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Fagplan  
 

14856 Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle 
brugerflader elektriker  

 
 

  
UDDANNELSE: Elektriker modul 1.4 
 
VARIGHED: 4 uger 
 
LÆRER: Lars Juul m.f  
 
FORMÅL (ELEVRETTET BESKRIVELSE):  
Dette modul handler om intelligente bygnings installationer, IBI. På EUC Nordvestsjælland har vi valgt at 
bruge produkter fra danske LK. De hedder IHC og kan programmeres til at styre en lys installation. De 
produkter skal i arbejde med og lære at kende. I skal i denne forbindelse også arbejde med trådløse 
produkter og div. Sensorer som kan reagere på bevægelse og lys niveau. Undervisningen munder ud i et 
stykke praktisk arbejde, som bliver vurderet ved en skuening. Der arbejdes i grupper af 2 personer, i 
særlige tilfælde 1 eller 3, personer. 
 
MINISERIETS FAGLIGE MÅL: 
 
1. Eleven kan redegøre for teknologierne ved en intelligent 
bygningsinstallation, herunder forskellen på en centralt og 
decentralt styret installation. 
2. Eleven kan selvstændigt designe, installere, måle, afprøve, 
fejlfinde, programmere og konfigurere på centrale intelligente 
styringsanlæg. 
3. Eleven kan installere, montere og programmere centralt styrede 
intelligente bygningsinstallationer samt opsætte grafiske 
brugerflader. 
4. Eleven kan udvælge og placere sensorer og følere. 
5. Eleven kan vælge og anvende de bedst egnede energieffektive 
komponenter til intelligente bygningsinstallationer. 
6. Eleven kan udføre service og vedligeholdelse på intelligente 
bygningsinstallationer i bygninger. 
7. Eleven kan anvende og integrere kommunikationskomponenter i 
boliger. 
8. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og 
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 
9. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og 
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant 
informationssøgning. 
10. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst 
mulige løsning i forhold til valgmodulet. 
 
FAGETS LÆRINGSMÅL: 
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1. Intro af forskellige systemer, virkemåde, og topologier. 
2. Kan udvælge korrekt materiale efter fabrikant anvisninger, topologi, programmering og 

fejlfindings værktøjer, spændings niveauer på anlægget, og synergieffekt. 
3. Kan sætte styringsmæssige komponenter ind på en grafisk brugerflade. 
4. PIR, skumringsrelæ, vandsensor, fugtsensor, termostat. 
5. Energi optimering, check på energien, investering og udbytte. 
6. Vedligeholdelsesplan, måleteknik, kunne læse dokumentation, ændring af eksisterende anlæg. 
7. WIFI, multimedie udstyr, andre systemer. 
8. KLS, test før idriftsættelse, praktisk udførelse. 
9. El sikkerhedsloven, BR15, brugsvejledninger, standarter, producentanvisninger. 
10. Case baseret opgave. 

 
PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 
Opgave samling udleveres og bruges i undervisning. 
LK IHC brugsanvisning bruges i undervisning. Hentes ned via internettet. 
El sikkerhedsloven, BR15, o. lign. Hentes ned via internet. 
El bøgerne, ELTEORI, AUTOMATIK, INSTALLATIONER, bruges i det daglige. 
Netværks kompendie fra H1, bruges i det daglige. 
 
DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGSMILJØ: 
Som udgangs punkt 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 dagen. 
 
FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 
 
Uge/forløb Emne Læseskema Læringsmål 
UGE 1 IBI systemer, intro IHC, intro projekt,  

Energi beregning. 
 Svarer til lærings mål 1+2+5 

UGE 2 Intro serviceview, sceneview, dimensionering, 
elsikkerhedsloven, opstart stand arbejde. 

 Svarer til læringsmål 3+4+9 

UGE 3 Netværk med wifi, accespoint, Ipad, grafisk 
brugerflade, love og regler, idriftsætning. 

 Svarer til læringsmål 6+7+8+10 

Uge 4 Aflevering af skriftlig projekt, test og afprøvning, 
aflevering af praktisk arbejde,  

 Svarer til læringsmål 1 til 10 
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EVALUERING: 
Eleverne udsættes for en ugentlig test for at følge op på deres niveau. Testen rette i plenum og der gives 
en karakter til den enkelte. Testen afspejler de emner som er gennemgået i den forløbne uge og skal 
give eleven et indblik i aktuel forståelse for det enkelte emne. 
 
 
 
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:  Kompetencer som ligger til grund for 

bedømmelsen i ”faget” Og karakteren 
gives som et gennemsnit af de 
forskellige moduler der er i forløbet 

Bedømmelsesgrundlag  

Karakteren 12  

gives for den: 

  

Fremragende 
præstation, der 
demonstrer 
udtømmende 
opfyldelse af faget 
mål, med ingen eller 
få uvæsentlige 
mangler. 

Eleven kan på en meget sikker og 
selvstændig måde løse opgaver 
indenfor nedenstående. 

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende el-materiel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til el-
sikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kreds skemaer og el-
diagrammer under hensyntagen til 

Eleven laver mindre 
regne/aflæsnings fejl, 

Men løser opgave korrekt. 

  

Eleven kan selvstændig løse 
opgaver og løbende redegøre 
for problemstillinger, mht. tid, 
materiale, dokumentation og 
perspektivering. 

  

Eleven udviser stor faglig 
forståelse, selvstændighed og 
ansvar . 

  

Opsætning og montering grænser 
mod det perfekte mht. finish og 
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gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante el-tekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og el-tekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsynings nettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lys installationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

præcision. Udviser kvalitetssans og 
kreativitet 

Velvalgt og hensigtsmæssig 
disponering af den praktiske 
opgave.  

Der er ubetydelige tolerancer 
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Karakteren 10 

gives for den: 

  

Fortrinlige 
præstation, der 
demonstrer 
omfattende 
opfyldelse af fagets 
mål, med nogle 
mindre væsentlige 
mangler. 

  

Eleven kan på en rimelig sikker og 
selvstændig måde, løse formålstjenlige 
opgaver inden for nedenstående. 

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrøms-installationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende el-materiel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til el-
sikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kreds skemaer og el-
diagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante el-tekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og el-tekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsynings nettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lys installationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

Misforstår mindre dele af 
opgaven, men ellers rigtig 
løsningsmodel. 

  

Eleven laver aflæsningsfejl/ 
regnefejl. 

  

Udviser initiativ til 
selvstændigt, at formulere og 
løse opgaver. 

  

  

Mangler at belyse/udføre et 
enkelt problemfelt i det 
færdige produkt. 

  

Acceptable tolerancer, udmærket 

montageteknik og forståelse for 
håndværksmæssig korrekthed. 

Enkelte små fejl i anvendelse af 
div. Materialer. 
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Karakteren 7 

gives for den: 

  

Gode præstation, 
der demonstrer 
opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
mangler. 

Eleven kan på en tilfredsstillende måde 
anvende fundamentale kundskab og 
færdigheder inden for nedenstående. 

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrøms-installationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende el-materiel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til 
elsikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 

  

Evne til selvstændig at sætte 
sig ind i mindre komplicerede 
problemstillinger. 

  

Manglende struktur (den røde 
tråd) på arbejdet. 

  

Få mangler i dokumentation,  

  

Evner at kommunikere med 
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tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og el-
diagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til el-forsynings-nettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug 
af elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

andre om løsningsforslag. 

  

Uhensigtsmæssige 
løsningsforslag. 

  

Står og falder om begrebet ”det gode 
håndværk” Synlig uligheder i den 
håndværksmæssige udførelse 

Karakteren 4 

gives for den: 

  

Jævne præstation, 
der dokumenterer en 
mindre grad af 
opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
væsentlige mangler. 

Eleven kan på en afgrænset måde 
anvende fundamentale kundskab og 
færdigheder inden for nedenstående.  

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder 
vælge og anvende elmateriel efter 
fabrikantens anvisninger under 
hensyntagen til elsikkerhed, miljø og 
sikkerhed på arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 

  

  

Mangelfulde teoretiske 
færdigheder på flere områder. 

  

Ustrukturerede 
løsningsforslag, med adskillige 
væsentlige fejl og mangler. 

  

Udviser mindre grad af 
ansvarlighed og 
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almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver 
samt tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegre-
ber til beregning af spænding, strøm og 
effekt, 
5. under vejledning kan foretage 
tilslutning til elforsyningsnettet, på 
baggrund af kendskab til produktion, 
transmission og distribution af elektrisk 
energi samt forsyningsnettets 
opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning 
før idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og 
installation af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale 
og analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug 
af elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  
  

  

selvstændighed. 

  

Det håndværksmæssige kan 
forbedres på flere punkter 

Montagevejledning ej overholdt. 

Manglende forståelse for 
kvalitetssans og kreativitet. 

  

Karakteren 02 

gives for den: 

  

  

Eleven har begyndende/ringe 
forståelse for enkle 
sammenhænge til 
nedenstående.  

1. under vejledning kan udføre stærk- og 

  

Kun nødtørftige/ meget 
simple løsningsforslag og 
manglende evne til at 
analysere problemfelter i 
forbindelse med egen praksis. 
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Tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af 
fagets mål. 

svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende elmateriel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til 
elsikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsyningsnettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  

  

  

Eleven tager kun delvis ansvar 
for egen læring. 

  

Eleven udviser et minimalt 
acceptabel præstation i forhold 
gældende normer og fagets krav, i 
forbindelse med den praktiske 
udførelse. 
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Karakteren 00 

gives for den: 

  

Uutilstrækkelige 
præstation, der ikke 
demonstrerer en 
acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets 
mål. 

Eleven har ikke elementær 
viden om nedenstående  

  

1. under vejledning kan udføre stærk- og 
svagstrømsinstallationer samt tele-
datainstallationer i bygninger 
håndværksmæssigt korrekt, herunder vælge 
og anvende elmateriel efter fabrikantens 
anvisninger under hensyntagen til 
elsikkerhed, miljø og sikkerhed på 
arbejdspladsen, 
2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 
5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsyningsnettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug af 
elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

Har betydelig problemer mht. 
løsning af opgaver, både i 
almene og faglige 
sammenhænge. 

  

Tager kun delvis eller slet intet 
ansvar for egen læring. 

  

Udviser meget ringe grad af 
selvstændighed. 

  

Eleven demonstrerer ikke på en 
acceptabel måde, at kunne udfører 
praktisk arbejde. Meget store 
tolerancer iht. til instruktionen. 
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Karakteren -3  

gives for den: 

Den ringe og helt 
uacceptable 
præstation  

Eleven har meget ringe/ingen 
viden og indsigt til 
nedenstående 

1. under vejledning kan udføre 
stærk- og svagstrømsinstallationer 
samt tele-datainstallationer i 
bygninger håndværksmæssigt 
korrekt, herunder vælge og 
anvende elmateriel efter 
fabrikantens anvisninger under 
hensyntagen til elsikkerhed, miljø 
og sikkerhed på arbejdspladsen, 

2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-
fasede brugsgenstande og motorer på 
baggrund af kendskab til de mest 
almindelige elektromekaniske relæer og 
tidsrelæer,  
3. kan anvende dokumentation til at 
udføre mindre relætekniske opgaver samt 
tegne simple kredsskemaer og 
eldiagrammer under hensyntagen til 
gældende love og regler, 
4. kan udføre relevante eltekniske 
beregninger, herunder anvende 
matematiske og eltekniske grundbegreber 
til beregning af spænding, strøm og effekt, 

Eleven har ingen kendskab til 
de faglige begreber og kan 
ikke anvende faget til simple 
problemløsninger 

Der er ikke udvist nogen form for 
håndværkmæssig forståelse i det 
udførte arbejde. Alle instruktioner 
er tilsidesat. 
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5. under vejledning kan foretage tilslutning 
til elforsyningsnettet, på baggrund af 
kendskab til produktion, transmission og 
distribution af elektrisk energi samt 
forsyningsnettets opbygning,  
6. kan foretage eftersyn og afprøvning før 
idriftsætning af elinstallationen samt 
foretage målinger på installationer og 
kredsløb med forskellige former for 
belastninger, 
7. kan anvende gældende love og regler, 
herunder stærkstrømsbekendtgørelsen 
vedrørende lysinstallationer og installation 
af brugsgenstande i boliger, 
8. under vejleding kan anvende digitale og 
analoge kredsløb samt logiske 
komponenter, 
9. kan skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og 
skader, som kan opstå ved normalbrug 
af elektriske installationer, herunder 
chokstrømme og høje temperaturer. 

  
 

 


