Jautājums
numurs

Koeff.

Jautājums

Atbildes
1. Aizsargā no tīkla īsslēguma strāvas
un ilgstošas pārslodzes gadījuma.
2. Ne no ka neaizsargā – kalpo
operatīvai tīkla atslēgšanai.
3. Aizsargā no iekārtu pārkarsēšanas.
4. Aizsargā no statiskā lādiņa.
1. No īsslēguma strāvas.
2. No pārsprieguma tīklā.
3. No ilgstošas pārslodzes.
4. No statiskā lādiņa.
1. No ilgstošas pārslodzes.
2. No sprieguma impulsa tīklā.
3. No viena fāzes vada pārraušanas.
4. No īsslēguma.

5001

1

No kā aizsargā kūstošie drošinātāji
elektriskajā tīklā?

5002

1

No kā aizsargā izlādņi elektriskajā tīklā?

5003

1

No kā aizsargā siltuma relejs?

5004

1

Kādu ķēdi pārtrauc siltuma releja kontakti
dzinēja vadības shēmā?

1.
2.
3.
4.

Dzinēja spēka ķēdi.
Nulles vadu.
Kontaktora spoles ķēdi.
Nulles vadu un dzinēja spēka ķēdi.

5005

1

Kāda ir atslēgšanas strāva noplūdes
aizsardzības relejam?

1.
2.
3.
4.

Ne lielāka par 30 mA.
1,2 x Inom slodzes.
1,1 x Inom slodzes.
5 x Inom slodzes.

5006

3

Uz ko reaģē noplūdes strāvas relejs?

1. Uz strāvu, kas lielāks par
nominālo.
2. Uz spriegumu, kas lielāks par
nominālo.
3. Uz spriegumu, kas mazāks par
nominālo.
4. Uz pieplūstošās un aizplūstošās
strāvas starpību.

5007

1

Kāpēc kūstošie drošinātāji piepildīti ar kvarca
smiltīm?

1. Labākai siltuma atdevei gaisā;.
2. Elektriskā loka dzēšanai
drošinātāja pārdegšanas laikā.
3. Drošinātāja hermetizācijai.
4. Lai drošinātājs varētu izturēt
lielāku strāvu.

5008

1

Kas notiks, ja līdzstrāvas kontaktorus
aizvietos ar maiņstrāvas līdzīgiem aparātiem?

1. Maiņstrāvas kontaktors
nepietiekoši pievilks enkuru.
2. Maiņstrāvas kontaktors
pastiprināti sils.
3. Maiņstrāvas kontaktors strādās
lēnāk.
4. Maiņstrāvas kontaktors vājāk
dzēsīs elektrisko loku.

1

5010

1

Kāpēc atslēdzošajos aparātos ir elektriskā
loka dzēšanas ierīces?

5011

3

No kā ir atkarīga kontaktpretestība,
pieskaroties spriegumaktīvai daļai?

5012

1

5013

1

5014

1

5015

1

1. Lai samazinātu loka degšanas
laiku.
2. Lai aizsargātu aparātu no
ugunsgrēka.
3. Lai aizsargātu kontaktus no
novecošanās.
4. Lai samazinātu loka ietekmi uz
aparāta spoles magnētisko lauku.

1. No cilvēka ķermeņa masas.
2. No pieskaršanas vietas
spriegumaktīvai daļai.
3. No iekārtas sprieguma.
4. No materiāla, kas sedz kontaktam
pakļautās ķermeņa daļas.
Soļa sprieguma bīstamība elektroiekārtās ar
1. 5 metru rādiusā.
spriegumu līdz 1000V iespējama...
2. 7 metru rādiusā.
3. 10 metru rādiusā.
4. 15 metru rādiusā.
Kā var aizsargāt savas mājas, iekārtas un
1. Negaisa laikā izslēdzot elektrību.
mājdzīvniekus no zibens?
2. Negaisa laikā aizverot logus un
durvis.
3. Ierīkojot zibensnovedējus.
4. No zibens nevar aizsargāties.
Ko drīkst darīt ar porcelāna, stikla, plastmasas 1.
Izmantot tālāk.
izolatoru (izņēmums- gāzes), ja ir notikusi tā 2.
Attīrīt.
caursite?
3.
Nomainīt, jo izmantot nevar.
4.
Apgriezt otrādi.
Kuri darbinieki drīkst veikt spriegumaktīvu
darbu?

1.
2.
3.
4.

5016

1

Kā jārīkojas, ja zemes darbu vietā sākas gāzes 1.
izplūde?
2.
3.

5017

1

Kādā gadījumā diferenciālās aizsardības
releju sauc par noplūdes releju?

4.
1.
2.
3.
4.

Darbinieki ar 10 gadu pieredzi
darbā elektroietaisēs.
Darbinieku ar C elektrodrošības
grupu.
Darbinieki, kuriem piešķirtas
tiesības veikt šādu darbu.
Darbiniekiem ar bakalaura
izglītību elektrozinībās.
Darbu nekavējoties jāpārtrauc un
cilvēkus jāaizved drošā vietā.
Darbu jāturpina līdz konstantē
gāzes izplūdes avotu.
Jāizsauc ugunsdzēsības un
glābšanas dienests.
Jāinformē vadība.
Ja nostrāde notiek pie strāvu
starpības 10 mA
Ja nostrāde notiek pie strāvu
starpības 30 mA
Ja nostrāde notiek pie strāvu
starpības 100 mA
Noplūdes relejā plūst tikai viena
strāva.

2

5018

1

No kā aizsargā diferenciālās aizsardzības
relejs, kurš nostrādā pie strāvu starpības
100mA?

5019

1

Sakārtojiet objektus pēc to jūtīguma pret
noplūdes strāvas iedarbību!
Pirmais-visjūtīgākais!

1.
2.
3.
4.
1.

2.

3.

4.
5021

1

Kura no automātslēdžu klasifikācijas grupām
atbilst elektromotora palaišanai?

1.
2.
3.
4.

Cilvēku no elektrotraumas.
Dzīvniekus no elektrotraumas.
Vadus no pārkaršanas.
Ēku no ugunsgrēka izcelšanās.
Cilvēks gūst elektotraumu,
dzīvnieki gūst elektrotraumu,
ugunsgrēka izcelšanās draudi.
Ugunsgrēka izcelšanās draudi,
cilvēks gūst elektrotraumu,
dzīvnieki gūst elektrotraumu.
Dzīvnieki gūst elektrotraumu,
cilvēks gūst elektrotraumu,
ugunsgrēka izcelšanās draudi.
Dzīvnieki gūst elektrotraumu,
ugunsgrēka izcelšanās draudi,
cilvēks gūst elektrotraumu.
A
B un C
D
E un C
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