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Instalacja elektryczna 

powinna by  wygodna 

i odpowiada  szcze-

gólnym potrzebom 

konkretnej rodziny, 

ale ka da powinna by

przede wszystkim 

bezpieczna. Wspó -

czesne zabezpieczenia 

ró ni  si  od spotyka-

nych jeszcze w star-

szych domach. Jaka 

powinna by  instala-

cja, by ponadto nie 

wymaga a modernizacji 

przez wiele lat, 

a pomieszcze  nie 

szpeci y przed u acze? 

RAPORT

ELEKTRYCZNO
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Bezpieczny
pr d

Wspó czesne instalacje elektryczne s  na 

tyle skomplikowane, e ich projektowa-

nie i wykonanie wymaga namys u i wiedzy. 

To zadanie dla dobrego elektryka, jednak 

my sami tak e powinni my umie  okre-

li , czego oczekujemy: jakie i gdzie urz -

dzenia elektryczne chcemy mie  w domu, 

jakie chcemy zainstalowa ród a wiat a, 

gdzie b dziemy korzysta  z ró nych urz -

dze  np. kuchennych i ile ich mamy itp. Bez 

tego efekt pracy nawet najlepszego specja-

listy nas nie zadowoli. Warto przy tym nie-

co wybiec my lami w przysz o  i przewi-

dzie  zasilanie sprz tów, które zapewne 

kiedy  kupimy. Na etapie budowy wykona-

nie dodatkowych obwodów i gniazd jest nie-

porównywalnie mniej k opotliwe i znacznie 

ta sze ni  pó niejsze przerabianie gotowej 

instalacji. W miejscach  przysz ych gniaz-

da mo na na razie zostawi  tylko za lepio-

ne puszki.

Dobry plan
Cho  nie jest to wymagane przepisami, za-

wsze warto zamówi  projekt lub chocia

schemat instalacji, a podczas robót zrobi

zdj cia pomieszcze , gdy wida  jeszcze, któ-
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r dy biegn  przewody. Taka dokumentacja 

przydaje si  cz sto po latach, zw aszcza pod-

czas remontów. Gdy ju  wst pnie uzgodnimy 

z elektrykiem gdzie maj  znale  si gniaz-

da i czniki instalacyjne ró nych rodzajów, 

jak fachowo nazywa si  popularne „w czni-

ki” oraz ród a wiat a, warto poprosi  go, 

by zaznaczy  ich po o enie na cianach i su-

ficie. Sami mo emy dodatkowo zaznaczy

kred  na pod odze, gdzie planujemy posta-

wi  meble. Cz sto dopiero wtedy wida , czy 

ich rozmieszczenie jest wygodne, a na tym 

etapie mo emy jeszcze atwo wprowadzi

zmiany. 

Zaplanowan  wst pnie instalacj  trze-

ba podzieli  na obwody, czyli tak pod -

czy  zasilanie do grup gniazd lub punktów 

o wietleniowych (lamp), by po odci ciu za-

silania tej grupy reszta instalacji pracowa-

a normalnie. Ogólna zasada mówi, e jed-

nego obwodu nie powinno tworzy  wi cej 

ni  10 gniazd lub 20 punktów wietlnych. 

Z tego samego obwodu nie zasila si  te

gniazd i o wietlenia (oczywi cie nie dotyczy 

to lamp przeno nych). Uk ad obwodów elek-

trycznych powinien by  ponadto funkcjo-

nalny i logiczny. Nigdy np. wszystkie ród a

wiat a na danej kondygnacji, np. poddaszu, 

nie powinny tworzy  tylko jednego obwodu, 

bo w razie jego awarii znajdziemy si  tam 

w kompletnych ciemno ciach. Dobrze te , je-

li gniazda w s siednich pomieszczeniach, 

np. po dwóch stronach korytarza, s  zasi-

lane z ró nych obwodów, by w razie awarii 

czy podczas remontu atwo by o pod czy

niezb dne narz dzia elektryczne. 

Urz dzenia wi kszej mocy (powy ej

1,5 kW), takie jak czajnik elektryczny, lub 

montowane na sta e, jak kuchnie, pralki, lo-

dówki, stacjonarne grzejniki czy podgrze-

wacze wody, powinny by  zasilane ka de 

z osobnego obwodu. 

Wszystkie obwody zbiegaj  si  w tablicy 

rozdzielczej, zwanej te rozdzielnic . Jest 

to domowe centrum zasilania i sterowa-

nia, tam te  zamontowane s  elementy za-

bezpieczaj ce przed przeci eniem instala-

cji czy pora eniem pr dem. np. wy czniki 

nadmiarowopr dowe i ró nicowopr do-

we. Tablica rozdzielcza powinna znale

si  w pobli u wej cia do budynku, na wy-

soko ci wzroku doros ego cz owieka, aby 

dost p do niej by  wygodny i atwy, co jest 

wa ne, gdy trzeba szybko wy czy  napi -

cie w ca ej instalacji, na przyk ad z powo-

du po aru.

Rozdzielnica musi by  na tyle du a („z za-

pasem”), by nie wymieniaj c jej, da o si  za 

jaki  czas zamontowa  dodatkowe urz dze-

nia, np. zegary steruj ce, czy zabezpiecze-

nia. Ponadto umieszczony w niej osprz t

si  nagrzewa, a zbyt ciasno upakowany, nie 

mia by jak odda  ciep a. 

Bezpiecze stwo 
na pierwszym miejscu
Najtrudniejszym zadaniem elektryka jest za-

projektowanie i wykonanie instalacji tak, 

by by a bezpieczna, nawet je li korzysta-

j cy z niej mieszka cy, na przyk ad dzie-

ci, zachowaj  si  w sposób nierozs dny. 

Zabezpieczenia nie powinny jednak w -

cza  si  zbyt cz sto, by ich dzia anie nie 

by o uci liwe. 

Uziemienie. Zadaniem uziemienia jest 

odprowadzenie do gruntu przez tzw. uziom

niebezpiecznego napi cia, które mo e si

pojawia  np. na metalowej obudowie urz -

dze  elektrycznych (pralki, lodówki itp.). 

To jeden z najwa niejszych elementów 

wp ywaj cych na bezpiecze stwo, dlatego 

o skutecznym uziemieniu trzeba my le  ju

na etapie budowy fundamentów. Najta szy, 

a przy tym bardzo skuteczny jest uziom

fundamentowy – stalowy pr t lub p asko-

wnik (gruba stalowa ta ma zwana „bed-

nark ”) umieszczony w dolnej cz ci awy 

fundamentowej. Z uziomem tym nale y so-

lidnie po czy  pr ty zbrojenia aw – naj-

lepiej przez spawanie lub skr cenie z cz-

 W rozdzielnicy zbiegaj  si  wszystkie obwody elektryczne. Warto je czytelnie opisa

 Zegary steruj ce s  szczególnie przydatne, 

gdy korzystamy z ta szej taryfy nocnej. By si

zmie ci y, rozdzielnica musi by  do  du a

Wolt [V] Jednostka napi cia. Wi kszo

urz dze  w domu wymaga zasilania pr dem 

o napi ciu 230 V; jest to zasilanie jednofa-

zowe. Urz dzenia bardzo du ej mocy, np. 

kuchnie elektryczne, przep ywowe ogrze-

wacze wody czy niektóre elektronarz dzia 

wymagaj  napi cia 400 V, czyli zasilania trój-

fazowego (potocznie „si y”). Zastosowanie 

wy szego napi cia pozwala na u ycie prze-

wodów o mniejszym przekroju.

Amper [A] Jednostka nat enia pr du.

Najcz ciej spotyka si  j  w oznaczeniach 

wy czników nadmiarowopr dowych, mon-

towanych w tablicach rozdzielczych. W opi-

sie parametrów wy czników ró nicowopr -

dowych u ywa si  najcz ciej mniejszych 

jednostek, czyli miliamperów [mA]. 

1 mA = 1/1000 A. 

Wat [W] Jednostka mocy. W czasie pracy 

ka de urz dzenie pobiera z sieci okre lo-

n  moc. Podaje si  j  na tabliczkach zna-

mionowych czy cho by na opakowaniach 

i ba kach arówek. Cz sto u ywa si  jed-

nostki wi kszej, czyli kilowata [kW] rów-

nego 1000 W. 

Jednostki, jakich 
u ywaj  elektrycy

fo
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kami gwintowanymi. Po czenie drutem 

wi za kowym jest zdecydowanie niewy-

starczaj ce (nie zapewnia odpowiednio du-

ej powierzchni styku elementów). 

Je li nie wykonano uziomu fundamento-

wego, mo na zrobi uziom otokowy – w wy-

kopie g bokim na 0,6–0,8 m, otaczaj cym 

ca y budynek, u o y  odpowiednio gruby 

p askownik.

Mo na tak e wykona uziom pionowy,

wbijaj c w grunt specjalne pr ty, ale rozwi -

zanie to jest zdecydowanie dro sze, a w le

przewodz cym piaszczystym lub kamieni-

stym gruncie trzeba by umie ci  w ziemi 30 

takich pr tów, po 3 m ka dy, by uziom by

skuteczny!

Wy czniki nadmiarowopr dowe, ina-

czej nadpr dowe.  Potocznie (cho  nie-

prawid owo) nazywa-

ne „bezpiecznikami” 

lub „korkami”, a przez 

elektryków argonowo 

– „eskami”. Ich podsta-

wowe zadanie to ochro-

na ka dego z obwodów 

przed przeci eniem, 

gdy zostan  do nie-

go przy czone urz -

dzenia o zbyt du ej 

mocy lub gdy w tym 

obwodzie nast pi 

zwarcie. Bez tego za-

bezpieczenia mog o-

by doj  do stopienia 

izolacji przewodów, 

uszkodzenia ich y ,

a nawet po aru. 

Wy czniki ró -

nicowopr dowe. Ich 

podstawowym zada-

niem jest wy cze-

nie obwodu, gdy na-

st pi up yw pr du 

do ziemi, np. wsku-

tek dotkni cia przez kogo  przewodu bez 

izolacji lub w wyniku zwarcia przewodów. 

Ka dy wy cznik ró nicowopr dowy re-

aguje dopiero wtedy, gdy zostanie przekro-

czona pewna graniczna warto  up ywu 

pr du. Jeden wy cznik ró nicowopr dowy 

nie powinien by  zabezpieczeniem wszyst-

kich obwodów, bo je li zadzia a, to ca y

dom zostanie pozbawiony pr du. Dlatego 

np. kuchn  elektryczn  zabezpiecza si  od-

r bnym wy cznikiem.

Zwyk y u ytkownik spotyka si  najcz ciej 

z wy cznikami wysokoczu ymi o pr dzie 

znamionowym 30 mA. Mniej czu e wy cz-

niki (100 mA lub wi cej) montuje si  jako 

zabezpieczenie przeciwpo arowe. 

Wy czniki ró nicowopr dowe psuj  si

rzadko, ale i tak znacznie cz ciej ni  nad-

pr dowe. Dlatego producenci zalecaj  ich 

kontrolowanie za pomoc  przycisku „test”, 

nie rzadziej ni  raz w miesi cu. 

Rodzaje uziomów: a) fundamentowy, b) otokowy i c) pionowy. Skuteczne 

uziemienie jest niezb dne, by instalacja by a bezpieczna. Elektryk powinien 

zmierzy  jego parametry zanim instalacja zostanie oddana do u ytku

 Do sprawdzenia, czy wy-

cznik ró nicowopr dowy 

jest sprawny s u y przycisk 

„test”(tutaj ó ty)

 Wy czniki nadmiarowo-

pr dowe, nazywane s  te

„bezpiecznikami automa-

tycznymi”. Po ich zadzia a-

niu wystarczy unie  d wi-

gni , by w obwodzie znów 

pop yn  pr d

fo
t.

 L
e

g
ra

n
d

fo
t.

 M
o

e
ll

e
r 

E
le

c
tr

ic

zwód piorunochronu

przewód 

odprowadzaj cy

przewód 

odprowadzaj cy

uziom otokowy

wyprowadzenie do 

po czenia z szyn

wyrównawcz

wspornik 

podtrzymuj cy uziom 

w czasie betonowania

uziom 

(p askownik lub pr t)

fundament

ciana 

budynku

a b

c

przewód 

odprowadzaj cy

zwód piorunochronu

uziom otokowy



Wewn trzna instalacja elektryczna

BUDUJEMY DOM 7–8/2009 75

Ograniczniki przepi . Maj  za zadanie 

zabezpieczenie instalacji i przy czonych 

do niej urz dze  przed przep ywem pr -

dów o bardzo wysokim napi ciu, na przy-

k ad wskutek bliskiego uderzenia pioruna 

lub przepi  w sieci zasilaj cej. Na przepi -

cia najbardziej wra liwy jest sprz t elektro-

niczny: komputery, telewizory itp. 

Najcz ciej montuje si  kilka ograniczni-

ków ró nych klas: B, C i  D o ró nej zdolno-

ci do poch aniania energii. Ograniczniki 

poszczególnych klasy montuje si  w nast -

puj cych miejscach:

B – w z czu,

C – w rozdzielnicy (w odleg o ci co naj-

mniej 10 m od poprzedniego),

D –  bezpo rednio przed chronionym 

urz dzeniem. Do tej grupy nale  tzw. li-

stwy przeciwprzepi ciowe.

Na rynku dost pne s  te  urz dzenia klas 

B+C montowane w rozdzielnicy. 

Ograniczniki przepi  s  stosunkowo dro-

gie i mog  wymaga  wymiany po zadzia a-

niu. Ich zamontowania wymagaj  cz sto do

stawcy energii, cho  polskie prawo nie mówi 

jednoznacznie, e ich stosowanie jest zawsze 

obowi zkowe. Takiego wymogu nie ma te

np. w przepisach niemieckich czy francu-

skich oraz normach mi dzynarodowych. 

Ograniczeniu skutków przepi  s u y tak-

e odpowiednie zaprojektowanie instalacji 

domowych, tak by wszystkie kable czy ru-

roci gi metalowe by y wprowadzone do bu-

dynku w tym samym miejscu; bardzo wa -

ny jest tak e skuteczny uziom. 

Miejsca szczególne: 
azienka i kuchnia

W azienkach i kuchniach, a tak e pral-

niach zagro enie pora eniem jest szcze-

gólnie du e. Metalowe obudowy pralki, lo-

dówki czy kuchni mog  znale  si  pod 

napi ciem, a nasza skóra, je li jest mokra, 

zdecydowanie lepiej przewodzi pr d; je li 

do tego przewody wodoci gowe s  wykona-

ne z rur metalowych, to równoczesne do-

tkni cie kranu i niesprawnego urz dzenia 

elektrycznego grozi ci kim pora eniem. 

Gniazda i czniki montowane w tych po-

mieszczeniach musz  by  bryzgoszczelne, 

czyli odporne na zachlapanie wod . Takie 

gniazda s  wyposa one w charakterystycz-

ne klapki, a na opakowaniu oznaczenie 

IP 44 (lub wy sze, np. IP 55). W azienkach 

unika si  tak e umieszczania puszek cze-

niowych (np. do o wietlenia), a je li ju  s

to tak e musz  by  bryzgoszczelne. 

W azienkach trzeba zachowa  minimal-

ne odleg o ci pomi dzy urz dzeniami elek-

trycznymi a wannami oraz kabinami prysz-

a) Równoczesne dotkni cie znajduj cej si  pod 

napi ciem obudowy uszkodzonej pralki i uzie-

mionej baterii grozi ci kim pora eniem;

b) gdy bateria nie jest uziemiona, zagro enie 

jest du o mniejsze 

Ogranicznik przepi  klasy C montuje si  przed wy cznikiem ró nicowopr dowym

 wy cznik ró nicowopr dowy

ogranicznik przepi

               lampka sygnalizacyjna

wy cznik nadpr dowy trójbiegunowy 

(obwodu trójfazowego)

            wy czniki nadpr dowe jednobiegunowe 

(obwodów jednofazowych)

fo
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strefa I 
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W azienkach wydziela si  strefy zagro enia. Gniazda i czniki instaluje si  dopiero poza stref  II 
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nicowymi. czniki steruj ce o wietleniem 

zwykle umieszcza si  na zewn trz azien-

ki i wtedy mo na zastosowa  zwyk y, a nie 

bryzgoszczelny osprz t, cho  za o enie 

w tym miejscu bryzgoszczelnego nie b dzie 

przesadn  ostro no ci  – wychodz cy z ta-

kich pomieszcze  mog  mie  mokre r ce. 

Zabezpieczenia przed pora eniem do-

biera si  stosownie do materia ów, z jakich 

wykonana jest instalacja wodoci gowa. 

Je li ruroci gi s  metalowe, np. mie-

dziane, to baterie czy si  przewodami 

(miedzian  link  o izolacji ó to-zielonej 

barwy) i uziemia. S  to tzw. po czenia wy-

równawcze. Je li na baterii pojawi si  na-

pi cie z zewn trz, np. w wyniku zetkni cia 

si  metalowej rury z uszkodzonym przewo-

dem elektrycznym, uziemienie odprowadza 

wówczas pr d do ziemi. 

Gdy ruroci gi instalacji wodoci go-

wej s  wykonane z tworzywa sztuczne-

go, to baterii si  nie uziemia, bo zwi ksza-

oby to niebezpieczne skutki pora enia. 

Je li dotkniemy na przyk ad znajduj cej si

pod napi ciem obudowy uszkodzonej pral-

ki oraz równocze nie takiej uziemionej ba-

terii, to przez nasze cia o pop ynie bardzo 

du y (i niebezpieczny pr d) – jedynym ele-

mentem stawiaj cym opór jego przep ywo-

wi b dzie nasze cia o. Je li za  bateria po -

czona z ruroci giem z tworzywa nie b dzie 

uziemiona, to przep ywaj cy pr d b dzie 

niewielki – opór stawi mu nie tylko na-

sze cia o, ale tak e bardzo le przewodz ce 

rury z plastiku lub pod oga. 

Dyskusyjna jest te  kwestia uziemiania 

metalowej wanny. Dawniej, gdy rury kana-

lizacyjne by y metalowe, wanny by y i tak 

naturalnie uziemione (przez przewodz -

c  pr d metalow  rur  po czon  z ziemi ). 

Od czasu gdy ruroci gi kanalizacyjne wy-

konuje si  z tworzyw sztucznych, wanny ta-

kie nie s  ju  uziemione przez sam ruroci g. 

Je li do takiej nieuziemionej wanny wpad-

nie nam podczas k pieli suszarka, to pora-

enie nie b dzie ci kie. Gdyby natomiast 

wanna by a uziemiona, to takie pora enie 

mog oby si  sko czy mierci . Oczywi cie 

b d c w wannie, nie wolno korzysta

z urz dze  elektrycznych zasilanych z sie-

ci, jednak wiele nie wiadomych zagro enia 

osób to robi. 

Uk adanie instalacji
Przewody elektryczne uk ada si  tylko 

wzd u  linii pionowych i poziomych, nigdy 

za  skrótem na skos. Umo liwia to ich zlo-

kalizowanie np. przy wierceniu otworów 

w cianie (cho by pod ko ki do powieszenia 

obrazów). Cho  polskie przepisy (w przeci-

wie stwie np. do niemieckich) tego nie wy-

magaj , warto zastrzec pewne strefy przy 

pod odze, pod sufitem oraz w pewnej odle-

g o ci od otworów okiennych i drzwiowych 

jako miejsca przebiegu instalacji. Dzi ki 

temu b dziemy mie  w przysz o ci pew-

no , e nie uszkodzimy przewodów, np. 

przy wymianie okien. 

Przewody mo na prowadzi  w tynku, 

w bruzdach pod tynkiem, a tak e po wierz-

chu cian.

I. W tynku instalacje elektryczne uk ada 

si  najcz ciej. Dawniej stosowano przy tym 

specjalny p ytki osprz t instalacyjny (gniaz-

da, czniki), mieszcz cy si  w warstwie 

tynku. Obecnie stosuje si  zwyk e pusz-

ki instalacyjne, na które wycina si  lub wy-

kuwa odpowiednie otwory w cianach, co 

umo liwia zastosowanie dowolnych gniazd 

lub czników. 

Przewody mocuje si  do cian uchwytami 

plastikowymi lub wykonanymi z ta my alu-

miniowej.

Uwaga! Przewody musz  zosta  pokryte 

przynajmniej 0,5 cm warstw  tynku, dlatego 

jego ca kowita grubo  powinna wynie  co 

najmniej 1,5–2 cm.

Wyznaczenie pasów, w których ma przebiega  instalacja elektryczna, to dobre rozwi zanie. U atwia nam 

w przysz o ci ich lokalizacj  przy wszelkich pracach remontowych

W instalacjach domowych wolno stoso-

wa  obecnie tylko przewody o y ach mie-

dzianych, je li ich przekrój nie przekracza 

10 mm2, a przewodów o wi kszych prze-

krojach w domach jednorodzinnych si  nie 

spotyka. Typowe przewody o wietleniowe 

maj  przekroje y  1,5 mm2, a prowadz ce

do gniazd – 2,5 mm2. Najcz ciej s  to prze-

wody p askie, jednak czasem stosuje si  te

przewody okr g e.

Jakie przewody 
do domu?

Informacja o rodzaju przewodu oraz liczbie 

i przekroju y  jest umieszczona na jego izolacji

Umieszczenie przewodów w peszlach 

pozwala je w razie potrzeby wymieni  bez 

niszczenia powierzchni cian. To wa ne przede 

wszystkim w kuchniach i azienkach

fo
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Na cianach wymurowanych z elemen-

tów o bardzo niewielkiej tolerancji wymia-

rów, np. bloczków betonu komórkowego 

czonych zapraw  klejow , na których sto-

suje si  cie sze tynki wewn trzne, nie da 

si  w tynku  u o y  instalacji elektrycznej: 

w takich cianach trzeba wykona  bruzdy 

na przewody, co zwi ksza koszty. 

II. W bruzdach pod tynkiem instala-

cje uk ada si  o wiele rzadziej, bo to 

znacznie bardziej k opotliwe dla 

wykonawcy, a wi c i dro sze. 

Najcz ciej przewody w bru -

dzie os ania si  tzw. pesz-

lem, czyli karbowan , ela-

styczn  rurk  z tworzywa 

sztucznego. Umieszczenie 

przewodów w peszlach po-

zwala je w razie potrzeby wy-

mieni  bez niszczenia (kucia) 

powierzchni cian. To wa -

ne przede wszystkim w kuchniach 

i azienkach, gdzie w razie potrzeby wymia-

ny instalacji trzeba by skuwa  ok adzin

z p ytek. Peszle stosuje si  tak e wtedy, gdy 

trasa instalacji biegnie po pod odze. Uk ada 

si  je wówczas odpowiednio wcze niej, by 

zosta y na kolejnym etapie robót zakryte 

warstw  wylewki.

Uwaga! Do mocowania peszli nie nale-

y u ywa  drutu stalowego, bo w warstwie 

tynku – zw aszcza gipsowego – taki drut 

szybko koroduje, powoduj c przebarwienia 

na cianach. Zamiast niego mo na zastoso-

wa  drut miedziany z y  przewodów.

Na powierzchni cian instalacj  uk ada 

si  rzadko, bo cho  to rozwi zanie tanie, za-

zwyczaj szpeci wn trza. Przewody musz

zosta  os oni te, do czego najcz ciej u ywa 

si  plastikowych listew maskuj cych. Taki 

sposób wykonania mo na zaakceptowa

w budynkach gospodarczych, warsztatach 

i podobnych obiektach. Os ony cz sto wyko-

nuje si  wówczas ze sztywnych rur plasti-

kowych lub stalowych, by by y odporne na 

uszkodzenia.

Przewody zasilaj ce gniazda w jednym 

pomieszczeniu prowadzi si  najcz ciej od 

gniazda do gniazda. W takiej sytuacji warto 

zastosowa  tzw. uk ad pier cieniowy, w któ-

rym obwód tworzy zamkni t  p tl , bo 

przerwanie ci g o ci przewodu w jednym 

miejscu nie powoduje braku pr du w ad-

nym z gniazd.

Niekiedy, zw aszcza w du ych pomiesz-

czeniach, korzystne jest zasilanie gniazd 

z dwóch ró nych obwodów, bo wy czenie 

jednego z nich nie unieruchamia wszyst-

kich zainstalowanych w pomieszczeniu 

urz dze .

Przewody elektryczne czy si  tylko 

w puszkach instalacyjnych. Puszek nie na-

le y pokrywa  tynkiem, by w razie awa-

rii mo na by o atwo si  do nich dosta , bo 

uszkodzenia najcz ciej zdarzaj  si  w a nie 

w miejscu po cze . Do czenia przewodów 

powinno si  u ywa  specjalnych 

z czek, nie wolno natomiast 

czy  ich przez skr -

canie y , co nieste-

ty wci  si  spoty-

ka. Takie po czenia 

nie s  bezpieczne 

i nie mo liwa jest 

kontrola ich stanu. 

Najcz ciej przewody elektryczne mocuje si  do 

surowej ciany i przykrywa warstw  tynku

Je li instalacja jest prowadzona po wierzchu, to 

przewody ukrywa si  w listwach z tworzyw

 Specjalne z czki 

w bezpieczny i trwa y

sposób cz  w pusz-

kach przewody elek-

tryczne

Izolacja czarna lub br zowa – y y fazo-

we (na schematach oznaczane L). Powinny 

by  doprowadzone do zacisków z lewej stro-

ny gniazda. 

Izolacja niebieska – y y neutralne (ozna-

czane N). Nale y je doprowadzi  do zaci-

sków z prawej strony gniazda.

Izolacja ó to–zielona – przewody ochron-

ne (oznaczane PE). czy si  je ze stykiem 

ochronnym („bolcem”) gniazda. 

Je li elektryk zmienia przeznaczenie y y

przewodu na inne, ni  wynika z koloru jego 

izolacjii (co czasem jest konieczne), to powi-

nien ko ce takiej y y oznaczy  ta m  izo-

lacyjn  odpowiedniego koloru.

Nale y przestrzega  tych zasad, bo pomy-

lenie w instalacji niektórych y  (np.  L i PE) 

grozi ci kim pora eniem. Ponadto wi k-

szo czników (tzw. jednobiegunowe) 

przerywa ci g o  tylko jednej y y. Je li 

wi c b d  umieszczone na yle neutralnej, 

a nie fazowej, to np. yrandol b dzie dzia a

normalnie, jednak przy wymianie arówki 

nadal b dzie grozi o nam pora enie pr dem 

z y y fazowej, mimo e wcze niej yrandol 

wy czyli my, a pozosta e arówki nie wie-

c ! Dlatego przy wszelkich tego rodzaju pra-

cach najlepiej jest wy czy  ca y obwód 

w tablicy rozdzielczej.

 Co oznaczaj
kolory przewodów?
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Przewodów elektrycznych nie uk ada si  poni ej 

rur wodoci gowych i kanalizacyjnych, by nie zo-

sta y zalane. Nie mog  tak e styka  si  z przewo-

dami gazowymi, bo w razie uszkodzenia iskrze-

nie przewodu mog oby mie  tragiczne skutki.

L N

PE


