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Fagplan  
 

14854 Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner Elektriker  
 

  
UDDANNELSE: Elektriker. 
 
VARIGHED: 4 uger. 
 
LÆRER: Lars Vangsted m.f. 
 
FORMÅL (ELEVRETTET BESKRIVELSE):  
At uddanne elektrikerelever til at kunne dimensionere, programmere, montere, installere og 
dokumentere automatiske anlæg efter gældende regler, herunder kvalitetssikring efter gældende 
standarter. Det praktiske del består i at opbygge en stand med et programmerbart produktionsanlæg] 
 
MINISERIETS FALIGE MÅL: 

1. [Eleven har kendskab til sikkerhedssystemer på automatiske anlæg på maskiner. 
2. Eleven kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til 

automatiske anlæg på maskiner. 
3. Eleven kan redegøre for automatiseringsprincipper, analoge og digitale kredsløb, herunder 

kombinatorisk og sekventiel PLC teknik. 
4. Eleven kan montere automatiske anlæg på maskiner indeholdende elektromekanisk, 

elektronisk og programmerbart udstyr samt almindeligt forekommende digitale styre- og 
føleorganer. 

5. Eleven kan programmere, opbygge og indkøre mindre automatiske anlæg indeholdende 
elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr (PLC). 

6. Eleven kan foretage forskriftsmæssig afprøvning. 
7. Eleven kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse på automatiske anlæg på maskiner. 
8. Eleven kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel 

programmering. 
9. Eleven kan redegøre for og udvælge korrekte styre- føleorganer samt udføre indkøring og 

justering af disse. 
10. Eleven har grundlæggende kendskab til pneumatik og hydraulik. 
11. Eleven kan redegøre for luftstyringsanlæg, pneumatiske komponenter og disses styringer 

samt vedligeholdelse. 
12. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til 

valgmodulets indhold. 
13. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til 

valgmodulet samt anvende it til relevant informationssøgning. 
14.  Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til 

valgmodulet.] 

Eleverne skal kunne: 
 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
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1. Eleven skal kunne redegøre for love og regler omkring sikkerhedsfunktioner på 
maskinanlæg. Herunder nødstop – stop kategorier – sikkerhedsrelæ og risikoanalyse. 
Samt mekaniske og elektroniske interlockfunktioner såsom ende stop - lågeswitch m.m.                                                                  

2. Eleven skal kunne dimensionere og projektere ud fra opgavens opstillede rammer. 
Herunder koblingsudstyr og drevsystemer til de gældende maskinaktuatorer. Herunder 
frekvensomformer-luftstyringer m.m. 

3. Eleven skal kunne udføre en opgave med programmering af en sekvensstyring til et 
mindre transportanlæg. Indeholdende analog signalbehandling til hastighedsregulering. 
Samt der indgår øvelser i plankombinatoriske programløsninger og standard elementer 
til brug i programmering. 

4. Eleven skal kunne montere en mindre opgave af styretavle og kabling til drevsystemer 
og styreføleorganer. Herunder også øvelser med montage af pneumatiske styringer.  

5. Eleven skal kunne udføre en opgave i programmering og indkøring af en sekvens styring 
til et mindre transportanlæg.  

6. Eleven skal kunne afprøve og udføre kvalitetssikring efter gældende love og regler. Der 
vedlægges en udfyldt skriftlig rapport.  

7. Eleven arbejder med et projekt der indeholder indkøring og fejlfinding, samt 
kvalitetskontrol på anlægget inden projektet anset for at være afsluttet.  

8. Ved projektets afslutning bliver der afhold mundtlig prøve, hvor eleven skal fremlægge 
en vejledning i daglig brug af anlæg. Samt vejlede i hvordan programmet virker.  

9. Eleven lærer ved gennemgang af de forskellige styre-føleorganer til brug i industrianlæg. 
Herunder mekaniske og elektroniske førere, samt analoge følere. 

10. Eleven arbejder med praktiske og teoretiske opgaver med opstillinger indeholdende 
pneumatiske og hydrauliske komponenter.  

11. Eleven arbejder med praktiske opgaver med opstillinger med mindre pneumatiske 
styringer udført i praksis.  

12. Eleven kommer i projektet afsluttende fase til at arbejde med fejlfinding og afprøvning 
efter de gældende love og regler. 

13. Eleven får indsigt i de relevante love og regler indenfor området. Herunder EN 60 204-1 
samt AT henvisninger.  

14. Projektet giver mulighed for at eleven kan udvikle forskellige løsninger i såvel praktiske 
og teoretiske opgaver. Herunder diversitet i løsningsmetoder efter eget valg. 

 
 
 

] 
 
PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
El-faglære Automatiske anlæg -  ISBN 978-87-7832-080-3. El-teori -  ISBN 87-7832-073-9.  DS/EN 60204-
1 -  ISBN 87-90360-91-5. El-faglære Installationer -  ISBN 87-7832-072-0. Håndbog i dimensionering 
(Factum books). DS/HD 60364 - ISBN 978-87-7193-006-1 (SB Afs. 6.] 
 
DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGSMILJØ: 

Undervisningsformen indeholder instruktioner til oplæg i forbindelse med en åben dialog form 
omkring projektet. Eleverne får mulighed for at deltage aktivt i såvel diskussioner og 
problemløsning af opgaven.  
Lærens rolle er som aktiv informationsgiver, instruktør og vejleder i læringsprocessen, hvor 
elevens egen indsats og arrangement har stor betydning. Eleven får selv mulighed at søge den 
nødvendige information til løsning af opgaven. Herunder brug it midler og læringsstof i 
fagbøger o. lign. 
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FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 
1. Love og regler efter EN 60 204-1. Der skal løses opgaver fra mappen. 
2. Dimensionering efter EN 60 204-1. Der løses opgaver fra mappe- samt dette indgår i det 

afsluttende projekt. 
3. BIB. Beskyttelse mod indirekte berøring. EN 60 204-1. Særlige regler der udgangspunkt i anlæg 

med elektronisk udstyr, der har læk strømme over 10 mA. 
4. Sikkerhedsfunktoner. Nødstop. Risikoanalyse. Der indgår i den praktiske opgave montering af 

nødstop og sikkerhedsrelæ. 
5. Drevsystemer. Softstarter og frekvensomformer. Der arbejdes med hastighedsregulerende 

komponenter i det afsluttende projekt. 
6. Styre-føle organer. Der gennemgås de forskellige typiske typer på markedet. 
7. Digitale talsystemer. 
8. Digital og analog signalbehandling. Til brug for styringen af hastigheden på båndet i det 

afsluttende projekt. 
9. Logiske grundelementer. 
10. Grundlæggende programmering. 
11. Sekvens programmering. Indgår i det afsluttende projekt. 
12. Grundlæggende pneumatik og hydraulik. Der arbejdes i praksis på prøvestande ud fra et 

opgaveoplæg. 

 
 
Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål 
1 Dimensionering EN 60204-1. 

Automatik.  
Styre-føler organer. 
Love og regler EN 60204-1. 
Binær talsystemer og logik. 
PLC programmering. 
Projektopgave. 

26 lek. Nr. 1  -  Nr. 2 – Nr. 3 – Nr. 5  - Nr.7 - 
Nr. 9 – Nr. 13. 

2 Styre-føle organer. 
Dimensionering EN 60204-1. 
Love og regler EN 60204-1. 
PLC programmering. 
Projektopgave.   

26 lek. Nr. 1 - Nr. 2 – Nr. 3 – Nr.5 – Nr.7 - 
Nr. 9 – Nr. 13 – Nr. 14. 

    
3 Styre-føle organer. 

Drevsystemer. 
Love og regler EN 60204-1. 
Pneumatik og hydraulik. 
Projektopgave.   

26 lek. Nr. 2 – Nr.3 – Nr.4 – Nr.5 - Nr.9 – 
Nr.10 – Nr.11 – Nr.13 – Nr.14 

4 Kvalitetssikring. 
Projektopgave. 
Skriftlig eksamen. 
Mundtlig eksamen. 

26 lek. Nr.2 – Nr.3 – Nr.4 - Nr.5 – Nr.6 – 
Nr. 7 – Nr.8 – Nr. 12 – Nr.14 

    
    
    
 
 



 

Elektriker  modul 1.2  2018 eucnvs.dk  4 

 
 
 
 
 
 
EVALUERING: 
Som udgangspunkt bliver elever præsenteret for det praktiske mål. Herefter beskrives hvordan vi skal 
nå 
derhen og med hvilke midler. Der bliver sat dato for aflevering af projekt, samt hvornår og hvordan der 
afholdes skriftlig prøve og mundtlig eksamen. 
Hver uge indledes med en plan for ugen og det udspecificeres på dage Eleverne udsættes for en 
ugentlig test for at følge op på deres niveau. 
 

 
Hvornår Format Værdi 
Uge 2 Skriftlig midtpunkts Grundlæggende 
Uge 4 Skriftlig afsluttende  Høj 
Uge 4 Mundtlig afsluttende Høj 
   

 
 
BEDØMMELSESKRITERIER: 
 
Alle valgfrie specialefag (moduler) på trin 2 afsluttes med en prøve, der omfatter modulets indhold. 
Prøven 
stilles af skolen, der kan indhente bidrag fra det faglige udvalg. Bedømmelsen indgår som grundlag 
for udstedelse af skolevejledning. 
Den endelige karakter er en gennemsnits karakter af test og afsluttende prøve. 
 
 
 
 
 

Karakter & 
Betegnelse 

Kompetence Områder 
Kompetence  
Automatiske anlæg på maskiner  

    

12 
Den 

fremragende 
præstation 

 
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller 
kun få uvæsentlige mangler. 
 
Eleven kan i det praktiske arbejde planlægge, dokumentere, montere og 
programmere et automatisk logisk styret anlæg med ingen eller få 
væsentlige mangler. 
Eleven kan idriftsætte og afprøve installationen. 
Eleven har en innovativ tilgang til sin opgaveløsning. 
Eleven kan redegøre for sit projekt uden eller med få væsentlige fejl og 
mangler. Herunder gennemgang at krav til sikkerhed, love og regler. 
Næsten fejlfri dokumentation og kvalitetssikring med ingen eller kun få 
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væsentlige mangler. 
 
Eksempler på kun få væsentlige mangler: 

• Få fejl i referencer på tegninger på effektkredse og styrekredse. 
• Få mangler i referencer i latterdiagrammet. 
• Enkelte mangler på opmærkning på kabler og ledninger. 
• Få væsentlige mangler i viden om love og regler og 

sikkerhedskrav. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Den fortrinlige 

præstation 

 
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer 
omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige 
mangler. 
 
Eleven kan i det praktiske arbejde i væsentlig omfang planlægge, 
dokumentere, montere og programmere et automatisk logisk styret 
anlæg med nogle mindre væsentlige mangler. 
Eleven kan idriftsætte og afprøve installationen. 
Eleven kan på et fortrinligt niveau vise en innovativ tilgang til sin 
opgaveløsning. 
Eleven kan redegøre for sit projekt med nogle mindre væsentlige fejl og 
mangler. Herunder gennemgang at krav til sikkerhed, love og regler. 
Dokumentation og kvalitetssikring leveret med nogle mindre væsentlige 
mangler. 
 
Eksempler på nogle mindre væsentlige mangler: 

• En mindre del fåtallige fejl i referencer på tegninger på 
effektkredse og styrekredse.  

• Få væsentlige fejl i dokumentationen. F.eks. 
komponentmærkning og ledningsnumre.  

• Fåtallige mangler i reference beskrivelsen i latterdiagrammet. 
• Mindre del fåtallige mangler på opmærkning på kabler og 

ledninger. 
• Fåtallige væsentlige mangler i viden om love og regler og 

sikkerhedskrav. 
 
 
 
 

    

7 
Den gode 

præstation 

 
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer 
opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. 
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Eleven kan i det praktiske arbejde med enkelte undtagelser planlægge, 
dokumentere, montere og programmere et automatisk logisk styret 
anlæg med adskillige mangler. 
Eleven kan idriftsætte og afprøve installationen med få mangler. 
Eleven kan på et rimeligt niveau have en innovativ tilgang til sin 
opgaveløsning. 
Eleven kan redegøre for sit projekt med adskillige mangler. Herunder 
gennemgang at krav til sikkerhed, love og regler. Dokumentation og 
kvalitetssikring leveret med adskillige mangler. 
 
Eksempler på adskillige mangler: 

• En del fåtallige fejl i referencer på tegninger på effektkredse og 
styrekredse.  

• En del væsentlige fejl i dokumentationen. F.eks. 
komponentmærkning og ledningsnumre.  

• En del mangler i reference beskrivelsen i latterdiagrammet. 
• En del mangler på opmærkning på kabler og ledninger. 
• En del væsentlige mangler i viden om love og regler og 

sikkerhedskrav. 
 
 
 

4 
Den jævne 
præstation 

 
Karakteren 4 gives for den nogenlunde præstation, der demonstrerer 
en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige 
mangler. 
 
Eleven kan i det praktiske arbejde på et rimeligt niveau planlægge, 
dokumentere, montere og programmere et automatisk logisk styret 
anlæg med adskillige væsentlige mangler. 
Eleven kan idriftsætte og afprøve installationen med nogle få væsentlige 
mangler. 
Eleven kan på et rimeligt niveau vise en innovativ tilgang til sin 
opgaveløsning. 
Eleven kan redegøre for sit projekt med adskillige væsentlige fejl og 
mangler. Herunder gennemgang at krav til sikkerhed, love og regler. 
Dokumentation og kvalitetssikring leveret med adskillige væsentlige 
mangler. 
 
Eksempler på nogle mindre væsentlige mangler: 

• En væsentlig del fejl i referencer på tegninger på effektkredse 
og styrekredse.  

• En del væsentlige fejl i dokumentationen. F.eks. 
komponentmærkning og ledningsnumre.  

• Væsentlige mangler i reference beskrivelsen i latterdiagrammet. 
• En del væsentlige mangler på opmærkning på kabler og 

ledninger. 
• En del væsentlige mangler i viden om love og regler og 

sikkerhedskrav. 
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02 

Den 
tilstrækkelige 

præstation 

 
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der 
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 
 
Eleven kan i det praktiske arbejde på et acceptabelt niveau planlægge, 
dokumentere, montere og programmere et automatisk logisk styret 
anlæg med den minimalt acceptable grad af fagets mål. 
Eleven kan idriftsætte og afprøve installationen med en del væsentlige 
mangler. 
Eleven kan på et minimalt acceptabelt niveau have en innovativ tilgang 
til sin opgaveløsning. 
Eleven kan redegøre for sit projekt med den minimalt acceptable grad 
med adskillige fejl og mangler. Herunder gennemgang at krav til 
sikkerhed, love og regler.  
Dokumentation og kvalitetssikring leveret med væsentlige mangler. 
 
Eksempler på den minimalt tilstrækkelige præstation: 

• Væsentlige fejl i referencer på tegninger på effektkredse og 
styrekredse.  

• Væsentlige fejl i dokumentationen. F.eks. komponentmærkning 
og ledningsnumre.  

• Fejl i dokumentationen. F.eks. i styrestrømkredse og 
effektkredse. Fejl i latterdiagram og sekvensskema. 

• Væsentlige mangler i reference beskrivelsen i latterdiagrammet. 
• Væsentlige mangler på opmærkning på kabler og ledninger. 
• Væsentlige mangler i viden om love og regler og sikkerhedskrav. 

 
 
 
 

    

00 
Den 

utilstrækkelige 
præstation 

 
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke 
demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 
 
Eleven har ikke kunnet levere det praktiske arbejde på et acceptabelt 
niveau. Herunder at planlægge, dokumentere, montere og 
programmere et automatisk logisk styret anlæg. 
Eleven kan ikke idriftsætte og afprøve installationen på et acceptabelt 
niveau. 
Eleven kan ikke på et acceptabelt niveau vise en innovativ tilgang til sin 
opgaveløsning. 
Eleven kan ikke redegøre for sit projekt med en acceptabelt grad af 
fagets mål. Herunder gennemgang at krav til sikkerhed, love og regler. 
Dokumentation og kvalitetssikring leveret med et uacceptabelt niveau 
af mangler. 
 
Eksempler på et ikke acceptabelt niveau: 

• Ikke korrekt leveret dokumentation med mange fejl i referencer 
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på tegninger på effektkredse og styrekredse.  
• Ikke korrekt leveret dokumentation med mangler. F.eks. 

komponentmærkning og ledningsnumre.  
• Mangelfuld udførelse og reference beskrivelsen i 

latterdiagrammet. 
• Mangelfuld opmærkning på kabler og ledninger. 
• Mangelfuld viden om love og regler og sikkerhedskrav. 

 
 
 
 
 
 
 

-03 
Den ringe 

præstation 

 
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 
 
Eleven har leveret det praktiske arbejde på et helt uacceptabelt niveau. 
Herunder at planlægge, dokumentere, montere og programmere et 
automatisk logisk styret anlæg. 
Eleven kan ikke idriftsætte og afprøve installationen på et acceptabelt 
niveau. 
Eleven har ikke opnået viden til at kunne udføre opgaveløsninger på et 
innovativt niveau. 
Eleven kan ikke redegøre for sit projekt med en acceptabelt grad af 
fagets mål. Herunder gennemgang at krav til sikkerhed, love og regler. 
Dokumentation og kvalitetssikring leveret med et uacceptabelt niveau 
af mangler. 
 
Eksempler på et helt uacceptabelt niveau: 

• Ingen levering eller ikke korrekt leveret dokumentation med 
mange fejl i referencer på tegninger på effektkredse og 
styrekredse.  

• Ingen levering eller ikke korrekt leveret dokumentation med 
mangler. F.eks. komponentmærkning og ledningsnumre.  

• Ingen eller mangelfuld udførelse og reference beskrivelsen i 
latterdiagrammet. 

• Ingen eller mangelfuld opmærkning på kabler og ledninger. 
• Ingen eller mangelfuld viden om love og regler og 

sikkerhedskrav. 
 
 
 

    

 
 

 
 

 


