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Munkaszervezés és irányítás
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Minden berendezés rendeltetése, használata, karbantartása és
ápolása, a biztonsági vonatkozásaikkal együtt
 Az anyagok és vegyszerek rendeltetése, használata, ápolása és
potenciális kockázatai
 A gyártói műszaki leírások és tervrajzok rendeltetése és
használata
 Specifikus és nem specifikus információk, műszaki leírások és
útmutatók keresése valamely feladat elvégzéséhez
 Az egyes tevékenységekre rendelkezésre álló idő
 A paraméterek, amelyeken belül a tevékenységeket ütemezni kell
 A mindenkor alkalmazandó egészség- és munkavédelmi
szabványok betartása
 Az új technológiák használata a munka segítésére. Az
alkalmazott
technológiáknak
felhasználásra
készen
rendelkezésre kell állnia és viszonylag könnyen használhatónak
kell lennie.
 Alapelvek és gyakorlati alkalmazásuk a munkakörnyezet
megfelelően rendezett állapotának fenntartásához
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Biztonságos, tiszta és hatékony munkaterület előkészítése és
fenntartása
 Azon felületek előkészítése, és ha szükséges, helyreállítása, ahová a
rendszereket és készülékeket be kell építeni
 Megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztása és használata szükség
esetén
 Megfelelő kéziszerszámok kiválasztása és használata a feladat
biztonságos elvégzéséhez
 A vonatkozó óvintézkedések betartása a hosszú és/vagy nehéz
tárgyak kézi mozgatásakor
 A vonatkozó óvintézkedések betartása elektromos kisszerszámok
használata esetén
 A forrasztásra vonatkozó óvintézkedések betartása
 A munka ütemezése a maximális hatékonyság és a lehető
legkevesebb fennakadás érdekében
 Az egyes feladatok megtervezése, előkészítése és elvégzése a
rendelkezésre álló időkeretben
 A munkaterület megfelelő állapotának helyreállítása
 Az elvégzett munka típusának megfelelő jelentések elkészítése
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Kommunikációs és interperszonális készségek
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Dokumentáció típusai és célja, beleértve az írásos és rajzi
dokumentumokat papír alapon és elektronikus formátumban
egyaránt
 Tervrajzi jelölések és szimbólumok csővezetékekre, idomokra és
készülékekre vonatkozóan
 A készséghez tartozó műszaki nyelvezet
 Az általános és kivételes dokumentálásra vonatkozó szabályok,
szóbeli, kézírásos és/vagy elektronikus formátumokra vonatkozóan
 A mérőberendezések által készített jelentések jellege és azok
értelmezése
 Az ügyfélszolgálat és ügyfélkezelés szabályai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Műszaki adatok kiolvasása, értelmezése és kivonatolása a
kézikönyvekből és egyéb dokumentációból
 Szóbeli, írásos és elektronikus műhelybeli kommunikáció, világos,
tényszerű és hatékony standard formátumok használatával
 A kommunikációs technológiák szokásos formáinak használata
 Személyesen és közvetetten is reagál az ügyféligényekre
 Elmagyarázza a készülékek és/vagy létesítmények
működését és használatát
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Beépített rendszerek tervezése és alkalmazása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A beépítés megtervezéséhez szükséges információk
 A műszaki leírásban és tervrajzokban használt szimbólumok és
rövidítések
 A tervrajzok jellemzői (pl. helyszínrajz, magasságok, izometria,
vázlat)
 Az általánosan rendelkezésre álló rajzi eszközök használata és
korlátai
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Beépített rendszerek tervezése a megadott paraméterekkel
 Egyszerű, kézzel rajzolt vázlatok készítése izometriával az adott
építészeti tervek kiegészítésére a beépítési folyamat elősegítése
érdekében a standard szimbólumok és rövidítések használatával
 Az anyag- és eszközszükségletek becslése
 Az adott kritériumoknak megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása
 Alternatívák ajánlása, és / vagy az eszközök és anyagok
megrendelése, vagy a rendszer tervének módosítása
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Csővezetékek, szerelvények és készülékek beépítése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A meghatározott hajlítási és toldási módszerek használata és
korlátai, anyagok és idomok a szivárgásmentes rendszer
kiépítéséhez
 A hajlítási/toldási módszerek, anyagok és idomok típusai és jellemzői
 A rendelkezésre álló csőanyag tulajdonságai:
 például:
 Réz
 Fekete lágyacél (hőhajlítás vagy hegesztés nem
alkalmazható)
 Préselt rozsdamentes acél vagy horganyzott acél
 Öntöttvas
 Polimer cső
 Műanyag (szimpla vagy többrétegű)
 Alrendszerek mozgatása, vágása, hajlítása, toldása és alakítása
 A kapott vágó-, hajlító-, menetező-, forrasztó- és tesztberendezések
biztonságos működtetése
 Az alábbiaknak megfelelő alkalmazások:
 Falon kívül beépített rendszerek
 Falfelületre beépített rendszerek
 Forróvizes rendszerek
 Hidegvizes rendszerek
 Fűtőrendszerek
 Esővíz hasznosítása vagy szürkevíz-rendszer
 Csővezetékek beépítése a talajszint felett
 Padlófűtés
 Naphőenergiával történő fűtés
 Szennyvízelvezető rendszerek
 Gázellátó rendszerek
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Tervrajzok olvasása és értelmezése rendszerek és készülékek
különböző típusaihoz
 Tervrajzok értelmezése a csővezetékgyártáshoz és a készülékek
beépítéséhez
 A terület és felületek szükség szerinti módosítása a rögzítések és
összeszerelések elvégzéséhez
 Mérések és szögek levétele és kitűzése a megfelelő rajzokról a
felületekre és csőanyagokra
 Megfelelő rögzítési módszerek a rendelkezésre álló felületek,
készülékek és környezet vonatkozásában
 Megfelelő számú és átmérőjű csőkonzol/tartó rögzítése a megfelelő
vagy meghatározott konfigurációban
 Meghatározza az adott anyagok felhasználásának optimális módját
az összeállítás fenntartható elvégzéséhez
 Szabadkézi vázlatok készítése a csőhajlítások és összeállítások
megtervezésére
 Minél kevesebb hulladék és selejt termelése
 A megfelelő pozíciók meghatározása és használata a csőanyag
vágásához
 Anyagok és csövek mérése, kitűzése és jelölése
 A megfelelő pozíciók meghatározása a csőanyag hajlításához
 Megfelelő és biztonságos módszer kiválasztása a csőanyag
mozgatására, vágására, beépítésére és csatlakoztatására
 A kiválasztott módszer használata a csőanyag biztonságos
hajlítására
 A kiválasztott csatlakoztatási módszer használata a csőanyag
alrendszereinek összeállítására
 A csőrendszer beépítése az előzetesen felszerelt konzolok/tartók
felhasználásával
 A szaniterszerelvények beépítése
 Készülékek beépítése
 A
csővezetékek
csatlakoztatása
a
készülékekhez/
közműhálózatokhoz
 Gáz, víz, fűtés és elfolyó víz csővezetékeinek beépítése
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Rendszerek és készülékek csatlakoztatása, tesztelése és üzembehelyezése 15
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A rendszerek tömörségi próbájának eljárásai, berendezései és
eszközei
 A megfelelő ellátás biztosításának módszerei a közműhálózatokról
 Teendők olyan esetekben, ahol az üzembehelyezés előtti
ellenőrzések vagy próbák a rendszer vagy az alkotóelemek hibáját
tárják fel
 Az üzembehelyezési dokumentáció kitöltése
 Információforrások a rendszer vagy az alkotóelemek teljesítményére
vonatkozóan
 Az alkotóelemek teljesítményének biztosítására vonatkozó eljárások
a tervezési specifikációk alapján
 A rendszerek vagy alkotóelemek üzembehelyezésének eljárása
 Teendők, ha az üzembehelyezett alkotóelemek nem felelnek meg a
tervezési követelményeknek
 Rendszerátadási eljárások, a rendszerek és alkotóelemek
működésének bemutatása a végfelhasználók számára

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Minden üzembehelyezés előtti/üzembehelyezési feladat elvégzése
 A tesztberendezések csatlakoztatása a csőrendszerre
 A vízvezeték és fűtési rendszer elemeinek próbája (nyomáspróba
és/vagy más próbák) a specifikációknak való megfelelőség
biztosítása érdekében
 A rendszer öblítése és leürítése
 A csőrendszer és készülék feltöltése és a hozamok/nyomások
értékelése a háztartási szaniterkészülékeken
 A rendszer átadása az ügyfélnek a dokumentációval együtt
 Minden szükséges felhasználói információ átadása az ügyfélnek és a
kérdések megválaszolása
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Karbantartási, javítási és cseremegoldások kidolgozása és
alkalmazása
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A kiváló ügyfélszolgálat jellemzői
 Az ügyfélprobléma azonosításának módszerei
 Információk, amelyeknek rendelkezésre kell állnia a rendszerek és
alkotóelemek rutin és nem rutin szervizelési és karbantartási
követelményeihez
 Módszerek az ügyfél tulajdonának védelmére a munkavégzési
területen
 Az iparági követelményeknek való megfelelőséget biztosító
karbantartási eljárások a rutin és nem rutin karbantartási
tevékenységekre
 Feljegyzések és jelentések készítése a rendszerek és alkotóelemek
karbantartására vonatkozóan
 Teendők, ha a rendszer vagy az alkotóelem nem a teljesítményi
specifikációnak megfelelően működik
 Intézkedések annak biztosítására, hogy a rendszerek nem jelentenek
biztonsági kockázatot a potenciális felhasználók vagy a
munkavállalók számára helyreállítási eljárások elvégzése esetén
 Nem biztonságos rendszerek és alkotóelemek elszigetelése
 Az egyes lehetséges opciók főbb jellemzőinek azonosítása, beleértve
a kockázati tényezőket is
 Különböző módszerek kiválasztása és használata a probléma
kivizsgálására, beleértve a részproblémákra osztást és a jellemzők
elemzését is
 Rendszerátadási eljárások, a rendszerek és alkotóelemek
működésének bemutatása a végfelhasználók számára
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 A munkaterület előkészítése, a környező területek megóvása
 A készülékek, alkotóelemek és rendszerek minőségének és hibáinak
diagnosztikája
 A karbantartás, javítás vagy csere relatív előnyeinek vagy
lehetőségeinek azonosítása
 A készülékek vagy rendszerek karbantartási, javítási vagy
cseremódszereinek azonosítása
 Alkatrészek vagy cserealkatrészek beszerzése szükség szerint
 Az ivóvíz- vagy fűtési rendszer alkotóelemeinek elzárása és leürítése
 A készülékek vagy rendszerek karbantartása, javítása vagy cseréje,
az ajánlott vagy megállapodott módon
 Az elzárószelepek nyitása, feltöltés vízzel, és a szivárgásmentesség
ellenőrzése
 A rendszer ismételt ütembehelyezése
 A megfelelő működés ellenőrzése (térfogatáram és nyomás)
 A terület helyreállítása az eredeti állapotába (takarítás)
 A rendszer átadása az ügyfélnek
 Minden szükséges felhasználói információ átadása az ügyfélnek és a
kérdések megválaszolása
Összesen
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