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Конкурсантам пропонується виконати завдання, що складається з 

шістьох етапів. 

 

Етап 1. Ознайомлення з конкурсним завданням, відбір матеріалу згідно 

наданої електричної схеми (15хв.).  

Етап 2. Нанесення маркування згідно наданої електричної схеми (5 хв).  

Етап 3. Виконання збірки електричної схеми, передача її Експертам 

(140 хв).  

Етап 4. Після перевірки панелі керування та узгодження її Експертами, 

виконується під’єднання к виконавчому механізму та мережі живлення (5 хв) 

Етап 5. Подача на панель керування електричного струму Експертами, 

перевірка на актуальну працездатність, та засоби безпеки (5хв). 

Етап 6. Розбір панелі керування та повертання усіх компонентів та 

інструменту у східне положення. (10 хв). 

 

Перелік необхідного обладнання: 

1.Автомат силових ланцюгів (1 шт.); 

2. Автомат оперативних ланцюгів (1 шт.); 

3. Магнітний пускач (контактор) (2 шт.); 

4. Нульова шина (1 шт.); 

5. Заземлююча клемна колодка (1 шт.); 

6. Світлосигнальна арматура зелена (2 шт.); 

7. Світлосигнальна арматура жовта (1 шт.); 

8. Світлосигнальна арматура червона (3 шт.); 

9. Теплове реле (1 шт.); 

10. Клемна колодка 25А, 10 полюсів (1 шт.); 

11. Клемна колодка 15А, 12 полюсів (1 шт.); 

12. Кнопкова станція (2 шт.); 

13. Вилка силова (1 шт.). 



   

Перелік необхідних матеріалів 

1. Дріт багатожильний КГ 3х2,5+1х1,5мм2 (2м); 

2. Дріт ПВ 1х0,75 (15м); 

3. Кабельна стяжка. 

 

Перелік необхідних інструментів 

1. Плоскогубці; 

2. Бокорізи; 

3. Круглогубці; 

4. Знімач ізоляції; 

5. Набір викруток; 

6. Ніж монтажний; 

7. Набір для виконання маркування. 

 

Роз’яснення етапів  

Етап 1: Ретельно вивчити умови конкурсного завдання, керуючись 

прописаними вимогами, із загальної купи матеріалу необхідно відібрати 

тільки ті матеріали які необхідні для виконання збірки наданої електричної 

схеми. Виконати огляд інструменту необхідного для виконання завдання. 

Провести підготовку інструментів та матеріалу до застосування. 

Етап 2. Оглянувши обладнання необхідно прийняти рішення 

враховуючи оптимальні розміри для подальшої комутації, після чого нанести 

за допомогою існуючих «етикеток та маркеру» маркування згідно вимог 

існуючої електричної схеми. 

Етап 3. Користуючись електричною схемою здійснити комутацію 

встановлених приладів, дотримуючись усіх правил та  вимог техніки безпеки 

і охорони праці. 

Етап 4. По закінченню монтування панелі керування, повідомити 

Експертів які зроблять перевірку згідно існуючої електричної схеми, та 



   

приймуть рішення щодо продовження змагань, наддадуть можливість 

виконати опробування шляхом  під’єднання її до стенду для іспиту та мережі 

живлення.  

Етап 5. Керуючись правилами та вимогами техніки безпеки та охорони 

праці виконати підключення панелі керування, Експерт здійснить подачу 

електричного струму і перевірить актуальну працездатність та усі існуючі 

засоби безпеки.  

Етап 6. Після проведення контрольних оглядів та порівнянь, 

здійснюються підведення усіх необхідних підсумків, після чого Експерти 

повертають панель керування учаснику змагань, який здійснює її розбір та 

повертає усі компоненти та інструмент в східне положення. 

 Електрична схема представлена на малюнку 1. 

 



   

 



   

 


