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Instalacj  elektrycz-

n  powinno si  wy-

konywa  wed ug 

fachowego projektu. 

Ju  na tym etapie 

powinni my uzgodni

z fachowcem, czego 

oczekujemy i jakie 

urz dzenia elek-

tryczne – zw aszcza 

du ej mocy – maj

si  znale  w domu. 

Takie metodyczne 

podej cie pozwala 

unikn  b dów 

a instalacja mo e

s u y  d ugie lata 

bez przeróbek 

i rozbudowy.
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Wed ug planu
We wspó czesnych domach urz dze  elek-

trycznych jest bardzo du o i ich liczba b -

dzie zapewne nadal ros a. Aby mo na by o

z nich korzysta , instalacja elektryczna  

musi by  bardzo rozbudowana i w dodat-

ku bez powa niejszych przeróbek i remontu 

pos u y  20 lat. Zaprojektowanie takiej in-

stalacji wymaga fachowo ci, dlatego warto 

je zleci  dobremu specjali cie.

Z du  ostro no ci  trzeba natomiast pod-

chodzi  do projektów instalacji zawartych 

w gotowych projektach domów. Cz sto pro-

ponowany tam standard jest bardzo niski 

(zbyt ma o gniazd, punktów o wietlenio-

wych itp.), a wszelkie zmiany w stosun-

ku do projektu – na przyk ad przesuwanie 

cian dzia owych – wymagaj  zmian w in-

stalacji. W projekcie katalogowym nigdy te

nie s  uwzgl dnione specyficzne potrzeby 

konkretnej rodziny. Im wcze niej zdecydu-

jemy si  na zmiany, tym atwiejsze i ta sze 

b dzie ich wprowadzenie.

Projekt u atwia te  porozumienie si

z wykonawc . Umawiamy si  wówczas po 

prostu na wykonanie instalacji zgodnie 

z projektem – za okre lon  kwot . Je li wy-

konawca z umowy si  nie wywi e, projekt 

u atwi wykazanie wad instalacji.

Pobór mocy
Kiedy planuje si  instalacj , trzeba wiedzie ,

do czego b dzie potrzebna energia elektrycz-

na: czy w domu b d  tylko typowe urz dze-

nia ma ej mocy, czy te  planujemy elektrycz-

ne ogrzewanie lub przygotowanie ciep ej 

wody – cho by tylko sezonowo, np. gdy latem 

nie b dzie si  pali  w kotle w glowym.

Od przewidywanego zapotrzebowania na 

moc zale  parametry przy cza cz cego 

dom z sieci  elektroenergetyczn . Na to za-

potrzebowanie wp ywaj  przede wszystkim 

urz dzenia wi kszej mocy (powy ej 1,5 kW), 

które zwykle montuje si   na sta e: kuchen-

ka, pralka, lodówka oraz stacjonarne grzejni-

ki czy podgrzewacze wody. Zadanie projek-

tanta instalacji nie polega jednak na prostym 

zsumowaniu mocy wszystkich zamontowa-

nych w domu urz dze , bo nigdy nie pracu-

j  one wszystkie równocze nie. Najlepszym 

przyk adem s  piece akumulacyjne czy pod-

grzewacze pojemno ciowe, zwykle pracuj ce

g ównie w nocy, gdy obowi zuje ta sza II ta-

ryfa za energi .
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Typowa moc przy czeniowa 

dla domu jednorodzinnego wy-

nosi 12 kW, a z uzyskaniem wy-

sokiego przydzia u mocy (np. 

30 kW) mog  by  problemy, bo 

znaczna cz  linii niskiego na-

pi cia jest stara, wyeksploato-

wana i pracuje na granicy swojej 

wydolno ci. Jednak nawet wy-

korzystuj c pr d w tym samym 

celu, mo na wybra  urz dze-

nia o bardzo odmiennym chwi-

lowym zapotrzebowaniu na moc, 

cho  zu ycie pr du w skali doby 

b dzie porównywalne. 

Przep ywowe ogrzewacze 

wody to urz dzenia, które pracu-

j  tylko w czasie poboru ciep ej wody. Maj

bardzo wysok  moc – ma y podgrzewacz 

przeznaczony do monta u nad umywalk

to 2–3 kW mocy, a moc wi kszych nadaj -

cych si  do nape niania wanny lub zasilania 

prysznica mo e przekracza  20 kW. 

Pojemno ciowe podgrzewacze wody maj

zwykle stosunkowo niewielk  moc 1,5–3 kW. 

Mog  pracowa  okresowo, np. tylko noc ,

gdy obowi zuje ta sza taryfa za energi .

Grzejniki elektryczne maj  zwykle moc 

1–2 kW, a ich czna moc musi odpowia-

da  zapotrzebowaniu budynku na ciep o

(mo na przy tym za o y  100-procentow

sprawno  tych grzejników). W domu o po-

wierzchni 150 m2 zbudowanym wed ug 

wspó czesnych standar-

dów do ogrzewania wy-

starczy 10–15 kW. 

Piece akumulacyjne do-

biera si  tak, by ich czna 

moc wynosi a ok. 1,5 zapo-

trzebowania budynku na 

ciep o. Z za o enia pracu-

j  one tylko w czasie obo-

wi zywania tzw. II ta szej 

taryfy za energi , a w po-

zosta ym czasie oddaj

zgromadzone ciep o. 

W ten sam sposób dzia a

równie  elektryczne ogrze-

wanie pod ogowe wykona-

ne jako akumulacyjne, to 

znaczy z przewodów grzejnych zatopionych 

w grubej warstwie wylewki pod ogowej.

Kot y elektryczne dobiera si  przede 

wszystkim odpowiednio do zapotrzebowa-

nia budynku na ciep o. Jednak kocio  zwykle 

przygotowuje tak e c.w.u., w zwi zku z tym 

trzeba uwzgl dni  wynosz cy ok. 0,3 kW/na 

osob  dodatek mocy, który umo liwi podgrze-

wanie wody w zbiorniku pojemno ciowym.

Kuchnie elektryczne maj  maksymaln

moc 8–10 kW, jednak zwykle nie korzysta 

si  równocze nie ze wszystkich „palników” 

p yty, jednak trzeba pami ta , e chwilowy 

pobór pr du  przez kuchenk  mo e by  bar-

dzo wysoki. 

Je li korzystamy z wielu urz dze  du-

ej mocy, to sposobem 

na zbyt du y chwilo-

wy pobór pr du mo e

by  nadanie im priory-

tetów pracy za pomoc

tzw. wy czników pierw-

sze stwa. Je li na przy-

k ad zim , kiedy dzia aj

grzejniki elektryczne, ze-

chcemy skorzysta  z go-

r cej wody z podgrzewa-

cza przep ywowego, to 

na czas jej poboru grzej-

niki zostan  wy czone.

Elementy instalacji
Obwody

Ka da instalacja podzielona jest na mniejsze 

fragmenty, zwane obwodami, które obejmu-

j  np. grup  gniazd lub punktów o wiet-

leniowych. Napi cie w ka dym obwodzie 

mo e by  wy czone w tablicy rozdzielczej. 

Ka dy obwód ma odr bne zabezpieczenie 

przed przeci eniem i zwarciem (tzw. wy-

cznik nadmiarowopr dowy), inne zabez-

pieczenia s  zwykle wspólne dla kilku ob-

wodów.

Urz dzenia o mocy ponad 1,5 kW oraz 

montowane na sta e (pralki, lodówki itp.) 

powinny by  zasilane ka de z osobnego ob-

wodu. Ponadto z jednego obwodu nie po-

winny by  zasilane równocze nie gniazda 

i montowane na sta e ród a wiat a. 

Obwody mog  by  jednofazowe (230 V) lub 

trójfazowe (400 V); te ostatnie zasilaj  zwykle 

urz dzenia wi kszej mocy (powy ej 2,5 kW). 

To rozró nienie jest bardzo istotne, bo obwo-

dy trójfazowe wymagaj  przewodów o wi k-

szej liczbie y , przeróbki s  wi c k opotliwe. 

Ponadto elektryk musi tak rozdzieli  obwody 

jednofazowe, by obci enie wszystkich faz 

w instalacji by o mo liwie równomierne.

Do  cz sto w domach jednorodzinnych 

projektuje si  zbyt ma o obwodów, na przy-

k ad o wietlenie ca ej kondygnacji tworzy 

jeden obwód. W razie awarii ca e pi tro po-

gr a si  w mroku, co jest bardzo niewy-

godne, a na schodach nawet niebezpieczne. 

Lepiej wydzieli  wi cej obwodów w czy-

telnym, logicznym uk adzie, tak by osob-

ne obwody tworzy y np. lampy czy gniaz-

da w pokojach na lewo, a osobne – na prawo 

od wej cia. Taki podzia  docenimy w razie 

awarii czy remontu, bo wy czywszy zasi-

lanie w jednym pomieszczeniu, b dziemy 

mogli  wygodnie zasili  elektronarz dzia 

z gniazd po drugiej stronie korytarza.

Warto zaplanowa  tak e odr bne obwo-

dy zasilaj ce szczególnie wa ne urz dzenia, 

 Przep ywowe 

ogrzewacze wody 

charakteryzuje naj-

wi kszy chwilowy 

pobór pr du

 Moc pieców akumulacyj-

nych jest du a, bo powinna 

wynosi  1,5 zapotrzebowania 

budynku na ciep o. Jednak 

pracuj  one g ównie w nocy, 

gdy nie korzystamy z innych 

urz dze

 Gniazdo trójfazowe (si-

owe) warto wykona  tak e

w pomieszczeniu technicz-

nym lub gara u – przyda si

np. przy remontach
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np. pomp  obiegow  c.o., a tak e trójfazowe 

gniazdo na zewn trz domu czy w gara u, 

z którego w razie potrzeby b dzie mo na za-

sili  np. betoniark  lub spawark .

Rozdzielnica

Rozdzielnica, jak fachowo nazywa si  tabli-

c  rozdzielcz , to centrum sterowania do-

mow  instalacj : tu zbiegaj  si  wszystkie 

obwody. Rozdzielnica powinna spe nia  na-

st puj ce warunki:

   powinna by  umieszczona w pobli u

wej cia do budynku, w widocznym miejscu 

i nie wy ej ni  na wysoko ci wzroku doro-

s ego cz owieka. To bardzo wa ne ze wzgl -

dów bezpiecze stwa, bo pozwala w razie 

zagro enia, np. po aru, szybko wy czy

napi cie.

Uwaga! Powa nym b dem jest umieszcze-

nie rozdzielnicy wysoko, powy ej drzwi, 

uniemo liwia bowiem dost p do niej oso-

bom niepe nosprawnym, a dla wszystkich 

jest k opotliwe;

   rozdzielnica powinna by  wystarczaj -

co du a, by mo na by o j  w przysz o ci roz-

budowa , a tak e wymienia  uszkodzone 

aparaty; ponadto bardzo ciasno upakowane 

w ma ej rozdzielnicy urz dzenia nie maj

dobrego ch odzenia;

   znajduj ce si  wewn trz rozdzielnicy urz -

dzenia powinny by  czytelnie opisane, tak by 

atwo da o si  zidentyfikowa  poszczególne 

obwody.

Wymiary wszystkich aparatów montowa-

nych w rozdzielnicy s  standaryzowane 

– maj  wymiar pojedynczego modu u lub 

jego wielokrotno ci. Wszystkie s  te  przysto-

sowane do standardowej szyny monta owej.

Rozdzielnice mog  by  natynkowe lub 

przystosowane do monta u we wn ce cien-

nej. Te pierwsze bardziej rzucaj  si  w oczy, 

ale atwiej je zainstalowa  i wymieni .

Gniazda i czniki

Dla wygody korzystania z instalacji najwa -

niejsze jest rozmieszczenie gniazd, cz-

ników i róde wiat a. By je dobrze roz-

planowa , trzeba zna  przeznaczenie 

pomieszcze  i rozmieszczenie najwa niej-

szych sprz tów, które si  w nich znajd .

Zanim instalacja zostanie u o ona, war-

to zaznaczy  kred , gdzie znajd  si  sprz -

ty, a tak e gniazda, czniki i lampy – lo-

kalizacj  elementów instalacji elektrycznej 

elektryk i tak zaznacza, zanim przyst pi 

do uk adania przewodów. Tak wspó pracu-

j c z elektrykiem, znacznie atwiej ocenimy, 

czy  przewidziane w projekcie rozwi zania 

nam odpowiadaj .

Co do gniazd, zw aszcza w kuchni, 

sprawdza si  zasada – im wi cej tym lepiej. 

W wi kszo ci domów najszybciej zaczyna 

brakowa  gniazd nad blatem kuchennym: 

po to, by w czy  mikser, trzeba wy czy

z gniazda nowo kupiony ekspres do kawy…

Warto w nowym domu rozwa y  wykona-

nie za lepionych puszek na gniazda, oczy-

wi cie z doprowadzonymi przewodami, któ-

re b dzie mo na wykorzysta  w przysz o ci. 

czniki powinny by  tak rozmiesz-

czone, by my znajdywali je odruchowo. 

Standardem jest umieszczanie ich na wy-

soko ci 1,4 m, po tej samej stronie drzwi co 

klamka (by drzwi ich nie zas ania y). Na 

schodach i w d ugich korytarzach dobrze 

sprawdzaj  si czniki schodowe lub im-

pulsowe wspó pracuj ce z tzw. prze czni-

kami bistabilnymi, gdy  pozwalaj  zapala

 Wszystkie aparaty w rozdzielnicy powinny by  czytelnie opisane

Przy cze to element cz cy dom z sieci .

Ko czy je z cze  – najcz ciej skrzynka w linii 

ogrodzenia, wewn trz której znajduje si  licz-

nik energii. 

Przy cze mo e by  jednofazowe (230 V)

lub trójfazowe (400 V), zwane si owym. 

Przy czy jednofazowych do domów jedno-

rodzinnych obecnie prawie si  nie wykonu-

je, bo uniemo liwia yby korzystanie z urz -

dze   wi kszej mocy, jak na przyk ad kuchnia 

elektryczna, niektóre pompy itd. 

Przy cze mo e by  wykonane jako budow-

lane (nazywane  „prowizork ”) lub docelo-

we. W praktyce przy cze budowlane mo e

ró ni  si  od docelowego tylko statusem for-

malnym, cho  za energi  b dziemy rozliczani 

wed ug mniej korzystnej taryfy. To rozwi za-

nie ma t  zalet , e zmiana statusu przy -

cza nie b dzie wymaga a prac technicznych. 

Zapotrzebowanie na moc przy cza budow-

lanego warto poda  mo liwie niewielkie np. 

5 kW, bo wysoko  op at w taryfie budowlanej 

bardzo od niego zale y.

Op aty za wykonanie przy cza zale  od 

zapotrzebowania na moc (ok. 160 z /kW) oraz 

od d ugo ci przy cza, je li przekracza stan-

dardow  d ugo  do 200 m (ok. 50 z /m). 

Informacj  o warunkach przy czenia do sieci, 

wzory wniosków, taryf  itp. uzyskamy bez trudu w zak adzie energetycznym. Na samo wyko-

nanie przy cza cz sto przyjdzie nam czeka  kilka miesi cy.

Przy cze

Przy cze napowietrzne

Przy cze kablowe z linii napowietrznej

Przy cze kablowe z linii kablowej
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i gasi wiat o z kilku miejsc. Takie 

czniki przydaj  si  tak e w po-

mieszczeniach z wi cej ni  jednym 

wej ciem, np. w salonach, warto je 

ponadto zastosowa  po obu stronach 

drzwi dwuskrzyd owych. 

Specjalne wymagania dotycz a-

zienek i pralni, gdzie trzeba stoso-

wa czniki odporne na zachlapa-

nie. Maj  oznaczenie klasy „IP 44”, 

a gniazda maj  charakterystyczne 

klapki. Ze wzgl dów bezpiecze stwa 

urz dzenia elektryczne instaluje si

dopiero poza stref  II. Nad kabin  lub wann  lepiej nie umieszcza

róde wiat a, a je li ju , to powinny mie  bryzgoszczelne oprawy.

Zabezpieczenia

Ka da instalacja powinna by  przede wszystkim bezpieczna. 

Poni ej opisano zabezpieczenia wymagane w nowych instalacjach.

Uziemienie, którego podstawowym elementem jest tzw. uziom, 

chroni np. przed pojawieniem si  niebezpiecznego napi cia na me-

talowej obudowie uszkodzonego urz dzenia elektrycznego.  W obec-

nie wykonywanych instalacjach wszystkie gniazda powinny by

wyposa one w styk ochronny (bolec), po czony z uziomem prze-

wodem ochronnym (o charakterystycznej ó to-zielonej izolacji). 

Przewody ochronne powinny by  doprowadzone tak e do opraw 

i czników o wietleniowych. Od sprawnego uziemienia zale y te

w pewnej mierze skuteczne dzia anie pozosta ych zabezpiecze  in-

stalacji, które omówiono dalej. Uziom instalacji domowej jest te

zwykle wykorzystywany w instalacji odgromowej.

A oto rodzaje uziomu, jakie mo na zastosowa  do zabezpieczenia 

instalacji elektrycznej w budynku:

  fundamentowy – zamkni ta p tla z ta my lub pr tów stalowych 

u o onych w dolnej cz ci fundamentu;

  otokowy – podobna p tla, ale u o ona wokó  budynku;

  pionowy – z pr tów wbitych w ziemi  w pobli u budynku.

Wy czniki nadmiarowopr dowe (nadpr dowe) zast pi y w in-

stalacjach domowych tradycyjne bezpieczniki. Chroni  poszczegól-

ne obwody przed przeci eniem i odcinaj  zasilanie w razie zwar-

cia. Je li taki wy cznik zadzia a, ponowne w czenie zasilania 

wymaga jedynie przesuni cia niewielkiej d wigni; w ten sam spo-

sób mo na te  w razie potrzeby wy czy  zasilanie.

Wy czniki ró nicowopr dowe reaguj  na up yw pr du w chro-

nionym obwodzie, wy czaj c wówczas jego zasilanie. Up yw pr du

mo e by  spowodowany pora eniem lub tzw. przebiciem – gdy urz -

dzenie ulegnie uszkodzeniu, pr d pojawia si  na obudowie i p ynie 

przewodem ochronnym do uziomu i do gruntu. 

Ka dy wy cznik ró nicowopr dowy reaguje dopiero na pr d

up ywu o okre lonym nat eniu. W instalacjach domowych trze-

ba obowi zkowo stosowa  wy czniki wysokoczu e, reaguj ce na 

pr d up ywu nie wi kszy ni  30 mA. Do zabezpieczania obwo-

dów na zewn trz domu stosuje si  nawet jeszcze czulsze wy czni-

ki, np. 10 mA, by skutecznie zabezpiecza y przed pora eniem osoby 

np. st paj ce boso  po ziemi czy mokrej trawie. Tak czu ych wy-

czników wewn trz domu zwykle jednak stosowa  nie warto, bo 

w odniesieniu do wielu urz dze  domowych (np. grzejników elek-

trycznych), bardzo ma e, wynosz ce kilka mA up ywy pr du s  do-

puszczalne i w sprawnej instalacji nie s  niebezpieczne. 

Ze wzgl du na to, e wy czniki nadmiarowopr dowe s  drogie, 

powszechn  praktyk  jest stosowanie tylko jednego takiego zabez-

pieczenia w ca ej instalacji. To bardzo z e rozwi zanie, bo w razie 

awarii ca y dom zostaje pozbawiony pr du a  do czasu, gdy zlokali-

zujemy uszkodzenie.

Uwaga! Sprawno  wy czników ró nicowopr dowych trze-

ba sprawdza  nie rzadziej ni  raz w miesi cu. Po naci ni ciu 

wyprowadzenie do 

po czenia z szyn

wyrównawcz

wspornik 

podtrzymuj cy uziom 

w czasie betonowania

uziom 

(p askownik lub pr t)

fundament

ciana 

budynku

 Producenci tworz  ca e serie czni-

ków o ró nym przeznaczeniu ale podob-

nej stylistyce

Uziom fundamentowy. Warto wykona  go w ka dym nowo powstaj -

cym budynku

 Typowe urz dze-

nia zabezpieczaj ce: 

(a) wy cznik nadmiaro-

wopr dowy; (b) wy cz-

nik róznicowopr dowy; 

(c) ogranicznik przepi
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umieszczonego na obudowie przycisku te-

stowego wy cznik powinien zadzia a , od-

cinaj c zasilanie.

Ograniczniki przepi  chroni  domowe 

urz dzenia przed uszkodzeniem w wyni-

ku przep ywu zbyt du ych pr dów, których 

ród em mo e by  bliskie uderzenie pioruna 

lub przepi cia pojawiaj ce si  wewn trz sie-

ci. Na przepi cia najbardziej wra liwy jest 

sprz t elektroniczny. 

Po to, by zabezpieczenia by y skuteczne, 

trzeba równocze nie zastosowa  ogranicz-

niki kilku klas:

B – w z czu, gdzie przy cze czy si

z instalacj  domow ,

C – w rozdzielnicy (w odleg o ci co naj-

mniej 10 m od poprzedniego),

D –  bezpo rednio przed chronionym 

urz dzeniem. Do tej grupy nale  tzw. li-

stwy przeciwprzepi ciowe.

Dost pne s  te  urz dzenia klas B+C 

montowane w rozdzielnicy. 

Prawo wymaga stosowania w insta-

lacjach urz dze  ograniczaj cych skut-

ki przepi , jednak bez wskazania, jakie to 

maj  by  urz dzenia i jaki stopie  ochro-

ny maj  zapewni . Wymóg jest kontrower-

syjny, bo zabezpieczenia przeciwprzepi -

ciowe s  kosztowne, a takiego obowi zku 

nie ma w bogatszych od nas krajach Europy 

Zachodniej. 

Uwaga! Wprowadzenie wszystkich meta-

lowych ruroci gów oraz przewodów elek-

trycznych w tym samym miejscu budynku 

tak e pozwala ograniczy  skutki przepi .

Zdecydowanie u atwia ponadto wykona-

nie niezb dnych tzw. po cze  wyrównaw-

czych pomi dzy ruroci gami. To rozwi -

zanie godne polecenia, tym bardziej e nie 

wi e si  z konieczno ci  zakupu jakich

dodatkowych urz dze .

Bezpiecze stwo korzystania z instalacji 

w znacznej mierze zale y te  od nas samych. 

Czasem nie wiadomie zwi kszamy zagro e-

nie, pod czaj c urz dzenie wymagaj ce uzie-

mienia (i które ma wobec tego wtyczk  dosto-

sowan  do gniazda z bolcem) do przed u acza 

z gniazdami bez styków ochronnych. Du ym 

zagro eniem s  te  wszelkie niefachowe „na-

prawy” sprz tu elektrycznego. 

Uk adanie instalacji
Przewody elektryczne uk ada si  wzd u

linii pionowych i poziomych, co u atwia 

pó niej ich zlokalizowanie. To wa ne, gdy 

wiercimy na przyk ad otwory na ko ki do 

powieszenia szafek czy obrazów. 

Warto wyznaczy  strefy przy pod o-

dze, pod sufitem oraz w pewnej odleg o ci 

od otworów okiennych i drzwiowych jako 

miejsca przebiegu instalacji. Dzi ki temu 

b dziemy mie  w przysz o ci pewno , e

podczas remontów – na przyk ad przy wy-

mianie okien – nie uszkodzimy przewodów 

elektrycznych. 

Uwaga! Domowe instalacje warto sfotogra-

fowa  zanim zostan  zakryte, wa ne te , by 

czytelnie opisa  zdj cia, tak by my po pew-

nym czasie mogli jednoznacznie zidentyfiko-

wa , który fragment domu przedstawiaj .

Przewody zasilaj ce gniazda w jednym 

pomieszczeniu prowadzi si  najcz ciej od 

gniazda do gniazda (po czenie szeregowe). 

Niekiedy, zw aszcza w du ych pomiesz-

czeniach, korzystne jest zasilanie gniazd 

z dwóch ró nych obwodów, by wy czenie 

jednego z nich nie unieruchamia o wszyst-

kich zainstalowanych w pomieszczeniu 

urz dze .

Przewody elektryczne czy si  tylko 

w puszkach instalacyjnych. Puszek nie na-

Je li przewody zostan  u o one w wyznaczonych na rysunku strefach, znacznie atwiej b dzie je 

odnale  w razie potrzeby

W wielu domach brak pr du oznacza te

brak ogrzewania, bo cho  kocio  jest na gaz 

lub w giel, to nie dzia a jego niezb dny osprz t

(sterownik, pompa obiegowa, wentylator na-

dmuchowy). Nie ma te  wody, bo nie dzia a

hydrofor. Nie dzia a oczywi cie lodówka i inne 

sprz ty gospodarstwa domowego. 

Rozwi zaniem tego problemu mo e wyko-

rzystanie w asnego spalinowego genera-

tora pr du, a w niektórych sytuacjach tak e

zestawu akumulatorów (UPS).

Generator ma z za o enia pracowa  tyl-

ko w sytuacjach awaryjnych, najwa niejsze 

by umo liwi  dzia anie ogrzewania, zestawu 

hydroforowego, lodówki, o wietlenia niektó-

rych pomieszcze , ewentualnie tak e nap -

du bramy czy drzwi gara owych. Mo e mie

wi c znacznie mniejsz  moc ni  wynikaj ca

z normalnego zapotrzebowania.

Generator umieszcza si  zwykle w gara u

lub pomieszczeniu gospodarczym, czasem 

w budynku gospodarczym na posesji (najsku-

teczniej wyeliminujemy w ten sposób uci -

liwy ha as towarzysz cy jego pracy). Trzeba 

pami ta  przede wszystkim o bezpiecznym 

odprowadzeniu spalin oraz zabezpieczeniu 

zbiornika z paliwem (bez mo liwo ci przypad-

kowego uszkodzenia, z dala od róde  ognia). 

Instalacja jest zadaniem dla fachowca.

Generator mo e by  uruchamiany r cznie, 

ale zdecydowanie wygodniejszym, cho  dro -

szym rozwi zaniem, jest samoczynne urucho-

mienie w razie zaniku napi cia sieciowego.

Czasem do zasilania szczególnie wa nych 

urz dze  stosuje si  tak e zestawy akumulato-

rów. Typowym przyk adem s  pompy obiego-

we w instalacjach c.o. z kot ami na paliwo sta-

e. W razie zaniku napi cia sieciowego pompa 

b dzie jeszcze przez jaki  czas pracowa , dzi -

ki czemu ciep o z kot a b dzie nadal przekazy-

wane do grzejników, inaczej móg by on ulec 

przegrzaniu. Ze wzgl du na wysokie koszty, 

rozmiary i nisk  trwa o  akumulatorów nie 

stosuje si  jednak na szersz  skal .

Zasilanie awaryjne
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le y pokrywa  tynkiem, by w razie awa-

rii mo na by o atwo si  do nich dosta , bo 

uszkodzenia najcz ciej zdarzaj  si  w a nie 

w miejscu po cze .

Do czenia przewodów powinno si  u y-

wa  specjalnych z czek, nie wolno nato-

miast czy  ich przez skr canie y , co nie-

stety jest bardzo cz sto praktykowane. Takie 

po czenia nie s  bezpieczne i niemo liwa 

jest kontrola ich stanu. 

Przewodów elektrycznych nie uk ada si

poni ej rur wodoci gowych i kanalizacyj-

nych, by nie zosta y zalane. Nie mog  tak e

styka  si  z przewodami gazowymi, bo w ra-

zie uszkodzenia iskrzenie przewodu mog oby 

mie  tragiczne skutki. 

A oto jak mo na prowadzi  w budynku 

przewody instalacji elektrycznych.

W tynku. Sposób najpopularniejszy, z tym 

e zamiast dawniej u ywanego do tego spe-

cjalnego p ytkiego osprz tu instalacyjnego 

(gniazda, czniki), mieszcz cego si  w war-

stwie tynku, stosuje si  obecnie zwyk e pusz-

ki instalacyjne, na które wycina si  lub wy-

kuwa odpowiednie otwory w cianach, co 

umo liwia u ycie dowolnych gniazd lub 

czników. 

Przewody mocuje si  do cian uchwytami 

plastikowymi lub wykonanymi z ta my alu-

miniowej.

Uwaga! Przewody musz  zosta  po-

kryte przynajmniej 0,5-centymetro-

w  warstw  tynku; jego ca kowita 

grubo  powinna zatem wynie  co 

najmniej 1,5–2 cm.

W cienkich tynkach, jakie stosuje 

si  np. na cianach z bloczków z be-

tonu komórkowego czonych zapra-

w  klejow , taki sposób prowadzenia 

instalacji nie wchodzi w gr  i trzeba 

wówczas wykona  bruzdy na prze-

wody. 

W bruzdach pod tynkiem insta-

lacje uk ada si  o wiele rzadziej, ra-

czej z konieczno ci, bo to znacznie 

bardziej k opotliwe dla wykonawcy, 

a wi c i dro sze. Przewody w bru -

dzie cz sto os ania si  tzw. peszlem, czy-

li karbowan , elastyczn  rurk  z tworzywa 

sztucznego. Umo liwia to w razie potrze-

by wymian  przewodów bez niszczenia po-

wierzchni cian. To wa ne przede wszystkim 

w kuchniach i azienkach, gdzie w razie po-

trzeby wymiany instalacji trzeba by skuwa

ok adzin  z p ytek. Peszle stosuje si  tak-

e wtedy, gdy trasa instalacji biegnie po pod-

odze. Uk ada si  je wówczas odpowiednio 

wcze niej, by zosta y na kolejnym etapie ro-

bót zakryte warstw  wylewki.

Uwaga! Do mocowania peszli nie nale y u y-

wa  drutu stalowego, bo w warstwie tynku – 

zw aszcza gipsowego – taki drut szybko koro-

duje, powoduj c przebarwienia na cianach. 

Zamiast niego mo na zastosowa  drut mie-

dziany, pozyskany np. z resztek przewodów 

Na powierzchni cian instalacj  uk ada 

si  rzadko. Jest to rozwi zanie tanie, ale  nie-

estetyczne. Przewody musz  by  os oni te, 

do czego najcz ciej u ywa si  plastikowych 

listew maskuj cych. Taki sposób wykonania 

mo na zaakceptowa  w budynkach gospo-

darczych, warsztatach i podobnych obiek-

tach i w razie potrzeby zastosowa  os ony ze 

sztywnych rur plastikowych lub stalowych, 

by by y odporne na uszkodzenia.

Koszty
Znaczn  cz  kosztów wykonania insta-

lacji elektrycznej b dzie stanowi a roboci-

zna. Zwykle za tzw. punkt (gniazdo, cznik 

itp.) zap acimy 30–50 z . Przed rozpocz ciem 

prac korzystaj c z projektu ustalmy z wyko-

nawc  co rozumiemy jako punkt i jaka b -

dzie ich czna liczba. Inaczej cz sto docho-

dzi do nieporozumie .

Najbardziej zró nicowane s  ceny czni-

ków i gniazd – od 10 do ponad 50 z . Te ele-

menty zwykle wybieramy i kupujemy sami, 

bo wp ywaj  na wygl d pomieszcze .

Natomiast kupno przewodów i osprz tu 

instalacyjnego lepiej powierzy  wykonaw-

cy – sami mo emy si atwo pomyli  i kupi

niew a ciwe elementy. Ponadto instalatorzy 

zwykle bardzo dobrze znaj  oferty ró nych 

hurtowni, a w wielu z nich mog  liczy  na 

du e rabaty, których my nie dostaniemy.

Ceny typowych materia ów s  nast puj ce:

– przewód 3 × 2,5 mm2 – 220 z /100 m;

– przewód 3 × 1,5 mm2 – 170 z /100 m;

– wy cznik nadmiarowopr dowy do ob-

wodów jednofazowych – 10 z ;

– wy cznik ró nicowopr dowy – 100 z ;

– puszka instalacyjna – 1 z ;

– rozdzielnica – od 50 z  (w zale no ci od 

liczby modu ów). 

Co warto wiedzie
o przewodach 
elektrycznych

Odmienne kolory izolacji 

poszczególnych y  prze-

wodu odpowiadaj  ich 

ró nemu przeznaczeniu

W instalacjach domowych obec-

nie uk ada si  tylko przewody mie-

dziane. U ywanie aluminiowych 

jest dopuszczalne tylko pod warun-

kiem, e ich przekrój przekracza 

10 mm2, a takich w domach jedno-

rodzinnych si  nie stosuje.

Typowe przewody o wietleniowe maj

przekroje y  1,5 mm2, a prowadz ce do 

gniazd – 2,5 mm2. Najcz ciej s  to prze-

wody p askie, jednak czasem stosuje si

te  przewody okr g e. Informacje o liczbie 

y  oraz ich przekroju umieszczone s  na 

izolacji przewodu. 

y y przewodów os ania si  izolacj  ró -

nej barwy, zale nie od przeznaczenia:

– czarna, br zowa lub szara – y y

fazowe (na schematach oznaczane L). 

Powinny by  doprowadzone do zacisków 

z lewej strony gniazda. 

– niebieska – y y neutralne (oznacza-

ne N). Nale y je doprowadzi  do zacisków 

z prawej strony gniazda.

– ó to-zielonaó to-zielona – przewody ochronne 

(oznaczane PE). czy si  je ze stykiem 

ochronnym (bolcem) gniazda. 

Przestrzeganie tych zasad jest bardzo 

wa ne, bo pomylenie w instalacji niektó-

rych y  (np. L i PE) grozi ci kim pora e-

niem. Wi kszo czników (tzw. 

jednobiegunowe) prze-

rywa ci g o  tylko jed-

nej y y, je li wi c b d

umieszczone na yle neu-

tralnej, a nie fazowej, 

to w pozycji wy czo-

nej urz dzenie nie b dzie 

dzia a , ale nadal b dzie 

pod napi ciem. 

Je li elektryk zmie-

nia przeznaczenie y y na 

inne, ni  wynika z koloru 

jej izolacji (co czasem jest 

konieczne), to powinien 

ko ce takiej y y ozna-

czy  ta m  izolacyjn  od-

powiedniego koloru.
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  Informacja o rodzaju przewodu, licz-

bie i przekroju y  znajduje si  na jego 

izolacji


