De toekomst van elektriciteit
Wij kunnen ons geen wereld zonder elektriciteit meer voorstellen en er komen zelfs steeds meer apparaten bij die
op stroom werken. Sommige auto’s werken tegenwoordig
zelfs al op stroom. Een andere ontwikkeling is dat er zelfs
al gebouwen zijn die zelf kunnen nadenken en lampen
automatisch aan-en-uit zetten. Dit heet gebouwenautomatisering.
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En wist jij dat we tegenwoordig ook al elektriciteit uit de zon
kunnen maken? Zo zie je maar; elektriciteit is nooit saai…..

Elektro Scheppers
Elektro Scheppers is een bedrijf uit Weert
dat in heel Limburg en Noord-Brabant
zorgt voor de stroom. In Scholen, ziekenhuizen, huizen, appartementen en (grote)
bedrijven zorgen wij er met ongeveer 50
elektromonteurs voor dat er stroom is.

elektro-scheppers.com
Tel. (088) 180 80 80
info@elektro-scheppers.com

Hoofdvestiging:
Celsiusstraat 17
6003 DG Weert

Servicepunt:
Wiebachstraat 15E
6466 NG Kerkrade

Werken in de elektrotechniek
iets voor jou later?

Hoe gaat een telefoon of televisie “aan”?

De elektromonteur

Heb jij een telefoon of televisie? Als jij deze zelf (nog) niet
hebt hebben jouw ouders deze vast en zeker wel. Sta jij er
dan wel eens bij stil hoe het eigenlijk komt dat deze blijven
werken? Natuurlijk komt dat voor een groot deel door de slimme uitvinders die deze producten bedacht hebben, maar ook
elektriciteit zorgt ervoor dat deze en veel meer apparaten
“aan” kunnen gaan.

Maar er is één belangrijke meneer of mevrouw die we vergeten zijn in dit hele verhaal. De Elektromonteur. Deze zorgt er
voor dat bij een (nieuw) gebouw of huis de stopcontacten,
kabels en lampen veilig worden aangelegd zodat de elektriciteit bij ons thuis, op het werk en op school ook echt werkt.
De Elektromonteur is dus ontzettend belangrijk want zonder
hem of haar blijven alle lampen uit en kunnen we allemaal
niet werken, naar school gaan of “gewoon” leven. Zelfs een
dokter kan niet opereren zonder dat de elektromonteur zijn of
haar werk goed heeft gedaan.

Elektriciteit gebruiken we iedere dag en we gebruiken het
zelfs steeds meer. Er komen namelijk steeds meer elektrische
apparaten bij.

En dat is nu ons werk. Is dat niet gaaf?

Wanneer kwam er elektriciteit?
Elektriciteit is zo gewoon dat je bijna zou denken dat het er
altijd al is geweest. Toch bestaat het nog maar zo’n 130 jaar.
Thomas Edison was de uitvinder die het mogelijk maakte om
elektriciteit bij ons allemaal in huis te krijgen. Misschien heb jij
deze naam wel eens op school gehoord?

Hoe maak je elektriciteit?
Wat is elektriciteit?
Elektriciteit gebruik je voor alle apparaten waar een stekker
aanzit. De stekker gaat in het stopcontact en zorgt ervoor dat
het apparaat stroom (elektriciteit) krijgt. De huiskamer, slaapkamer en keuken staan vol met elektrische apparaten. Maar
ook het licht gaat branden door elektriciteit. Zonder elektriciteit blijven dus alle lampen uit en kunnen alle apparaten niet
meer aan.
Kun jij je dus een wereld zonder elektriciteit voorstellen?

Je kunt elektriciteit op verschillende manieren maken. De
plek waar het wordt gemaakt heet altijd een elektriciteitscentrale. Deze elektriciteitscentrales zijn er in verschillende
soorten. Je hebt namelijk veel verschillende manieren om
elektriciteit te maken. Je hebt van verschillende misschien al
wel eens gehoord? Zonne-energiecentrales, Kolencentrales,
Gascentrales en Windturbines zijn een paar voorbeelden die
je misschien wel kent. Als de elektriciteit gemaakt is gaat
deze, met een paar tussenstops richting jouw huis het stopcontact en de lampen in. En hierdoor zit jij nooit in het donker,
in de kou en zonder televisie.

