Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Назив модула:
Трајање модула:
Разред:

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
68 часова у трећем разреду или 62 часа у четвртом разреду
трећи или четврти

ЦИЉЕВИ МОДУЛА

ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:


Стицање знања о врстама
електричних инсталација,
њиховим функцијама,
улогама и начину изградње.












разликује својстава и карактеристике уређаја и
опреме за извођење електричних инсталација;
објасни електричне, механичке и друге
карактеристике електроинсталационог
материјала и прибoра ради правилног избора и
монтаже;
наведе услове и захтеве који морају бити
испуњени при извођењу и коришћењу
електричних инсталација;
објасни значај заштитних мера у електричним
инсталацијама;
разликује основе пројектовања електричних
инсталација и громобрана;
наведе основне стандарде и прописе за извођење
електричних инсталација;
одржава електричне инсталације
Лоцира и отклони кварове у електричним
инсталацијама;
објасни поступаке и начине контролисања и
верификације прописаних својстава,
карактеристика и квалитета електричних
инсталација.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
Врсте и делови електричне инсталације
Стандарди и прописи за електричне инсталације
.
Елементи електричних инсталација
- Материјали за израду проводника и
каблова.
- Голи (неизоловани) проводници и њихово
струјно оптерећење.
- Енергетски изоловани проводници и
њихово означавање.
- Врсте и дозвољено оптерећење изолованих
проводника.
- Инсталациони енергетски каблови
(конструкција и врсте).
- Инсталационе цеви.
- Канали и њихов прибор: увод и подела
канала.
- Прикључни уређаји са и без заштите.
Заштита електричних инсталација од прекомерне
струје (струје оптерећења и кратког споја):
Уређаји електричних инсталација
Разводни ормани.
Помоћни извори за нужно осветљење.
Систем за резервно напајање.
Акумулаторски извори и агрегати.
Техничке мере и заштита од електричног удара у
електричним инсталацијама
- Заштита аутоматским искључивањем са
напајањем у разним системима уземљења: TT
систем, TN систем и IT систем.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку модула ученике
упознати са циљем/циљевима и
исходима, планом и начинима
оцењивања.
Облици наставе:
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (68/62
часова)

Место реализације наставе:
Настава се реализује у учионици.

Оцењивање:
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:

Праћење остварености исхода

Тестове знања

- Заштита аутоматским искључивањем са
напајањем у разним уређајима који делују на
диференцијалну струју (заштитна струјна склопка FI).
- Заштита од напона додира употребом
сигурносног малог радног напона (SELV).
- Заштита изједначавањем галванског
потенцијала.
- Заштита електричним одвајањем.
Електрична постројења угрожена од
експлозивних смеша
Падови напона у електричним инсталацијама
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
– Електромашинска припрема
– Електрични погон и опрема у мехатроници

