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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Egészség- és munkavédelmi jogszabályok, kötelezettségek és
dokumentáció
 Az elektromos árammal való biztonságos munkavégzés alapelvei
 Azon helyzetek, amikor egyéni védőeszközök (EVE) használatára van
szükség
 Minden szerszám és berendezés rendeltetése, használata, ápolása,
karbantartása, tárolása, valamint biztonsági vonatkozásai
 Az anyagok rendeltetése, használata, ápolása és tárolása
 A munkaterület rendezett állapotban tartásának fontossága
 A „zöld” anyagok használatára és az újrahasznosításra vonatkozó
fenntarthatósági intézkedések
 Hogyan
csökkenthetik
a
munkavégzési
gyakorlatok
a
hulladékmennyiséget és a költségeket a minőség fenntartása mellett
 A munkafolyamat és mérés alapelvei
 A tervezés, pontosság, ellenőrzés és a részletekre való odafigyelés
fontossága minden munkavégzési gyakorlat során
 Az új technológiák hatása
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az egészség-, munka- és környezetvédelmi szabványok, szabályok
és szabályzatok kidolgozása és betartása
 Szigorúan betartja az elektromosságra vonatkozó biztonsági
eljárásokat
 Megfelelő egyéni védőeszközök (EVE), például munkavédelmi
lábbeli, fül- és szemvédő azonosítása és használata
 Minden szerszám és berendezés biztonságos kiválasztása,
használata, tisztítása, karbantartása és tárolása
 Minden anyag biztonságos kiválasztása, használata és tárolása
 A drága szerelvények/idomok azonosítása és megóvása
 A munkaterület megtervezése a lehető legnagyobb hatékonyság és
rendszeres takarítási fegyelem fenntartása érdekében
 Pontos mérések
 Hatékony időgazdálkodás
 Hatékony munkavégzés, az előrehaladás és eredmény rendszeres
ellenőrzése
 Kiváló minőségi szintek és munkafolyamatok kidolgozása és
folyamatos fenntartása
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Az ügyfél bizalmának elnyerése és fenntartása, valamint ennek
jelentősége
 A tudás naprakészen tartásának fontossága
 A kapcsolódó szakmák szerepkörei és követelményei
 A hatékony munkakapcsolatok kiépítésének és fenntartásának értéke
 A hatékony csapatmunka módszerei
 A félreértések és ellentmondó igények ügyes megoldásának
fontossága
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Az ügyféligények értelmezése és az ügyfelek elvárásainak pozitív
kezelése
 Tanácsadás és útmutatás a termékekre/megoldásokra, pl.
technológiai fejlesztésekre vonatkozóan
 Az ügyfél kívánságainak megjelenítése és átalakítása a dizájnra és
költségvetésre
vonatkozó
követelményeinek
teljesítésével/továbbfejlesztésével.
 Az ügyfelek alapos/részletes kikérdezése a követelmények teljes körű
megértéséhez
 Egyértelmű utasítások kiadása
 A kapcsolódó szakmák bevonása az ügyféligények támogatásába
 Írásos jelentések készítése az ügyfelek és a szervezet számára
 Költség- és időbecslés készítése az ügyfelek számára
 A kapcsolódó szakmák változó szükségleteinek felismerése és
alkalmazkodás azokhoz
 Hatékony munkavégzés csapattagként
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Problémamegoldás, innováció és kreativitás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Általános problémák, amelyek előfordulhatnak a munkafolyamat
során
 A problémamegoldás diagnosztika-alapú megközelítése
 Az iparág trendjei és fejlesztései, beleértve az új technológiákat,
szabványokat és munkamódszereket, pl. „okosházak” és
energiatakarékos intézkedések
 A beszerzés potenciális problémái és alternatív megoldások
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A munka rendszeres ellenőrzése a későbbi fázisban felmerülő
problémák csökkentésére
 A kapcsolódó szakmáktól eredő problémák azonosítása, pl. fűtési
szivattyú, szellőzőrendszer stb.
 A helytelen információk azonosítása a problémák megelőzése
érdekében
 A problémák gyors felismerése és megértése, és saját hatáskörben
alkalmazott folyamat a megoldásukra
 Felismeri a lehetőséget, amikor ötletekkel járulhat hozzá a megoldás
fejlesztéséhez és az ügyfélelégedettség általános növeléséhez
 Készség új módszerek kipróbálására és a változások alkalmazására
pl. készen kapható alkotóelemek

5

4

Tervezés és kialakítás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Szabványok, tervrajzok, beépítési leírások és kézikönyvek különböző
típusai
 A különböző környezetekben használatos anyagok és beépítési
módszerek
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Tervrajzok és dokumentáció olvasása, értelmezése és felülvizsgálata,
beleértve az alábbiakat is:
 Helyszínrajzok és kapcsolási rajzok;
 Az írásos utasítások betartása;
 A beépítési munka megtervezése a rendelkezésre álló
tervrajzok és dokumentáció alapján
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Telepítés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Csövezési és vezetékezési rendszerek kereskedelmi, lakossági
háztartási, mezőgazdasági és ipari használatra, illetve olyan
esetekben, ahol és amikor speciális csövezési és/vagy vezetékezési
rendszerre van szükség
 Elektromos kapcsolótáblák választéka kereskedelmi, lakossági
háztartási, mezőgazdasági és ipari használatra, illetve olyan
esetekben, ahol és amikor speciális kapcsolótábla-rendszerre van
szükség
 Elektromos világítási és fűtési rendszerek típusai kereskedelmi,
lakossági háztartási és ipari felhasználásra
 Vezérlőkészülékek és csatlakozókimenetek kereskedelmi, lakossági
háztartási, mezőgazdasági és ipari használatra
 Strukturált kábelezési rendszerek, például: számítógép hálózati
kábelezése,
tűz-/betörésvédelmi
riasztó
(hagyományos
és
címezhető), épületkiürítés (hang és optika), ellenőrzés és monitoring,
beléptetés („különálló” és „hálózati felügyelet”), zártláncú televízió
(kamerák, lencsék és rögzítések, felvevők és monitorok)
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Berendezések és kábelnyomvonalak kiválasztása és beépítése a
kapott tervrajzok és dokumentációk szerint
 Csatorna- és kábelrendszerek beépítése különböző felületeken a
gyártói utasítások és hatályos iparági szabványok szerint
 Egyszeres és kettős szigetelésű kábelek kiválasztása és beépítése a
csatornákba, védőcsövekbe és flexibilis csövekbe
 Kettős szigetelésű kábelek beépítése és fix rögzítése kábellétrára,
kábeltálcára és különböző felületekre a gyártói utasítások és hatályos
iparági szabványok szerint
 Fém és műanyag csatornák (kábelcsatornák) beépítése: a csatorna
pontos kimérése és vágása a meghatározott hosszra/szögben:
összeszerelés az illesztések torzulása nélkül, a meghatározott
tűrésekkel
 Különböző végadapterek szerelése, például tömszelence a
csatornákon vagy különböző típusú csatornák biztonságos rögzítése
egy felületre
 Fém és műanyag vezetékek/flexibilis csövek beépítése és
biztonságos rögzítése a felületre, egyenletes sugár megtartásával az
ívekben, a csővezeték deformációja nélkül
 A megfelelő végadapterek használata a dobozok, táblák és csatornák
védőcső-belépéseinél
 Különböző típusú kábellétrák és kábeltálcák beépítése és
biztonságos rögzítése egy felületre
 Elektromos kapcsolótáblák beépítése egy felületre biztonságos
módon, a kapcsolótábla berendezéseinek szerelése a kapcsolótáblán
a tervrajzok/utasítások szerint, például: főkapcsolók, életvédelmi
relék, áramköri megszakítók, biztosítékok, vezérlőeszközök, például
relék és időzítők, otthon- és épületautomatizálási készülékek
 A vezetékek bekötése a kapcsolótáblára az elektromos kapcsolási
rajzok szerint
 Berendezések csatlakoztatása a kapott utasítások szerint az
alábbiakkal: strukturált kábelrendszerek a gyártói utasítások, hatályos
iparági szabványok és jogszabályok szerint
 Rendszerek telepítése, például elektromos autók töltői, napelemek,
energiavezérlő rendszerek és más fenntartható, környezetbarát
technológiák
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Tesztelés, jegyzőkönyvezés és üzembehelyezés
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A különböző típusú telepítésekre vonatkozó ipari jogszabályok és
szabványok
 Igazoló ellenőrzési szabványok, módszerek és jegyzőkönyvek az
ellenőrzési eredmények dokumentálására
 A mérőműszerek típusai
 A paraméterezési, programozási és üzembehelyezési eszközök és
szoftverek
 Az elektromos rendszerek helyes üzemeltetése a tervezett
specifikációknak és ügyféligényekben megfelelően

25

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Rendszerek tesztelése feszültség alá helyezés előtt a személyes és
elektromos biztonság érdekében, az alábbiakkal: szigetelési
ellenállás és a földelés folytonossága, megfelelő polaritás és teljes
ellenőrzés szemrevételezéssel
 Rendszerek tesztelése feszültség alatt minden beépített berendezés
teljes funkcionalitásának ellenőrzésével, az új rendszerek megfelelő
működésének biztosítására az utasítások szerint, például megfelelő
feszültség, forgásirány és a védőkészülékek megfelelő működése
 Berendezések beállítása, beleértve az alábbiakat: a megfelelő szoftver
kiválasztása és használata a programozható relék és buszrendszerek
programozására; a szükséges beállítások létrehozása az eszközökön,
például időzítőkön és túlterhelésvédő reléken; a programozható relék
programozása; a szükséges alkalmazások letöltése és importálása és
a buszrendszerek programozása; például KNX, DALI, Modbus, és IP
vagy IT alapú rendszerek
 A rendszer teljes működőképességének beállítása és annak
biztosítása, hogy az ügyfél képes a használatára
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Karbantartás, hibakeresés és javítás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Különböző típusú rendszerek különleges környezetekben
 Rendszerek különböző generációi
 A különleges rendszerek rendeltetése
 Az ügyfelek szükségletei különböző funkciókra
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Alkalmazkodás a változó körülményekhez
 Az elektromos rendszerek hibakeresése és a hibák azonosítása, az
alábbiakat beleértve: rövidzárlat és nyitott áramkörök, helytelen
polaritás, szigetelési ellenállás és földfolytonossági hiba, a
berendezés helytelen beállítása és helytelen programozás a
programozható eszközökön
 Az elektromos rendszerek diagnosztikája és problémák azonosítása,
beleértve az alábbiakat: rossz csatlakozás, helytelen vezetékezés,
magas hurokimpedancia és a berendezések meghibásodása
 Annak ellenőrzése, hogy a meglévő elektromos rendszerek
megfelelnek-e a hatályos szabványoknak
 Mérőberendezések használata, tesztelése és kalibrálása, beleértve
az alábbiakat: szigetelési ellenállás, folytonossági és rendszertesztelő
műszerek, multiméter, hálózati kábelteszterek
 Hibás alkatrészek javítása és cseréje az elektromos rendszerekben
 A hibás rendszerek újrakábelezése és/vagy javítása
Összesen
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