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Beskrivning
Författare: Paul Håkansson.
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av
momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa
kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.
Läs mer
Kursens syfte är att ge eleven:
- Förmåga att utföra elarbeten med en bra installationsteknik.
- Färdigheter i att använda ritningar, scheman, instruktioner, standarder och föreskrifter.
- Förmåga att välja och använda olika verktyg, instrument, material och övrig utrustning som
används inom elområdet.
- Kunskaper om miljökrav och bestämmelser inom elområdet.
- Färdigheter i att avhjälpa fel och underhålla elanläggningar.
- Förmåga att arbeta säkert, arbetsmiljömässigt, ergonomiskt och estetiskt.
- Förmåga att dokumentera sitt arbete.
För att på ett bra sätt tillgodogöra dig boken Elkraftteknik så rekommenderas en
grundkunskap om elsystemets uppbyggnad och funktion. Den informationen når du genom
kursen "Praktisk ellära".
För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna bok de kunskaper som krävs för att
BB1-installationerna utförs på ett säkert sätt för såväl montör, omgivning och brukare av
anläggningen.

Fler än El- och energiprogrammet läser kursen
Bokens innehåll styrs mot industrin eftersom det är Automationsinriktningens sista
Elektroteknikkurs. Det är mycket kunskap eleven ska ha med sig ut i arbetslivet. Eftersom man
också i t.ex. VVS- och fastighetsprogrammet ska läsa denna kurs innehåller boken praktikfall
som visar hur dessa yrkesgrupper kan nyttja sin eventuella framtida BB1-behörighet.
Kapitelinnehåll
Kap 1. Krav kring elarbeten
Kap 2. Elinstallationsarbete och dess utförande
Kap 3. Elmateriel
Kap 4. Det svenska elsäkerhetssystemet
Kap 5. Manövrering av en-, två- och trefasbelastningar
Kap 6. Motorer
Kap 7. Installationsritningar, scheman och märkning
Kap 8. Dimensionering och skydd
Kap 9. Startalternativ för motorer
Kap 10. Kopplingsutrustning - skåpsbyggnad
Kap 11. Felsökning, service och underhåll
Kap 12. Elkvalitet
Kap 13. Lär dig hitta i "Starkströmspaketet"
Praktiska övningar
Övningarna består av elinstallationsarbeten av olika slag som ger eleven en god grund för att
sedan utveckla sina färdigheter i övriga kurser eller under sin praktikperiod för utfärdandet av
behörigheten.
Bygget av ett apparatskåp innebär att eleven utför de mekaniska momenten kring ett
skåpsbygge för en kontaktormanövrerad fram- och backomkopplare i kursen Elektromekanik.
Motorer och startalternativ är kunskaper elever får i kursen Elkraftteknik. De elektriska
momenten fortsätter därför i kursen Elkraftteknik. Naturligtvis kan man utföra hela
apparatskåpsbygget i Elkrafttekniken och då istället utgå från en färdig montageplåt.

Annan Information
Elkraftteknik - ce-märkning, certifiering, elkraftteknik, elmiljö, elsäkerhet, emc, emc lab, emc
labb, emc provning, emc test, emc-lab - företag, adresser, telefonnummer.
9 sep 2017 . Elkraftteknik0 Thomas Franzén, Sivert Lundgren ISBN13 9789144018041.
Sök efter lediga jobb inom Teknik & Ingenjör bland tusentals jobbannonser i hela Sverige och

Norge. Vi gör det enklare för dig att söka jobb. Sök jobb idag!
El-och energiprogrammet GY11 inriktning Elteknik. Page 2. Elektriska
Installatörsorganisationen. EIO branschrekommendationer 2012-02-28. 2(5).
Installationselektriker. Elteknik - 500p Studievägskod: EEELT. Ämne. Kurs. Poäng.
Elektroteknik. Elkraftteknik. ELRELF0. 100. Ellära. Praktisk ellära. ELLPRA0. 100.
Elkraftteknik. Lär dig mer om elöverföring och elkonsumtion i Sverige ur ett tekniskt,
ekonomiskt och miljötekniskt perspektiv. Kursen tar upp olika strömförsörjningsanläggningar
och dess säkerhet, underhåll, elkvalitet och miljö. Du läser om dimensionering av elnät för
lågspänning (max 1000 V), samt beräkningar av.
Elkraftteknik är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn. Det ger dig
och dina elever möjlighet att arbeta på ett modernt sätt med tillgång till nya, smarta funktioner,
helt anpassat till Gy11. I Elkraftteknik digitalt läromedel finns• interaktivt och multimodalt
innehåll • tester och övningar • stöd för smart.
7 apr 2011 . En yrkeshögskoleutbildning - YH - inom Elkraftteknik ger utöver praktisk och
teoretisk kompetens inom elkraftteknik även teoretisk kompetens för elinstallation, "Allmän
behörighet'; vilket Elsäkerhetsverket fattar beslut om i det enskilda fallet. MÅLSÄTTNINGEN
är att ge de studerande en bred utbildning med.
The research and education conducted at the Department of Electric Power and Energy
Systems covers areas including electricity markets, facilitating renewable electricity generation
and its integration into the system, power system dynamics, operation and control, power
electronics and its application in grids, electric.
NEKTAB, Nordisk Elkraftteknik AB,556731-1021 - På allabolag.se hittar du , bokslut,
nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, offentliga värden, adress mm för NEKTAB,
Nordisk Elkraftteknik AB.
Elkraftteknik. Inom det elkrafttekniska området kan vi assistera inom både lågspänning och
högspänningsanläggningar. Installationsbehörighet utan begränsning säkerställer både
kompetens och erfarenhet inom området. Vi kan hjälpa till med besiktningar och
statusbestämning av elanläggningar. Bistå med att ta fram.
Elkraftteknik. Boken behandlar enfas och trefas växelström, Y- och D-kopplade laster,
trefaseffekter, enfas och trefas transformatorer, likströmsmaskinen, asynkronmaskinen och
synkronmaskinen med ekvivalenta scheman med exempel. Vidare behandlas varvtalsreglering
samt faskompensering. Trefas kraftöverföring med.
Elkraftteknik” vänder sig till alla som ska läsa kursen Elkraftteknik – ett av flera krav för att nå
elbehörigheten BB1, Begränsad behörighet..
Page 1. Utbildningssystem för el och automation. Ellära, fastighetsautomation, elkraftteknik,
elmotor- styrning, elmotordrivsystem och industriautomation. Page 2. Festo utbildningssystem
inom el och automation. Skräddarsydda lösningar för olika kurser och utbildningar. Page 3.
För att kunna ge dig ett mer omfattande.
Elkraftteknik. Högskolan i Gävle. Start:2018-03-26. Slut:2018-06-03. Ort: Gävle. Längd:7,5 hp.
Studieform: Bunden till studieort. Takt:50%. Typ:Kurs. Nivå:Grund. Utbildningsform:
Högskola / universitet. Studietid:dag. Undervisningsspråk:Svenska. Programkod:EEG303.
Ansökningskod:28307. Beställ mer information.
20 okt 2010 . Elkraftteknik 7,5 hp. Electric Power Engineering 7,5 credits. Fastställd av
Akademin för teknik och miljö. KURSPLAN. Fördjupning. Utbildningsnivå. Kurskod.
Högskolepoäng. Ämnesgrupp. Utbildningsområde. G1F. Grundnivå. EE478B. 7,5 hp.
Elektronik. Tekniska området 100%. Version. Beslutad den.
2 maj 2017 . Avdelningschef Jörgen Blennow Avdelningen består i dagsläget av två
forskargrupper: Elteknik och Högspänningsteknik.

Behovet av elkrafttekniker är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som
elektriker kan vidareutbilda dig till elkrafttekniker och öka din kompetens inom bl a
eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du
arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår.
För att utföra arbete med el krävs därför i de flesta fall särskilda behörigheter. icon_kurser.
Elektromekanik (100 poäng); Elkraftteknik (100 poäng); Antenn- och kabel-TV-teknik (100
poäng) som bygger på kursen elkraftteknik. Data- och medianät (100 poäng) som bygger på
kursen elkraftteknik. Läs mer hos Skolverket.
13 aug 2014 . Matematik 4000 Kurs AB Blå Lärobok ISBN 9789127414662 Bra skick Pris:
380:- Elkraftteknik ISBN 9789147106974 Nyskick, aldrig använd Pris: 350:- Kontakta mig på
mejl vid intresse eller frågor: magdalena.vastamaki@gmail.com.
TMEL09 Elkraftteknik. Kursen i elkraftteknik är avsedd att ge grundläggande kunskaper och
allmän överblick inom områdena elektromaskinlära och kraftledningar samt strömförsörjning.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna: utföra beräkningar på symmetriska och
osymmetriska trefassystem utföra beräkningar på.
Vill du komplettera din utbildning eller yrkesroll med elkraftteknik? Då har Distansspecialisten
kursen för dig! Läs elkraftteknik på distans.
12 nov 2014 . Elkrafttekniker, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, Eskilstuna, 1.
Elberedare sökes till kund i Örebro, Elkrafttekniker, Framtiden AB, Örebro, 1. Bravida söker
ventilationstekniker, Elkrafttekniker, Academic Work, Umeå, 1. Lågspänningsprojektör,
Elkrafttekniker, Atkins Sverige AB , Malmö, Västerås, 1.
16 mar 2009 . Mål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna. beräkna utvecklade aktiva och
reaktiva effekter i elektriska nät,; redogöra för trefassystemets uppbyggnad, däri ingående
komponenter och deras funktion, såsom mättransformatorer, synkrongeneratorer, avledare,
brytare, frånskiljare m.m.,; utföra beräkningar.
18 mars 2015. Hans Björklund. Hans Björklund fick priset för kontroll- och skyddssystem för
elnät. Hans innovationer har tagits fram vid ABB i Ludvika och är avgörande för utvecklingen
av så kallade smarta elnät. Innovationerna gör att elen lättare kan transporteras mycket långa
sträckor, även över kontinenter.
Att arbeta som elkrafttekniker eIIer som eIkraftingenjör ("ingenjör" är inte en skyddad titeI)
ger dig möjlighet att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av Sveriges befintliga elnät. Det
finns ett stort behov av nya tekniska lösningar som smarta nät, nätkoder och mikroproduktion,
för att möta de växande kraven. Stora projekt.
Efternamn, Förnamn, Titel, E-post, Telefon. Ahlfors · Charlotta, Forskningsingenjör,
ahlfo@kth.se · Ali · Muhammad Taha, Doktorand, mtali@kth.se · Almas · Muhammad
Shoaib, Fofu-ingenjör, msalmas@kth.se · Amelin · Mikael, Univeristetslektor,
mikael.amelin@ee.kth.se · +46 8 790 77 55 · Appelgren · Viktor, Tekniker.
Högskoleingenjör Elkraftteknik Luleå tekniska universitet. Distans. Var med och utforma
morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya metoder
för produktion och distribution, satsningar på.
Samarbeta med oss. NEKTAB jobbar aktivt med att skapa ett nätverk av partners. För
närvarande är vi drygt 100 personer. Vill du bli en av oss? Viktig information till dig som är
leverantör till Nektab. Vi tar emot e-fakturor! För att göra hanteringen av leverantörsfakturor
mer effektiv, snabbare och säkrare vill vi ta emot.
Elkraftteknik är den teknik (elektroteknik) som används för att utforma ett elkraftsystem för
att producera, överföra, distribuera och använda elektrisk energi. Se även[redigera | redigera
wikitext]. Elkraftsystem · Elproduktion · Elöverföring · Eldistribution · Elmarknad ·
Elektricitetens historia i Sverige · Elektriska standarder i.

10 jan 2017 . Anders Hagnestål är forskare på avdelningen för elkraftteknik på KTH och har
utvecklat en ny form av vågkraftgenerator. ”Jag forskade först på fusion i Uppsala och
disputerade inom detta område. Många trodde att fusion var lösningen på världens
energiproblem. Problemet har dock visat sig svårare än.
10 nov 2017 . Doktorand i elkraftteknik med inriktning mot supratoner | Heltid, Tillsvidare,
Forskning / R&D / Vetenskap med Luleå tekniska universitet. Ansök i dag.
Ellärare med Stjärnkvalité till Astar Liljeholmen · Astar, Stockholm. Till vår verksamhet på
Liljeholmen så söker vi nu efter en duktig ellärare med bred kompetensbas som vill vara med
och forma morgondagens kollegor i elbranschen! Arbetsuppgifter: Som lärare hos oss
planerar och genomför du undervisning i yrkesämnen.
Elkraft Teknik AB utfï¿½r elkrafttekniska uppdrag till industri och kraftverk med en bred
kunskap i branschen.
30 aug 2012 . Yrke/Ämnesnamn. Kurs. Poäng Kurskod. Installationselektriker. Dator- och
kommunikationsteknik. Datorteknik 1a. 100. DAODAT01a. Elektroteknik. Elektromekanik.
100. ELRELK0. Energiteknik. Energiteknik 1. 100. ENEENE01. Mekatronik. Mekatronik 1.
100. MEKMEK01. Elektroteknik. Elkraftteknik. 100.
Forskningsutbildningsämnet elkraftteknik omfattar studier av hållbara system för elgenerering,
transport av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning.
3 nov 2017 . Upplagt för 7 dagar sedan. Elkraftgruppen i Skellefteå är en mycket framgångsrik
grupp vid Luleå tekniska universitet med oli.See this and similar jobs on LinkedIn.
Elkraftteknik - Faktabok. Boken kan användas i kursen Elkraftteknik, 100 poäng. Boken tar bl
a upp olika krav kring elarbeten, utförande av elinstallationsarbete, elmateriel, olika
belastingar, elmotorer,dimensionering med mera. ISBN: 978-91-47-10697-4. Författare: Paul
Håkansson, Tord Martinsen Utgivningsår: 2012.
JOA Elkraftteknik AB, GEVÄRSGATAN 18 B, 254 66 HELSINGBORG. Ansvarig Joakim
Andersson 50 år. Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer. Alltid uppdaterat.
19 maj 2017 . 5/19/2017. Chalmers. 6. • Digitalisering. Trender som kommer att påverka
utbildningen. MOOC – Massive Open On-line Course. Blended learning / Flipped classroom.
Digitalisering i ämnet elkraftteknik – vad innebär det? IoT – Internet of Things, industri 4.0.
Big Data, Machine learning, Cyber security …
Lediga jobb inom elkrafttekniker. Jobb · Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik;
Elkrafttekniker. Juniora projektledare till infrastrukturprojekt. Göteborg. Professional Services
Engineer. Stockholm. Projektör/projektledare inom teknik och fiber. Malmö. Teletekniker.
Härnösand. Teletekniker inriktning satellitkommunikation.
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik. 180 hp; 3 år (heltid); Distans; Hösttermin 2018.
Vill du vara med och utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med
resten av samhället? Som elkraftsingenjör kan du till exempel arbeta med effektivisera
elkraftanläggningar eller projektera elkraft för.
Syfte. Introduktion och översikt av elkraftsystemet och dess ingående komponenter. Innehåll.
Elkraftsystemet: Trefassystem, symmetriska komponenter, AC transmission av elkraft,
ekvivalenter av ingående beståndsdelar såsom transformatorer, roterande maskiner (motorer
och generatorer), kablar, luftledningar. Ingående.
Elkraftteknik och automation. Vi kundanpassar tjänster inom elkraftteknik och automation.
Våra huvudsakliga kunder finns inom elnät, industri, vattenkraft, kärnkraft och infrastruktur
där uppdragen är en blandning mellan enskilda konsultinsatser, helhetsåtaganden och
entreprenader. ONE Nordics styrka är kombinationen.
An optimization framework for opportunistic maintenance of offshore wind power system.

François Besnard, Michael Patriksson, Ann-Brith Strömberg, Adam Wojciechowski, Lina
Bertling 2009 IEEE Bucharest PowerTech: Innovative Ideas Toward the Electrical Grid of the
Future; Bucharest; Romania; 28 June 2009 through 2.
29 sep 2015 . This is "Elkraftteknik ROS 150928 Johan R" by Hans Maunsbach on Vimeo, the
home for high quality videos and the people who love them.
Elteknik – Du får kunskaper för arbete inom det elkrafttekniska området. En installationstekniker kopplar och drar fram elledningar till kraft och belysning. Du kan även arbeta
med underhåll och service, det vill säga förebygga och reparera fel. Ett annat område är arbete
med larm och olika säkerhetssystem. Du lär dig de.
Föremålet för bolagets verksamhet är tekniska konsulttjänster, äga och förvalta fast egenom
och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Villkorligt valfria, Anm.kod, hp, Period. 1, 2, 3, 4. EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner
och effektelektronik, 1,5, 0,3, 0,4, 0,4, 0,4. EG2110 Stabilitet och styrning av elkraftsystem,
7,5, 7,5. EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet, 7,5, 7,5. EI2435 Elnätsteknologi och
ställverksutrustning, 7,5, 7,5. EI2455 Smarta.
Detta program vänder sig till dig som vill arbeta som bland annat Installationselektriker eller
Industrielektriker. Du lär dig om produktion, installation och distribution av system för el,
energi och vatten. Men också om el- och energiteknik, automation, dator- och
kommunikationsteknik och IT-infrastruktur.
17 nov 2014 . Först ut är högskoleingenjör i elkraftteknik, Umeå.
http://www.umu.se/utbildning/program.alj?code=TYHEK Den andra är Automationsingenjör,
Sundsvall. http://miun.se/utbildning/program/te.ingsplanid=820. Jag kan inte riktigt skilja dem
åt. *Vad för jobb är möjligt inom respektive utbildning? * Med vilken.
Högskoleingenjör Elkraftteknik. 180 Högskolepoäng, Program på grundnivå. Var med och
utforma morgondagens elenergisystem till långsiktiga och miljömässigt hållbara system. Nya
metoder för produktion och distribution, satsningar på nya energikällor som vindkraft och
solenergi, samt utvecklingen av eldrivna fordon är.
1 jun 2016 . Kunskapsområde elkraftteknik. 1. Kunna utföra uppsättning och flyttning av
ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar i befintlig gruppledning. 2. Kunna
utföra fast anslutning och losskoppling av en anordning med tillhörande don samt förläggning
och anslutning av kablar som tillhör donen.
LearnWARE e-learning interaktiv utbildning kurs elkraftteknik.
Scadma Konsult är ett teknikkonsultbolag som nischat sig mot elkraftteknik. Vi är en
elkraftkonsult med specialistkompetens när det gäller styr- och driftövervakningssystem
(SCADA) samt magnetfältsmätning och beräkningar av elektromagnetiska fält (EMF). Inom
dessa fält kan vi avlasta er och tillföra nya kunskaper.
Adress. Besöksadress: Korpralsvägen 1 A 671 34 Arvika. Utdelningsadress: NEKTAB,
Nordisk Elkraftteknik AB Korpralsvägen 1 671 34 Arvika. Visa fler bolag på denna adress.
Telefonnummer. 073-151 55 00 · 073-060 62 00 · 070-191 90 53 · Visa alla telefonnummer
(inklusive operatör). Kontakta online. Lägg till hemsida.
14 okt 2010 . På fjärde plats placerar sig masterprogrammet i elkraftteknik med 27 400 kronor
medan femte platsen intas av civilingenjörutbildningen i elektroteknik med lika mycket i
ingångslön. Samtliga tre utbildningar finns vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.
Sexa är datateknikprogrammet, sjua är software.
16 apr 2015 . Meta Elkraftteknik är ett läromedel för gymnasiekursen Elkraftteknik,en av de
kurser som krävs för att söka ett ECY-certifikat efter gymnasieutbildningen. Meta
Elkraftteknik ger eleverna byggstenar till att utveckla sina kunskaper i att planera och utföra
elarbete på ett elsäkert sätt. De ges insyn i föreskrifter,.

Elkraftteknik. av Paul Håkansson. Häftad, Svenska, 2012-09-04, ISBN 9789147106974. (2
röster). Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett
av momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa
kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av
momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa
kursen Praktisk ellära, ELPRAO,. 100p. Läs mer. Kursens syfte är att ge eleven: - Förmåga att
utföra elarbeten med en bra. Elkraftteknik las.
Elkraftteknik - Faktabok. Boken kan användas i kursen Elkraftteknik, 100 poäng. Boken tar bl
a upp olika krav kring elarbeten, utförande av elinstallationsarbete, elmateriel, olika
belastingar, elmotorer,dimensionering med mera. ISBN: 978-91-47-10697-4. Författare: Paul
Håkansson, Tord Martinsen Utgivningsår: 2012.
Maintenance Technology in Energy Technology/Electric Power. Engineering/Electrical
Installation. Högskoletekniker i energiteknik/elkraftteknik/elinstallationsteknik, 120 hp.
Utbildningsplan för: Allmänna data om programmet. Programkod. Diarienummer.
Programnamn. Ansvarig institution. Fastställd. Senast reviderad.
Lika nyttig som den elektriska energin är lika farlig är den. I denna kurs får du lära dig hur vi
skapar en trygg värld som kan skörda alla frukter av den rena energin som elen för med sig.
Hur man skapar säkra elektriska installationer både i hem, industri och samhället är vad vi
fördjupar oss i i denna kurs. Här tar.
Pris: 605 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Elkraftteknik av Paul
Håkansson (ISBN 9789147106974) hos Adlibris.se. Fri frakt.
LIBRIS titelinformation: Elkraftteknik / Paul Håkansson, Tord Martinsen.
14 sep 2017 . Rapporten beskriver examensarbetet inom högskoleingenjörsprogrammet i
elkraftteknik vid Umeå universitet, som gjordes under våren 2017 på eldistributionsföretaget
PiteEnergi i Piteå. Uppdraget handlade om att bestämma reservmatningskapacitet i företagets
distributionslinjer, sammanbyggda med.
Introduktion till elkraftteknik. 5 HP. Kursen behandlar enfas- och trefassystem,
elektromagnetiska fält, beräkningar på växelströmseffekt och effektöverföring för enfas- och
trefassystem och grundläggande kunskaper om faskompensering och resonansfenomen.
Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på.
Boken Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av
momenten för att erhålla en Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa
Skolverkets kurs Praktisk ellära, 100p. För den som eftersträvar en BB1-behörighet ger denna
bok de kunskaper som krävs för att BB1-installationerna.
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av
momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det andra momentet är att läsa
kursen Praktisk ellära, ELPRAO, 100p.
25 apr 2016 . Han hostade upp 120 000 kronor ur egen ficka och pluggade på distans i två år –
samtidigt som han jobbade heltid som elektriker. Som nybliven elkrafttekniker sökte Daniel
Donnevi i Umeå tre jobb. Han fick dem alla.
Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik vid Umeå universitet
2017. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.
1. Obligatoriska kurser:EH2220, AK2030, samtliga kurser måste läsas för examen. För
studenter som följer programmet kortare tid än två år, t.ex. pga utlandsstudier, ersätts kursen
EH2220 med EH2221. 2. Grundläggande Elkraftteknik (Villkorligt valfria - grupp 1): EG2100,
EG2200, EH2741, EI2436, EJ2301 samt EJ2201.
Kursen vänder sig till tekniker, montörer m fl som behöver aktuell kunskap om industriell

elkraftteknik. Du lär dig att förstå 3-fassystemet och dess uppbyggnad. Dessutom får du
kunskaper om hur de vanligaste elapparaterna är uppbyggda, deras samverkan och funktion.
Du får också lära dig att läsa enklare elscheman och.
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik. Umeå universitet. Distans. Vill du vara med och
utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med resten av samhället? Som
elkraftsingenjör kan du.
(Engelska A) Elkraftteknik (Elkompetens A och B) Praktisk ellära (Ellära A och Växelström
trefas och Elkvalitet). Dokumenterad erfarenhet av elarbete inom eldistribution eller industri
om minst 2 månader från yrkesarbete eller motsvarande praktik. Yrkeskunskaper kan
valideras. Om du inte har de förkunskaper inom el som.
De som saknar teoretisk kompetens inom området elkraftteknik exempelvis fastighetstekniker,
underhållstekniker, larminstallatörer etc. Övrig information. Denna kurs är inte godkänd om
du ska söka B-auktorisation eller ECY-certifikat. För att den ska godkännas hos
Elsäkerhetsverket och ECY krävs att du kompletterar.
Programfördjupningar. 800–900 p. Här ges några exempel: Skötsel av utemiljöer. 100 p.
Brand- och ljudisolering. 100 p. Elkraftteknik. 100 p. Elmätteknik 1. 100 p. Entreprenadteknik.
100 p. Entreprenörskap och företagande 100 p. Fastighetsförvaltning. 100 p.
Fastighetskommunikation. 100 p. Info.teknik i.
Elkraftsprogrammet har ett nära samarbete med branschen, som gör att utbildningen
kontinuerligt uppdateras för att följa branschens utveckling och du som student har både rätt
kompetens och branschkännedom när du tar din examen.
Pa Belysnings- och Elkraftteknik, Vallmostigen 9, 072-729 09. Se kontaktuppgifter, adress,
karta, vägbeskrivning, telefonnummer, m.m..
21 apr 2015 . Energibranschens unika högskoleutbildning i elkraftteknik som leder till
drömjobb! Skellefteå Kraft om samverkan med branschens universitetsutbildningar.
Broschyren ingår i Svensk Energis satsning att visa upp en attraktiv bransch och projektet
”Unga i branschen”. Vi lyfter upp unga medarbetare och.
Inbrottslarmssystem, 100 poäng. Support och hemservice, 100 poäng. Kommunikationsnät 2,
100 poäng. Energiteknik Avhjälpande underhåll, 100 poäng. Praktisk ellära, 100 poäng.
Energiteknik 2, 100 poäng. Förnybar energi, 100 poäng. Programfördjupningar Elkraftteknik,
100 poäng. Fastighetsautomation 1, 100 poäng
8 Elkraftteknik Jobs available on Indeed.com. one search. all jobs.
Om du i framtiden vill arbeta med energifrågor så kommer denna utbildning att öppna
dörrarna till många spännande utmaningar. Centrala arbetsuppgifter för dig som
energiingenjör kommer att vara energieffektivisering och introduktion av nya uthålliga
energisystem med hänsyn till miljö och ekonomi. Energiingenjören.
Kursen bygger vidare på det som behandlades i kursen Elkraftteknik I, dvs
elkraftkomponenter och deras egenskaper. I Elkraftteknik II sätts motorer, transformatorer
mm. i ett elförsörjningssammanhang. Vi studerar hur elenergin förs ut till de ställen där den
används, hur vi åstadkommer en effektiv och säker användning.
Kursplaner. Beslutade kursplaner som PDF: Giltig från HT2016. Syftet med kursen är att
utveckla studenternas förmåga att genomföra och presentera forskning inom elkraftteknik.
Här kan du anmäla dig till Masterprogram, elkraftteknik, Endast sökbart för KTH:s
civilingenjörsstudenter på termin 6 på Kungl. Tekniska högskolan.
Vill du jobba som elektriker? På komvux kan du läsa en el- och elektronikutbildning.
Elkraftteknik 22,5 hp. Electric Power Systems 22.5 credits. Grundnivå. Fördjupningsnivå:
grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F).
Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden (2016-09-26) och gäller

studenter antagna höstterminen 2016. Kursens inplacering i.
Jag anmäler mig till följande kurser. Praktisk Ellära. ELLPRA0. (100 p). Elmätteknik 1.
ELÄELM01 (100 p). Elkraftteknik. ELRELF0. (100 p). Elmotorstyrning. INSELS0. (100 p).
Mekatronik 1. MEKMEK01 (100 p). Mät- och styrteknik. MÄTMÄO0 (100 p).
Fastighetsautomation 1. FAIFAS01. (100 p). Mät- och reglerteknik.
10 Mar 2016 - 2 min - Uploaded by Campus Nyköping220 YH-POÄNG, HALVTID,
DISTANS - Behovet av elkraftstekniker är exceptionellt stort .
VVS svets och lödning rör. 100 p. Värmeteknik 1. 100 p. Elkraftteknik. 100 p.
Fastighetsförvaltning. 100 p. Fastighetsservice – byggnader. 100 p. Elkraftteknik. 100 p.
Luftbehandling. 100 p. Ventilationsteknik – injustering. 100 p. Elkraftteknik. 100 p. Kyl- och
värmepumpsteknik – grund. 100 p. Kyl- och värmepumpsteknik –.
Paul Håkansson, Tord Martinsen, Lars Rydén Häftad. Liber, Sverige, 2013. Jämför priser ·
Lägg boken i din Jämförelsekorg. 3. Elkraftteknik · Paul Håkansson Häftad. Liber, Sverige,
2012. Jämför priser · Lägg boken i din Jämförelsekorg. 4. Motorstyrning · Paul Håkansson,
Anders Sällberg Häftad. Liber, Sverige, 2005.
Utbildningen till elkrafttekniker ger dig möjligheter att vara med i förnyelsen och
ombyggnaden av våra befintliga elnät som just nu pågår. Det finns ett stort behov av nya
tekniska lösningar, som Smarta nät, nätkoder och mikroproduktion för att möta de växande
kraven. Stora projekt är på gång vilket kräver fler tekniker med.
Kurser i ämnet. Elektromekanik, 100 poäng. Elkraftteknik, 100 poäng. Antenn- och kabel-TVteknik, 100 poäng, som bygger på kursen elkraftteknik. Data- och medianät, 100 poäng, som
bygger på kursen elkraftteknik.
Pris: 371 kr. häftad, 2002. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Elkraftteknik av Thomas
Franzén, Sivert Lundgren (ISBN 9789144018041) hos Adlibris.se. Fri frakt.
50%, Dagtid; Studieort: västerås; vecka 13 - 22; Undervisningsspråk: Svenska;
Anmälningskod: MDH-13010. Anmälan. Anmälan öppnar cirka en månad före sista
anmälningsdag. Endast för programstudenter. Anmäl dig här. Särskild behörighet. 45 hp inom
ett energiingenjörsprogram vari ingår 5 hp Elkunskap. Kursplan.
Välkommen till hemsidan för Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp. På denna
sida finns allmän information om programmet, såsom kurs- och studieplaner, schema,
examinationsregler, länkar till kurser m.m. som är bra att ha tillhands när man läser
programmet. Programmet är ett samarbete mellan 3.
Läromedlet Elkraftteknik är efterföljaren till boken Elektromekanik. Läromedlet blir ett av
momenten för att erhålla en s.k. Begränsad behörighet, BB1. Det.
Elkrafttekniker. Kursen består av 7 kursdagar fördelat på 10 månader. Kursmål. Du får
fördjupade teoretiska kunskaper inom området Elteknik motsvarande gymnasiets före detta 4åriga tekniska utbildning. Innehåll. Elteknik - Matematik Elteknik - Ellära Elteknik - Elmiljö
Eldistribution Elkonstruktion och dokumentation.
Engelsk översättning av 'elkraftteknik' - svenskt-engelskt lexikon med många fler
översättningar från svenska till engelska gratis online.
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