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Nawet najbardziej
nowoczesny dom nie
bÚdzie komfortowy,
jeĝeli nie zadbamy
o prawidïowo wykonanÈ
instalacjÚ elektrycznÈ.
WygodÚ uĝytkowania
zapewniÈ odpowiednio
rozmieszczone
gniazda i ïÈczniki oraz
moĝliwoĂÊ uruchomienia
róĝnych urzÈdzeñ
jednoczeĂnie bez ryzyka
„wywalania” korków.
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Przyjazna

elektryka
Wykonanie instalacji powinno siÚ powierzyÊ doĂwiadczonemu elektrykowi
z uprawnieniami budowlanymi. Wykona on instalacjÚ, sprawdzi jej dziaïanie i sporzÈdzi protokóï pomiarów instalacji, bo tylko wtedy zakïad energetyczny podpisze
z nami umowÚ o korzystanie z prÈdu.
Nie ma formalnego wymogu sporzÈdzania projektu instalacji elektrycznej, ale
warto go mieÊ, choÊby w formie odrÚcznego szkicu. MajÈc projekt, moĝemy na spokojnie przeanalizowaÊ miejsca montaĝu poszczególnych gniazdek i ïÈczników.
DziÚki temu nie zapomnimy o ĝadnym waĝnym dla nas urzÈdzeniu i przeznaczymy
dla niego gniazdko, umieszczone w odpowiednim miejscu. Moĝemy siÚ takĝe zastanowiÊ, jakie urzÈdzenia chcemy podïÈczyÊ w przyszïoĂci i juĝ teraz przewidzieÊ dla
nich miejsce w projektowanej instalacji. A dobrze zaprojektowana instalacja wytrzyma obciÈĝenie pracÈ róĝnych urzÈdzeñ duĝej mocy dziaïajÈcych jednoczeĂnie.

Planujemy ukïad instalacji
Zanim powstanie projekt instalacji, warto powiedzieÊ elektrykowi, jakie urzÈdzenia elektryczne chcielibyĂmy mieÊ w poszczególnych pomieszczeniach oraz jakie
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gniazda i ïÈczniki. Zastanówmy siÚ nad tym,
jak czÚsto i w jakich okolicznoĂciach bÚdÈ
uruchamiane poszczególne urzÈdzenia.
Ustalmy miejsca rozmieszczenia ĝyrandoli
i kinkietów. PamiÚtajmy o antenie telewizyjnej, gniazdkach telefonicznych i komputerowych, bo wymagajÈ one specjalistycznych
podïÈczeñ. JeĂli np. w ïazience lub w holu
planujemy elektryczne ogrzewanie podïogowe, powiedzmy o tym elektrykowi.
Nawet jeĝeli nie wszystkie urzÈdzenia
elektryczne bÚdziemy kupowaÊ od razu,
warto zapewniÊ sobie moĝliwoĂÊ korzystania z nich w przyszïoĂci. Zadbajmy wiÚc, by
elektryk zaprojektowaï i wykonaï gniazda,
do których bÚdziemy mogli je podïÈczyÊ.
Odpowiedniego zaprojektowania wymaga teĝ instalacja elektryczna na zewnÈtrz
domu. WĂród urzÈdzeñ zewnÚtrznych, które
wymagaÊ bÚdÈ podïÈczeñ, powinny siÚ znaleěÊ: domofon lub wideodomofon przy furtce, system elektronicznego otwierania bramy
wjazdowej i garaĝowej oraz oĂwietlenie zewnÚtrzne. Warto teĝ zaplanowaÊ odpowiedniÈ liczbÚ gniazd do podïÈczania kosiarki,
pompy do oczka wodnego, minifontanny,
a takĝe lampek choinkowych. Moĝe kiedyĂ
zamontujemy teĝ kable grzewcze, które bÚdÈ
rozmraĝaïy rynny lub zabezpieczaïy podjazd
i chodniki przed oblodzeniem.
Nawet jeĂli nie wszystkie pomieszczenia
bÚdziemy wykañczaÊ od razu – na przykïad
zostawiamy strych do póěniejszej adaptacji – warto zaplanowaÊ, jakie funkcje bÚdÈ

peïniÊ w przyszïoĂci. Wyprowadzenie odpowiednich przewodów umoĝliwi wïÈczenie
tych pomieszczeñ do instalacji elektrycznej bez koniecznoĂci kucia Ăcian i jej przerabiania.
Zanim elektryk rozmieĂci wszystkie
punkty Ăwietlne i gniazda, powinien nas zapytaÊ o rozplanowanie poszczególnych pomieszczeñ. Juĝ na etapie projektu warto
wiÚc ustaliÊ, gdzie postawimy ïóĝka, biurko z komputerem, stoliki nocne, szafy, regaïy czy stolik ze sprzÚtem RTV. Chociaĝ
moĝe siÚ to wydawaÊ trudne, najlepiej rozplanowaÊ umeblowanie pomieszczeñ jeszcze na etapie stanu surowego, przed uïoĝeniem tynków.
W domu, w którym instalacja elektryczna jest funkcjonalnie wykonana, nie trzeba
uĝywaÊ przedïuĝaczy, które szpecÈ wnÚtrza
i przeszkadzajÈ w sprzÈtaniu.

Najpierw tablica rozdzielcza
Rozdzielnica to obudowa, w której zamontowane sÈ aparaty zabezpieczajÈce instalacjÚ elektrycznÈ i urzÈdzenia, które sÈ do
nich podïÈczone. Umieszcza siÚ jÈ w przedpokoju lub korytarzu. Z jednej strony podïÈcza siÚ do niej wewnÚtrznÈ liniÚ zasilajÈcÈ,
ïÈczÈcÈ instalacjÚ wewnÚtrznÈ ze zïÈczem,
z drugiej zaĂ strony podïÈcza siÚ koñcówki wszystkich przewodów elektrycznych
prowadzonych w budynku, czyli tzw. obwody. Podstawowym zadaniem rozdzielnicy jest dbanie o bezpieczeñstwo odbiorni-

Centralnym elementem kaĝdej instalacji
elektrycznej jest rozdzielnica

ków. Powinna byÊ na tyle duĝa, ĝeby zostaïo
w niej wolne miejsce na zamontowanie
w przyszïoĂci dodatkowych zabezpieczeñ.
W rozdzielnicy montowana jest przede
wszystkim aparatura moduïowa, czyli wyïÈczniki róĝnicowoprÈdowe, wyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe (in. nadprÈdowe)
i ograniczniki przepiÚÊ. Moĝna teĝ zamontowaÊ elementy sterujÈce, czyli zegary tygodniowe, styczniki, przekaěniki itp., ale wykorzystywane sÈ one duĝo rzadziej.
Najwaĝniejszym zadaniem aparatów zamontowanych w rozdzielnicy jest zabezpieczanie caïej instalacji przed zwarciem, przeciÈĝeniem lub przepiÚciem powstaïym na
przykïad wskutek uderzenia pioruna. Do
tego sïuĝÈ ograniczniki przepiÚÊ, wyïÈczniki róĝnicowoprÈdowe
i wyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe.
Ograniczniki
przepiÚÊ (ochronniki przeciwprzepiÚciowe). ChroniÈ
instalacjÚ przed nadmiernym wzrostem
napiÚcia spowodowanym przez wyïadowanie atmosferyczOgranicznik przepiÚÊ
ne lub przeïÈczenia
klasy C montuje
siÚ w rozdzielnicy.
w sieci elektroenergeZabezpiecza on
tycznej. W tym celu
instalacjÚ przed skutkiem
w tablicy rozdzielczej
uderzenia pioruna
fot. Relpol

Warto zadbaÊ o to, aby instalacja byïa zaprojektowana prawidïowo i ergonomicznie. Do tego przyda siÚ
rozmowa z doĂwiadczonym elektrykiem i wykonanie projektu instalacji
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ElektrycznoĂÊ i oĂwietlenie

fot. Moeller Electric

montuje siÚ ograniczniki klasy C. DostÚpne
sÈ takĝe ograniczniki klasy D, montowane
bezpoĂrednio przy urzÈdzeniach – polecane
zwïaszcza do zabezpieczenia sprzÚtu komputerowego lub innych urzÈdzeñ elektronicznych.
Stosowanie ograniczników napiÚÊ jest
obowiÈzkowe w remontowanych lub nowo
budowanych instalacjach.
Uwaga! Gdy w sieci wystÈpi przepiÚcie
i ogranicznik klasy C zadziaïa (wskaěnik zapali siÚ na czerwono), naleĝy wymieniÊ go
na nowy.
WyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe. ChroniÈ
instalacjÚ przed przeciÈĝeniem i skutkami zwarÊ. Rodzaj wyïÈcznika dobiera siÚ
w zaleĝnoĂci od prÈdu
nominalnego i charakterystyki prÈdowo-czasowej. Zakïada siÚ je
WyïÈcznik
nadmiarowoprÈdowy na kaĝdym obwodzie.
(tzw. nadprÈdowy)
Zwane sÈ popularnie
zabezpiecza
bezpiecznikami,
instalacjÚ przed
przeciÈĝeniem
a w przeszïoĂci mówiïo
i skutkami zwarÊ
siÚ o nich „korki”.
WyïÈczniki róĝnicowoprÈdowe. ChroniÈ ludzi przed poraĝeniem, a dom – przed poĝarem w wyniku
awarii w instalacji. ReagujÈ nawet na niewielkie nieprawidïowoĂci w pracy instalacji
lub usterki, jak uszkodzenie izolacji czy teĝ
asymetria obciÈĝeñ. WyïÈcznik ten w sposób ciÈgïy sprawdza prÈd przepïywajÈcy

Wraĝliwe na wahania napiÚcia urzÈdzenia elektroniczne (komputer, sprzÚt
RTV) warto chroniÊ specjalnymi zabezpieczeniami
przed przepiÚciem – ogranicznikami klasy D i filtrami stanów przejĂciowych.
UrzÈdzenie takie z wygïÈdu
przypomina rozgaïÚziacz lub
gniazdko przejĂciowe.

W rozdzielnicy
moĝna takĝe
zamontowaÊ
zegar sterujÈcy.
DziÚki temu
podïÈczone
do niego
urzÈdzenia bÚdÈ
uruchamiane
o okreĂlonej
przez nas
godzinie

w budynku i w razie wystÈpienia przebicia
w instalacji (upïyw prÈdu do ziemi) odïÈcza
zasilanie w ciÈgu kilku milisekund. DziÚki
temu nawet jeĝeli coĂ siÚ stanie, np. dziecko wïoĝy palec do gniazdka, wyïÈcznik tak
szybko zareaguje, ĝe dziecko nie zostanie
poraĝone (nawet niczego nie poczuje).
W rozdzielnicy montuje siÚ wyïÈczniki
róĝnicowoprÈdowe:
gïówny – na prÈd róĝnicowy 300 lub
500 mA, który zabezpiecza instalacjÚ na wypadek poĝaru, oraz
wyïÈczniki na prÈd 30 mA, które zabezpieczajÈ poszczególne obwody – pojedynczo w pomieszczeniach wilgotnych (ïazienka, pralnia, suszarnia) i na zewnÈtrz domu,
a zbiorczo – po jednym na kilka obwodów.
PamiÚtajmy jednak, ĝe im mniej obwodów
bÚdzie chronionych przez jeden wyïÈcznik,
tym bezpieczniejsza bÚdzie instalacja elektryczna.
Konieczne jest takĝe wykonanie poïÈczeñ
wyrównawczych gïównych i dodatkowych
warunkujÈcych prawidïowe dziaïanie wyïÈczników.

Innym rodzajem aparatów montowanych
w tablicy rozdzielczej sÈ rozïÈczniki, za pomocÈ których moĝemy wyïÈczaÊ wybrany
obwód z pracy, czyli odïÈczaÊ go od napiÚcia. DziÚki temu szybko odïÈczymy zasilanie od konkretnych urzÈdzeñ; pod kaĝdym
takim wyïÈcznikiem warto w tablicy rozdzielczej napisaÊ, jakie urzÈdzenia sÈ do
niego podïÈczone.
W rozdzielnicy moĝna zamontowaÊ równieĝ zegar sterujÈcy, który bÚdzie wïÈczaï
wybrane przez nas urzÈdzenia o wyznaczonej godzinie. W ten sposób moĝna zaprogramowaÊ uruchomienie okreĂlonego obwodu
– na przykïad z podgrzewaczem wody,
który wïÈczy siÚ przed naszym powrotem
do domu.

Ile potrzeba obwodów
Instalacja elektryczna skïada siÚ z obwodów
elektrycznych. Kaĝdy obwód podïÈczony jest
do rozdzielnicy i pracujÈc niezaleĝnie od innych obwodów, doprowadza prÈd do wszystkich podïÈczonych do niego odbiorników.
Takie wykonanie instalacji zwiÚksza niezawodnoĂÊ jej pracy – uszkodzenie jednego obwodu nie wyïÈcza z pracy pozostaïych.
Liczba obwodów zaleĝy od rodzaju i liczby odbiorników oraz ich mocy znamionowej. Kaĝdy odbiornik, którego moc jest
wiÚksza niĝ 2 kW, powinien byÊ zasilany z oddzielnego obwodu. Dotyczy to np.
hydroforu, elektrycznego podgrzewacza
wody, kuchenki elektrycznej czy piekarnika. Do oddzielnych obwodów warto podïÈczyÊ lodówkÚ i zamraĝarkÚ, ĝeby zmniej-

Instalacja elektryczna skïada siÚ z obwodów, do których podïÈczone sÈ urzÈdzenia elektryczne.
UrzÈdzenia o duĝej mocy podïÈczone sÈ do niezaleĝnych obwodów

fot. Dehn

Ochrona urzÈdzeñ
elektronicznych

fot. Legrand
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Przy sprzÚcie elektronicznym
(np. telewizorze) warto
zamontowaÊ ogranicznik
przepiÚÊ klasy D
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WewnÚtrzna instalacja elektryczna

Jak rozmieĂciÊ gniazdka i ïÈczniki?
W pokojach warto zamontowaÊ jedno podwójne gniazdko wtyczkowe na kaĝde 4–6 m2 powierzchni. Naleĝy przyjÈÊ minimum dwa gniazdka na pokój, ale warto zamontowaÊ gniazdka po obydwu stronach okna i jedno gniazdko wewnÈtrz pomieszczenia.
W kuchni – minimum szeĂÊ gniazdek, w tym przynajmniej jedno gniazdko 16-amperowe.
Moĝemy potrzebowaÊ nawet 12 gniazdek, w zaleĝnoĂci od liczby urzÈdzeñ, które powinny byÊ
na staïe podïÈczone do prÈdu. W bardziej rozbudowanej wersji mogÈ to byÊ: czajnik elektryczny, ekspres do kawy, mikser, toster, robot kuchenny, elektryczny nóĝ do chleba, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, lodówka, zamraĝarka, kuchenka elektryczna i piekarnik elektryczny.
W ïazience – minimum dwa gniazdka, w tym jedno gniazdko 16-amperowe do zasilania
pralki (o ile musimy jÈ postawiÊ w ïazience). W ïazience moĝna korzystaÊ z golarki elektrycznej, elektrycznej szczoteczki do zÚbów, suszarki, aparatu do masaĝu, radia. Moĝe nawet zamarzy nam siÚ telewizor?
W sypialni warto zamontowaÊ gniazdko poĂrodku przewidywanego miejsca na ïóĝko lub
po obydwu jego stronach.
W salonie szczególnÈ uwagÚ warto zwróciÊ na kÈt ze sprzÚtem RTV: nieprzemyĂlane rozmieszczenie gniazdek zmusi nas póěniej do korzystania z rozgaïÚziacza.
Wszystkie gniazdka powinny mieÊ styk ochronny, czyli bolec, do którego podïÈczony jest
przewód ochronny.

puszka
poïÈczeniowa

oĂwietlenie

oĂwietlenie
15 cm

instalacja
i gniazdo
antenowe
gniazdka

ïÈcznik

30 cm

UrzÈdzenia jednofazowe podïÈcza siÚ do napiÚcia 230 V, a trójfazowe – do napiÚcia 400 V,
dlatego wykonuje siÚ dwa rodzaje obwodów:
trójĝyïowe na napiÚcie 230 V,
piÚcioĝyïowe na napiÚcie 230/400 V.
Obwody jednofazowe skïadajÈ siÚ
z trzech przewodów:
fazowego oznaczonego literÈ L,

Proste jednoskrzydïowe drzwi zewnÚtrzne
moĝna optycznie powiÚkszyÊ, wykañczajÈc
fragment Ăciany wokóï nich innym materiaïem

140 cm

Przewody elektryczne
i ich rozmieszczenie

neutralnego (N),
ochronnego (PE).
Przewód fazowy powinien znajdowaÊ siÚ
z lewej strony gniazdka.
Obwody trójfazowe majÈ trzy przewody
fazowe.
Obwody elektryczne ukïada siÚ wzdïuĝ
linii prostych równolegïych do krawÚdzi
Ăcian (nie wolno montowaÊ przewodów po
skosie). DziÚki temu podczas uĝytkowania
domu ïatwo odtworzyÊ przebieg trasy przewodu, bazujÈc wyïÈcznie na miejscach montaĝu gniazdek i ïÈczników: zmniejsza to

30 cm

szyÊ ryzyko wyïÈczenia z pracy któregoĂ
z tych urzÈdzeñ.
Oddzielne obwody powinny zasilaÊ takĝe
instalacjÚ alarmowÈ (bez centrali), komputerowÈ i antenowÈ, centralÚ alarmowÈ oraz
domofon.
W jednym obwodzie powinno byÊ maksymalnie 20 punktów oĂwietleniowych lub
10 gniazdek elektrycznych. Do kaĝdego pomieszczenia warto doprowadziÊ przynajmniej dwa niezaleĝne obwody – jeden do
gniazdek, drugi do opraw oĂwietleniowych,
ale najbezpieczniej doprowadziÊ do gniazdek i opraw po dwa obwody. Jeĝeli nawet
któryĂ obwód ulegnie uszkodzeniu, nie zostaniemy caïkowicie pozbawieni Ăwiatïa lub
prÈdu w gniazdkach…
Im wiÚcej obwodów, tym wiÚksza niezawodnoĂÊ instalacji i wiÚcej odbiorników bÚdziemy mogli podïÈczyÊ w przyszïoĂci.
Kaĝdy obwód powinien byÊ chroniony oddzielnym zabezpieczeniem nadmiarowoprÈdowym, a wszystkie obwody – wyïÈcznikiem róĝnicowoprÈdowym.

ryzyko uszkodzenia kabla podczas np. wiercenia otworów w Ăcianie. Dla wiÚkszego
bezpieczeñstwa warto wykonaÊ zdjÚcia dokumentacyjne wszystkich fragmentów instalacji elektrycznej.
Èczniki montuje siÚ na wysokoĂci okoïo
140 cm nad podïogÈ, a gniazdka – w pokojach na wysokoĂci 30 cm, w – kuchniach na
wysokoĂci ok. 115 cm, a w ïazienkach – jeszcze wyĝej – ok. 140 cm nad podïogÈ.
Èczniki do sterowania oĂwietleniem
umieszcza siÚ wewnÈtrz pomieszczeñ przy
drzwiach od strony klamki. WyjÈtkiem jest
ïazienka, gdzie wygodniej jest umieĂciÊ
ïÈcznik na zewnÈtrz, gdyĝ wtedy nie musi
mieÊ szczelnej obudowy. Takĝe w maïych
pomieszczeniach gospodarczych ïatwiej jest
wïÈczyÊ Ăwiatïo przed wejĂciem do Ărodka.
Przewody montuje siÚ zazwyczaj w tynku
lub pod tynkiem, rzadziej natynkowo.
Instalacje podtynkowe. W Ăcianach kuje
siÚ bruzdy i montuje w nich rurki instalacyjne i do tych rurek wciÈga siÚ przewody
elektryczne. W instalacjach podtynkowych
stosuje siÚ osprzÚt podtynkowy.
Instalacje wtynkowe. Przewody mocuje
siÚ w tynku gruboĂci min. 10–12 mm. Do takiego montaĝu stosuje siÚ wieloĝyïowe przewody pïaskie, mocuje je bezpoĂrednio do
Ăciany i przykrywa tynkiem. Wykonanie takiej instalacji jest tañsze niĝ instalacji natynkowych, ale naprawa jakiegokolwiek
uszkodzenia instalacji wiÈĝe siÚ z kuciem
tynku. W instalacjach tych stosuje siÚ specjalne puszki instalacyjne o zmniejszonej
gruboĂci.
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Przewody
elektryczne
naleĝy
prowadziÊ
wyïÈcznie
po liniach
poziomych
i pionowych
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a

b
strefa 3
2,4 m
strefa 1

strefa 1
strefa 0

strefa 2
0,6 m

strefa 1
strefa 0

2
strefa
0,6 m

strefa 2
0,6 m

strefa 3
2,4 m

strefa 3
2,4 m

fot. M. Bïaĝejewski

strefa 0

Instalacje wtynkowe mocuje siÚ do Ăciany
i przykrywa tynkiem
c

0,6

m

strefa 1

fot. Decora, Marshall Tufflex

strefa 2

Przewody moĝemy teĝ ukryÊ np. w listwach
przypodïogowych

Instalacje natynkowe. Ukïada siÚ je w listwach przypodïogowych lub Ăciennych
mocowanych na wierzchu wykoñczonych
Ăcian. Do poprowadzenia przewodów moĝna teĝ wykorzystaÊ popularne w budynkach uĝytecznoĂci publicznej kanaïy elektroinstalacyjne, które sÈ wiÚksze od listew,

¿eby ïatwo byïo rozpoznaÊ rodzaj przewodu, stosuje siÚ zasadÚ, ĝe muszÈ mieÊ one izolacjÚ w okreĂlonym kolorze:
brÈzowÈ lub czarnÈ – przewody fazowe,
jasnoniebieskÈ – przewody neutralne,
w ĝóïto-zielone paski – przewody ochronne.

Kolory kabli elektrycznych
uïatwiajÈ ich montaĝ
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m
2,4

strefa 3

MontujÈc urzÈdzenia elektryczne
w ïazience, musimy pamiÚtaÊ o zachowaniu
wymaganych stref bezpieczeñstwa wokóï
wanny (a), brodzika (b), prysznica (c)

m

dziÚki czemu moĝna w nich ukryÊ wiÚcej
przewodów.
Instalacje natynkowe wykonywane sÈ
tylko w ostatecznoĂci, gdy musimy rozbudowaÊ instalacjÚ juĝ po poïoĝeniu tynków,
a nie chcemy ich niszczyÊ.
W pomieszczeniach gospodarczych
i w garaĝu moĝna montowaÊ przewody bezpoĂrednio do Ăciany lub, jeĝeli sÈ to przewody jednoĝyïowe – w rurkach instalacyjnych
mocowanych do Ăciany. Nie wyglÈda to estetycznie, ale obniĝa koszty instalacji. Ten
sposób prowadzenia przewodów przyda siÚ,
gdy bÚdziemy musieli podïÈczyÊ nowe urzÈdzenie lub przerobiÊ fragment instalacji
– nie trzeba wówczas kuÊ Ăcian.
Przewody elektryczne mogÈ byÊ ïÈczone
jedynie w puszkach rozgaïÚěnych. Puszki,
podobnie jak przewody, montuje siÚ przed
poïoĝeniem tynków. Zamyka siÚ je specjalnymi pokrywkami. Puszki do gniazdek

Co mówiÈ kolory?
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i ïÈczników umieszcza siÚ bez pokrywek
– zamykane sÈ przez osprzÚt.

Instalacja w ïazience
W ïazience jest najwiÚksze ryzyko poraĝenia
prÈdem, dlatego musimy przestrzegaÊ szczególnych zasad bezpieczeñstwa w odniesieniu do instalacji elektrycznych. Wokóï wanny lub prysznica tworzy siÚ strefy ochronne
– w kaĝdej z nich moĝna umieĂciÊ tylko
ĂciĂle okreĂlone urzÈdzenia elektryczne.
Ponadto wszelkie gniazdka i ïÈczniki muszÈ
byÊ wykonane w wersji bryzgoszczelnej.
W ïazienkach mamy cztery strefy ochronne: 0, I, II, i III.
Strefa 0 – to wnÚtrze wanny lub brodzika; tu nie wolno instalowaÊ ĝadnych urzÈdzeñ elektrycznych. Moĝna stosowaÊ jedynie urzÈdzenia zasilane napiÚciem maks.
12 V (np. golarka zasilana z wïasnego akumulatora). Wymagany stopieñ ochrony urzÈdzenia to IPX7 (X – jest to dowolna liczba
miÚdzy 1 a 6), co oznacza, ĝe obudowa powinna byÊ odporna na krótkotrwaïe zanurzenie w wodzie;
Strefa I – przestrzeñ wyznaczona przez
zewnÚtrzne krawÚdzie wanny lub brodzika
– w tej strefie moĝna zamontowaÊ wyïÈcznie elektryczny podgrzewacz wody w klasie
IPX5 zainstalowany na staïe bez osprzÚtu ïÈczeniowego i zabezpieczony wyïÈcznikiem
ochronnym róĝnicowoprÈdowym 30 mA;
Strefa II – to strefa I powiÚkszona
o 0,6 m; w niej wolno zamontowaÊ opra-
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ElektrycznoĂÊ i oĂwietlenie
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OkreĂla on odpornoĂÊ urzÈdzeñ elektrycznych na wpïywy zewnÚtrzne. Kod ten podawany
jest na obudowie urzÈdzenia i skïada siÚ z dwóch cyfr, z których:
pierwsza – okreĂla stopieñ ochrony przed ciaïami staïymi (np. kurzem),
druga – stopieñ ochrony przed wodÈ.
Pierwsza cyfra moĝe mieÊ wartoĂÊ od 0 do 6, druga – od 0 do 8.
I tak na przykïad oznaczenie IP44 informuje, ĝe obudowa chroni przed ciaïami staïymi
o Ărednicy powyĝej 2,5 mm oraz przed bryzgami wody. UrzÈdzenia o takim wïaĂnie stopniu
ochrony wymagane sÈ w pomieszczeniach wilgotnych – ïazienkach, pralniach itp.

OsprzÚt elektroinstalacyjny moĝe byÊ wykonany
w stylu nowoczesnym lub tradycyjnym. Kaĝdy
znajdzie coĂ odpowiedniego dla siebie

Èczniki moĝna grupowaÊ w dowolnej
konfiguracji w specjalnych ramkach instalacyjnych

W ïazience montujemy wyïÈcznie gniazdka
i ïÈczniki z klapkÈ, czyli bryzgoszczelne

wy oĂwietleniowe w II klasie ochronnoĂci
i elektryczny podgrzewacz wody w klasie
IPX4. Gniazdo do podgrzewacza i wyïÈcznik do lampy muszÈ byÊ zamontowane
w strefie III;
Strefa III – jest powiÚkszonÈ o 2,4 m strefÈ II. Tu wolno podïÈczyÊ gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne IP44, oprawy oĂwietleniowe w II klasie ochronnoĂci, grzejnik
Ăcienny IP24, podgrzewacz wody zainstalowany na staïe i pralkÚ.
WysokoĂÊ wszystkich stref wynosi 2,25 m
od poziomu podïogi. W ĝadnej strefie nie
wolno montowaÊ puszek i osprzÚtu ïÈczeniowego.

Gniazdka stosujemy wyïÈcznie ze stykiem ochronnym, niezaleĝnie od tego,
w jakim pomieszczeniu je montujemy.
W pomieszczeniach wilgotnych – ïazienkach, pralniach itp. – stosujemy gniazdka
bryzgoszczelne IP44, które zabezpieczajÈ
przed przedostaniem siÚ do Ărodka wilgoci.
UrzÈdzenia o duĝej mocy podïÈcza siÚ do
gniazdek siïowych, przeznaczonych specjalnie do instalacji trójfazowych.
Do podstawowych elementów osprzÚtu
naleĝÈ gniazdka i ïÈczniki instalacyjne, ale
moĝna takĝe zamontowaÊ Ăciemniacz, podtynkowy czujnik ruchu, regulator temperatury, sygnalizator Ăwietlny i inne urzÈdzenia.
Moĝna je montowaÊ obok siebie w specjalnych ramkach, dziÚki czemu zajmujÈ mniej miejsca i wyglÈdajÈ bardziej efektownie.
WĂród ïÈczników dominujÈ ïÈczniki klawiszowe: pojedyncze, podwójne, schodowe, krzyĝowe, roletowe, dzwonkowe itp.,
równieĝ z podĂwietleniem, z sygnalizacjÈ
wïÈczenia. Èczniki jednobiegunowe sïuĝÈ
do wïÈczania i wyïÈczania np. oĂwiet lenia;

podwójne (Ăwiecznikowe) – do wïÈczania
i wyïÈczania czÚĂci ĝarówek w oĂwietleniu
lub wszystkich ĝarówek, schodowe
i krzyĝowe umoĝliwiajÈ sterowanie oĂwietleniem z kilku róĝnych miejsc, np. na
klatce schodowej. Przyciski dzwonkowe
ïÈczÈ obwód tylko podczas naciskania
klawisza.
Gniazdka instalacyjne produkowane sÈ
jako jedno- i trójfazowe, z uziemieniem, pojedyncze i podwójne, telefoniczne, antenowe, RTV-SAT, komputerowe itp. MogÈ mieÊ
przesïony torów prÈdowych – jest to zabezpieczenie przed dzieÊmi, wyrzutnik wtyczki, czyli mechanizm wypychajÈcy wtyczkÚ
z gniazdka, klapkÚ osïaniajÈcÈ, zapewniajÈcÈ bryzgoszczelnoĂÊ.
Popularne sÈ takĝe Ăciemniacze, pozwalajÈce na oszczÚdnoĂÊ energii. Oferowane sÈ
do róĝnych ěródeï Ăwiatïa, jako obrotowe,
dotykowe, przyciskowe, sterowane pilotem.
A co zrobiÊ, jeĝeli zapomnimy o umieszczeniu ïÈcznika w jakimĂ miejscu? Moĝna go
doïÈczyÊ do instalacji, stosujÈc rozwiÈzania
bezprzewodowe.

Dobieramy osprzÚt
elektroinstalacyjny
Jeĝeli instalacja prowadzona jest wtynkowo
lub podtynkowo, stosuje siÚ osprzÚt podtynkowy i umieszcza w puszkach osadzonych
w Ăcianie.
Do instalacji prowadzonych natynkowo
stosuje siÚ osprzÚt natynkowy, a instalacje
montowane w listwach potrzebujÈ specjalnych puszek, ïÈczników i gniazdek.
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