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Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény,
szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa.
Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának
üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon
követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás,
egyszerűbb
kisfeszültségű
hálózatok
vezetékeinek
méretezése. Az alkalmazott irányítástechnikai, illetve
hajtástechnikai
installáció
kezelése,
összeállítása,
üzemeltetése.
Továbbtanulási szempontból a Villamosmérnöki szak az
egyenes irány, de mind a Villamos mind a Gépészeti
területen számos lehetőség közül lehet választani. A
technikumi vizsga után azonnal el tudnak helyezkedni a
végzett szakemberek, kimagaslóan jó fizetésért.
Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia
rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete,
szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási
rendszer felépítését és feladatait. Ismeri az alkalmazott
villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik,
hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok
csillagpont
kezelési
megoldásait. Kezeli és
használja a hálózatok, alállomások védőföldelési
megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri a hálózatok
feszültségminőségi jellemzőit. Ismeri a tarifákat és a B
tarifához tartozó vezérlési megoldásokat. Ismeri a
hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek
felépítését és előírásait. Teljesítményelektronikai
áramköröket üzemeltet. Programozható logikai vezérlőket
alkalmaz.
A

villamosenergia-gazdálkodással
összefüggő
méréseket elvégzi, az ehhez
szükséges
mérőműszereket
kiválasztja,
beköti,
a
mérési
eredményeket rögzíti, a szükséges
dokumentumokat elkészíti. Ismeri az
alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi.

Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok
alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és
eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai
előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e
szakterület munkatársaival. Munkájához szükséges műszaki rajzokat
számítógéppel elkészíti, azokat alkalmazza. A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat
előkészíti, alkalmazza és az elvégzett munkát dokumentálja.
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A képzés öt éves, egybefüggő, kimenetként érettségit, technikusi vizsgát - ami emelt
szintű érettséginek felel meg - ad, továbbá a képzés során megszerezhető
résszakképesítéseket is. Az öt év alatt tanulmányi átlag alapján állami ösztöndíjra jogosult a
diák, továbbá a végzős években külső partnereink további tanulmányi ösztöndíjakat ajánlanak
iskolánk tanulói részére. Az órák nagyobb része csoportbontásban kerül megtartásra, a
kollégiumi elhelyezés biztosított.
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