
REMONT

Niesprawna instalacja elektryczna mo¿e stanowiæ powa¿ne zagro¿enie – nawet dla ¿ycia miesz-

kañców domu. Zagra¿a te¿ samemu domowi, bo mo¿e byæ przyczyn¹ zwarcia i po¿aru. 

Ocena stanu starej instalacji
Wymianê instalacji elektrycznej poprzedziæ powinno:

sprawdzenie stanu przewodów, tablicy rozdzielczej i puszek przy³¹czeniowych, 

pomiar rezystancji izolacji i ochrony przeciwpora¿eniowej.

Sprawdzenia i pomiarów powinien dokonaæ uprawniony elektryk.

Przewody wymagaj¹ wymiany, jeœli maj¹ uszkodzon¹ izolacjê; wymieniæ trzeba tak¿e stare

przewody wykonane jeszcze z aluminium. Do wymiany kwalifikuj¹ siê równie¿ uszkodzone

i nadtopione gniazda i w³¹czniki. Przy tej okazji wymienia siê równie¿ star¹ tablicê

rozdzielcz¹ wyposa¿on¹ w bezpieczniki topikowe („korki”) na now¹ wyposa¿on¹ 

w wy³¹czniki nadmiarowopr¹dowe i wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy. Wymieniæ trzeba te¿

wszystkie elementy instalacji naprawiane domowymi sposobami np. drutem.

Remont
pod napiêciem

Zwarcie, po¿ar, 

pora¿enie.

Niesprawna instalacja 

jest bardzo 

niebezpieczna

Katarzyna Olêdzka
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Modernizacjê instalacji elektrycznej wyko-

nuje siê tak¿e w nowych domach. Zdarza siê

tak, gdy nowa instalacja zosta³a Ÿle zaprojek-

towana – nie przewidziano w niej wystarcza-

j¹cej liczby gniazdek. Niekiedy bardzo liczne

gniazda i w³¹czniki nie wystarcz¹, by insta-

lacja by³a funkcjonalna: mog¹ byæ tak rozlo-

kowane, ¿e konieczne jest stosowanie prze-

d³u¿aczy. Modernizacja jest wtedy okazj¹, by

uwzglêdniæ nie tylko wszystkie punkty

œwietlne, ale i wszystkie urz¹dzenia. Liczba

instalowanych gniazdek powinna byæ wiêk-

sza ni¿ liczba planowanych urz¹dzeñ, aby

w krótkim czasie nie zaistnia³a ponownie ko-

niecznoœæ stosowania przed³u¿aczy.

Wa¿na jest nie tylko liczba planowanych

urz¹dzeñ, ale i ich moc. Mo¿e siê okazaæ ko-

nieczne wykonanie nowych obwodów. Urz¹-

dzenia pobieraj¹ce szczególnie du¿o pr¹du, jak

kuchenki elek-

tryczne, bojlery, hydrofory, grzejniki akumula-

cyjne, pralki, zmywarki powinny byæ pod³¹-

czone do w³asnych obwodów. Dotyczy to rów-

nie¿ niektórych narzêdzi i urz¹dzeñ, z których

korzysta siê w ogrodzie, gara¿u lub pomiesz-

czeniu gospodarczym np. sprê¿arka, spawarka,

sto³owa pi³a tarczowa czy elektro-hydrauliczny

podnoœnik do samochodu. Dodatkowo warto

pomyœleæ o instalacji trójfazowej w przypadku

p³yty grzewczej w kuchni, a takie gniazdo

mo¿e byæ równie¿ przydatne w gara¿u. Doda-

nie obwodów czêsto wi¹¿e siê ze zmian¹ roz-

dzielnicy.

Nowa rozdzielnica
W nowoczesnych rozdzielnicach zamiast

bezpieczników topikowych stosuje siê apara-

turê modu³ow¹. W rozdzielnicy znajduje siê

szyna instalacyjna o znormalizowanych wy-

miarach. Poszczególne modu³y umieszcza siê

na szynie. Liczba modu³ów, które mo¿na

umieœciæ w jednej rozdzielnicy oznacza jej

pojemnoœæ i wskazuje, jakiej mocy urz¹dze-

nia bêdzie mo¿na do niej pod³¹czyæ. Przyj-

muje siê, ¿e minimalna liczba modu³ów

w domowej rozdzielnicy to 24.

Rozdzielnica zbiera wszystkie obwody

elektryczne z domu i ogrodu. Znajduj¹ siê

w niej wy³¹czniki i ochronniki, które zabez-

pieczaj¹ obwody na wypadek ró¿nych awa-

rii: chroni¹ instalacjê przed skutkami zwar-

cia lub przeci¹¿enia, chroni¹ sprzêt podatny

na skoki napiêcia – przed przepiêciami

(gwa³towny, krótkotrwa³y i du¿y wzrost na-

piêcia w sieci elektrycznej), a u¿ytkowników

– przed pora¿eniem pr¹dem.

Rozdzielnica to najczêœciej metalowa lub

plastikowa skrzynka, któr¹ – zale¿nie od

modelu – umieszcza siê na powierzchni

œciany lub w tynku. Jej wielkoœæ powinna

byæ tak dobrana, aby mog³a pomieœciæ

wszystkie zabezpieczenia i aby zosta³o

w niej miejsce na rozbudowê instalacji

elektrycznej. Wzglêdy bezpieczeñstwa

przemawiaj¹ za tym, ¿eby rozdzielnica

by³a umieszczona w pobli¿u drzwi wej-

œciowych, bo wtedy w razie po¿aru ³atwo

mo¿na od³¹czyæ instalacjê.

Rodzaje wy³¹czników
Ka¿dy z obwodów pod³¹czonych do roz-

dzielnicy musi mieæ w³asny wy³¹cznik nad-

miarowopr¹dowy, a grupa kilku obwodów –

wspólny wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy. 

Wy³¹czniki nadmiarowopr¹dowe. Maj¹

one ró¿n¹ charakterystykê czasowo-pr¹do-

w¹, od której zale¿y, w jakich sytuacjach

nast¹pi roz³¹czenie obwodu. Do niektórych

obwodów mog¹ byæ pod³¹czone urz¹dze-

nia, o du¿ym chwilowym poborze pr¹du

podczas rozruchu, np. pompa do wody czy

niektóre elektronarzêdzia. Do nich stosuje

siê wy³¹czniki typu C i D, które umo¿li-

wiaj¹ krótkotrwa³y pobór pr¹du o natê¿e-

niu znacznie przekraczaj¹cym wartoœæ 

nominaln¹ wy³¹cznika. Do obwodów ob-

s³uguj¹cych oœwietlenie i ogrzewanie sto-

suje siê wy³¹czniki typu B, które umo¿li-

wiaj¹ niewielki wzrost pobieranego pr¹du.

Do jednego wy³¹cznika pod³¹cza siê obwód

obs³uguj¹cy maksymalnie 10 gniazdek lub

20 punktów oœwietleniowych. Pr¹d nomi-

nalny w takim obwodzie to najczêœciej 

16 A dla gniazdek i 10 A dla oœwietlenia,

ale powinien byæ dopasowany do pod³¹-

czanych urz¹dzeñ.

wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy

ogranicznik przepiêæ 

lampka sygnalizacyjna

wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy

styczniki modu³owe 

do sterowania oœwietleniem

wy³¹czniki nadpr¹dowe jednofazowe

Rozdziel-

nica jest zamy-

kan¹ skrzynk¹,

w której mon-

tuje siê apara-

ty elektryczne

Im bardziej rozbudowana instalacja, tym wiêcej powinno byæ obwodów elektrycznych

Wa¿na jest nie tylko liczba planowanych

urz¹dzeñ, ale i ich moc

fo
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Wymiana  instalacji elektrycznej

Wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe. Ich stoso-

wanie jest wymagane przez obowi¹zuj¹ce prze-

pisy. Zadaniem aparatów jest chroniæ u¿ytkow-

ników przed pora¿eniem przy dotkniêciu obu-

dowy urz¹dzenia, w którym nast¹pi³o uszko-

dzenie izolacji, dotkniêcia przewodu pod na-

piêciem lub zacisków w gniazdku lub w³¹cz-

niku. W³¹czniki te porównuj¹ pr¹d p³yn¹cy

w przewodach: fazowym i neutralnym, a gdy

ró¿nica tych pr¹dów przekroczy wartoœæ uru-

chomienia wy³¹cznika (zwykle 30 mA), od³¹-

czaj¹ zasilanie. Ró¿nica taka mo¿e siê poja-

wiæ, gdy urz¹dzenia elektryczne zawilgotniej¹

lub gdy  zostanie uszkodzona izolacja przewo-

dów. Wówczas przez przewód izoluj¹cy na-

piêcie dostaje siê do obudowy i przez osobê

dotykaj¹c¹ obudowê urz¹dzenia pop³ynie

pr¹d do masy (ziemi), czyli pr¹d wyp³ywaj¹cy

przewodem fazowym rozga³êzia siê – czêœæ

„wraca” przewodem neutralnym, a czêœæ (nie-

wielka cz¹stka) „ucieka” przez cz³owieka do

ziemi. Zatem pr¹d w przewodzie neutralnym

jest mniejszy ni¿ w przewodzie fazowym. 

T¹ ró¿nicê wykrywa wy³¹cznik ró¿nicowopr¹-

dowy i od³¹cza zasilanie. Dotyczy to zw³aszcza

starego sprzêtu, wiêc jeœli wy³¹cznik czêsto

i systematycznie od³¹cza zasilanie, nale¿y od-

szukaæ przyczynê i usun¹æ j¹.

W domu powinny byæ zainstalowane

trzy wy³¹czniki ró¿nicowopr¹dowe: jeden

– do obwodów w pomieszczeniach tzw.

Ograniczniki przepiêæ ochraniaj¹ urz¹dzenia in-

stalacji elektrycznej przed poœrednimi uderzeniami

pioruna lub przepiêciami pochodz¹cymi z sieci

energetycznej

Wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy roz³¹cza obwód

natychmiast po wykryciu tzw. pr¹du up³ywu, to

znaczy, gdy wartoœæ pr¹du wp³ywaj¹cego do ob-

wodu nie pokrywa siê z wartoœci¹ pr¹du wracaj¹-

cego z obwodu 

fo
t.
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bezpiecznik (wy³¹cznik nadmiarowopr¹dowy)

16A
i przewód o przekroju ¿y³y

2,5 mm2
to typowe parametry dla obwodu 

z gniazdkami

bezpiecznik (wy³¹cznik nadmiarowopr¹dowy)

10 A
i przewód o przekroju ¿y³y

1,5 mm2
to typowe parametry dla obwodu z punktami

œwietlnymi

Obecnie instalowane wy³¹czniki nadmiarowo-

pr¹dowe maj¹ konstrukcjê modu³ow¹ i dostosowa-

ne s¹ do montowania na szynach w rozdzielnicach
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Wy³¹czenie obwodu w chwili pojawienia siê ró¿nicy

w wartoœciach pr¹dów p³yn¹cych w przewodach L i N 

wywo³anej up³ywem niebezpiecznego pr¹du przez cia³o

cz³owieka

Miejsce porównania pr¹dów

p³yn¹cych w przewodach L i N

Obwód kontrolny umo¿liwiaj¹cy sprawdzenie

zdolnoœci wy³¹cznika do poprawnego dzia³ania

L
1 10000 mmA

30 mmA

9970 mmA
N

1

Zasilanie

Up³yw pr¹du przez

cz³owieka jest spo-

wodowany poja-

wieniem siê 

niebezpiecznego

napiêcia dotyko-

wego na obudowie

urz¹dzenia (np.

pralki) z powodu

jej uszkodzenia

lub zalania wod¹
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mokrych (np. ³azienka, pralnia), drugi – do

obwodów w pozosta³ych pomieszczeniach,

a trzeci – do obwodów zewnêtrznych. Nie

powinno siê montowaæ wy³¹cznika central-

nego – do wszystkich obwodów jednocze-

œnie. Awaria w jednym z obwodów odcina-

³aby wtedy zasilanie ca³ej instalacji.

Do odbiorników prowadzi siê trzy przewody –

fazowy L, neutralny N i ochronny PE.

Wy³¹czniki pierwszeñstwa. S¹ to urz¹-

dzenia instalowane sporadycznie. Montuje

siê je w domach z ogrzewaniem elektrycz-

nym. Chroni¹ instalacjê przed przeci¹¿e-

niem – automatycznie wy³¹czaj¹ ogrzewanie

podczas pracy urz¹dzenia pobieraj¹cego

du¿o pr¹du, a gdy urz¹dzenie to koñczy

swoj¹ pracê, ponownie w³¹czaj¹ ogrzewanie.

Ochronniki, czyli ograniczniki przepiê-

ciowe. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ka¿da nowo-

powstaj¹ca lub modernizowana instalacja

elektryczna musi mieæ zamontowane ogra-

niczniki przepiêæ. Wynika to z obowi¹zuj¹-

cych przepisów.

Zdarza siê niestety, ¿e ograniczniki s¹ po-

mijane w rozdzielnicy. Dlatego warto zapytaæ

swojego elektryka, czy nie zapomnia³ o ich

zamontowaniu.

Ograniczniki przepiêæ chroni¹ instalacjê

elektryczn¹ i urz¹dzenia przed bezpoœrednimi

i poœrednimi wy³adowaniami atmosferyczny-

mi (ograniczniki klasy B). Zabezpieczaj¹ tak¿e

przed przepiêciami, które mog¹ pojawiæ siê

w sieci zasilaj¹cej (aparaty klasy C). 

Ograniczniki, jak sama nazwa wskazuje,

ograniczaj¹ przepiêcia do takiego poziomu,

który jest akceptowalny przez urz¹dzenia

elektryczne zamontowane w naszym domu.

W sytuacji, gdy ograniczniki przepiêæ s¹ po-

prawnie dobrane i zamontowane, nie bêdzie

przypadków z uszkodzeniami sprzêtu AGD,

RTV w trakcie wy³adowañ atmosferycznych. 

Zamontowanie samej listwy z zabezpiecze-

niami nie ochroni nas, je¿eli nie zamontuje-

my w rozdzielnicy ograniczników przepiêæ.

Listwa jest jednym z elementów chroni¹-

cych, ale nie mo¿e byæ jedynym.

Przewody
Gruboœæ przewodów dostosowuje siê do ich

d³ugoœci oraz przewidywanego poboru pr¹du

lub przewidywanej mocy odbiorników pod³¹-

czonych do sieci (gniazda). Informacja taka

znajduje siê na tabliczce znamionowej urz¹-

dzenia. Orientacyjnie przyjmuje siê, ¿e w insta-

lacjach domowych wykonywanych z przewo-

dów miedzianych nie powinien on przekra-

czaæ:

14-14,5 A – w ¿y³ach o przekroju 1,5 mm2,

19 A – w ¿y³ach 2,5 mm2.

Doboru odpowiedniego okablowania powi-

nien dokonaæ fachowiec. 

Sposób uk³adania nowych przewodów za-

le¿y od tego jak by³a poprowadzona stara in-

stalacja. Jeœli w bruzdach pod tynkiem, nie

da siê jej usun¹æ bez rozkuwania œcian, to

stare przewody mo¿na pozostawiæ w œcia-
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Kolor przewodu informuje o jego przeznaczeniu. Kolor czarny lub br¹zowy oznacza przewód fazowy

(L), niebieski – neutralny (N), natomiast przewody ochronne (PE) maj¹ ¿ó³to-zielone paski

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa ³azienkê dzieli siê na strefy, w których mo¿na instalowaæ okreœlony

osprzêt elektryczny

fo
t.
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W³¹czniki œwia-

t³a s¹ jednymi z naj-

bardziej widocznych

elementów instala-

cji elektrycznej, dla-

tego przy ich wybo-

rze nale¿y siê kiero-

waæ nie tylko wzglê-

dami praktycznymi,

ale i estetycznymi

Strefa I

(do 0,6 m)

Strefa 0Strefa II

(06-2,4 m)

oœwietlenie

w³¹cznik

instalacja
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Sposób rozmieszczenia gniazd i w³¹czników  w pomieszczeniu
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