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Podstawy wiedzy - Bezpieczniki 

Podstawy elektroniki 
LF2: „Elektryczne instalacje planowac i wykonac“ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Stacja 1 | NH-Bezpieczniki 
 

   
NH-Bezpieczniki     Material dla Stacji 1 

 
 

Dodatkowe informacje do Stacji 1 
   Literatura:     Strony:      
    Ksiazka tabel:    Strony:      
     Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
1.1 | Prosze opisac, jakie niebespieczenstwo grozi od niedozwolonego, zbyt wysokiego przez prad 

nagrzanego przewodu. 
 

1.2 | Co oznacza skrut „NH“ przy tego typu zabespieczeniu? 
 

1.3 | W jakich elektrycznych urzadzeniach albo czesciach tych urzadzen sa NH-Bezpieczniki uzywane? 
 

1.4 | W jakich kategoriach sa te NH-Bezpieczniki „Wielkosci 1“ w przedziale 63A ... 250 A  dostepne? 
 

1.5 | Opisz, w jaki sposob podlaczony bedzie NH-Bezpiecznik na przewodzie z pradem 
 

1.6 | Jakie specjalne narzedzia sa potrzebne, opisz jakie zastosowanie i do czego sa one potrzebne. 
 

1.7 | Opisz w paru slowach, jak funkcjonuje NH-Bezpiecznik. 
 

1.8 | Jaka role spelnia piasek Kwarzowy w NH-Bezpieczniku? 
 

1.9 | W jaki sposob wylaczony Bezpiecznik jestem w stanie rozpoznac? 
 

1.10 | Opisz, czy juz raz uzyty Bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany . 
 

1.11 | Czy przez inna konstrukcje Bezpiecznka mozna go do wyzszego mierzonego pradu zastosowac? 
 

1.12 | Przy pracy na elektrycznych urzadzeniach zostal prad wylaczony, NH-Bezpiecznik wymontowany.  
               Jak nalezy zabezpieczyc  urzadzenie elektryczne przed jego ponownym, przypadkowym wlaczeniu? 
 

1.13 | Opisz, czy oplaca sie Bezpieczniki Recycling, jezeli tak, to jakie skladniki i jaki material mozna zyskac? 
 
 
 
 

 

Pytania podstawowe 
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Podstawy wiedzy - Bezpieczniki 
 

Podstawy elektroniki 
 LF2: „Elektryczne instalacje planowac i wykonac“ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Stacja 2 | HH-Bezpieczniki 
 
 

   
HH-Bezpieczniki     Material dla Stacji 2 

 
 

 Dodatkowe informacje do Stacji 2 
   Literatura:     Strony:      
   Ksiazka tabel:     Strony:      
   Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
2.1 | Co oznacza skrut „HH“ przy tego typu bezpiecznikach? 
 

2.2 | W jakich elektrycznych urzadzeniach i czesciach sa tego typu bezpieczniki stosowane? 
 

2.3 | Opisz jak musi byc bezpiecznik do przewodu pradowego podlaczony.   
 

2.4 | Jakie specjalne narzedzia sa potrzebne, opisz jakie zastosowanie i do czego potrzebne one sa. 
 

2.5 | Opisz jakie informacje przez wydruk na bezpieczniku (oddzial pomiaru) mozna z tego wyczytac. 
 

2.6 | Opisz w paru slowach, jak funkcjonuje HH-Bezpiecznik. 
 

2.7| W jaki sposob wylaczony Bezpiecznik jestem w stanie rozpoznac? 
 

2.8 | Opisz, czy juz raz uzyty Bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany. 
 

2.9 | Czy przez inna konstrukcje Bezpiecznka mozna go do wyzszego mierzonego pradu zastosowac? 
 

2.10 | Przy pracy na elektrycznych urzadzeniach zostal prad wylaczony, HH-Bezpiecznik wymontowany.  
               Jak nalezy zabezpieczyc  urzadzenie elektryczne przed jego ponownym, przypadkowym wlaczeniu? 
 

2.11 | Opisz, czy oplaca sie bezpieczniki Recycling, jezeli tak, to jakie skladniki i jaki material mozna zyskac? 
 
. 
 

 
 
 

 

Pytania podstawowe 
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Podstawy wiedzy - Bezpieczniki 
 

Elektroniker, Podstawy 
LF2: „Elektryczne instalacje, planowanie i wykonanie“  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Stacja 3 | Wylacznik przewodowy 
 

   
Bezpiecznik       Material dla stacji 3 

 

 Dodatkowe informacje do Stacji 3 
   Literatura:     Strony:      
   Ksiazka tabel:     Strony:      
   Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
 

3.1| W jakich elektrycznych urzadzeniach albo czesciach tych urzadzen sa te bezpieczniki uzywane? 
 

3.2 | W jakich  poziomach kategorii mozna LS-Bezpieczniki w przedziale od 6A ... 35 A otrzymac? 
 

3.3 | Opisz, w jaki sposob podlaczony bedzie LS-Bezpiecznik na przewodzie z pradem. 
 

3.4 | Jakie specjalne narzedzia albo materialy sa potrzebne, opisz jakie zastosowanie i do czego potrzebne 
sa te narzedzia?. 

3.5 | Opisz w paru slowach, jak funkcjonuje LS-Bezpiecznik. 
 

3.6 | W jaki sposob wylaczony bezpiecznik moge rozpoznac? 
 

3.7 | Opisz, czy juz raz uzyty bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany. 
 

3.8 | Czy przez inna konstrukcje bezpiecznka mozna wykluczyc, ze do wyzszego mierzonego pradu moze ten 
zostac zastosowac? 

3.9 | Przy pracy na elektrycznych urzadzeniach zostal prad przez LS-bezpiecznik wylaczony,   
Jak nalezy zabezpieczyc  urzadzenie elektryczne przed jego ponownym, przypadkowym wlaczeniu 
podczas pracy? 

 
3.10 | Opisz, przez co roznia sie bezpieczniki  przewodowy z charakterystyka B od bezpiecznika 
               przewodowego z Chrakterystyka C. 
 
3.11 | Naszkicuj znormowany Symbol (oznaczenie) dla jednozylowego zabezpieczenia w wielozylowym 
 wykonaniu.  
 
3.12 | Oblicz najnizsza  cene dla  jednozylowego wylacznika (B-charakterystyka) i opisz dlaczego wlasnie ten 

najbardziej korzystny jest. 
 
 
 

 

Pytania podstawowe 
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Podstawy wiedzy - Bezpieczniki 
 

Podstawy elektroniki 
LF2: „Elektryczne instalacje planowac i wykonac“ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Stacja 4 | Bezpiecznik do urzadzen elektrycznych 
 

    
Bezpieczniki do urzadzen elek.    Material dla stacji 4 

 
 

 Dodatkowe informacje do stacji  4 
   Literatura:     Strony:      
   Ksiazka tabel:     Strony:      
   Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
 

 4.1| Opisz, czy G-Bezpiecznik z reguly do zabezpieczenia przewodow albo urzadzen uzywany bedzie. 
 
4.2 |  Wie jaki sposob przy  „bezpiecznikach do urzadzen“, moge pomiar pradu poznac? 
 

4.3 | Przez jakie oznaczenie bedzie ten bezpiecznik przy zadzialaniu opisany? 
 

4.4 | Opisz w pare slow, jak funkcjonuje Bespiecznik dla urzadzen. 
 

4.5 | W jaki sposob wylaczony bezpiecznik jestem w stanie rozpoznac? 
 

4.6 | Opisz, czy juz raz uzyty bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany 
 

4.7 | Czy przez inna konstrukcje bezpiecznka mozna wykluczyc, ze nie zostanie on do wyzszego mierzonego 
pradu zastosowany? 

 

4.8 | Naszkicuj znormowany Symbol (oznaczenie zabezpieczenia ) dla bezpiecznika do urzadzen w 
jednozylowym wykonaniu. 

   
4.9 |  Wytlumacz, dlaczego niektore bezpieczniki do urzadzen, sa piaskiem wypelnione, z kolei inne nie. 
 
4.10 |  Opisz jakie rozne mozliwosci podlaczenia bespiecznika istnieja.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pytania do tematu 
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Podstawy wiedzy - Bezpieczniki 
 

Podstawy elektroniki 
LF2: „Elektryczne instalacje planowac i wykonac“  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Station 5 | Diazed-Bezpieczniki 
 

      
Diazed-Sicherung      Material dla Stacji 5 

 
 

 Dodatkowe informacje do Stacji 5 
   Literatura:     Strony:      
   Ksiazka tabel:     Strony:      
   Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
5.1 | Co oznacza skrot „Diazet“ przy odpowiednich zabezpieczeniach? 
 
5.2 | W jakich elektrycznych urzadzeniach albo w czesciach tych urzadzen sa „Diazet“-Bezpieczniki 

stosowane? 
 
5.3 |  Przez jakie  informacje beda te obydwie wielkosci tych bezpiecznikow oznaczone ? 
 
5.4 |  Opisz, jak nalezy podlaczyc ten bezpiecznik do przewodu pradowego. 
 
5.5 | Jakie specjalne narzedzia sa potrzebne, opisz jakie zastosowanie i do czego potrzebne one sa. 
 

5.6 | Opisz w paru slowach jak funkcjonuje „Diazed-Bezpiecznik“ 
 
5.7 | W jaki sposob wylaczony bezpiecznik jestem w stanie rozpoznac? 
 
5.8 | Opisz, czy juz raz uzyty tego rodzaju  bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany.. 
 
5.9 | Czy przez inna konstrukcje bezpiecznka mozna wykluczyc, ze do wyzszego mierzonego pradu moze ten 

zostac zastosowac? 
 

5.10 | Przy pracy na elektrycznych urzadzeniach zostal prad wylaczony,  przez usuniecie bespiecznika.  
Jak nalezy zabezpieczyc  urzadzenie elektryczne przed jego ponownym  wlaczeniu podczas pracy? 

 

5.11 | Opisz, czy oplaca sie bezpieczniki Recycling, jezeli tak, to jakie skladniki i jaki material mozna zyskac?. 
 
 
 

 

 Pytania podstawowe 
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Podstawy wiedzy - Bezpiecznici 
 

Podstawy elektroniki 
LF2: „Elektryczne instalacje planowac i wykonac“  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Station 6 | Neozed-Bezpieczniki 
 

 

   
Neozed-Bezpiecznik     Material dla Stacji 6 

 
 

 Dodatkowe informacje do Stacji 6 
   Literatura:     Strony:      
   Ksiazka tabel:     Strony:      
   Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
6.1 | Co oznacza ten skrut „Neozed“ na tych bezpiecznikach? 
 
6.2 | W jakich elektrycznych urzadzeniach i czesciach sa tego typu bezpieczniki stosowane? 
 

6.3 |  Przez jakie  informacje beda te obydwie wielkosci tych bezpiecznikow oznaczone ? 
 

6.4 | Opisz jak musi byc bezpiecznik do przewodu pradowego podlaczony. 
 

6.5| Opisz w paru slowach, jak funkcjonuje ten bezpiecznik. 
 

6.6 | W jaki sposob wylaczony bezpiecznik jestem w stanie rozpoznac? 
 

6.7 | Opisz, czy juz raz uzyty bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany. 
 

6.8 | Czy przez inna konstrukcje bezpiecznka mozna wykluczyc, ze do wyzszego mierzonego pradu moze ten 
zostac zastosowac? 

 

6.9 |  Co oznaczaja roznego rodzaju farby znajdujace sie na bezpieczniku? 
 
6.10 |  W jakim przedziale oporowym mozna te bezpieczniki o wielkosci DO2  otrzymac? 
 
6.11 | Przy pracy na elektrycznych urzadzeniach zostal prad wylaczony, zeby bezprondowy stan osiagnac i 

bezpiecznik zostal wymontowany. 
               Jak nalezy zabezpieczyc  urzadzenie elektryczne przed jego ponownym, przypadkowym wlaczeniu? 
 

6.12 | Opisz, czy oplaca sie bezpieczniki Recycling, jezeli tak, to jakie skladniki i jaki material mozna zyskac? 
 
 
 
 

 

Pytania podstawowe 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/D01-Neozed-16A.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/3-poliges_Sicherungselement%2C_Einzelteile-2.jpg


 

7  
 

Podstawy wiedzy - Bezpieczniki 
 

Podstawy elektroniki 
                  LF2: „Elektryczne instalacje planowac i wykonac“ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Stacja 7 | Selektywne bezpieczniki przewodu glownego 
 

   
Selektywne bezpieczniki   Material do stacji 7 

 
 

 Dodatkowe informacje do Stacji 7 
   Literatura:     Strony:      
   Ksiazka tabel:     Strony:      
   Informacje do Stacji:    Strony:      
 
 Pytania do tematu: 
 
 

7.1| W jakich elektrycznych urzadzeniach i czesciach sa tego typu bezpieczniki stosowane? 
 

7.2 |  Opisz jak musi byc bezpiecznik do przewodu pradowego podlaczony 
 

7.3 |  Jakie specjalne narzedzia i materialy sa potrzebne i opisz w jaki sposob zostanie przeprowadzona ta 
                praca. 
 

7.4 | Opisz w skrucie, jak funkcjonuje selektywny bezpiecznik. 
  

7.5 | W jaki sposob wylaczony bezpiecznik jestem w stanie rozpoznac? 
 

7.6 | Opisz, czy juz raz uzyty bezpiecznik moze ponownie byc zastosowany. 
 

7.7 |  Czy przez inna konstrukcje Bezpiecznka mozna przeciwdzialac, ze zestanie ten bezpiecznik nie uzyty do  
wyzszego mierzonego pradu?. 

 

7.8 | Przy pracy na elektrycznych urzadzeniach zostal przez ten bezpiecznik prad wylaczony.  
               Jak nalezy zabezpieczyc  urzadzenie elektryczne przed jego ponownym, przypadkowym wlaczeniu 
               podczas przeprowadzanej pracy?. 
 

 

Pytania podstawowe 
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