REMONT

Zasilanie domu
fot. Moeller

Przestarzaïa instalacja
elektryczna jest
potencjalnie niebezpieczna
i po prostu niewygodna
– brakuje gniazd,
a istniejÈce obwody sÈ
przeciÈĝone.
Zakres prac przy jej
modernizacji zaleĝy
od tego na ile odbiega
od obowiÈzujÈcych
wspóïczeĂnie standardów.

Modernizacja instalacji
elektrycznej
Jarosïaw Antkiewicz

Przewody
Obecnie instalacje wewnÚtrzne wykonuje siÚ tylko zbprzewodów miedzianych. Wszystkie gniazda muszÈ byÊ
Rys. 1 Do gniazda prÈd powinien byÊ doprowadzony przewodem trójĝyïowym (ĝyïy:
L – fazowa, N – neutralna, PE – ochronna)
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¿yrandol (a) z kilkoma ĝarówkami sterowany dwuklawiszowym,
tzw. Ăwiecznikowym
ïÈcznikiem (b) wymaga
doprowadzenia czteroĝyïowego przewodu
fot. Kandel

Zapotrzebowanie na moc
JeĂli planujemy montaĝ elektrycznego kotïa c.o., przepïywowego
ogrzewacza wody lub pieców akumulacyjnych, to przede wszystkim
elektryk musi sprawdziÊ, czy przyïÈcze ïÈczÈce dom zbsieciÈ energetycznÈ jest dostosowane do wiÚkszych obciÈĝeñ. Czasem zdarza
siÚ teĝ, ĝe domy jednorodzinne majÈ tylko przyïÈcze jednofazowe zamiast trójfazowego.
N
L
JeĂli wiÚc chcemy zainstalowaÊ urzÈdzenia obduĝej mocy, to konieczne bÚdzie
PE
wystÈpienie do zakïadu energetycznego zbwnioskiem obzwiÚkszenie przydziaïu
mocy lub budowÚ nowego przyïÈcza.

uziemione (zb“bolcem”). Do gniazd
doprowadza siÚ przewody trójĝyïowe, zbodrÚbnÈ ĝyïÈ ochronnÈ PE
(rys. 1). ¿yïÚ ochronnÈ powinny
teĝ mieÊ przewody zasilajÈce ěródïa Ăwiatïa.
Typowe
przekroje ĝyï
przewodów to
2,5bmm2 wbobwodach zasilajÈcych gniazda
oraz 1,5bmm2 wbobwodach oĂwietleniowych. UrzÈdzenia duĝej mocy potrzebujÈ przewodów obwiÚkszym przekroju
– 4bmm2 lub wiÚkszym.
Stare instalacje sÈ czÚsto wykonane zbprzewodów aluminiowych. Zwykle
przewody sÈ dwuĝyïowe – ze wspólnÈ ĝyïÈ ochronno-neutralnÈ (oznaczanÈ
PEN). Ich przekrój jest czÚsto zbyt maïy,

a
b
fot. Ospel

Nowy standard
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wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy
ogranicznik przepiÚÊ
lampka sygnalizacyjna

wyïÈcznik nadprÈdowy trójbiegunowy
(obwodu trójfazowego)
fot. Moeller Electric

fot. Mebel Rust

wyïÈczniki nadprÈdowe jednobiegunowe
(obwodów jednofazowych)

Zmywarka, lodówka czy pralka powinny mieÊ
zapewnione zasilanie z odrÚbnych obwodów

Rozdzielnica
StarÈ rozdzielnicÚ zwykle trzeba wymieniÊ.
NowÈ zaĂ warto dobraÊ zbpewnym zapasem,
by ewentualna rozbudowa wbprzyszïoĂci byïa
moĝliwa. Nowe rozdzielnice sÈ przystosowane do montaĝu tzw. osprzÚtu moduïowego
– wszystkie montowane wbnich urzÈdzenia
majÈ znormalizowanÈ szerokoĂÊ, bÚdÈcÈ wielokrotnoĂciÈ podstawowego moduïu.

fot. Legrand

RozdzielnicÚ
montuje siÚ
w specjalnej skrzynce
umieszczonej
a) we wnÚce
Ăciennej b) lub
na Ăcianie

a
b

Zabezpieczenia
W wiÚkszoĂci instalacji nie ma wïaĂciwych
zabezpieczeñ. Obecnie wykonywana instalacja powinna mieÊ nastÚpujÈce elementy
zabezpieczajÈce.
WyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe, inaczej
nadprÈdowe. Potocznie nazywane „korkami”.
Ich podstawowe zadanie to ochrona kaĝdego
zbobwodów przed przeciÈĝeniem, gdy zostaWyïÈcznik nadmiarowoprÈdowy do obwodów trójfazowych
(a), oraz do obwodów jednofazowych (b). WyïÈcznika do obwodów
trójfazowych nie wolno zastÈpiÊ trzema zwykïymi, bo niektóre
urzÈdzenia mogïyby zostaÊ uszkodzone
fot. Moeller Electric

fot. Legrand

Czytelny opis poszczególnych obwodów szczególnie docenimy w rozbudowanej instalacji

grupowanie ěródeï Ăwiatïa tak, by na danej
kondygnacji nie byïy zasilane tylko zbjednego
obwodu. DziÚki temu wbrazie awarii nie znajdziemy siÚ wbkompletnych ciemnoĂciach.

fot. PCE Polska

Podziaï na obwody
Kaĝda instalacja jest podzielona na obwody,
dziÚki temu nawet po odïÈczeniu zasilania
od któregoĂ zbnich pozostaïe pracujÈ normalnie. Poszczególne obwody majÈ odrÚbne
zabezpieczenia wbtablicy rozdzielczej.
Zwykle obwodów jest zbyt maïo, czasem
tylko dwa na gniazda ibjeden na oĂwietlenie.
Jednak by uniknÈÊ przeciÈĝenia, jednego obwodu nie powinno tworzyÊ wiÚcej niĝ
10bgniazd lub 20bpunktów oĂwietleniowych.
Maïa liczba obwodów jest przy tym niepraktyczna, bo pojedyncze uszkodzenie uniemoĝliwia pracÚ wielu urzÈdzeñ. Ukïad obwodów instalacji powinien byÊ przede wszystkim
funkcjonalny iblogiczny: np. odrÚbne obwody dla pomieszczeñ poïoĝonych na lewo ibna
prawo od wejĂcia. Takĝe przyïÈczone na staïe
urzÈdzenia, np. lodówka, kuchenka czy podgrzewacz wody, powinny byÊ zasilane kaĝde zbosobnego obwodu. Waĝne jest takĝe po-

W rozdzielnicy osprzÚt montuje siÚ na metalowej
szynie. OsprzÚt ma standardowe wymiary, niezaleĝnie od tego, od którego z producentów pochodzi

fot. Legrand

ponadto aluminium ïatwo ulega utlenieniu
ibpÚka w miejscach poïÈczeñ. Obecnie nie
wolno stosowaÊ przewodów aluminiowych,
jeĂli przekrój ĝyï jest mniejszy niĝ 10bmm2.

a

b

nÈ do niego przyïÈczone urzÈdzenia obzbyt duĝej mocy lub gdy
wbtym obwodzie nastÈpi zwarcie. Bez tego zabezpieczenia mogïoby dojĂÊ do stopienia izolacji
przewodów, uszkodzenia ich ĝyï,
abnawet poĝaru.
Wbnowych instalacjach uĝywa siÚ wyïÈczników nadmiarowych – po ich zadziaïaniu wystarczy podnieĂÊ niewielkÈ
děwigniÚ, by wbobwodzie znów
popïynÈï prÈd. Wbstarych insta-
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fot. Legrand

fot. Relpol

fot. Moeller Electric

wysokim napiÚciu. Moĝe byÊ to efektem bliskiego uderzenia pioruna lub nieprawidïowoĂci
wbdziaïaniu sieci energetycznej. Na przepiÚcia
najbardziej wraĝliwy jest sprzÚt elektroniczny:
komputery, telewizory itp.
Ograniczniki poszczególnych klas montuje
siÚ w nastÚpujÈcych miejscach:
B – wbzïÈczu,
WyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy jest
Ograniczniki
O
i
iki przepiÚÊ
i Ê
Typowy ogranicznik przewyposaĝony w przycisk testowy. Po
C – wbrozdzielnicy (w odlegïoĂci co najpiÚÊ zabezpiecza jeden lub kil- montowane bezpoĂrednio
jego naciĂniÚciu wyïÈcznik powinien
mniej
10bm od poprzedniego),
przed chronionym urzÈdzeka obwodów elektrycznych
przerywaÊ dopïyw prÈdu do obwodu
D – bezpoĂrednio przed chronionym urzÈniem najczÚĂciej dodatkowo zabezpieczajÈ delikatny
dzeniem.
sprzÚt elektroniczny
Na rynku dostÚpne sÈ teĝ urzÈdzenia klas
B+C montowane wbrozdzielnicy.
Ograniczeniu skutków przepiÚÊ sïuĝy takĝe odpowiednie zaprojektowanie instalacji domowych, tak by wszystkie kable czy rurociÈgi metalowe byïy wprowadzone do budynku wbtym samym miejlacjach funkcjÚ zabezpieczenia nadmiarowoprÈdowego peïniÈ czÚsto
scu; bardzo waĝny jest takĝe skuteczny uziom.
klasyczne bezpieczniki, wbktórych po zadziaïaniu trzeba wymieniÊ
Uziemienie. Zadaniem uziemienia jest odprowadzenie do grunwkïadkÚ topikowÈ. MogÈ to byÊ takĝe wyïÈczniki nadmiarowe przytu przez tzw. uziom niebezpiecznego napiÚcia, jakie moĝe siÚ pojastosowane do wkrÚcania wbtypowe gniazda bezpiecznikowe.
wiaÊ np. na metalowej obudowie urzÈdzeñ elektrycznych (pralka, loWyïÈczniki róĝnicowoprÈdowe. Ich podstawowym zadaniem jest
dówka itp.). To jeden zbnajwaĝniejszych elementów zapewniajÈcych
wyïÈczenie obwodu, gdy nastÈpi upïyw prÈdu do ziemi, np. wskubezpieczeñstwo, zwïaszcza ĝe skuteczny uziom jest teĝ niezbÚdny do
tek dotkniÚcia przez kogoĂ przewodu bez izolacji albo znajdujÈwïaĂciwego dziaïania instalacji odgromowej. Stan uziomu powinien
cej siÚ pod napiÚciem metalowej obudowy uszkodzonego urzÈdzekoniecznie sprawdziÊ elektryk modernizujÈcy instalacjÚ.
nia. Kaĝdy wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy reaguje dopiero wtedy,
gdy zostanie przekroczona pewna graniczna wartoĂÊ upïywu prÈdu.
Zwykïy uĝytkownik spotyka siÚ najczÚĂciej zbwyïÈcznikami wysokoczuïymi obprÈdzie znamionowym 30bmA. Mniej czuïe wyïÈczniki
(100bmA lub wiÚcej) montuje siÚ jako zabezpieczenie przeciwpoĝarowe. Bardzo czuïymi wyïÈcznikami zabezpiecza siÚ niekiedy instalacjÚ na zewnÈtrz domu, bo gdy stoimy bezpoĂrednio na ziemi,
skutki poraĝenia mogÈ byÊ szczególnie groěne.
Wbstarych instalacjach czÚsto wbogóle nie ma wyïÈczników róĝnicowoprÈdowych, lub zabezpieczajÈ tylko obwody wbkuchni ibïazience
albo jeden wyïÈcznik zabezpiecza caïÈ instalacjÚ. To ostatnie rozwiÈzanie jest jednak bardzo niepraktyczne, bo jego zadziaïanie odcina
zasilanie wszystkich obwodów.
Ograniczniki przepiÚÊ. MajÈ za zadanie zabezpieczaÊ instalacjÚ
Rys. 3. WystajÈce ponad powierzchniÚ dachu elementy, np. komin, trzeba zabezpieczyÊ dodatkowym „masztem” poïÈczonym z instalacjÈ odgromowÈ
ibprzyïÈczone do niej urzÈdzenia przed przepïywem prÈdu obbardzo

SprawnoĂÊ wyïÈczników
róĝnicowooprÈdowych trzeba
kontrolowaÊ za pomocÈ przycisku
„test”, nie rzadziej niĝ raz wbmiesiÈcu

zwód piorunochronu

przewód
odprowadzajÈcy

przewód
odprowadzajÈcy

uziom
otokowy

Rys. 2. Uziom otokowy to zwykle najrozsÈdniejsze, bo niezbyt drogie rozwiÈzanie w juĝ istniejÈcym budynku
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Rys. 4. Na rysunku pokazano minimalne odlegïoĂci, które trzeba zachowaÊ
pomiÚdzy elementami instalacji odgromowej a urzÈdzeniami umieszczonymi
na elewacji. Inaczej moĝe dojĂÊ do ich uszkodzenia i poĝaru
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Nowe ïÈczniki to najbardziej rzucajÈcy siÚ
wboczy element zmodernizowanej instalacji

ag

Przewody ïÈczy siÚ tylko
w puszkach instalacyjnych.
Puszek nie naleĝy pokrywaÊ tynkiem, by w razie awarii moĝliwy byï
do nich dostÚp

El
w

Instalacja zbtrójĝyïowych przewodów miedzianych
W takich stosunkowo nowych instalacjach
najczÚĂciej brakuje wyïÈczników róĝnicowoprÈdowych, zazwyczaj nie ma teĝ ĝadnych
zabezpieczeñ przeciwprzepiÚciowych. Liczba
gniazd takĝe jest czÚsto niewystarczajÈca.
Zakres zmian w takiej instalacji bÚdzie
niewielki. Elektryk powinien:
– sprawdziÊ stan przewodów, zwïaszcza
wbmiejscach poïÈczeñ,
– zamontowaÊ nowe urzÈdzenia zabezpieczajÈce wbrozdzielnicy (moĝe byÊ konieczna
jej wymiana na wiÚkszÈ),
– jeĂli to moĝliwe – rozbudowaÊ istniejÈce
obwody obnowe gniazda, ewentualnie wyprowadziÊ zbtablicy rozdzielczej nowe obwody
lub teĝ stare obwody (obejmujÈce np. gniazda na caïej kondygnacji) rozdzieliÊ na kilka mniejszych, wymieniÊ gniazda ibïÈczni-

Instalacja zbdwuĝyïowych przewodów aluminiowych
Stare przewody aluminiowe sÈ zazwyczaj
wbzïym stanie ibpowinny zostaÊ wymienione na trójĝyïowe przewody miedziane.
Dawniej przewody aluminiowe byïy wbpowszechnym uĝyciu ze wzglÚdów oszczÚdnoĂciowych. JeĂli bardzo zaleĝy nam na ograniczeniu zakresu ibkosztu prac, moĝna je
tymczasowo pozostawiÊ ibpoprzestaÊ na wykonaniu takich zmian, jakie opisano wbpoprzednim punkcie. Zwykle jednak niezbÚdne sÈ liczne nowe gniazda
ibnowy podziaï instalacji na
obwody, dlatego lepiej wykonaÊ instalacjÚ od nowa.
Przed ukïadaniem nowych
przewodów nie trzeba usuwaÊ
starych, leczbjedynie odciÈÊ
od nich zasilanie. LokalizacjÚ
gniazd lepiej zaplanowaÊ od
poczÈtku, uwzglÚdniajÈc potrzeby ibnie sugerowaÊ siÚ

o

Najlepiej byïoby od razu zmodernizowaÊ
caïÈ instalacjÚ, jednak oznacza to duĝy zakres prac ibznaczne koszty. Moĝna zdecydowaÊ siÚ takĝe na jedynie czÚĂciowÈ modernizacjÚ, której zakres bÚdzie dostosowany
do naszych potrzeb oraz stanu istniejÈcej
instalacji.

Okablowanie
NajczÚĂciej uĝywa siÚ przewodów pïaskich,
umieszczajÈc je wbpïytkich bruzdach wyciÚtych wbtynku. Do Ăciany mocuje siÚ je
uchwytami zbtworzywa sztucznego, a jeĂli
przewody sÈ szerokie (np. 5-ĝyïowe) – aluminiowymi blaszkami mocowanymi do
Ăciany maïymi koïkami rozporowymi.
Innym rozwiÈzaniem jest poprowadzenie przewodów wbelastycznych rurkach
zbtworzywa sztucznego (tzw. peszlach) uïoĝonych wbgïÚbokich bruzdach Ăciennych.
To rozwiÈzanie jest jednak bardziej pracoibczasochïonne, abwiÚc ibdroĝsze. Warto je
zastosowaÊ tam, gdzie wbrazie koniecznoĂci
wymiany przewodów trzeba by byïo niszczyÊ trudne do naprawienia wykoñczenie
powierzchni Ăcian (np. okïadzinÚ zbpïytek
wbkuchniach ibïazienkach).
Przewody powinno siÚ ukïadaÊ wbodpowiedniej odlegïoĂci od krawÚdzi okien
ibdrzwi, zawsze pionowo lub poziomo – nigdy
po skosie (rys. 5).
Niekiedy, zwïaszcza w duĝych pomieszczeniach, korzystne jest zasilanie gniazd
zbdwóch róĝnych obwodów, bo wyïÈczenie
jednego z nich nie unieruchamia wszystkich zainstalowanych wbpomieszczeniu
urzÈdzeñ.
Przewody elektryczne ïÈczy siÚ tylko wbpuszkach
instalacyjnych.
Do ïÈczenia przewodów
powinno siÚ uĝywaÊ spe-

W
ag

Co wymieniaÊ?

Wykonanie instalacji

t.

Czasem zdarza siÚ, ĝe budynek wbogóle nie ma uziomu, bo albo go nigdy nie wykonano, albo jego funkcjÚ peïniïy metalowe rurociÈgi, abrury wymieniono potem na
nowe zbtworzywa sztucznego.
W takiej sytuacji moĝna zastosowaÊ
uziom otokowy w postaci otaczajÈcej caïy
budynek metalowej pÚtli lub uziom pionowy zbwbitych w ziemiÚ specjalnych prÚtów.
Drugie rozwiÈzanie jest mniej kïopotliwe
ale droĝsze.
Instalacja odgromowa moĝe teĝ wymagaÊ
pewnych zmian, jeĂli od czasu jej wykonania na dachu pojawiïy siÚ nowe kominy lub
anteny (rys. 3). Gdy na Ăcianie zewnÚtrznej
chcemy zamontowaÊ klimatyzator, takĝe powinniĂmy pamiÚtaÊ o zachowaniu wymaganej odlegïoĂci od piorunochronu (rys. 4).

Instalacja zbdwuĝyïowych przewodów miedzianych
JeĂli bardzo zaleĝy nam na ograniczeniu prac,
moĝna ewentualnie pozostawiÊ stare dwuĝyïowe przewody wbsypialniach lub salonie – pod warunkiem ĝe sÈ wbdobrym stanie
ibĝe nie potrzebujemy wielu nowych gniazd.
Wbpomieszczeniach obwiÚkszym zagroĝeniu poraĝeniem – ïazienkach, kuchniach,
pralniach czy garaĝach – trzeba jednak uïoĝyÊ odrÚbne od starej instalacji nowe obwody zbprzewodów trójĝyïowych ibkoniecznie
zabezpieczyÊ je wyïÈcznikiem róĝnicowoprÈdowym (lub kilkoma). Takĝe stare obwody
zbdwuĝyïowymi przewodami moĝna zabezpieczyÊ wyïÈcznikami róĝnicowoprÈdowymi,
bo to rozwiÈzanie – choÊ niedoskonaïe – ibtak
zwiÚkszy bezpieczeñstwo korzystania zbinstalacji, abwyïÈczniki bÚdzie moĝna wykorzystaÊ
wbprzyszïoĂci, gdy zdecydujemy siÚ na peïniejszÈ modernizacjÚ instalacji.
JeĂli nowych gniazd potrzebujemy niewiele, to najrozsÈdniejszym rozwiÈzaniem bÚdzie tylko rozbudowa istniejÈcych obwodów,
tak jak to opisano wbpoprzednim punkcie.
JeĂli zaĂ konieczne jest dodanie wielu nowych gniazd, to lepiej zdecydowaÊ siÚ na caïkowitÈ wymianÚ okablowania ibrozplanowanie obwodów na nowo.

zbytnio rozmieszczeniem dotychczasowych. Wbdomu, wbktórym mieszkamy od
dïuĝszego czasu, nietrudno zdecydowaÊ, gdzie
najlepiej umieĂciÊ gniazda zasilajÈce, ïÈczniki do sterowania ěródïami Ăwiatïa oraz same
lampy. Warto teĝ zamontowaÊ dodatkowe
gniazda lub choÊby zaĂlepione puszki „na zapas” – na potrzeby urzÈdzeñ elektrycznych,
które pewnie kiedyĂ kupimy. Nowa instalacja powinna oczywiĂcie speïniaÊ wszelkie wymagania stawiane wspóïczesnym instalacjom,
opisanym na poczÈtku artykuïu.

fo

Przewód trójĝyïowy 3 × 2,5 mm2 uĝywany do wykonania nowych obwodów gniazd. Informacja o jego
parametrach naniesiona jest na izolacji zewnÚtrznej

fot. J. Antkiewicz

fot. Merten

ki oĂwietleniowe – zawsze jeĂli sÈ
uszkodzone, ewentualnie jeĂli nie
odpowiadajÈ nam pod wzglÚdem
estetycznym.
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b

fot. Wago Elwag

a

fot. J. Antkiewicz

Remont

Rys. 5. Zalecany sposób prowadzenia przewodów wzglÚdem krawÚdzi okien, drzwi i podobnych elementów: zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu instalacji podczas kucia lub wiercenia Ăcian

cjalnych zïÈczek, nie wolno natomiast ïÈczyÊ ich przez skrÚcanie ĝyï – takie poïÈczenia nie sÈ bezpieczne ibniemoĝliwa jest
kontrola ich stanu.
Przewodów, ze wzglÚdu na niebezpieczeñstwo zalania, nie ukïada siÚ poniĝej rur wodociÈgowych ibkanalizacyjnych. Nie mogÈ takĝe
stykaÊ siÚ z przewodami gazowymi (zaleca siÚ
zachowanie odlegïoĂci min. 10bcm).

INFO RYNEK

a) ZïÈczki Ărubowe – wsuniÚte w otwór ĝyïy przewodów sÈ dociskane przez Ăruby. b) ZïÈczki samozaciskowe typu „Wago” sÈ najïatwiejsze w montaĝu – koñce ĝyï jedynie wsuwa siÚ w otwory

2,25 m

OsprzÚt przeznaczony do
montaĝu w ïazienkach jest
produkowany jako bryzgoszczelny, czyli odporny na zachlapanie

0,6 m
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Rys. 6. Wokóï wanien i brodzików trzeba wyznaczyÊ strefy bezpieczeñstwa. UrzÈdzenia zasilane z sieci oraz gniazda i ïÈczniki mogÈ znajdowaÊ
siÚ dopiero poza strefÈ II

fot. Ospel

Niebezpieczne miejsca
W ïazienkach, kuchniach ibpralniach zagroĝenie poraĝeniem jest szczególnie duĝe.
Metalowe obudowy pralki, lodówki czy kuchni mogÈ znaleěÊ siÚ pod napiÚciem, abwilgotna
skóra lepiej przewodzi prÈd.
Z tego wzglÚdu gniazda ibïÈczniki montowane wbtych pomieszczeniach muszÈ byÊ
bryzgoszczelne, czyli odporne na zachlapanie wodÈ. Takie gniazda sÈ wyposaĝone
wbcharakterystyczne klapki, abna opakowaniu majÈ oznaczenie IPb44 (lub wyĝsze, np.
IP 55). Wbïazienkach lepiej teĝ nie umieszczaÊ puszek ïÈczeniowych (np. do oĂwietlenia), abjeĂli juĝ – to tylko bryzgoszczelne.

Wbïazienkach trzeba zachowaÊ minimalne odlegïoĂci pomiÚdzy urzÈdzeniami elektrycznymi abwannami oraz kabinami prysznicowymi (rys. 6).
Èczniki sterujÈce oĂwietleniem zwystrefa III
kle umieszcza siÚ na zewnÈtrz ïazienki ibwtedy
moĝna zastosowaÊ zwykïy, abnie bryzgoszczelny osprzÚt.

Ile kosztuje modernizacja instalacji elektrycznej?

Najlepiej od razu dokïadnie ustaliÊ z elektrykiem zakres prac oraz ich caïkowity koszt.
DziÚki temu unikniemy nieporozumieñ. OczywiĂcie trzeba siÚ liczyÊ z tym, ĝe w starym
domu mogÈ pojawiÊ siÚ nieprzewidziane trudnoĂci, wymagajÈce dodatkowej pracy
ibpowodujÈce wzrost kosztów.
Typowy sposób rozliczania to ustalenie stawki za tzw. punkt elektryczny – gniazdo
wtyczkowe, wypust oĂwietleniowy do ĝyrandola itp. Waĝne, by jednoznacznie ustaliÊ,
co przezeñ rozumiemy. Czy wypust oĂwietleniowy wraz z ïÈcznikiem na Ăcianie to
jeden czy dwa punkty? Jako punkt jest zwykle liczone takĝe zamontowanie kaĝdego
aparatu (wyïÈcznika nadmiarowoprÈdowego, zegara sterujÈcego itp.) w rozdzielnicy oraz
wykonanie kilkumetrowej bruzdy na przewody. Trzeba ustaliÊ, czy cena obejmuje takĝe
zaszpachlowanie bruzd itp.
Wykonanie jednego punktu to koszt od 30 do 50 zï.

Kupno materiaïów do wykonania instalacji najlepiej powierzyÊ wykonawcy. NajczÚĂciej
moĝe on kupowaÊ w hurtowniach z rabatem dla staïego klienta oraz zapïaciÊ niĝszÈ
stawkÚ podatku VAT. OczywiĂcie trzeba z nim wczeĂniej ustaliÊ, jaki osprzÚt (gniazda,
ïÈczniki itp.) chcemy zastosowaÊ, bo ma to wpïyw na estetykÚ pomieszczeñ.
Przybliĝone koszty typowych elementów to:
– przewód 3 × 2,5 mm2 (do gniazd) – 220 zï/100 m;
– przewód 3 × 1,5 mm2 (do oĂwietlenia) – 170 zï/100 m;
– wyïÈcznik nadmiarowoprÈdowy do obwodów jednofazowych – 10 zï;
– wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy – 100 zï;
– rozdzielnica – od 50 zï;
– gniazdo, ïÈcznik oĂwietleniowy itp. – od 10 zï;
– puszka instalacyjna – 1 zï.

PRZYDATNE ADRESY
APATOR
056 61 91 295
BERKER
061 817 99 00
KONTAKT SIMON 032 32 46 300

126

pl

BUDUJEMY DOM

www.apator.eu
www.berker.pl
www.kontakt-simon.com.pl

LEGRAND
MOELLER ELECTRIC
OSPEL

0801 133 084
022 320 50 50
032 673 70 28

www.legrand.pl
www.moeller.pl
www.ospel.com.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
1–2/2010

122-126_BD1_2_modernizacja_instal_elektr.indd 126

Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUK TÓW!

2009-12-22 16:57:32

