fot. Wago Elwag

REMONT/MODERNIZACJA

Poprawna

wiÚc bezpieczna
Instalacja
elektryczna

Sïowniczek
Bezpiecznik topikowy – rodzaj urzÈdzenia zabezpieczajÈcego,
w którym przez stopienie siÚ wkïadki topikowej dochodzi do przer-

ukasz Rosïaniec

wania przeciÈĝonego obwodu. DziÚki temu prÈd przestaje pïynÈÊ,
co chroni instalacjÚ przed zwarciami i przeciÈĝeniami.

Czy naprawdÚ dopiero tak
groěne – jak poĝar czy
poraĝenie – sytuacje majÈ nam
uĂwiadamiaÊ niebezpieczeñstwa,
jakie wiÈĝÈ siÚ z niesprawnÈ
instalacjÈ? Warto przecieĝ
dokonaÊ remontu, zanim
wydarzy siÚ tragedia!
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Zapady napiÚcia – krótkotrwaïe i znaczne obniĝenie siÚ napiÚcia
poniĝej wartoĂci znamionowej (czyli poniĝej 230 V).
Podskoki napiÚcia – krótkotrwaïe i znaczne podwyĝszenie siÚ napiÚcia ponad znamionowÈ wartoĂÊ.

Kaĝda instalacja w budynku mieszkalnym powinna byÊ okresowo
(co ok. 5 lat) poddawana oglÚdzinom i pomiarom dokonywanym
przez elektryków z uprawnieniami kategorii „D” i „E” – to da nam
100% pewnoĂci, ĝe wszystko dziaïa jak naleĝy. Po obejrzeniu instalacji zostaje sporzÈdzony tzw. protokóï z badañ, uwzglÚdniajÈcy konieczne zmiany. Fachowcy majÈ obowiÈzek zaproponowaÊ rozwiÈzania ewentualnych nieprawidïowoĂci. Oto kilka najbardziej typowych

FormalnoĂci przy
modernizacji
instalacji
elektrycznej
Na ogóï modernizacja instalacji elektrycznej nie wymaga nawet zgïoszenia,
chyba ĝe niezbÚdny okaĝe siÚ dostÚp do
urzÈdzeñ zaplombowanych przez zakïad
energetyczny (na przykïad konieczne bÚdzie odïÈczenie licznika, aby móc przenieĂÊ go w inne miejsce). Wówczas zamiar ten naleĝy zgïosiÊ do Rejonowego
Zakïadu Energetycznego i podaÊ terminy
rozpoczÚcia i zakoñczenia prac.
Uwaga! Kaĝde dziaïanie zwiÈzane z zaplombowanym przez Zakïad Energetyczny
urzÈdzeniem moĝe wykonaÊ jedynie pracownik tego zakïadu, nigdy my sami!

problemów, które wymagajÈ zmian w instalacji elektrycznej.

Stare TN-C na nowe TN-S
Gdy w naszym domu poprowadzona jest
instalacja elektryczna starego typu, tzw.
TN-C, warto przy okazji modernizacji wymieniÊ jÈ na wspóïczeĂnie stosowanÈ, tzw.
TN-S. Róĝnica miÚdzy nimi polega na tym,
ĝe pierwsza z nich (TN-C) ma cztery przewody dla ukïadów trójfazowych i dwa dla
jednofazowych, druga zaĂ (TN-S) dla tych
samych ukïadów ma o jeden przewód wiÚcej. Ponadto przewód PEN (dawniej zwa-

(np. silnika hydrofora). Wówczas przepïyw
ny przewodem zerowym) stosowany w sieduĝej wartoĂci prÈdu tego urzÈdzenia moĝe
ci TN-C dla poprawy bezpieczeñstwa w sieci
powodowaÊ zapady napiÚcia. Te mogÈ byÊ teĝ
TN-S zostaï zastÈpiony dwoma przewodami
powodowane podïÈczeniem do sieci zasilajÈPE (uziemieniem) i N (powrotnym). Dawniej
cej nasz budynek urzÈdzenia nienaleĝÈcego
przewód N przewodziï prÈdy robocze i peïdo nas (np. obok sÈsiad uĝywa spawarki elekniï funkcje ochronne, teraz do ochrony sïuĝy
trycznej). Tylko elektryk moĝe w 100% orzec,
przewód PE, natomiast przewód N przewoczy problem jest zwiÈzany z naszÈ instalacjÈ
dzi prÈdy od pracujÈcych urzÈdzeñ. Zatem
nawet jeĂli instalacja
a
b
starego typu jest prawidïowo wykonana
i w peïni sprawna,
to przy podïÈczaniu
do niej urzÈdzeñ takich jak: Ăwietlówki energooszczÚdne,
komputery, monitory
i tym podobne urzÈdzenia, moĝe dojĂÊ
do poĝaru na skutek przegrzania opisanego przewodu
PEN. Dzieje siÚ tak,
Ogranicznik przepiÚÊ klasy B (a) oraz C (b)
poniewaĝ w czasie,
czy teĝ jest on spowodowany przyczynami
gdy instalacje starego typu byïy projektowazewnÚtrznymi. JeĂli problem leĝy po naszej
ne, nie stosowano powszechnie wyĝej wystronie, elektryk moĝe zaleciÊ modernizacjÚ
mienionych urzÈdzeñ, a wiÚc i instalacje nie
instalacji elektrycznej (wymianÚ przewodów,
byïy przystosowane do ich zasilania. Zatem
zabezpieczeñ itp.). JeĂli zaĂ problem pochostosowana dziĂ instalacja TN-S jest znacznie
dzi z zewnÈtrz, trzeba zgïosiÊ go do Zakïadu
bardziej bezpieczna i lepiej chroni przed poEnergetycznego.
raĝeniem i poĝarem.
Uwaga! JednÈ z oznak zapadów napiÚcia spoCzÚsto zdarzajÈ siÚ awarie
wodowanych niesprawnym dziaïaniem na1. Samoczynne wyïÈczanie siÚ urzÈdzeñ.
szej instalacji jest sytuacja, w której przy
Sytuacja taka moĝe zachodziÊ na przykïad
wïÈczaniu np. silnika hydroforu przygasaw czasie doïÈczania do sieci odbiorników dujÈ ĝarówki, a w pokoju w tym samym czasie
ĝej mocy, zwïaszcza silników elektrycznych
wyïÈcza siÚ np. telewizor.

a

b

odbiornik

przewód fazowy

przewód fazowy

przewód fazowy

przewód fazowy

przewód fazowy

przewód fazowy

PEN – przewód neutralno-

N – przewód neutralny

-ochronny

PE – przewód ochronny

odbiornik

odbiornik

odbiornik

Schemat sieci TN-C (a) i TN-S (b). Stosowany w sieci TN-C przewód PEN zastÈpiono w sieci TN-S dwoma przewodami PE (uziemieniem) i N (powrotnym)
– zwiÚkszyïo to bezpieczeñstwo w instalacji elektrycznej
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fot. Moeller Electric

Instalacja elektryczna

2. Nagle zanika zasilanie jednego lub grupy odbiorników, a inne odbiorniki w naszej
instalacji pozostajÈ wïÈczone. Tak moĝe siÚ
dziaÊ, gdy na przykïad odbiornik ma za duĝÈ
moc w stosunku do gniazdka lub miejsca,
w którym jest przyïÈczony – w tym wypadku moĝe byÊ konieczna modernizacja instalacji na odcinku od miejsca, gdzie urzÈdzenie jest podïÈczone, do rozdzielnicy. Czy tak
jest, stwierdziÊ moĝe tylko elektryk.
3. Upalone koñcówki przewodów aluminiowych. To cecha charakterystyczna
wysïuĝonych instalacji. JeĂli zaĂ sytuacja
taka zdarza siÚ w nowej instalacji, to przyczyny naleĝy szukaÊ w jej projekcie.
BïÈd polega najczÚĂciej na niepoprawnym
doborze przekroju i typu przewodów albo
zabezpieczeñ. CzÚsto przyczyna awarii tkwi
teĝ w odstÚpstwach wykonania instalacji od
jej projektu. Jedynym wówczas wyjĂciem
– zaleĝnie od sytuacji – jest zlecenie nowego
projektu i wykonanie instalacji od nowa.
4. CzÚste uszkadzanie siÚ urzÈdzeñ podïÈczonych do instalacji. Moĝe to byÊ spowodowane zapadami lub podskokami napiÚcia. Jeĝeli chcemy ochroniÊ naszÈ instalacjÚ
i odbiorniki przed takimi awariami, musimy
wyposaĝyÊ instalacjÚ w urzÈdzenia ochrony przeciwprzepiÚciowej, czyli w ograniczniki przepiÚÊ:
B – I stopnia, ich zadaniem jest wstÚpne wytïumienie fali przepiÚciowej, stosowane w domach z napowietrznym przyïÈczem elektrycznym lub instalacjÈ odgromowÈ, montowane
przy gïównej rozdzielnicy budynku,
C – II stopnia, sïuĝÈ do obniĝania wartoĂci przepiÚcia do wielkoĂci bezpiecznej dla
ograniczników typu D, montowane takĝe
przy rozdzielnicy gïównej,
D – III stopnia, stosowane do tïumienia
przepiÚcia do wartoĂci bezpiecznej dla urzÈ-
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Przewody majÈ sparciaïÈ
izolacjÚ
Tu rada jest tylko jedna – stare przewody naleĝy po prostu wymieniÊ.
Wspóïczesne wewnÚtrzne instalacje prowadzi siÚ przewodami miedzianymi. Ich
podstawowÈ zaletÈ jest duĝa przewodnoĂÊ,
dziÚki nim do sieci moĝna podïÈczyÊ wiÚcej odbiorników prÈdu. Zgodnie z obowiÈ-

Bezpieczniki
byïy drutowane
CzÚsto zuĝyte bezpieczniki topikowe naprawiane sÈ domowymi metodami, np. drutem. Takie dziaïania sÈ przyczynÈ awarii prowadzÈcej do poraĝeñ, poĝarów
oraz zniszczeñ urzÈdzeñ elektrycznych
w domu. JeĂli mamy w domu „naprawiane”
w ten sposób bezpieczniki, naleĝy je jak najszybciej wymieniÊ. ¥redni koszt jednego
bezpiecznika to 2 zï (potrzebujemy ich od
3 do 5 szt.), jest on zatem nieporównywalnie maïy w stosunku do kosztów jakie moĝemy ponieĂÊ,
gdy zbagatelizujemy problem.
Wymiany
bezpieczników
moĝna dokonaÊ
samodzielnie.
Aby uniknÈÊ
pomyïki, najlepiej zabraÊ do sklepu stare
i potraktowaÊ je jako wzór przy wyborze
nowych. Bezpieczniki moĝna teĝ zastÈpiÊ
wyïÈcznikami nadmiarowo-prÈdowymi.
Uwaga! Przed wykrÚceniem bezpieczników
zapamiÚtajmy, w którym gnieědzie znajdowaï siÚ kaĝdy z nich. Unikniemy dziÚki
temu pomyïki.
WyïÈcznik nadmiarowo-prÈdowy

fot. Wago Elwag

ZewnÚtrzna ochrona odgromowa
Instalacja taka przejmuje na siebie
energiÚ wyïadowania atmosferycznego
i bezpiecznie odprowadza jÈ do ziemi

dzeñ przez nich chronionych, montowane bezpoĂrednio przy tych urzÈdzeniach.
Niektóre z nich wyposaĝone sÈ w okienko
o np. zielonej barwie. Zmienia ono swój kolor w trakcie uĝywania ogranicznika, zmiany te oznaczajÈ kolejne etapy zuĝycia
tego urzÈdzenia, a w konsekwencji
sygnalizujÈ koniecznoĂÊ jego
wymiany. Takie ograniczniki
mogÈ uchroniÊ nasz odbiornik
w domu takĝe podczas burzy.

fot. Moeller Electric

fot. Bïyskawica
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ChcÈc poïÈczyÊ przewód drutowy od
strony instalacji z przewodem lampy, najlepiej
wykorzystaÊ zïÈczki, które nie wymagajÈ uĝycia
narzÚdzi. Specjalny zacisk umoĝliwia ïatwe
poïÈczenia, a takĝe demontaĝ

zujÈcymi przepisami moĝna stosowaÊ takĝe
przewody aluminiowe, ale pod warunkiem
ĝe ich przekrój bÚdzie wiÚkszy niĝ 10 mm2.
Zakaz stosowania przewodów aluminiowych o mniejszych przekrojach wynika
z zagroĝenia poĝarowego.
Wymiana przewodów umieszczonych
w karbowanych rurkach osïonowych (peszlach) lub kanaïach instalacyjnych nie powinna sprawiaÊ wiÚkszego problemu.
W pierwszym przypadku do koñcówki starego przewodu doczepia siÚ nowy i przeciÈga caïoĂÊ przez rurkÚ drugim wyjĂciem.
JeĂli poprzednia instalacja byïa wykonana
ze sztywnego drutu typu DY, bÚdzie on stawiaï opór przy usuwaniu. Znacznie ïatwiej
wciÈgnÈÊ pojedyncze przewody linkowe
(oznaczenie LY). Kanaïy instalacyjne (prowadzone sÈ po wierzchu Ăcian, szczególnie czÚsto znajdujÈ zastosowanie w drew-

Instalacja elektryczna

Instalacja zgodnie
z przepisami
Instalacja elektryczna, w której przeprowadzono modernizacjÚ, musi speïniaÊ nastÚpujÈce kryteria – zgodne
z obowiÈzujÈcymi przepisami:
skrzynka przyïÈcza instalacji musi
znajdowaÊ siÚ w granicy ogrodzenia
tak, aby zapewniaÊ dostÚpnoĂÊ dla dozoru i obsïugi oraz umoĝliwiaÊ odïÈczenie domu od sieci zasilajÈcej;

fot. Decora

fot. Decora

”
Przewody elektryczne moĝna takĝe
poprowadziÊ pod specjalnÈ listwÈ przypodïogowÈ
(np. listwa LS marki Arbiton). Daje ona moĝliwoĂÊ
rozprowadzenia dodatkowych gniazdek 230 V.
Moĝna „schowaÊ” teĝ pod niÈ instalacjÚ telewizji
kablowej, satelitarnej lub sieci komputerowej

nianych domach) moĝna otwieraÊ – dziÚki
czemu mamy dostÚp do sporego odcinka instalacji, a wymiana przewodów takĝe nie
sprawia kïopotu. W kanaïach mogÈ byÊ równieĝ instalowane gniazda wtyczkowe, ïÈczniki, oĂwietlenie miejscowe itp. Mocowane
sÈ wówczas przy podïodze, wokóï oĂcieĝnic drzwi i okien. Przewody mogÈ byÊ takĝe uïoĝone bezpoĂrednio w bruzdach Ăciennych pod tynkiem – jest
to najtañsza metoda wykonania instalacji. W tej sytuacji pozostaje
wykuÊ stare kable i w tym samym
miejscu uïoĝyÊ nowe okablowanie
najlepiej w inny – bardziej wygodny sposób.

fot. Archiwum BD

Gniazdka
i wyïÈczniki
sÈ uszkodzone
lub nadtopione
w instalacji muszÈ znajdowaÊ siÚ,
obok neutralnych, oddzielne przewody
ochronne;
koniecznie w instalacji muszÈ pojawiÊ
siÚ wyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe, róĝnicowo-prÈdowe oraz inne Ărodki ochrony przeciwporaĝeniowej, na przykïad opisane wyĝej poïÈczenia wyrównawcze;
zabezpieczenia powinny byÊ rozmieszczone zgodnie z zasadÈ selektywnoĂci, tzn., ĝe te o wiÚkszej czuïoĂci
muszÈ znaleěÊ siÚ bliĝej odbiorników,
a reagujÈce ze zwïokÈ dalej;
do przekroju 10 mm2 ĝyïy przewodów
muszÈ byÊ miedziane (przy wiÚkszych
przekrojach mogÈ byÊ aluminiowe);
w instalacji muszÈ znaleěÊ siÚ teĝ urzÈdzenia ochrony przeciwprzepiÚciowej.

Tu takĝe jedynym rozwiÈzaniem jest wymiana
niesprawnych elementów
instalacji. OsprzÚt elektryczny najczÚĂciej instaluje siÚ jako podtynkowy,
mocowany do puszek infot. Apator
stalacyjnych osadzonych
w Ăcianie. WyïÈczniki oĂwietlenia umieszcza
siÚ na wysokoĂci ok. 1,4 m, natomiast gniazda wtykowe – zaleĝnie od rodzaju pomieszczenia – tuĝ nad podïogÈ lub na wysokoĂci
0,9–1,4 m. Zaleĝnie od materiaïu, z jakiego zbudowana jest Ăciana, zakïada siÚ puszki do murów peïnych lub przystosowane do
zamontowania w Ăciankach gipsowo-kartonowych. Wygodne i estetyczne umieszczenie kilku wyïÈczników lub gniazd obok siebie umoĝliwiajÈ puszki podwójne, potrójne
lub poczwórne. Moĝna w nich osadziÊ tylko osprzÚt z oddzielnÈ ramkÈ, dostosowanÈ
do okreĂlonej serii wyrobów jednego produ-

W Polsce gïównie
wskutek braku dbaïoĂci
i braku fachowego
podejĂcia do wykonania
i eksploatowania
instalacji elektrycznych
odsetek Ămiertelnych
poraĝeñ prÈdem jest
ponad 5 razy wiÚkszy niĝ
np. w Niemczech

”

centa. W punktach rozgaïÚěnych warto zastosowaÊ zïÈczki instalacyjne, tzw. szybkozïÈczki. ZapewniajÈ one pewne i bezpieczne
poïÈczenie.
Wszystkie elementy osprzÚtu – gïównie
jednak gniazda wtykowe – powinno siÚ mocowaÊ w puszkach za pomocÈ wkrÚtów – nie
zaczepów bocznych, choÊ wymaga to bardzo precyzyjnego wypoziomowania puszki
przy osadzaniu. Takie rozwiÈzanie zmniejsza ryzyko wyrwania gniazda przy wyciÈganiu wtyczki.
Gniazdka dobiera siÚ do konkretnych pomieszczeñ wedïug ich wartoĂci IP – wskazujÈcej na stopieñ ochrony urzÈdzeñ elektrycznych przed czynnikami zewnÚtrznymi (np.
przypadkowym dotykiem dïoniÈ, zapyleniem czy zamoczeniem). Po symbolu IP wystÚpujÈ cyfry, z których pierwsza wskazuje na odpornoĂÊ na penetracjÚ ciaï staïych,
druga na dziaïanie wody.
OsprzÚt instalacyjny stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych ma przewaĝnie stopieñ ochrony IP20 (sypialnie, pokoje),
IP44 (ïazienki, kuchnie), IP56 (baseny, sauny, pomieszczenia techniczne).
Uwaga! W ïazience, w strefie bliĝszej niĝ 60
cm od obrysu wanny czy brodzika, nie wolno instalowaÊ ĝadnych wyïÈczników ani
gniazd. Gniazda w strefie drugiej – od 0,6 do
2,4 m – muszÈ byÊ zasilane napiÚciem bezpiecznym lub obwód powinien byÊ zabezpieczony wyïÈcznikiem róĝnicowo-prÈdowym,
na prÈd róĝnicowy nie wiÚkszy niĝ 30 mA.

Brak poïÈczeñ
wyrównawczych
Gdy brakuje w naszej instalacji tzw. poïÈczeñ wyrównawczych, odczuwamy czÚsto
przepïyw prÈdu przy dotykaniu metalowych
elementów w domu (zlewu, grzejnika lub
pralki). Warto zatem wykonaÊ je przy okazji modernizacji, poniewaĝ znacznie zwiÚkszajÈ one prawdopodobieñstwo skutecznoĂci ochrony przed poraĝeniem. Dïugotrwale
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Liczba gniazdek
Przy modernizacji instalacji elektrycznej
warto dostosowaÊ do potrzeb liczbÚ, a takĝe miejsce potrzebnych gniazdek, aby uniknÈÊ plÈtaniny kabli.
Pokoje – jedno podwójne gniazdko na ok. 5 m2 powierzchni; w pobliĝu sprzÚtu RTV naleĝy zamontowaÊ kilka dodatkowych gniazdek (na wysokoĂci
30 cm nad podïogÈ).
Kuchnia – dziesiÚÊ gniazdek ze stykiem
ochronnym (w tym jedno 16 A). Montowane
fot. Decora

ograniczajÈ one do wartoĂci dopuszczalnych
napiÚcia powstaïe miÚdzy róĝnymi czÚĂciami przewodzÈcymi – czyli wyrównujÈ potencjaïy w caïym obiekcie w przypadku wystÈpienia stanów awaryjnych. PoïÈczenia te
tworzy siÚ przy uĝyciu szyny uziemiajÈcej
(zacisku) umieszczanej w najniĝszej (przyziemnej) kondygnacji budynku. Do szyny
podïÈcza siÚ:
uziemienie ochronne lub ochronno-funkcjonalne bÈdě ochronne lub ochronno-neutralne;
przewody funkcjonalnych poïÈczeñ wyrównawczych (gdy sÈ uĝyte);
metalowe urzÈdzenia wewnÚtrznych instalacji: c.o., wod-kan, kanalizacji, gazu, klimatyzacji, a takĝe metalowe powïoki
i pancerze kabli elektroenergetycznych oraz·
metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
np. zbrojenia.
Do wykonania poïÈczeñ niezbÚdna jest
diagnostyka elektryka z uprawnieniami,
a takĝe projekt instalacji.

ok. 115 cm nad podïogÈ.
Przedpokój – jedno gniazdko. Montowane
zaleĝnie od potrzeb i urzÈdzenia pomiesz-

Aby uniknÈÊ plÈtaniny kabli, warto przed
modernizacjÈ instalacji elektrycznej dokïadnie
zaplanowaÊ liczbÚ i rozmieszczenie gniazdek

czenia.
azienka – dwa gniazdka bryzgoszczelne,
dwa ze stykiem ochronnym i jedno 16 A ze

bliĝej niĝ 0,6 m od brzegu wanny lub drzwi ka-

stykiem do zasilania pralki. Montowane nie

biny natryskowej.

INFO RYNEK Ile kosztuje wymiana instalacji elektrycznej?
Zaïoĝenia: dom o powierzchni 150 m2

PRZYDATNE ADRESY

Demontaĝ starej instalacji – starÈ instalacjÚ (najczÚĂciej aluminiowÈ)
z reguïy siÚ pozostawia, a w przypadku ponownego wykorzystania rurek
instalacyjnych koszt pozostaje bez zmian.
Uïoĝenie nowej instalacji
tablica rozdzielcza (z zabezpieczeniem przeciwprzepiÚciowym)
przewody elektryczne, ok. 500 m

1100–1500 zï
600–1000 zï

osprzÚt elektroinstalacyjny:
wyïÈczniki oĂwietleniowe, 37 szt.

205–1300 zï

gniazda wtyczkowe, 38 szt.

300–1350 zï

gniazda siïowe, 2 szt.

50–120 zï

gniazda RTV, 2 szt.

36–120 zï

gniazda telefoniczne, 2 szt.

35–75 zï

rozetki, 4 szt.

40–90 zï

materiaïy

2366–5555 zï

robocizna (w tym rozprowadzenie
instalacji elektrycznej ok. 35 zï/punkt)

1100–1650 zï

razem

3466–7205 zï

- ceny brutto -
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BUDUJEMY DOM

OCHRONA PRZECIWPRZEPI}CIOWA
ABB 022 515 25 00 www.abb.pl
APATOR
056 619 11 11 www.apator.com.pl
BEZPOL
034 313 07 77 www.bezpol.pl
BYSKAWICA
071 313039 03 www.blyskawica.com.pl
ELDA ELTRA
022 511 84 64 www.elda.com.pl
ELEKTRO-PLAST
023 693 39 20 www.elektro-plast.com.pl
ETI POLAM
023 691 93 00 www.etipolam.com.pl
GALMAR
061 835 80 00 www.galmar.pl
HAGER POLO
032 324 01 00 www.hager.pl
LEGRAND
022 549 23 30 www.legrand.pl
MEGATECH
022 304 98 08 www.megatech.com.pl
MOELLER ELECTRIC
022 843 44 73 www.moeller.pl
OBO BETTERMANN
022 868 52 00 www.obo.pl
RELPOL
068 479 08 00 www.relpol.com.pl
OSPRZ}T ELEKTROINSTALACYJNY
ABB 022 515 25 00 www.abb.pl
APATOR
056 619 11 11 www.apator.com.pl
BERKER
061 817 99 00 www.berker.com.pl
BEZPOL
034 313 07 77 www.bezpol.pl
C&C PARTNERS
065 525 55 55 www.ccpartners.pl
DECORA
061 286 42 00 www.decora.eu
ELDA ELTRA
022 511 84 64 www.elda.com.pl
ELEKTRO-PLAST
023 693 39 20 www.elektro-plast.com.pl
EMATECH
022 856 99 15 www.ematech.pl

EMC
056 619 66 00 www.emcpl.eu
ETI POLAM
023 691 93 00 www.etipolam.com.pl
FIRMA H. SYPNIEWSKI
068 325 66 10 www.hsypniewski.com.pl
GALMAR
061 835 80 00 www.galmar.pl
HAGER POLO
032 324 01 00 www.hager.pl
INGREMIO PESZEL
032 642 48 09 www.ingremio.com.pl
KARLIK ELEKTROTECHNIK
061 438 64 95 www.karlik.pl
KONTAKT-SIMON
032 324 63 00 www.kontakt-simon.com.pl
KOS-ELEKTRO SYSTEM
061 640 36 72 www.kos.pl
LANGE UKASZUK
071 398 08 00 www.langelukaszuk.pl
LEGRAND
022 549 23 30 www.legrand.pl
MERTEN
022 641 75 85
www.merten.pl
MINBUD
025 758 39 42 www.minbud.pl
MOELLER ELECTRIC
022 843 44 73 www.moeller.pl
OBO BETTERMANN
022 868 52 00 www.obo.pl
OSPEL
032 673 71 06
www.ospel.com.pl
PARTEX MARKING SYSTEMS
056 659 08 02 www.partex.pl
PCE 074 831 76 00
www.pce.pl
RELPOL
068 479 08 00 www.relpol.com.pl
SIMET
075 647 14 92
www.simet.com.pl
SCHNEIDER ELECTRIC
022 511 84 64
www.schneider-electric.pl
TEMA (GIRA)
022 878 03 47
www.tema.pl
WAGO ELWAG
071 360 46 70
www.wago.com
WIKAT
018 443 69 94 www.wikat.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
11–12/2008
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!

