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1) Základní pojmy 

 

Elektrické napětí - označení U, jednotka napětí V (volt) 

Elektrický proud – označení I, jednotka elektrického proudu A (ampér)  

Elektrický odpor – označení R, jednotka elektrického odporu Ω (ohm) 
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2) Elektrické napětí – U 

 

Rozeznáváme čtyři druhy napětí: 

 

1) malé napětí (mn) - do 50 V. Bezpečnostní je do 24 V (autoopravny, kapesní baterka) 
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2) nízké napětí (nn) -  230 V a 400 V (doma zásuvky 230 V, firmy na velké stroje 400 V) 

 

 

http://elektro-instalacni-material.cz/_obchody/minimax2.shop5.cz/prilohy/4/zasuvka-dvoj.5512a-

2349d-tango-0.jpg.big.jpg 
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3) vysoké napětí (vn) - od 1 kV do 52 kV (pro vlaky, rozvod do měst a obcí – malé sloupy)    

 

http://www.zelpage.cz/story/ythomas1/dp-kv/pict_4.jpg 
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4) velmi vysoké napětí (vvn) – nad 52 kV (velké kovové sloupy – stožáry)  
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3) Elektrický proud - I 

Rozdělení elektrického proudu:  

 

- stejnosměrný proud (protéká pouze jedním směrem, má konstantní velikost) 
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- střídavý proud (neustále mění svůj směr a velikost) 

 

http://www.zelpage.cz/fotogalerie/big/560009.jpg 

 

 

Proud v hodnotě 0,1 A je pro člověka smrtelně nebezpečný! 
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4) Písemná část do sešitu 
 

 

T 4 / 1 Elektrická zařízení - Základní pojmy 
 

 

1) Základní pojmy 

Elektrické napětí - označení U, jednotka napětí V (volt) 

Elektrický proud – označení I, jednotka elektrického proudu A (ampér)  

Elektrický odpor – označení R, jednotka elektrického odporu Ω (ohm) 

                                                                              

 

2) Elektrické napětí - U 

Rozeznáváme čtyři druhy napětí: 

1) malé napětí (mn) - do 50 V. Bezpečnostní je do 24 V (autoopravny, kapesní baterka) 

2) nízké napětí (nn) -  230 V a 400 V (doma zásuvky 230 V, firmy na velké stroje 400 V) 

3) vysoké napětí (vn) - od 1 kV do 52 kV (pro vlaky, rozvod do měst a obcí – malé sloupy)    

4) velmi vysoké napětí (vvn) – nad 52 kV (velké kovové sloupy – stožáry)  

 

3) Elektrický proud - I 

Rozdělení elektrického proudu:  

 

- stejnosměrný proud (protéká pouze jedním směrem, má konstantní velikost) 

- střídavý proud (neustále mění svůj směr a velikost) 

 

Proud v hodnotě 0,1 A je pro člověka smrtelně nebezpečný! 

 


