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WewnÚtrzna
instalacja
elektryczna
Instalacja elektryczna
powinna byÊ wygodna
i odpowiadaÊ szczególnym potrzebom
konkretnej rodziny,
ale kaĝda powinna byÊ
przede wszystkim
bezpieczna. Wspóïczesne zabezpieczenia
róĝniÈ siÚ od spotykanych jeszcze w starszych domach. Jaka
powinna byÊ instalacja, by ponadto nie
wymagaïa modernizacji
przez wiele lat,
a pomieszczeñ nie
szpeciïy przedïuĝacze?

Wspóïczesne instalacje elektryczne sÈ na
tyle skomplikowane, ĝe ich projektowanie i wykonanie wymaga namysïu i wiedzy.
To zadanie dla dobrego elektryka, jednak
my sami takĝe powinniĂmy umieÊ okreĂliÊ, czego oczekujemy: jakie i gdzie urzÈdzenia elektryczne chcemy mieÊ w domu,
jakie chcemy zainstalowaÊ ěródïa Ăwiatïa,
gdzie bÚdziemy korzystaÊ z róĝnych urzÈ-
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Bezpieczny
prÈd

dzeñ np. kuchennych i ile ich mamy itp. Bez
tego efekt pracy nawet najlepszego specjalisty nas nie zadowoli. Warto przy tym nieco wybiec myĂlami w przyszïoĂÊ i przewidzieÊ zasilanie sprzÚtów, które zapewne
kiedyĂ kupimy. Na etapie budowy wykonanie dodatkowych obwodów i gniazd jest nieporównywalnie mniej kïopotliwe i znacznie
tañsze niĝ póěniejsze przerabianie gotowej

instalacji. W miejscach przyszïych gniazda moĝna na razie zostawiÊ tylko zaĂlepione puszki.

Dobry plan
ChoÊ nie jest to wymagane przepisami, zawsze warto zamówiÊ projekt lub chociaĝ
schemat instalacji, a podczas robót zrobiÊ
zdjÚcia pomieszczeñ, gdy widaÊ jeszcze, któ-

WewnÚtrzna instalacja elektryczna

Wszystkie obwody zbiegajÈ siÚ w tablicy
rozdzielczej, zwanej teĝ rozdzielnicÈ. Jest
to domowe centrum zasilania i sterowania, tam teĝ zamontowane sÈ elementy zabezpieczajÈce przed przeciÈĝeniem instalacji czy poraĝeniem prÈdem. np. wyïÈczniki
nadmiarowoprÈdowe i róĝnicowoprÈdowe. Tablica rozdzielcza powinna znaleěÊ
siÚ w pobliĝu wejĂcia do budynku, na wysokoĂci wzroku dorosïego czïowieka, aby
dostÚp do niej byï wygodny i ïatwy, co jest
waĝne, gdy trzeba szybko wyïÈczyÊ napiÚcie w caïej instalacji, na przykïad z powodu poĝaru.
Rozdzielnica musi byÊ na tyle duĝa („z zapasem”), by nie wymieniajÈc jej, daïo siÚ za

Jednostki, jakich
uĝywajÈ elektrycy

fot. Legrand

rÚdy biegnÈ przewody. Taka dokumentacja
przydaje siÚ czÚsto po latach, zwïaszcza podczas remontów. Gdy juĝ wstÚpnie uzgodnimy
z elektrykiem gdzie majÈ znaleěÊ siÚ gniazda i ïÈczniki instalacyjne róĝnych rodzajów,
jak fachowo nazywa siÚ popularne „wïÈczniki” oraz ěródïa Ăwiatïa, warto poprosiÊ go,
by zaznaczyï ich poïoĝenie na Ăcianach i suficie. Sami moĝemy dodatkowo zaznaczyÊ
kredÈ na podïodze, gdzie planujemy postawiÊ meble. CzÚsto dopiero wtedy widaÊ, czy
ich rozmieszczenie jest wygodne, a na tym
etapie moĝemy jeszcze ïatwo wprowadziÊ
zmiany.
ZaplanowanÈ wstÚpnie instalacjÚ trzeba podzieliÊ na obwody, czyli tak podïÈ-

W rozdzielnicy zbiegajÈ siÚ wszystkie obwody elektryczne. Warto je czytelnie opisaÊ

Bezpieczeñstwo
na pierwszym miejscu

jakiĂ czas zamontowaÊ dodatkowe urzÈdzenia, np. zegary sterujÈce, czy zabezpieczenia. Ponadto umieszczony w niej osprzÚt
siÚ nagrzewa, a zbyt ciasno upakowany, nie
miaïby jak oddaÊ ciepïa.

Najtrudniejszym zadaniem elektryka jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji tak,
by byïa bezpieczna, nawet jeĂli korzystajÈcy z niej mieszkañcy, na przykïad dzieci, zachowajÈ siÚ w sposób nierozsÈdny.
Zabezpieczenia nie powinny jednak wïÈczaÊ siÚ zbyt czÚsto, by ich dziaïanie nie
byïo uciÈĝliwe.

Zegary sterujÈce sÈ szczególnie przydatne,
gdy korzystamy z tañszej taryfy nocnej. By siÚ
zmieĂciïy, rozdzielnica musi byÊ doĂÊ duĝa

fot. Legrand

czyÊ zasilanie do grup gniazd lub punktów
oĂwietleniowych (lamp), by po odciÚciu zasilania tej grupy reszta instalacji pracowaïa normalnie. Ogólna zasada mówi, ĝe jednego obwodu nie powinno tworzyÊ wiÚcej
niĝ 10 gniazd lub 20 punktów Ăwietlnych.
Z tego samego obwodu nie zasila siÚ teĝ
gniazd i oĂwietlenia (oczywiĂcie nie dotyczy
to lamp przenoĂnych). Ukïad obwodów elektrycznych powinien byÊ ponadto funkcjonalny i logiczny. Nigdy np. wszystkie ěródïa
Ăwiatïa na danej kondygnacji, np. poddaszu,
nie powinny tworzyÊ tylko jednego obwodu,
bo w razie jego awarii znajdziemy siÚ tam
w kompletnych ciemnoĂciach. Dobrze teĝ, jeĂli gniazda w sÈsiednich pomieszczeniach,
np. po dwóch stronach korytarza, sÈ zasilane z róĝnych obwodów, by w razie awarii
czy podczas remontu ïatwo byïo podïÈczyÊ
niezbÚdne narzÚdzia elektryczne.
UrzÈdzenia wiÚkszej mocy (powyĝej
1,5 kW), takie jak czajnik elektryczny, lub
montowane na staïe, jak kuchnie, pralki, lodówki, stacjonarne grzejniki czy podgrzewacze wody, powinny byÊ zasilane kaĝde
z osobnego obwodu.

Wolt [V] Jednostka napiÚcia. WiÚkszoĂÊ
urzÈdzeñ w domu wymaga zasilania prÈdem
o napiÚciu 230 V; jest to zasilanie jednofazowe. UrzÈdzenia bardzo duĝej mocy, np.
kuchnie elektryczne, przepïywowe ogrzewacze wody czy niektóre elektronarzÚdzia
wymagajÈ napiÚcia 400 V, czyli zasilania trójfazowego (potocznie „siïy”). Zastosowanie
wyĝszego napiÚcia pozwala na uĝycie przewodów o mniejszym przekroju.
Amper [A] Jednostka natÚĝenia prÈdu.
NajczÚĂciej spotyka siÚ jÈ w oznaczeniach
wyïÈczników nadmiarowoprÈdowych, montowanych w tablicach rozdzielczych. W opisie parametrów wyïÈczników róĝnicowoprÈdowych uĝywa siÚ najczÚĂciej mniejszych
jednostek, czyli miliamperów [mA].
1 mA = 1/1000 A.
Wat [W] Jednostka mocy. W czasie pracy
kaĝde urzÈdzenie pobiera z sieci okreĂlonÈ moc. Podaje siÚ jÈ na tabliczkach znamionowych czy choÊby na opakowaniach
i bañkach ĝarówek. CzÚsto uĝywa siÚ jednostki wiÚkszej, czyli kilowata [kW] równego 1000 W.

Uziemienie. Zadaniem uziemienia jest
odprowadzenie do gruntu przez tzw. uziom
niebezpiecznego napiÚcia, które moĝe siÚ
pojawiaÊ np. na metalowej obudowie urzÈdzeñ elektrycznych (pralki, lodówki itp.).
To jeden z najwaĝniejszych elementów
wpïywajÈcych na bezpieczeñstwo, dlatego
o skutecznym uziemieniu trzeba myĂleÊ juĝ
na etapie budowy fundamentów. Najtañszy,
a przy tym bardzo skuteczny jest uziom
fundamentowy – stalowy prÚt lub pïaskownik (gruba stalowa taĂma zwana „bednarkÈ”) umieszczony w dolnej czÚĂci ïawy
fundamentowej. Z uziomem tym naleĝy solidnie poïÈczyÊ prÚty zbrojenia ïaw – najlepiej przez spawanie lub skrÚcenie zïÈcz-
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a

b

zwód piorunochronu

wyprowadzenie do
poïÈczenia z szynÈ
wyrównawczÈ
Ăciana
budynku

przewód
odprowadzajÈcy

fundament

przewód
odprowadzajÈcy

uziom otokowy

wspornik
podtrzymujÈcy uziom
w czasie betonowania
uziom
(pïaskownik lub prÚt)

zwód piorunochronu

c

WyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe, inaczej nadprÈdowe. Potocznie (choÊ nieprawidïowo) nazywane „bezpiecznikami”
lub „korkami”, a przez
elektryków ĝargonowo
– „eskami”. Ich podstawowe zadanie to ochrona kaĝdego z obwodów
przed przeciÈĝeniem,

fot. Legrand

WyïÈczniki nadmiarowoprÈdowe, nazywane sÈ teĝ
„bezpiecznikami automatycznymi”. Po ich zadziaïaniu wystarczy unieĂÊ děwigniÚ, by w obwodzie znów
popïynÈï prÈd
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gdy zostanÈ do niego przyïÈczone urzÈdzenia o zbyt duĝej
mocy lub gdy w tym
obwodzie nastÈpi
zwarcie. Bez tego zabezpieczenia mogïoby dojĂÊ do stopienia
izolacji przewodów,
uszkodzenia ich ĝyï,
a nawet poĝaru.
WyïÈczniki róĝprzewód
nicowoprÈdowe. Ich
odprowadzajÈcy
uziom otokowy
podstawowym zadaniem jest wyïÈczeRodzaje uziomów: a) fundamentowy, b) otokowy i c) pionowy. Skuteczne
nie obwodu, gdy nauziemienie jest niezbÚdne, by instalacja byïa bezpieczna. Elektryk powinien
zmierzyÊ jego parametry zanim instalacja zostanie oddana do uĝytku
stÈpi upïyw prÈdu
do ziemi, np. wskutek dotkniÚcia przez kogoĂ przewodu bez
aguje dopiero wtedy, gdy zostanie przekroizolacji lub w wyniku zwarcia przewodów.
czona pewna graniczna wartoĂÊ upïywu
Kaĝdy wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy reprÈdu. Jeden wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy
nie powinien byÊ zabezpieczeniem wszystkich obwodów, bo jeĂli zadziaïa, to caïy
dom zostanie pozbawiony prÈdu. Dlatego
np. kuchnÚ elektrycznÈ zabezpiecza siÚ odrÚbnym wyïÈcznikiem.
Zwykïy uĝytkownik spotyka siÚ najczÚĂciej
z wyïÈcznikami wysokoczuïymi o prÈdzie
znamionowym 30 mA. Mniej czuïe wyïÈczniki (100 mA lub wiÚcej) montuje siÚ jako
zabezpieczenie przeciwpoĝarowe.
WyïÈczniki róĝnicowoprÈdowe psujÈ siÚ
rzadko, ale i tak znacznie czÚĂciej niĝ nadprÈdowe. Dlatego producenci zalecajÈ ich
kontrolowanie za pomocÈ przycisku „test”,
nie rzadziej niĝ raz w miesiÈcu.
fot. Moeller Electric

kami gwintowanymi. PoïÈczenie drutem
wiÈzaïkowym jest zdecydowanie niewystarczajÈce (nie zapewnia odpowiednio duĝej powierzchni styku elementów).
JeĂli nie wykonano uziomu fundamentowego, moĝna zrobiÊ uziom otokowy – w wykopie gïÚbokim na 0,6–0,8 m, otaczajÈcym
caïy budynek, uïoĝyÊ odpowiednio gruby
pïaskownik.
Moĝna takĝe wykonaÊ uziom pionowy,
wbijajÈc w grunt specjalne prÚty, ale rozwiÈzanie to jest zdecydowanie droĝsze, a w ěle
przewodzÈcym piaszczystym lub kamienistym gruncie trzeba by umieĂciÊ w ziemi 30
takich prÚtów, po 3 m kaĝdy, by uziom byï
skuteczny!

WewnÚtrzna instalacja elektryczna
a

wyïÈcznik róĝnicowoprÈdowy
ogranicznik przepiÚÊ
lampka sygnalizacyjna

fot. Moeller Electric

wyïÈcznik nadprÈdowy trójbiegunowy
(obwodu trójfazowego)

wyïÈczniki nadprÈdowe jednobiegunowe
(obwodów jednofazowych)

Ogranicznik przepiÚÊ klasy C montuje siÚ przed wyïÈcznikiem róĝnicowoprÈdowym
b

Ograniczniki przepiÚÊ. MajÈ za zadanie
zabezpieczenie instalacji i przyïÈczonych
do niej urzÈdzeñ przed przepïywem prÈdów o bardzo wysokim napiÚciu, na przykïad wskutek bliskiego uderzenia pioruna
lub przepiÚÊ w sieci zasilajÈcej. Na przepiÚcia najbardziej wraĝliwy jest sprzÚt elektroniczny: komputery, telewizory itp.
NajczÚĂciej montuje siÚ kilka ograniczników róĝnych klas: B, C i D o róĝnej zdolnoĂci do pochïaniania energii. Ograniczniki
poszczególnych klasy montuje siÚ w nastÚpujÈcych miejscach:
B – w zïÈczu,
C – w rozdzielnicy (w odlegïoĂci co najmniej 10 m od poprzedniego),
D – bezpoĂrednio przed chronionym
urzÈdzeniem. Do tej grupy naleĝÈ tzw. listwy przeciwprzepiÚciowe.
Na rynku dostÚpne sÈ teĝ urzÈdzenia klas
B+C montowane w rozdzielnicy.

Ograniczniki przepiÚÊ sÈ stosunkowo drogie i mogÈ wymagaÊ wymiany po zadziaïaniu. Ich zamontowania wymagajÈ czÚsto do
stawcy energii, choÊ polskie prawo nie mówi
jednoznacznie, ĝe ich stosowanie jest zawsze
obowiÈzkowe. Takiego wymogu nie ma teĝ
np. w przepisach niemieckich czy francuskich oraz normach miÚdzynarodowych.
Ograniczeniu skutków przepiÚÊ sïuĝy takĝe odpowiednie zaprojektowanie instalacji
domowych, tak by wszystkie kable czy rurociÈgi metalowe byïy wprowadzone do budynku w tym samym miejscu; bardzo waĝny jest takĝe skuteczny uziom.

Miejsca szczególne:
ïazienka i kuchnia
W ïazienkach i kuchniach, a takĝe pralniach zagroĝenie poraĝeniem jest szczególnie duĝe. Metalowe obudowy pralki, lodówki czy kuchni mogÈ znaleěÊ siÚ pod

strefa III
strefa I

0,6 m

strefa II

strefa 0

W ïazienkach wydziela siÚ strefy zagroĝenia. Gniazda i ïÈczniki instaluje siÚ dopiero poza strefÈ II

a) Równoczesne dotkniÚcie znajdujÈcej siÚ pod
napiÚciem obudowy uszkodzonej pralki i uziemionej baterii grozi ciÚĝkim poraĝeniem;
b) gdy bateria nie jest uziemiona, zagroĝenie
jest duĝo mniejsze

napiÚciem, a nasza skóra, jeĂli jest mokra,
zdecydowanie lepiej przewodzi prÈd; jeĂli
do tego przewody wodociÈgowe sÈ wykonane z rur metalowych, to równoczesne dotkniÚcie kranu i niesprawnego urzÈdzenia
elektrycznego grozi ciÚĝkim poraĝeniem.
Gniazda i ïÈczniki montowane w tych pomieszczeniach muszÈ byÊ bryzgoszczelne,
czyli odporne na zachlapanie wodÈ. Takie
gniazda sÈ wyposaĝone w charakterystyczne klapki, a na opakowaniu oznaczenie
IP 44 (lub wyĝsze, np. IP 55). W ïazienkach
unika siÚ takĝe umieszczania puszek ïÈczeniowych (np. do oĂwietlenia), a jeĂli juĝ sÈ
to takĝe muszÈ byÊ bryzgoszczelne.
W ïazienkach trzeba zachowaÊ minimalne odlegïoĂci pomiÚdzy urzÈdzeniami elektrycznymi a wannami oraz kabinami prysz-
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Umieszczenie przewodów w peszlach
pozwala je w razie potrzeby wymieniÊ bez
niszczenia powierzchni Ăcian. To waĝne przede
wszystkim w kuchniach i ïazienkach

Jakie przewody
do domu?

Informacja o rodzaju przewodu oraz liczbie
i przekroju ĝyï jest umieszczona na jego izolacji

nicowymi. Èczniki sterujÈce oĂwietleniem
zwykle umieszcza siÚ na zewnÈtrz ïazienki i wtedy moĝna zastosowaÊ zwykïy, a nie
bryzgoszczelny osprzÚt, choÊ zaïoĝenie
w tym miejscu bryzgoszczelnego nie bÚdzie
przesadnÈ ostroĝnoĂciÈ – wychodzÈcy z takich pomieszczeñ mogÈ mieÊ mokre rÚce.
Zabezpieczenia przed poraĝeniem dobiera siÚ stosownie do materiaïów, z jakich
wykonana jest instalacja wodociÈgowa.
JeĂli rurociÈgi sÈ metalowe, np. miedziane, to baterie ïÈczy siÚ przewodami
(miedzianÈ linkÈ o izolacji ĝóïto-zielonej
barwy) i uziemia. SÈ to tzw. poïÈczenia wyrównawcze. JeĂli na baterii pojawi siÚ napiÚcie z zewnÈtrz, np. w wyniku zetkniÚcia
siÚ metalowej rury z uszkodzonym przewodem elektrycznym, uziemienie odprowadza
wówczas prÈd do ziemi.
Gdy rurociÈgi instalacji wodociÈgowej sÈ wykonane z tworzywa sztucznego, to baterii siÚ nie uziemia, bo zwiÚkszaïoby to niebezpieczne skutki poraĝenia.
JeĂli dotkniemy na przykïad znajdujÈcej siÚ
pod napiÚciem obudowy uszkodzonej pralki oraz równoczeĂnie takiej uziemionej baterii, to przez nasze ciaïo popïynie bardzo
duĝy (i niebezpieczny prÈd) – jedynym elementem stawiajÈcym opór jego przepïywowi bÚdzie nasze ciaïo. JeĂli zaĂ bateria poïÈczona z rurociÈgiem z tworzywa nie bÚdzie
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W instalacjach domowych wolno stosowaÊ obecnie tylko przewody o ĝyïach miedzianych, jeĂli ich przekrój nie przekracza
10 mm2, a przewodów o wiÚkszych przekrojach w domach jednorodzinnych siÚ nie
spotyka. Typowe przewody oĂwietleniowe
majÈ przekroje ĝyï 1,5 mm2, a prowadzÈce
do gniazd – 2,5 mm2. NajczÚĂciej sÈ to przewody pïaskie, jednak czasem stosuje siÚ teĝ
przewody okrÈgïe.

uziemiona, to przepïywajÈcy prÈd bÚdzie
niewielki – opór stawi mu nie tylko nasze ciaïo, ale takĝe bardzo ěle przewodzÈce
rury z plastiku lub podïoga.
Dyskusyjna jest teĝ kwestia uziemiania
metalowej wanny. Dawniej, gdy rury kanalizacyjne byïy metalowe, wanny byïy i tak
naturalnie uziemione (przez przewodzÈcÈ prÈd metalowÈ rurÚ poïÈczonÈ z ziemiÈ).
Od czasu gdy rurociÈgi kanalizacyjne wykonuje siÚ z tworzyw sztucznych, wanny takie nie sÈ juĝ uziemione przez sam rurociÈg.
JeĂli do takiej nieuziemionej wanny wpadnie nam podczas kÈpieli suszarka, to poraĝenie nie bÚdzie ciÚĝkie. Gdyby natomiast
wanna byïa uziemiona, to takie poraĝenie
mogïoby siÚ skoñczyÊ ĂmierciÈ. OczywiĂcie
bÚdÈc w wannie, nie wolno korzystaÊ
z urzÈdzeñ elektrycznych zasilanych z sieci, jednak wiele nieĂwiadomych zagroĝenia
osób to robi.

Ukïadanie instalacji
Przewody elektryczne ukïada siÚ tylko
wzdïuĝ linii pionowych i poziomych, nigdy
zaĂ skrótem na skos. Umoĝliwia to ich zlokalizowanie np. przy wierceniu otworów
w Ăcianie (choÊby pod koïki do powieszenia

obrazów). ChoÊ polskie przepisy (w przeciwieñstwie np. do niemieckich) tego nie wymagajÈ, warto zastrzec pewne strefy przy
podïodze, pod sufitem oraz w pewnej odlegïoĂci od otworów okiennych i drzwiowych
jako miejsca przebiegu instalacji. DziÚki
temu bÚdziemy mieÊ w przyszïoĂci pewnoĂÊ, ĝe nie uszkodzimy przewodów, np.
przy wymianie okien.
Przewody moĝna prowadziÊ w tynku,
w bruzdach pod tynkiem, a takĝe po wierzchu Ăcian.
I. W tynku instalacje elektryczne ukïada
siÚ najczÚĂciej. Dawniej stosowano przy tym
specjalny pïytki osprzÚt instalacyjny (gniazda, ïÈczniki), mieszczÈcy siÚ w warstwie
tynku. Obecnie stosuje siÚ zwykïe puszki instalacyjne, na które wycina siÚ lub wykuwa odpowiednie otwory w Ăcianach, co
umoĝliwia zastosowanie dowolnych gniazd
lub ïÈczników.
Przewody mocuje siÚ do Ăcian uchwytami
plastikowymi lub wykonanymi z taĂmy aluminiowej.
Uwaga! Przewody muszÈ zostaÊ pokryte
przynajmniej 0,5 cm warstwÈ tynku, dlatego
jego caïkowita gruboĂÊ powinna wynieĂÊ co
najmniej 1,5–2 cm.

Wyznaczenie pasów, w których ma przebiegaÊ instalacja elektryczna, to dobre rozwiÈzanie. Uïatwia nam
w przyszïoĂci ich lokalizacjÚ przy wszelkich pracach remontowych

fot. Decora

JeĂli instalacja jest prowadzona po wierzchu, to
przewody ukrywa siÚ w listwach z tworzyw

Na Ăcianach wymurowanych z elementów o bardzo niewielkiej tolerancji wymiarów, np. bloczków betonu komórkowego
ïÈczonych zaprawÈ klejowÈ, na których stosuje siÚ cieñsze tynki wewnÚtrzne, nie da
siÚ w tynku uïoĝyÊ instalacji elektrycznej:
w takich Ăcianach trzeba wykonaÊ bruzdy
na przewody, co zwiÚksza koszty.
II. W bruzdach pod tynkiem instalacje ukïada siÚ o wiele rzadziej, bo to
znacznie bardziej kïopotliwe dla
wykonawcy, a wiÚc i droĝsze.
NajczÚĂciej przewody w bruědzie osïania siÚ tzw. peszlem, czyli karbowanÈ, elastycznÈ rurkÈ z tworzywa
sztucznego. Umieszczenie
przewodów w peszlach pozwala je w razie potrzeby wymieniÊ bez niszczenia (kucia)
powierzchni Ăcian. To waĝne przede wszystkim w kuchniach

i ïazienkach, gdzie w razie potrzeby wymiany instalacji trzeba by skuwaÊ okïadzinÚ
z pïytek. Peszle stosuje siÚ takĝe wtedy, gdy
trasa instalacji biegnie po podïodze. Ukïada
siÚ je wówczas odpowiednio wczeĂniej, by
zostaïy na kolejnym etapie robót zakryte
warstwÈ wylewki.
Uwaga! Do mocowania peszli nie naleĝy uĝywaÊ drutu stalowego, bo w warstwie
tynku – zwïaszcza gipsowego – taki drut
szybko koroduje, powodujÈc przebarwienia
na Ăcianach. Zamiast niego moĝna zastosowaÊ drut miedziany z ĝyï przewodów.
Na powierzchni Ăcian instalacjÚ ukïada
siÚ rzadko, bo choÊ to rozwiÈzanie tanie, zazwyczaj szpeci wnÚtrza. Przewody muszÈ
zostaÊ osïoniÚte, do czego najczÚĂciej uĝywa
siÚ plastikowych listew maskujÈcych. Taki
sposób wykonania moĝna zaakceptowaÊ
w budynkach gospodarczych, warsztatach
i podobnych obiektach. Osïony czÚsto wykonuje siÚ wówczas ze sztywnych rur plastikowych lub stalowych, by byïy odporne na
uszkodzenia.
Przewody zasilajÈce gniazda w jednym
pomieszczeniu prowadzi siÚ najczÚĂciej od
gniazda do gniazda. W takiej sytuacji warto
zastosowaÊ tzw. ukïad pierĂcieniowy, w którym obwód tworzy zamkniÚtÈ pÚtlÚ, bo
przerwanie ciÈgïoĂci przewodu w jednym
miejscu nie powoduje braku prÈdu w ĝadnym z gniazd.
Niekiedy, zwïaszcza w duĝych pomieszczeniach, korzystne jest zasilanie gniazd
z dwóch róĝnych obwodów, bo wyïÈczenie
jednego z nich nie unieruchamia wszystkich zainstalowanych w pomieszczeniu
urzÈdzeñ.
Przewody elektryczne ïÈczy siÚ tylko
w puszkach instalacyjnych. Puszek nie naleĝy pokrywaÊ tynkiem, by w razie awarii moĝna byïo ïatwo siÚ do nich dostaÊ, bo
uszkodzenia najczÚĂciej zdarzajÈ siÚ wïaĂnie
w miejscu poïÈczeñ. Do ïÈczenia przewodów
powinno siÚ uĝywaÊ specjalnych
zïÈczek, nie wolno natomiast
ïÈczyÊ ich przez skrÚcanie ĝyï, co niestety wciÈĝ siÚ spotyka. Takie poïÈczenia
nie sÈ bezpieczne
i nie moĝliwa jest
kontrola ich stanu.

Co oznaczajÈ
kolory przewodów?
Izolacja czarna lub brÈzowa – ĝyïy fazowe (na schematach oznaczane L). Powinny
byÊ doprowadzone do zacisków z lewej strony gniazda.
Izolacja niebieska – ĝyïy neutralne (oznaczane N). Naleĝy je doprowadziÊ do zacisków z prawej strony gniazda.
Izolacja ĝóïto–zielona – przewody ochronne (oznaczane PE). Èczy siÚ je ze stykiem
ochronnym („bolcem”) gniazda.
JeĂli elektryk zmienia przeznaczenie ĝyïy
przewodu na inne, niĝ wynika z koloru jego
izolacjii (co czasem jest konieczne), to powinien koñce takiej ĝyïy oznaczyÊ taĂmÈ izolacyjnÈ odpowiedniego koloru.
Naleĝy przestrzegaÊ tych zasad, bo pomylenie w instalacji niektórych ĝyï (np. L i PE)
grozi ciÚĝkim poraĝeniem. Ponadto wiÚkszoĂÊ ïÈczników (tzw. jednobiegunowe)
przerywa ciÈgïoĂÊ tylko jednej ĝyïy. JeĂli
wiÚc bÚdÈ umieszczone na ĝyle neutralnej,
a nie fazowej, to np. ĝyrandol bÚdzie dziaïaï
normalnie, jednak przy wymianie ĝarówki
nadal bÚdzie groziïo nam poraĝenie prÈdem
z ĝyïy fazowej, mimo ĝe wczeĂniej ĝyrandol
wyïÈczyliĂmy, a pozostaïe ĝarówki nie ĂwiecÈ! Dlatego przy wszelkich tego rodzaju pracach najlepiej jest wyïÈczyÊ caïy obwód
w tablicy rozdzielczej.

L

N

PE

Przewodów elektrycznych nie ukïada siÚ poniĝej
fot. Wago Elwag

NajczÚĂciej przewody elektryczne mocuje siÚ do
surowej Ăciany i przykrywa warstwÈ tynku

fot. M. Bïaĝejewski

WewnÚtrzna instalacja elektryczna

Specjalne zïÈczki
w bezpieczny i trwaïy
sposób ïÈczÈ w puszkach przewody elektryczne

rur wodociÈgowych i kanalizacyjnych, by nie zostaïy zalane. Nie mogÈ takĝe stykaÊ siÚ z przewodami gazowymi, bo w razie uszkodzenia iskrzenie przewodu mogïoby mieÊ tragiczne skutki.
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