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Instrukcja dla zdającego
1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkĊ z numerem PESEL i z kodem oĞrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkĊ z numerem PESEL oraz wpisz:
– swój numer PESEL*,
– symbol cyfrowy zawodu,
– oznaczenie kwalifikacji,
– numer zadania,
– numer stanowiska.
3. KARTĉ OCENY przekaĪ zespoáowi nadzorującemu czĊĞü praktyczną egzaminu.
4. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera báĊdów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgáoĞ przez podniesienie rĊki przewodniczącemu zespoáu nadzorującego czĊĞü
praktyczną egzaminu.
5. Zapoznaj siĊ z treĞcią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczĊcia i zakoĔczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespoáu
nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeĔstwa i organizacji pracy.
8. JeĪeli w zadaniu egzaminacyjnym wystĊpuje polecenie „zgáoĞ gotowoĞü do oceny przez podniesienie
rĊki”, to zastosuj siĊ do polecenia i poczekaj na decyzjĊ przewodniczącego zespoáu nadzorującego.
9. Po zakoĔczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespoáu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespoáu nadzorującego moĪesz opuĞciü salĊ/miejsce przeprowadzania egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj instalacjĊ elektryczną na páycie montaĪowej zgodnie z dokumentacją. Zamontuj korytka
kablowe, rozdzielnicĊ, áącznik jednobiegunowy natynkowy, plafon techniczny i gniazdo natynkowe
hermetyczne, zachowując odlegáoĞci podane w dokumentacji. Aparaty elektryczne zamontuj na szynie
TH-35 w rozdzielnicy natynkowej. Poáączenia elektryczne miĊdzy aparatami wykonaj przewodem
Dy 1,5 300/500 V. Prąd przeáączenia przekaĨnika EPP-619 ustaw na 0,6 A, a czas opóĨnienia zadziaáania
na 5 s. OpóĨnienie wyáączenia przekaĨnika czasowego PCU-510 sterującego wentylatorem ustaw na
t = 10 s. SprawdĨ ciągáoĞü przewodów ochronnych. Wyniki pomiarów wpisz do „Protokoáu z wykonania
pomiarów”.
Uwaga!
Przez podniesienie rĊki zgáoĞ Przewodniczącemu ZNCP gotowoĞü do uruchomienia instalacji. NapiĊcie
moĪesz zaáączyü tylko po uzyskaniu jego zgody.
Podáącz napiĊcie, sprawdĨ dziaáanie instalacji i wypeánij „KartĊ oceny instalacji”.
Do gniazda natynkowego ze stykiem ochronnym naleĪy podáączyü odbiornik o regulowanej mocy
(obciąĪenie prądowe 0÷1 A).
PamiĊtaj o utrzymywaniu porządku na stanowisku pracy i przestrzeganiu przepisów BHP oraz
o posprzątaniu stanowiska pracy po zakoĔczeniu zadania.
Opis dziaáania ukáadu.
Po zamkniĊciu wyáącznika FR-101 1P 20 A i wyáącznika nadprądowego B6 oraz zamkniĊciu áącznika
jednobiegunowego hermetycznego AQW1L/11 uruchamia siĊ plafon techniczny. Po zamkniĊciu
wyáącznika nadprądowego B10 doprowadzone jest napiĊcie do gniazda natynkowego hermetycznego.
Po przekroczeniu wartoĞci prądu 0,6 A ustawionego na przekaĨniku EPP-619 po 5 s nastĊpuje zaáączenie
cewki przekaĨnika PCU-510, który zaáącza wentylator na 10 s.
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Dokumentacja techniczna

Rys. 1 Rozmieszczenie elementów instalacji na páycie montaĪowej.
LEGENDA:
1. páyta paĨdzierzowa
2. puszka zasilająca
3. rozdzielnica
4. korytka kablowe
5. áącznik jednobiegunowy natynkowy
6. gniazdo natynkowe hermetyczne ze stykiem ochronnym
7. wentylator
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Rys. 2 Rozmieszczenie aparatów elektrycznych w rozdzielnicy.

Rys. 3 Schemat ideowy.
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Rys. 4 Schemat montaĪowy
LEGENDA:
FR-101 1P 20A – wyáącznik sieciowy
CLS6-B6 – wyáącznik nadprądowy obwodu oĞwietleniowego
CLS6-B10 – wyáącznik nadprądowy obwodu gniazda
AQW1L/11 – áącznik jednobiegunowy natynkowy
EPP-619 – przekaĨnik prądowy jednofunkcyjny
PCU-510 – przekaĨnik czasowy
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegaü bĊdą 4 rezultaty:
 zmontowana instalacja elektryczna,
 dziaáająca instalacja elektryczna – obwód oĞwietlenia i gniazd,
 dziaáająca instalacja elektryczna – obwód wentylatora,
 protokóá z wykonanych pomiarów
oraz
przebieg wykonywania instalacji elektrycznej na páycie montaĪowej.
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Protokóá z wykonania pomiarów
Tabela 1. Pomiar ciČgųoƑci przewodów ochronnych
PrzyrzČd pomiarowy: typ …………………………………………………..
Lp.

Nazwa obwodu

1.

Listwa PE – styk ochronny gniazda

2.

Listwa PE – styk ochronny oprawy Ƒwietlnej

3.

Listwa PE – styk ochronny wentylatora

WartoƑđ
rezystancji
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Jednostka
miary

Ocena
ciČgųoƑci
przewodów PE

