
Pełny podgląd oferty 

Tytuł:  

Kurs kwalifikacyjny do 1 kV w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej 

oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji sterowania i 

zabezpieczeń 

Skrócony opis:      

Kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci 

o napięciu do 1 kV (w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię 

elektryczną) przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, a 

określonych poniżej:  

a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 

kV;                                                                                                                           

b) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej 

regulacji; sterowania  i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt a.  

Gmina:  Kraków  

Branże zawodowe:  Elektryczna (E),  

Rodzaj oferty:  Kurs kwalifikacyjny 

Okres trwania od:  11.02.2013  

Okres trwania do:  30.11.2013 

Regulamin:  

www.zawodowamalopolska.pl?Partnerzy/Strony/dokumentydopobrania. 

lub na stronie www.elektryk2.i365.pl/modernizacja szkolnictwa 

zawodowego/ materiały dla ucznia   

Partner:  Miasto Kraków  

Organizator:  
Technikum  Elektryczne nr 8 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2                    

w Krakowie  

Miejsce realizacji:  Zespół Szkół  Elektrycznych Nr 2 w Krakowie  

Termin rekrutacji:  31.01.2013  

Rodzaj 

zaświadczenia:  

Każdy kurs zakończy się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń 

potwierdzających ukończenie kursu oraz przeprowadzeniem egzaminu 

kwalifikacyjnego dającego możliwość uzyskania przez uczestników świadectw 

kwalifikacyjnych  

Kontakt:  12  644 59 50  

Opis:  

Liczba uczestników każdego kursu - 10 uczniów.                                                               

Łączna ilość godzin lekcyjnych (45 min.) w ramach każdego kursu 

wynosi: 30. 

Zajęcia kursu odbywać się będą (z wyłączeniem okresu wakacji i ferii) 

jeden raz w tygodniu  w dni robocze od pn. do pt. po trzy godziny 

lekcyjne dziennie oraz w jedną sobotę każdego miesiąca trwania kursu po 

3 godziny lekcyjne w sali szkoleniowej Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 

2 w Krakowie, os. Szkolne 26. 

http://www.zawodowamalopolska.pl/?Partnerzy/Strony/dokumentydopobrania


 

Treści  tematyczne jednostki kursowej 

 

Liczba 

godzin 

 
Charakterystyka przepisów  1 godz. 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych  1 godz. 

Dobór przewodów i kabli 2 godz. 

Ochrona odgromowa i przepięciowa  2 godz. 

Ochrona przeciwporażeniowa  3 godz. 

Organizacja bezpiecznej pracy     2 godz. 

Pomiary temperatury, parametrów oświetlenia , ciśnienia, wilgotności  i  jakości energii elektrycznej                                                                                                                          

2 godz.                                      

Pomiary napięcia, natężenia prądu, mocy, energii z użyciem przetworników pomiarowych  w sieciach 

wysokich napięć                                                                                                                             2 godz. 

Systemy zdalnego odczytu mediów                                                                                               1 godz.                                                                               

Obsługa i zastosowanie mierników cęgowych, testerów izolacji, luksomierzy, kamer termo-wizyjnych, 

przyrządów do diagnostyki maszyn, przyrządów wieloparametrowych i innych przetworników w 

zakresie podstawowych producentów (prezentacja multimedialna)                                                  1 godz. 

Przetworniki elektropneumatyczne                                                                                      2 godz. 

Podstawowe układy sterowania elektrycznego i elektropneumatycznego                       2 godz. 

Wykonywanie prac na polecenia pisemne                                                                           1 godz.  

Ratowanie osób porażonych prądem i pomoc przedmedyczna        1 godz. 

POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ ORAZ POMIARY 

PARAMETRÓW INSTALACJI                                                                                                                  

Badanie skuteczności zerowania (ćwiczenia laboratoryjne)                                                                                

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych 

- pomiar impedancji pętli zwarcia w układzie TN przez zastosowanie  

- przyrządów MZC-2, MPI-510, MOZ 

- obliczanie prądów zwarcia i porównanie ich z wartością odczytaną z  

- charakterystyki czasowo prądowej urządzenia zabezpieczającego 

- określanie skuteczności zabezpieczenia na podstawie otrzymanych wyników Czas ćwiczenia – 2 godz  

Badanie wyłączników różnicowoprądowych (ćwiczenia laboratoryjne)         Czas ćwiczenia – 1 godz. 

Pomiar rezystancji izolacji przyrządem DI 6300, MPI 510, IMI (ćwiczenia laboratoryjne)  

   Czas ćwiczenia    – 1 godz.     

Pomiar rezystancji uziemień przyrządem IMU, KEW 4200 (ćwiczenia laboratoryjne                  – 1 godz. 

Badanie elementów i układów sterowania elektrycznego i pneumatycznego (ćwiczenia laboratoryjne)

 Czas ćwiczenia – 2 godz. 

 

RAZEM     30 



 

 

 


