A hagyományos és elektronikus
adatrögzítés eszközeinek alkalmazása
(írásos,
ábrás
és
elektronikus
adatrögzítést végez)
Folyamatábrák készítése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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3.0/1399-11
Villamos dokumentáció
készítése

Pontosság
Állóképesség
Megbízhatóság

2.0/1399-11
Vezérlések,
jelzőrendszerek

Személyes kompetenciák

1.0/1399-11
Villamos gépek védelme

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

3.0/1399-11
Villamos dokumentáció
készítése

Határozottság
Kezdeményezőkészség

2.0/1399-11
Vezérlések,
jelzőrendszerek

Társas kompetenciák

1.0/1399-11
Villamos gépek védelme

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

3.0/1399-11
Villamos dokumentáció
készítése

Módszeres munkavégzés
Logikus gondolkodás
Körültekintés,
elővigyázatosság

2.0/1399-11
Vezérlések,
jelzőrendszerek

Módszerkompetenciák

1.0/1399-11
Villamos gépek védelme

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X

X

5.5 A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
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Kapcsolókészülékeket kiválaszt, kapcsolókat szerel, javít, ellenőrizi működésüket
Villamos gépek, villamos fogyasztó készülékek zárlatvédelmét és túlterhelésvédelmét
létesíti, ellenőrzi
Kisfeszültségű villamos hálózatok túláram és zárlatvédelmét valósítja meg
Kisfeszültségű villamos elosztóhálózatot épít dokumentáció alapján
Elosztókat szerel, telepít, ellenőriz
Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a nullázott rendszert
Kiépíti és ellenőrzi az EPH rendszert
Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót
Alkalmazza a védővezeték nélküli érintésvédelmi módokat
Elektromechanikus vezérléseket épít, működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató) épít,
telepít, beüzemel
5.6 A modul oktatási tartalmának leírása
- Elmélet
1.0/1399-11 Villamos gépek védelme

36 óra

A villamos ív keletkezésének feltételei
Egyenáramú ív
Váltakozó áramú ív
Ívoltó tényezők
Védelmi készülékek
Olvadóbiztosítók feladata és működési elve
kis- és nagyfeszültségű olvadóbiztosítók
olvadóbiztosítók elhelyezésének és kiválasztásának szempontjai
Kontaktorok, motorvédő kapcsolók
Kismegszakítók feladata, működési elvük, típusaik
Zárlatok
A zárlati áram korlátozása
Zárlatkorlátozó fojtótekercs, kiválasztása, kialakítása, beépítése
Egyszerű hálózatok zárlati jellemzőinek meghatározása
A zárlatkorlátozás egyéb módszerei
Villamos motorok védelme
túlterhelés elleni védelem bekötése és beállítása
zárlat elleni védelem eszközei, kiválasztása és alkalmazása
feszültség csökkenés elleni védelem
A túláram védelem ellenőrzése
túlterhelés és érintésvédelem ellenőrzése
2.0/1399-11 Vezérlések, jelzőberendezések

32 óra

Vezérlés
A vezérlés fogalma, felosztása
A vezérléstechnika építő elemei és készülékei.
Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, beavatkozó elemek, járulékos elemek.
Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, alkalmazása, üzemeltetése.
Egyszerű vezérlési feladatok
Ki- és bekapcsolás, indítás
Távműködtetés, sorrendi kapcsolás
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Forgásirány váltás
Fordulatszám változtatás
Fékezés
Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése (áramutas rajz)
3.0/1399-11 Villamos dokumentáció készítés

32 óra

Villamos műszaki kiviteli tervek illetve műszaki leírások értelmezése, használata és
elkészítése elektronikus adatrögzítő eszközök, valamint alkalmazások segítségével
Villamos műszaki kiviteli terv (műszaki leírás, tervrajz, blokkvázlat, elvi kapcsolási rajz,
áramutas rajz, installációs rajz stb.) értelmezése és használata.
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajzszerkesztő program
használata.
Alkatrészek elhelyezése, huzalozás.
A munkafeladatok elvégzéshez jegyzőkönyvet készít
Feljegyzi a változásokat a kiviteli tervekre
A munkavégzéshez megfelelő nyilvántartásokat vezet
Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat dokumentál
A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása
Folyamatosan egyeztet a munkaterületen dolgozó más szakmák képviselőivel
Elszámoláshoz felméri az elvégzett munkát
- Gyakorlat
1.0/1399-11 Villamos gépek védelme

68 óra

Villamos gépek, villamos fogyasztó készülékek zárlatvédelmét és túlterhelésvédelmét
létesíti
Kisfeszültségű villamos hálózatok túláram és zárlatvédelmét valósítja meg
Kiépíti és ellenőrzi a védőföldelést és a nullázott rendszert
Kiépíti és ellenőrzi az EPH rendszert
Felszereli és ellenőrzi az áramvédő kapcsolót
Alkalmazza a védővezeték nélküli érintésvédelmi módokat
2.0/1399-11 Vezérlések, jelzőberendezések

136 óra

A feladat megoldásához szükséges elemek kiválasztása az áramkör jellemző paraméterei
alapján.
A vezérlés megvalósítása az iparban előforduló (szerelőtábla, vezérlőszekrény) módon
(készülék elhelyezés, huzalozás).
A vezérlés tesztelése, vizsgálata. A szükséges beállítások, javítások elvégzése.
Üzemi próbák végrehajtása.
Az elvégzett feladat dokumentálása.
Egyszerű vezérlési feladatok elektromechanikus vezérlésének kiegészítése
teljesítményelektronikai eszközökkel
Lágyindítók
Frekvenciaváltók
(tervezés, építés, összeállítás alapelemekből).
Különleges gépek alkalmazása, üzembe helyezése, üzemeltetése (megadott rajzok,
utasítások alapján
Léptetőmotorok
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Szervomotorok
Lineáris motorok
Elektromechanikus vezérléseket épít, működését ellenőrzi, hibakeresést végez, javít
Motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám-változtató) épít,
telepít, beüzemel

Elektromechanikus és elektronikus vezérléseket épít, működését ellenőrzi.
3.0/1399-11 Villamos dokumentáció készítés

100 óra

A hagyományos és elektronikus adatrögzítés eszközeinek alkalmazása (írásos, ábrás és
elektronikus adatrögzítést végez)
Folyamatábra készítés
Villamos műszaki kiviteli tervek illetve műszaki leírások értelmezése, használata és
elkészítése elektronikus adatrögzítő eszközök, valamint alkalmazások segítségével
Villamos műszaki kiviteli terv (műszaki leírás, tervrajz, blokkvázlat, elvi kapcsolási rajz,
áramutas rajz, installációs rajz stb.) értelmezése és használata.
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajzszerkesztő program
használata.
Alkatrészek elhelyezése, huzalozás.
Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása.
Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése.
Automatikus generáló funkciók (Sorkapocs-, kapocsbekötési-, kábeltervek generálása
Darabjegyzékek generálása
Rajzjegyzék generálása, nyomtatás)
Egyéni szimbólumok készítése, azok beillesztése saját projektbe.
Egyedi űrlapok készítése, alkalmazásuk
Külső adatbázis betöltése, használata
Kimeneti fájlok generálása.
Nyomtatás, nyomtatatási formák.
A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása
5.7 A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a SZVK által meghatározott
módon.
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