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UrzÈdzenia elektryczne w naszym otoczeniu sÈ tak powszechne, ĝe bez
nich nie moglibyĂmy funkcjonowaÊ. Kiedy buduje siÚ nowy dom, moĝna
i warto zadbaÊ o to, by instalacja elektryczna byïa bezawaryjna i nie zabrakïo w nim gniazd na urzÈdzenia uïatwiajÈce ĝycie codzienne. Tym bardziej ĝe brak prÈdu w wielu domach oznacza równieĝ brak wody, bo nie
dziaïa zestaw hydroforowy, oraz ogrzewania, bo choÊ kocioï jest na gaz
czy wÚgiel, to jego osprzÚt i pompa c.o. sÈ zasilane elektrycznie.
b

a

Rys. 1. PrzyïÈcza elektryczne: (a)
napowietrzne, (b) kablowe: z linii
napowietrznej oraz (c) kablowej
c
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PrzyïÈcze
PrzyïÈcze ïÈczy nieruchomoĂÊ z sieciÈ energetycznÈ. Moĝe byÊ ono kablowe (przewody
umieszczone sÈ w ziemi) lub napowietrzne
(rys. 1). PrzyïÈcza napowietrzne sÈ bardziej podatne na uszkodzenia np. przez piorun, ïamiÈce siÚ drzewa lub gaïÚzie, jednak ich wykonanie jest ïatwiejsze i tañsze, co moĝe przesÈdzaÊ
o wyborze, gdy przyïÈcze jest dïugie (kilkadziesiÈt metrów). Przewody przyïÈcza muszÈ
byÊ usytuowane w bezpiecznej odlegïoĂci od
innych obiektów (rys. 2).
ZïÈcze to skrzynka, umieszczona najczÚĂciej
w linii ogrodzenia, do której prowadzi przyïÈcze. W skrzynce tej znajduje siÚ licznik energii
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Rys. 2. Minimalne odlegïoĂci elementów przyïÈcza napowietrznego od miejsc, w których byïoby ïatwo o jego uszkodzenie lub przypadkowe dotkniÚcie

Projekt
Instalacja elektryczna powinna byÊ wykonana na podstawie projektu. JeĂli projekt domu
pochodzi z katalogu i zawiera teĝ czÚĂÊ elektrycznÈ (czasem projektu instalacji elektrycznej nie ma wcale), bardzo czÚsto wymaga ona
znacznych zmian albo opracowania od nowa.
W projekcie katalogowym dokumentacja elektryczna moĝe byÊ bowiem bardzo daleka od naszych oczekiwañ – pralkÚ, lodówkÚ, sprzÚt audio
czy wreszcie ěródïa Ăwiatïa, kaĝdy woli rozmieĂciÊ po swojemu.
W ramach adaptacji gotowych projektów domów bardzo czÚsto sÈ w nich przesuwane Ăciany,
zmieniane funkcje pomieszczeñ, rodzaj ogrzewa-

nia czy wentylacji. Wszystko to wymaga zmian
w instalacji elektrycznej, zwïaszcza jeĂli elektrycznoĂÊ ma byÊ wykorzystana do ogrzewania
lub przygotowania ciepïej wody, co wiÈĝe siÚ
z wiÚkszym, wzglÚdem typowego projektu, zapotrzebowaniem na moc, wykonaniem dodatkowych obwodów zasilajÈcych itp.
Projekt jest teĝ bardzo pomocny, gdy ustalamy
zakres prac z wykonawcÈ. Elektryk podejmuje siÚ
jego wykonania za okreĂlonÈ sumÚ, dziÚki czemu nie ma niejasnoĂci w rozliczeniach.
Uwaga! JeĂli wykonawca ma jakieĂ uwagi i propozycje do projektu, to warto je wnikliwie rozwaĝyÊ, proszÈc oczywiĂcie o uzasadnienie. Rady
instalatora mogÈ okazaÊ siÚ cenne, tym bardziej
ĝe czasem dopiero w istniejÈcym budynku widaÊ, ĝe zaproponowane na etapie projektowania
rozwiÈzanie jest niepraktyczne.

Instalacja wedïug potrzeb

Dobrze wykonana instalacja to
taka, której dziaïania nie zauwaĝamy. Gniazda sÈ tam, gdzie ich
potrzebujemy, rÚka sama odnajduje ïÈczniki lamp, a one oĂwietlajÈ wszystko tak, jak wymaga
tego charakter pomieszczenia.
OsiÈgnÈÊ taki stan tym ïatwiej,
im bardziej konkretne sÈ nasze
Najlepiej jeĂli caïy widoczny osprzÚt pochodzi z jednej serii
plany urzÈdzenia wnÚtrz – wiemy,
Brak uziomu. Skuteczny uziom jest niezbÚdgdzie stanie kanapa, fotel do czytania, odbiorny dla bezpieczeñstwa wewnÚtrznej instalacji
nik TV, ïóĝka w sypialni, sprzÚt audio i gdzie
domowej, a takĝe odgromowej. Chodzi nie tylko
ma byÊ stanowisko komputera.
o bezpieczeñstwo mieszkañców, ale równieĝ
Niezaleĝnie od koniecznoĂci wykonania
urzÈdzeñ domowych. Najbardziej wraĝliwe na
gniazd w pobliĝu wszystkich tych miejsc,
w kaĝdym pomieszczeniu powinno byÊ oĂwiefot. Ospel

i osprzÚt zabezpieczajÈcy. PrzyïÈcze moĝe byÊ
wykonane jako docelowe lub budowlane, zwane prowizorkÈ. Korzystanie z prowizorki wiÈĝe
siÚ z nieco wyĝszymi opïatami za energiÚ elektrycznÈ (tzw. prÈd budowlany). PrzyïÈcze moĝe
byÊ takĝe wykonane jak docelowe, choÊ na razie
bÚdziemy rozliczani wedïug taryfy budowlanej.
Wówczas po zakoñczeniu budowy wystarczy
podpisaÊ nowÈ umowÚ, a ĝadne zmiany techniczne w przyïÈczu nie bÚdÈ potrzebne.
Uwaga! JeĂli zapotrzebowanie na moc bÚdzie
w domu duĝe (ponad 20 kW), to na czas budowy korzystne moĝe byÊ zawarcie umowy
na duĝo mniejszÈ moc (np. 5 kW). WysokoĂÊ
opïat w taryfie budowlanej w duĝym stopniu
zaleĝy wïaĂnie od zadeklarowanego zapotrzebowania na moc. PrzyïÈcze dobrze jest jednak
wykonaÊ jako dostosowane do docelowego obciÈĝenia i po zakoñczeniu budowy wystÈpiÊ
jedynie o zwiÚkszenie przydziaïu mocy.

Zbyt maïo gniazd i ěródeï Ăwiatïa. Tuĝ po
przeprowadzce do nowego domu moĝe siÚ okazaÊ, ĝe za maïo jest gniazd do podïÈczenia urzÈdzeñ elektrycznych – zwïaszcza w kuchni.
UrzÈdzeñ elektrycznych wciÈĝ przybywa, czego
wielu autorów nie uwzglÚdnia w projektach.
W nowoczesnej kuchni nie powinno byÊ tak, by
po to, by wïÈczyÊ mikser, trzeba byïo wyïÈczaÊ
ekspres do kawy czy mikrofalówkÚ… Takĝe
w pokojach zdarza siÚ rozmieszczenie gniazd
tylko na dwóch Ăcianach, wskutek czego bez
przedïuĝacza nie da siÚ np. wïÈczyÊ lampki przy
ïóĝku. W pomieszczeniach czÚsto teĝ bywa zbyt
ciemno, bo co prawda lamp jest tyle, co w naszym dotychczasowym mieszkaniu, ale pomieszczenia sÈ dwa razy wiÚksze!
Do dobrego rozmieszczenia gniazd i lamp juĝ
na etapie projektu trzeba sporo doĂwiadczenia
i wyobraěni, bo na dïugo przed przeprowadzkÈ
trzeba zdecydowaÊ, gdzie stanÈ poszczególne
sprzÚty. Moĝna to sobie uïatwiÊ, gdy juĝ stojÈ
Ăciany, zaznaczajÈc kredÈ na podïodze, gdzie
stanÈ sprzÚty, jak bÚdÈ siÚ otwieraïy skrzydïa
drzwi, którÚdy bÚdzie siÚ przechodziïo do garderoby czy podchodziïo do schodów itp. DziÚki
temu ïatwiej bÚdzie zauwaĝyÊ potrzebÚ oĂwietlenia w jakimĂ miejscu czy poĝÈdanÈ lokalizacjÚ
gniazda lub ïÈcznika. Warto przewidzieÊ moĝliwoĂÊ podïÈczenia w przyszïoĂci wiÚkszej liczby
urzÈdzeñ elektrycznych niĝ w poprzednim
mieszkaniu czy domu oraz wykonania wiÚkszej
liczby gniazd niĝ wynika z liczby urzÈdzeñ planowanych „do przeprowadzki" – na razie moĝna
pozostawiÊ na wysokoĂci przyszïych gniazd zaĂlepione puszki montaĝowe.
Uwaga! Na zewnÈtrz domu lub w garaĝu warto
wykonaÊ gniazdo zasilane trójfazowo (siïowe).
Moĝe siÚ okazaÊ potrzebne podczas remontów
– do zasilania betoniarki, piïy itp. urzÈdzeñ.
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uszkodzenia sÈ telewizory, komputery itp, a wiÚc
urzÈdzenia stosunkowo drogie.
Najïatwiejszy do wykonania i zarazem najtañszy jest tzw. uziom fundamentowy, ale trzeba
o nim pamiÚtaÊ na bardzo wczesnym etapie budowy domu, bo ukïada siÚ
go z taĂmy lub prÚtów staTrudne miejsca
lowych w dolnej czÚĂci ïawy
Garaĝ, wiatroïap, pofundamentowej. Inne romieszczenia gospodardzaje uziomu (otokowy, piocze, piwnica, warsztat. Do
nowy) moĝna wykonaÊ naoĂwietlenia tych pomieszwet przy istniejÈcym domu,
czeñ, do których wchodzi
ale jest to zdecydowanie
siÚ tylko na krótko, najbardziej kïopotliwe i koszlepiej zastosowaÊ ĝarówtowne.
ki zwykïe lub halogeno½le okreĂlone zapotrzewe, które osiÈgajÈ peïnÈ
bowanie na moc. O wykojasnoĂÊ zaraz po wïÈczerzystaniu urzÈdzeñ elekniu i nie sÈ zbyt wraĝlitrycznych duĝej mocy – a do Ogrzewacze przepïywowe majÈ niewielkie
we na czÚste wïÈczanie
takich naleĝÈ urzÈdzenia wymiary ale ich zapotrzebowanie na moc
i wyïÈczanie. Wobec spogrzewcze (kuchenki, kotïy jest bardzo duĝe
sobu uĝytkowania lamp
elektryczne, podgrzewacze przepïywowe itp.)
nie ma sensu stosowaÊ do nich drogich ener– powinno siÚ decydowaÊ juĝ na etapie projektu,
gooszczÚdnych Ăwietlówek, zwïaszcza ĝe mogÈ
a nie dopiero w trakcie budowy. Inaczej moĝe siÚ
ĂwieciÊ sïabo ze wzglÚdu na niskÈ temperaturÚ
okazaÊ, ĝe trzeba z nich zrezygnowaÊ albo przyw takich pomieszczeniach, szkodliwa moĝe byÊ
ïÈcze wykonaÊ od nowa.
teĝ dla nich panujÈca tam wilgotnoĂÊ, a same
Rzeczywiste zapotrzebowanie domu na moc
ěródïa Ăwiatïa bywajÈ naraĝone na uszkodzezaleĝy nie tylko od mocy zainstalowanych w nim
nia mechaniczne. EnergooszczÚdne ĂwieturzÈdzeñ, ale teĝ od sposobu ich uĝytkowania.
lówki mogÈ w takich trudnych warunkach
Gdy nie mamy w domu urzÈdzeñ grzewczych
pracowaÊ znacznie krócej niĝ deklaruje pro(kocioï elektryczny, ogrzewacze wody, kuchnia
ducent, a wiÚc ich stosowanie po prostu siÚ
elektryczna), zwykle wystarcza moc o poïowÚ
nie opïaca.
mniejsza niĝ wynikajÈca z zsumowania mocy
W pomieszczeniach gospodarczych i gajednostkowej wszystkich urzÈdzeñ elektrycznych,
raĝach warto zastosowaÊ oprawy odporne
bo one nigdy nie pracujÈ wszystkie jednoczeĂnie.
na pyï, wilgoÊ i uszkodzenia (klasy co najW domach z piecami akumulacyjnymi i ogrzewamniej IP 44).
niem podïogowym urzÈdzenia te pracujÈ zwykle
Kuchnie. Tu dobre bÚdÈ zarówno ĝarówki,
w godzinach nocnych (gdy ceny energii sÈ niĝjak i Ăwietlówki, pod warunkiem ĝe te ostatnie
sze), a wówczas nie korzysta siÚ z innych urzÈbÚdÈ dawaïy naturalne odwzorowanie kolorów
dzeñ. Ponadto w instalacjach moĝna okreĂliÊ
(tzw. Ăwietlówki trójpasmowe i de luxe), inapriorytet pracy – np. gdy korzystamy z kuchenki
czej trudno bÚdzie oceniÊ ĂwieĝoĂÊ produktów
elektrycznej, automatycznie zostaje wyïÈczone
ĝywnoĂciowych i ostateczny wyglÈd potraw.
elektryczne ogrzewanie podïogowe. NajwiÚksze
Bardzo waĝne jest intensywne, ale równomierchwilowe zapotrzebowanie na moc charakteryne oĂwietlenie blatów roboczych, bez uciÈĝlizuje przepïywowe ogrzewacze wody, które pracuwych odblasków od oĂwietlanych powierzchni.
jÈ krótko – tylko gdy gorÈca woda pïynie z kranu,
Najlepsze sÈ pod tym wzglÚdem dobrej jakoĂci
ale ich moc moĝe przekraczaÊ 20 kW (wygodne
Ăwietlówki rurowe w specjalnych niskich oprakorzystanie z prysznica zapewnia ogrzewacz
wach (ok. 5 cm wysokoĂci). Takie Ăwietlówki
o mocy 18 kW, a z umywalki – co najmniej 4,5 kW).
o dïugoĂci ok. 80 cm majÈ moc 20 W, co odpoJeĂli wiÚc rano domownicy zechcÈ równoczeĂnie
wiada zwykïej ĝarówce 75–100 W.
korzystaÊ z dwóch ïazienek, to ïÈczny pobór mocy
Najpopularniejsze zaĂ w roli oĂwietlenia
moĝe siÚgaÊ 40 kW.
blatów ĝarówki halogenowe nie sÈ godne poZbyt maïa liczba obwodów. Standardowo
lecenia – ich punktowe Ăwiatïo mÚczy oczy,
przyjmuje siÚ, ĝe jednego obwodu nie powinno
odbija siÚ od blatów i daje ostrÈ granicÚ Ăwiatïa i cienia.
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¿arówki zwykïe lub halogenowe bÚdÈ najlepszym
wyborem w pomieszczeniach gospodarczych, garaĝach itp.; bo osiÈgajÈ peïnÈ
jasnoĂÊ zaraz po wïÈczeniu

OĂwietlenie blatu najlepiej
umieĂciÊ bezpoĂrednio nad nim,
pod szafkami wiszÈcymi. Nawet
bardzo silna lampa umieszczona
centralnie pod sufitem nie speïni
dobrze tego zadania, bo na blat bÚdzie padaï nasz cieñ (rys. 3).
W kuchniach trzeba teĝ koniecznie zaplanowaÊ odpowiedniÈ liczbÚ gniazd,
tak by bez problemu moĝna byïo podïÈczyÊ
czajnik elektryczny, ekspres do kawy, mïynek, mikser czy robot kuchenny, a takĝe radio itp. urzÈdzenia.
azienki, toalety. Ze wzglÚdu na to, ĝe to
tych pomieszczeñ wchodzi siÚ czÚsto, ale na
krótko, najlepiej sprawdzÈ siÚ w nich ĝarówki
zwykïe i halogenowe, których Ăwiatïo nadaje
przyjemny, naturalny odcieñ skórze, co uïatwia
i uprzyjemnia takie zabiegi jak makijaĝ czy golenie. Lustro nad umywalkÈ oraz toaletkÈ powinno siÚ oĂwietliÊ intensywnie, lecz równomiernie – najlepiej lampami umieszczonymi
po obu ich stronach. OĂwietlenie ogólne ïazienek nie musi byÊ intensywne.
W pobliĝu wanien i brodzików prysznicowych wyznacza siÚ strefy bezpieczeñstwa,
w których nie wolno umieszczaÊ ïÈczników,
gniazd ani urzÈdzeñ elektrycznych, chyba ĝe
sÈ zasilane bezpiecznym, bardzo niskim napiÚciem (zwykle 12 V). ZasiÚg stref pokazano
na rysunku 4. JeĂli planujemy zainstalowaÊ
w ïazience wentylator wyciÈgowy, to oczywiĂcie nie moĝna zapomnieÊ o doprowadzeniu doñ zasilania.
WejĂcie do domu, podjazd, brama na posesjÚ. O doborze ěródeï Ăwiatïa decyduje tu spofot. Osram

Uwaga na bïÚdy

tlenie ogólne – zwykle lampa sufitowa
lub kinkiety. Miejscowe ěródïa Ăwiatïa – lampy stojÈce, biurkowe, nocne,
oĂwietlajÈce blaty robocze, oĂwietlenie
dekoracyjne (efektowe) – dopasowuje siÚ
do funkcji, jakÈ ma peïniÊ. Poniĝej omówienie miejsc, których oĂwietlenie przysparza najwiÚcej kïopotów.

Typowa moc
domowych urzÈdzeñ
elektrycznych
przepïywowy ogrzewacz wody 4–24 kW
(zaleĝnie od wydajnoĂci)
pojemnoĂciowy podgrzewacz wody
1,5–2,5 kW
pïyta kuchni elektrycznej
8–10 kW
piekarnik elektryczny
2–2,5 kW
czajnik elektryczny
2 kW
pralka automatyczna
2 kW
zmywarka
1–1,5 kW
odkurzacz
1,5 kW
urzÈdzenie hydroforowe
0,8–1,5 kW
grzejnik elektryczny
1–2 kW

Instalacja elektryczna

a

b

Uwaga na bïÚdy

Rys. 3. OĂwietlenie blatu roboczego w kuchni: a) lampami umieszczonymi pod szafkami wiszÈcymi; b)
lampÈ umieszczonÈ pod sufitem lub w pobliĝu górnej krawÚdzi szafki wiszÈcej

sób pracy oĂwietlenia: staïy, gdy lampÚ uruchamia np. czujnik zmierzchowy, lub chwilowy,
gdy steruje niÈ np. czujnik ruchu. Do oĂwietlenia o charakterze staïym najlepsze bÚdÈ lampy stosowane takĝe jako oĂwietlenie uliczne, zwïaszcza ĝarówki sodowe niskoprÚĝne,
które sÈ wyjÈtkowo energooszczÚdne i bardzo trwaïe, choÊ nie nadajÈ siÚ do czÚstego zaïÈczania. W roli oĂwietlenia chwilowego najlepiej zastosowaÊ ĝarówki halogenowe.
OczywiĂcie wszystkie oprawy powinny byÊ
odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ciekawym rozwiÈzaniem sÈ oprawy najazdowe, które moĝna umieĂciÊ w podjeědzie, choÊ w peïni sprawdzÈ siÚ one pod
warunkiem, ĝe podjazd bÚdzie zawsze starannie odĂnieĝony, co najïatwiej zapewniÊ
przez zainstalowanie kabli grzejnych (przeciwoblodzeniowych).
Èczniki
Gdy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia,
powinniĂmy móc bez trudu, intuicyjnie zna-

leěÊ ïÈcznik uruchamiajÈcy oĂwietlenie. Zwykle
umieszcza siÚ go wiÚc po tej samej stronie co
klamka drzwi, na wysokoĂci 140 cm (niekiedy niĝej ze wzglÚdu na dzieci). Gdy drzwi sÈ
dwuskrzydïowe, dobrze sprawdzi siÚ tzw. ïÈcznik schodowy, którym moĝna zapalaÊ i gasiÊ
Ăwiatïo z dwóch miejsc (np. po obu stronach
drzwi). Èczniki schodowe dobrze sprawdzajÈ
siÚ takĝe w dïugich korytarzach i oczywiĂcie
na schodach. JeĂli dodaÊ do nich ïÈczniki krzyĝowe, to Ăwiatïo moĝna bÚdzie zapalaÊ i gasiÊ
z dowolnej liczby miejsc. Alternatywnym rozwiÈzaniem jest zastosowanie tzw. przeïÈczników bistabilnych (montowanych zwykle
w rozdzielnicy) oraz dowolnej liczby ïÈczników impulsowych (tzw. dzwonkowych).
Praktycznym rozwiÈzaniem jest stosowanie
w korytarzach, ïazienkach czy w pobliĝu schodów ïÈczników z diodÈ elektroluminescencyjnÈ, które ïatwo odnaleěÊ w ciemnoĂci.
W pomieszczeniach mokrych (ïazienki, pralnie) stosuje siÚ osprzÚt bryzgoszczelny (klasy IP 44).

strefa I

strefa III

0,6 m

strefa II

2,25 m

strefa 0

Rys. 4. Wokóï wanien i brodzików trzeba wyznaczyÊ strefy bezpieczeñstwa. UrzÈdzenia zasilane z sieci
oraz gniazda i ïÈczniki mogÈ znajdowaÊ siÚ dopiero poza strefÈ II

tworzyÊ wiÚcej niĝ 10 gniazd lub 20 ěródeï Ăwiatïa.
Do wygodnej eksploatacji to czÚsto zbyt wiele –
zgodnie z tÈ zasadÈ w domu jednorodzinnym
wszystkie ĝyrandole i kinkiety mogïyby byÊ zasilane z jednego obwodu, a wiÚc jeĂli zdarzyïaby siÚ
w nim jakaĂ awaria, wskutek której zostanie wyïÈczony, to w caïym domu zapadnie ciemnoĂÊ.
Podobnie nieracjonalne jest zasilanie z jednego obwodu wszystkich gniazd na jednej kondygnacji (choÊby to byïy tylko dwie sypialnie
w niewielkim domu). Podczas remontów czy
odnawiania pomieszczeñ trzeba by wtedy ciÈgnÈÊ przedïuĝacze z innej kondygnacji, co byïoby bardzo uciÈĝliwe.
Nawet na jednej kondygnacji ěródïa Ăwiatïa
powinny byÊ zasilane z róĝnych obwodów, dziÚki temu w razie awarii jednego moĝna bÚdzie
korzystaÊ z innego. To szczególnie waĝne
w pobliĝu schodów – schodzenie po nich
w ciemnoĂci jest po prostu niebezpieczne.
Podziaï gniazd na obwody powinien byÊ praktyczny i logiczny: osobne obwody mogÈ tworzyÊ
gniazda w jednym niewielkim pomieszczeniu
albo w kilku pomieszczeniach po tej samej stronie od wejĂcia do domu (i umieszczonej
w jego pobliĝu rozdzielnicy).
W duĝych pomieszczeniach, takich jak salon,
korzystne jest zasilanie gniazd z wiÚcej niĝ jednego obwodu.
Uwaga! JeĂli wspóïpracuje ze sobÈ kilka sprzÚtów elektronicznych, np. komputer, monitor
i drukarka czy telewizor wraz z kinem domowym, to powinny byÊ zasilane z tego samego
obwodu, w przeciwnym razie w niekorzystnych
warunkach moĝe dojĂÊ do ich uszkodzenia.
Nierównomierne obciÈĝenie faz. Moĝe to
byÊ przyczynÈ zakïóceñ w pracy instalacji
(a nawet uszkodzenia przewodów) oraz wpïywaÊ niekorzystnie na dziaïanie sieci. ChoÊ do
wiÚkszoĂci domów doprowadza siÚ zasilanie
trójfazowe, czyli tzw. siïÚ (400 V), wiÚkszoĂci
domowych urzÈdzeñ wystarcza zasilanie jednÈ
fazÈ (230 V). Podziaï obwodów na róĝne fazy jest
jednak korzystny, takĝe dlatego, ĝe zdarzajÈ siÚ
awarie sieci, w wyniku których zostaje wyïÈczone napiÚcie tylko niektórych faz, a wówczas nie
zostaniemy caïkowicie pozbawieni prÈdu.
Uwaga! UrzÈdzenia zasilane trójfazowo,
np. pompy, czy sprÚĝarki pomp ciepïa wymagajÈ zwykle zabezpieczenia, które wyïÈcza je w razie zaniku jednej z faz, gdyĝ inaczej mogïoby
dojĂÊ do ich uszkodzenia.
SprzÚty instalowane na staïe bez wydzielenia
obwodów. UrzÈdzenia, które sÈ instalowane na
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Warto pamiÚtaÊ o detalach, np. podĂwietlanej
tabliczce z numerem domu

Automatyka
Praktycznie w kaĝdej instalacji warto uwzgldniÊ elementy automatyki – niekoniecznie
zïoĝone, tworzÈce rozbudowane systemy jak
w instalacjach nazywanych inteligentnymi.
Na pewno warto rozwaĝyÊ zastosowanie nastÚpujÈcych urzÈdzeñ:
– czujniki ruchu oraz czujniki zmierzchowe poïÈczone z lampami na zewnÈtrz domu;
– czujniki ruchu wspóïpracujÈce z lampami
oĂwietlajÈcymi w godzinach nocnych schody
i korytarze wewnÈtrz domu. Nie muszÈ one
uruchamiaÊ zasadniczych ěródeï Ăwiatïa, lecz
jedynie sïabsze – dodatkowe, których Ăwiatïo
nie oĂlepia osób wstajÈcych w nocy np. do ïazienki;
– zegary sterujÈce pracÈ podgrzewaczy wody
i pieców akumulacyjnych, gdy za zuĝywany
przez nie prÈd rozliczamy siÚ dwutaryfowo;
– wyïÈczniki pierwszeñstwa, wyïÈczajÈce
chwilowo np. ogrzewanie podïogowe, gdy korzystamy z kuchenki elektrycznej, tak by nie
przeciÈĝaÊ instalacji.

Wykonanie
instalacji
Instalacja elektryczna powinna byÊ wykonana przez
elektryka z uprawnieniami
wykonawczymi – zgodnie
z projektem technicznym.
Projekt zaĂ musi byÊ zgodny z wymaganiami narzuconymi przez zakïad energetyczny.
Przewody
W instalacjach domowych
stosuje siÚ tylko przewody
miedziane (aluminiowe sÈ dopuszczalne, tylko
jeĂli przekrój ĝyï przekracza 10 mm2). Typowy
przekrój przewodów w obwodach:
– gniazd – 2,5 mm2;
– oĂwietlenia – 1,5 mm2.
fot. Moeller

staïe, jak pralki, lodówki czy kuchenki, sÈ
w wiÚkszym stopniu naraĝone na wyïÈczenie
wskutek awarii, jeĂli sÈ zasilane z obwodu
wspólnego z innymi urzÈdzeniami. Zamraĝarki,
chïodziarki itp. urzÈdzenia AGD doĂÊ duĝej
mocy lepiej zatem zasilaÊ odrÚbnymi obwodami: mniejsze wtedy bÚdzie ryzyko, ĝe w wyniku
awarii instalacji w czasie naszej nieobecnoĂci
wyïÈczy siÚ lodówka czy rozmrozi zamraĝarka
peïna zapasów.
Zabezpieczanie wyïÈcznikami róĝnicowoprÈdowymi zbyt wielu obwodów. Jeden wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy zabezpieczajÈcy caïÈ
instalacjÚ domowÈ to nie jest dobre rozwiÈzanie,
bo awaria jakiegoĂ sprzÚtu w jednym obwodzie
pozbawia prÈdu caïy dom tak dïugo, aĝ uda siÚ
zlokalizowaÊ przyczynÚ i odïÈczyÊ wadliwe urzÈdzenie (lub obwód). Jeszcze gorzej, jeĂli uszkodzeniu ulegnie sam wyïÈcznik. Zdecydowanie
lepiej, jeĂli kilka odrÚbnych wyïÈczników róĝnicowoprÈdowych zabezpiecza: 1) oĂwietlenie,
2) gniazda, 3) kuchenkÚ oraz 4) urzÈdzenia, których wyïÈczenie jest szczególnie kïopotliwe, np.
lodówka czy zestaw hydroforowy.
Obwody, z których korzystamy na zewnÈtrz
domu (np. gniazda i oĂwietlenie w ogrodzie),
warto zabezpieczyÊ wyïÈcznikami o wiÚkszej
czuïoĂci (np. 15 zamiast 30 mA), bo poraĝenie
moĝe mieÊ powaĝniejsze skutki, gdy stoimy
bezpoĂrednio na ziemi.
Uwaga! SprawnoĂÊ wyïÈczników róĝnicowoprÈdowych naleĝy kontrolowaÊ nie rzadziej niĝ raz
w miesiÈcu. Po naciĂniÚciu przycisku testowego
umieszczonego na obudowie sprawny wyïÈcznika powinien wyïÈczyÊ zasilanie chronionego obwodu.
Brak wygodnego dostÚpu
do rozdzielnicy. Kïopoty
z tym zwiÈzane odczuwa siÚ
juĝ podczas pierwszej domowej awarii, która zwykle wymaga wïÈczania i wyïÈczania
któregoĂ z obwodów elektrycznych. Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝe nie chodzi tylko o wygodÚ na co dzieñ, lecz takĝe
wzglÚdy bezpieczeñstwa:
moĝliwoĂÊ szybkiego wyïÈczenia zasilania, gdy dojdzie
np. do poraĝenia lub poĝaru.
WielkoĂÊ rozDlatego rozdzielnica, w której
dzielnicy powinzbiegajÈ siÚ obwody instala- na zapewniaÊ
cji domowej, powinna byÊ wygodÚ montaĝu
umieszczona w pobliĝu wej- i moĝliwoĂÊ roz-
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Uwaga na bïÚdy

UrzÈdzenia duĝej mocy mogÈ wymagaÊ
grubszych przewodów; wymóg taki powinien byÊ podany w projekcie.
Przewody w obwodach jednofazowych sÈ
trójĝyïowe, w trójfazowych (siïowych) zaĂ
piÚcioĝyïowe. Ale w przypadku zastosowania dwuklawiszowych ïÈczników oĂwietleniowych (tzw. Ăwiecznikowych) od ïÈcznika (lub
od puszki instalacyjnej) do lampy powinien
byÊ uïoĝony przewód czteroĝyïowy.
Przewody powinny byÊ ïÈczone tylko
w puszkach. Praktycznym rozwiÈzaniem jest
wykorzystanie w tym celu gïÚbokich puszek
instalacyjnych, w których umieszczane sÈ
ïÈczniki i gniazda.
Uwaga! Przewody naleĝy ïÈczyÊ specjalnymi
zïÈczkami, a nie przez skrÚcenie ich ĝyï. Takie
skrÚcane poïÈczenie nie jest pewne i niemoĝliwa jest kontrola jego stanu.
Ukïadanie instalacji
Przewody moĝna ukïadaÊ nastÚpujÈco:
w tynku – to najpopularniejsze rozwiÈzanie – stosunkowo niedrogie, bo nie wymaga
wykonywania bruzd. Przewody muszÈ zostaÊ
pokryte warstwÈ tynku gruboĂci co najmniej
0,5 cm;
pod tynkiem, w bruzdach Ăciennych – mniej
popularne, bo bardziej pracochïonne rozwiÈzanie. Warto je zastosowaÊ, gdy Ăciana ma zostaÊ pokryta okïadzinÈ (np. pïytkami ceramicznymi). JeĂli przewód zostanie umieszczony
w rurce z tworzywa sztucznego (tzw. peszlu), to w razie koniecznoĂci bÚdzie moĝna go
wymieniÊ, nie niszczÈc powierzchni Ăciany;
na tynku (po wierzchu) – rozwiÈzanie ïatwe
w wykonaniu, ale maïo estetyczne. Przewody
trzeba osïoniÊ listwami z tworzywa sztucznego, a w warsztatach – nawet odpornymi na
uszkodzenia rurkami metalowymi;
wewnÈtrz Ăcian szkieletowych – z zabezpieczeniem peszlem. Ukïadanie instalacji tym
sposobem jest szybkie i ïatwe;
w korytkach lub rurkach – zatopionych
w wylewce podïogowej lub uïoĝonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Przewody prowadzi siÚ wzdïuĝ liniach prostych – poziomo lub pionowo, nigdy na skos
przez ĂcianÚ. Zalecane jest wydzielenie na instalacjÚ elektrycznÈ strefy w okreĂlonej odlegïoĂci od podïogi, sufitu oraz otworów okiennych i drzwiowych.
Uwaga! JeĂli blisko siebie biegnie kilka przewodów, to przed naïoĝeniem tynku naleĝy
pokryÊ je siatkÈ tynkarskÈ albo pozostawiÊ
pomiÚdzy nimi przerwy, inaczej tynk nie bÚdzie miaï dobrej przyczepnoĂci i moĝe w tym
miejscu odpadaÊ.

fot. Zamel

Instalacja elektryczna

Programatory czasowe pozwalajÈ zautomatyzowaÊ pracÚ np. urzÈdzeñ grzewczych

Koszty
NajczÚĂciej wykonawcy uzaleĝniajÈ koszt robocizny od liczby tzw. punktów elektrycznych
– gniazd, lamp itp. Koszt wykonania jednego
punktu to 30–50 zï. Niestety przy tym sposobie

rozliczania czÚsto dochodzi do nieporozumieñ
pomiÚdzy wykonawcÈ a inwestorem – czy dwa
sÈsiednie gniazda w jednej ramce to jeden, czy
dwa punkty? Czy jako punkt naleĝy liczyÊ zainstalowanie kaĝdego aparatu w rozdzielnicy?
Czy lampa sufitowa i uruchamiajÈcy jÈ ïacznik
na Ăcianie to jeden, czy dwa punkty?
Dlatego lepiej, jeĂli umówimy siÚ na wykonanie instalacji zgodnie z konkretnym projektem, pïacÈc za jego peïnÈ realizacjÚ. Wówczas
wÈtpliwoĂci nie bÚdzie.
Koszty materiaïów mogÈ byÊ zaĂ bardzo róĝne, szczególnie dotyczy to widocznych elementów osprzÚtu (gniazda, ïÈczniki), w przypadku
których kilkukrotne róĝnice cen nie sÈ niczym
niezwykïym. Zwykle wykonawca moĝe taniej
kupiÊ materiaïy, gdyĝ moĝe liczyÊ na rabaty
w hurtowniach.
Ceny materiaïów sÈ nastÚpujÈce:
przewody 3×2,5 mm (gniazda)
– 220 zï/100 m;
przewody 3×1,5 mm (oĂwietlenie)
– 170 zï/100 m;
wyïÈcznik nadmiarowy do obwodów jednofazowych
– 10 zï;
wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy
– 100 zï;
ïÈcznik oĂwietleniowy, gniazdo
– od 10 zï.

Uwaga na bïÚdy
Ăcia do domu, w widocznym miejscu, na wysokoĂci wzroku dorosïego czïowieka.
Zbyt maïa rozdzielnica. Jest to utrudnienie
w rozbudowie instalacji – np. o zegary sterujÈce
lub inne elementy automatyki. Aby w takiej sytuacji nie trzeba byïo wymieniaÊ rozdzielnicy na
wiÚkszÈ, tÚ, o której decydujemy budujÈc dom,
lepiej zaplanowaÊ z pewnym zapasem. Ponadto
osprzÚt umieszczony w wiÚkszej rozdzielnicy ma
zapewnione lepsze chïodzenie.
Uziemianie metalowych baterii na rurociÈgach z tworzyw. BïÈd ten powoduje zwiÚkszenie, a nie zmniejszenie zagroĝenia poraĝeniem. Tylko jeĂli rurociÈgi sÈ metalowe, baterie
czerpalne powinny zostaÊ poïÈczone przewodem (w izolacji ĝóïto-zielonej) i uziemione. Do
niedawna wymagano teĝ uziemienia metalowej
wanny, nawet jeĂli rurociÈg kanalizacyjny jest
plastikowy, choÊ takĝe zwiÚksza to zagroĝenie.
Niektórzy instalatorzy mogÈ byÊ jednak nieĂwiadomi tych zmian.
Przewody elektryczne uïoĝone poniĝej rur
wodociÈgowych i kanalizacyjnych. To powaĝny bïÈd, poniewaĝ w razie uszkodzenia rurociÈgu przewody zostanÈ zalane.
REKLAMA
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