
BUDUJEMY DOM 11–12/2010130

Remont/modernizacja

Instalacje elektryczne 

z lat 80. i starsze 

w wi kszo ci przypad-

ków wymagaj  wymiany 

lub co najmniej moderni-

zacji. Dlaczego? G ównie 

dlatego, e rozprowa-

dzano je na tzw. jednym 

kablu, u ywano aluminio-

wych przewodów, które 

murowano w bruzdach 

bez peszli, wywo uj c

efekt „kopi cych” 

cian, a przydzia  mocy 

ograniczano prawem. 

To wszystko sprawia, e

przestarza e instalacje 

s  powa nym zagro e-

niem dla zdrowia a na-

wet ycia domowników. 

Nowa jako
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REMONT/MODERNIZACJA

Stare instalacje elektryczne w wi kszo-

ci przypadków uniemo liwiaj  ich po-

prawne u ytkowanie, s  te  przyczy-

n  wielu tragedii. Dziej  si  tak g ównie 

z powodu z ych projektów lub – cz -

ciej – ich braku. Instalacje elektryczne 

sprzed kilkudziesi ciu lat nie spe niaj

wymogów bezpiecze stwa i nie radz

sobie z zasilaniem sprz tów, w które 

wyposa ony jest wspó czesny dom.   

Wed ug prawa instalacje elektryczna 

i piorunochronna powinny by  podda-

wane kontroli co najmniej raz na 

5 lat. Taka kontrola powinna obejmo-

wa  badanie stanu sprawno ci po -

cze , osprz tu, zabezpiecze  i rodków 

ochrony od pora e , rezystancji izola-

cji przewodów oraz uziemie  instalacji 

i aparatów. Kontrole stanu technicznego 

instalacji elektrycznych i piorunochron-

nych powinny przeprowadza  osoby po-

siadaj ce kwalifikacje wymagane przy 

wykonywaniu dozoru nad eksploata-

cj  urz dze , instalacji oraz sieci ener-

getycznych i gazowych.* W domach jed-

norodzinnych nikt jednak nie sprawdza, 

czy kontrole s  wykonywane. Trzeba 

osobi cie zleci  zbadanie stanu instala-

cji uprawnionym fachowcom (mo na ich 

znale  m.in. na stronie www.sep.com.

pl/oddzialy.html). 

Wspó czesne instalacje 
elektryczne 
Moc przy czeniowa

Dostosowywana jest do planowanych 

obci e . Aby ustali  zatem parametry 

przy cza cz cego dom z sieci , trze-

ba wst pnie oszacowa  zapotrzebowa-

nie na moc. Du e znaczenie przy tym 

maj  urz dzenia wi kszych mocy (po-

wy ej 1,5 kW) montowane na sta e – ku-

chenki, pralki, lodówki, podgrzewacze 

wody itp. Standardowo przyjmuje si ,

e dla domu jednorodzinnego moc przy-

czeniowa wynosi 12 kW. Trzeba przy 

tym doda , e je li zamierzamy korzy-

sta  z urz dze  du ej mocy, np. pieców 

akumulacyjnych, ogrzewaczy przep y-

wowych czy kot ów i kuchni elektrycz-

nych, przy cze musi by  trójfazowe. 

Dawniej wykonywano je cz sto jako 

jednofazowe bez wzgl du na indywi-

dualne potrzeby. 

*Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw, w art. 62 ust. 1.  
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Przewody – tylko z miedzi! 

W praktyce wspó czesne instalacje elek-

tryczne wykonuje si  z przewodów mie-

dzianych. Do gniazd doprowadza si  prze-

wody trój y owe, z odr bn y  ochronn

PE. Powinny mie  j  tak e przewody zasi-

laj ce ród a wiat a. Je li yrandol wspó -

pracuje z dwuklawiszowym cznikiem 

(tzw. wiecznikowym), to y  powinno 

by  a  cztery (dwie fazowe zamiast jed-

nej). Stosowane obecnie przewody maj

y y o przekroju 2,5 mm2 w obwodach za-

silaj cych gniazda oraz 1,5 mm2 w obwo-

dach o wietleniowych. Przewody zasilaj ce 

urz dzenia du ej mocy s  najcz ciej pi -

cio y owe (trzy y y fazowe) i maj  zazwy-

czaj wi kszy przekrój – zwykle 4 mm2.

W starych instalacjach rozprowadzone 

s  przewody aluminiowe dwu y owe – ze 

wspóln y  ochronno-neutraln  (oznacza-

n  PEN) o zbyt ma ym przekroju.

Jak du o obwodów? 

Liczb  obwodów ustala si  na podstawie ro-

dzaju i liczby odbiorników oraz ich mocy 

znamionowej. Ka dy odbiornik, którego 

moc jest wi ksza ni  2 kW, powinien by  za-

silany z oddzielnego obwodu. Dotyczy to 

np. hydroforu, elektrycznego podgrzewacza 

wody, kuchenki elektrycznej czy piekarni-

ka. Do oddzielnych obwodów nale y pod -

czy  lodówk  i zamra ark , eby zmniej-

szy  ryzyko wy czenia pracy którego

z tych urz dze . Oddzielne obwody powin-

ny zasila  tak e instalacj  alarmow  i kom-

puterow . W jednym obwodzie powinno 

by  maksymalnie 20 punktów o wietlenio-

wych lub 10 gniazd elektrycznych. Oprawy 

o wietleniowe i gniazda musz  by  zasilane 

z odr bnych obwodów. Do du ych pomiesz-

cze  warto doprowadzi  przynajmniej 

dwa obwody gniazd. Je li nawet który  z ob-

wodów ulegnie uszkodzeniu, nie zostanie-

my ca kowicie pozbawieni pr du. 

Poszczególne obwody s  wyposa one

w odr bne zabezpieczenia.

Stare instalacje maj  zazwyczaj zbyt ma o

wydzielonych obwodów, np. tylko jeden ob-

wód na ca e o wietlenie. Ponadto ich zabez-

pieczenia s  niewystarczaj ce. 

Co przed czym chroni? 

Przewód ochronny PE jest uziemiony i -

czy cz ci metalowe, które podczas ewen-

tualnej awarii mog  znale  si  pod napi -

ciem. Dzi ki temu podczas awarii napi cie 

nie utrzymuje si  na dost pnych cz ciach 

uszkodzonego urz dzenia, a pr d zwarcia 

powoduje zadzia anie zabezpiecze  nad-

pr dowych. Dawniej natomiast by  tylko je-

den przewód PEN, który zarówno przewodzi

pr dy robocze, jak i pe ni  funkcje ochronne.

Wy czniki nadmiarowopr dowe, ina-

czej nadpr dowe, zaliczane do grupy bez-

 Wszystkie obwody elektryczne zbiegaj  si  w roz-

dzielnicy – funkcjonalnie jest opisa  ka dy z nich

 Rozdzielnica wyposa ona w podstawowe urz -

dzenia ochronne 

Wy cznik ró nicowopr dowyOgranicznik przepi

Wy cznik nadpr dowy
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Wykonanie jednego punktu elektrycznego 

kosztuje 



BUDUJEMY DOM 11–12/2010132

Remont/modernizacja

pieczników automatycznych – chroni  prze-

wody, odbiorniki i u ytkowników przed 

skutkami zwar  i przeci e  w instalacjach 

i urz dzeniach. Ich zadaniem jest od cze-

nie obwodu od pr du w razie zwarcia lub 

przeci enia. Inaczej mog oby doj  do 

uszkodzenia przewodów, a nawet po aru. 

eby ponownie zasili  obwód, nale y pod-

nie  ma  d wigni  wy cznika. 

Dawniej funkcj  zabezpieczenia nadmia-

rowego spe nia y klasyczne bezpieczniki to-

pikowe. Po ich zadzia aniu trzeba by o wy-

mienia  je na nowe, by ponownie zapewni

funkcj  ochronn  – dlatego zosta y wyparte 

przez wygodniejsze w eksploatacji wy czni-

ki nadpr dowe.     

Wy czniki nadpr dowe montuje si  na 

specjalnej szynie w rozdzielnicy.

Wy czniki ró nicowpr dowe – chro-

ni  przed pora eniem pr dem, wy czaj c

obwód, je li dojdzie do up ywu pr du, czy-

li do tzw. przebicia. Dzieje si  to wówczas, 

gdy napi cie pojawi sie na uziemionej obu-

dowie pralki (czyli dojdzie do tzw. przebi-

cia). Czas ich reakcji jest natychmiastowy, 

po tym gdy zostanie przekroczona okre lona 

warto  up ywu pr du. Wy czniki te wy-

krywaj  znacznie mniejsze up ywy pr du, 

które – ze wzgl du na du  rezystancj  (np. 

cia a ludzkiego) – nie uruchomi yby zabez-

piecze  nadpr dowych.     

Jeden wy cznik nie powinien by  zabez-

pieczeniem dla wszystkich obwodów, bo 

awaria jednego urz dzenia pozbawi pr du 

ca y dom.

Ograniczniki przepi  – chroni  domowy 

sprz t elektryczny przed skutkami przepi ,

które powstaj  przez bliskie i dalekie wy ado-

wania atmosferyczne oraz procesy czenio-

we urz dze  pod czonych do instalacji elek-

trycznej. Ograniczniki zmniejszaj  przepi cia

– do poziomu wymaganego w danych segmen-

tach instalacji elektrycznej – i sprowadzaj

pr d wy adowczy do ziemi, zapobiegaj c tym 

samym uszkodzeniom urz dze  elektrycz-

nych. Wytrzyma o  udarowa sprz tu domo-

wego jest zbyt ma a (ok. 1,5 kV), aby znie

gwa towny skok potencja u, dlatego ogra-

niczniki s  konieczne. Bez nich dochodzi o-

by do przebicia izolacji instalacji elektrycznej 

i uszkodze  pod czonych do niej urz dze .       

Instalacja odgromowa ma za zadanie 

przej  na siebie energi  wy adowania at-

mosferycznego – pioruna – i bezpiecznie 

odprowadzi  j  do ziemi. Trzeba po czy

z ni  wszystkie elementy znajduj ce si  na 

dachu i wystaj ce ponad jego powierzch-

ni , tj. maszty antenowe, nasady kominowe 

i wywietrzniki. Przewody odprowadzaj ce 

– minimum dwa – w przypadku uderzenia 

piorunem zapewniaj  przep yw pr du z da-

chu do uziomu. Montuje si  je po przek t-

nej w naro nikach budynku. Instalacja od-

gromowa po czona jest z gruntem (ziemi )

poprzez tzw. uziom – nieizolowany metalo-

wy element – rura, pr t, blacha, p askownik 

– stalowa ta ma zwana bednark . Uziomy 

umieszcza si  w ziemi na trzy sposoby:

mo liwe do wykonania na wczesnym eta-

pie budowy domu: uziom w postaci stalowe-

go pr ta umieszcza si  w cz ci awy fun-

damentowej, najta sze i najskuteczniejsze 

rozwi zanie;

mo liwe do wykonania po posadowieniu 

domu: uziom w postaci p askownika o mini-

malnych wymiarach 25 × 4 mm umieszcza 

si  w otaczaj cym ca y dom wykopie o g bo-

ko ci 0,6–0,8 m, oddalonym od cian budyn-

ku o ok. 1 m. Otok – bednarka – musi two-

rzy  zamkni t  p tl , czyli ko ce musz  by

po czone;

uziomy w postaci specjalnych pr tów 

(szpilek) wbija si  w grunt w pobli e domu.

Rozdzielnica z zapasem 

Nowe rozdzielnice, w których zamontowa-

ne s  aparaty zabezpieczaj ce instalacj  elek-

tryczn  i urz dzenia do niej pod czone 

przystosowane s  do monta u tzw. osprz tu 

modu owego – wszystkie umieszczane w niej 

urz dzenia maj  znormalizowan  szeroko .

Wielko  rozdzielnicy dobierana jest stosow-

nie do liczby modu ów, które maj  si  w niej 

znale  z uwzgl dnieniem zapasu na ewen-

tualn  przysz  rozbudow  instalacji.

Stare rozdzielnice s  zazwyczaj zbyt 

ma e, aby pomie ci  urz dzenia nowej in-

stalacji elektrycznej. 

Kiedy naprawi , a kiedy 
wymieni ?
Stan niektórych starych instalacji elektrycz-

nych pozwala na usprawnienie ich funkcjo-

nowania jedynie dzi ki wprowadzeniu drob-

nych zmian. Zdecydowana jednak wi kszo

instalacji sprzed kilkudziesi ciu lat zmusza 

nas do ich wymiany na nowe.  

Instalacja z trój y owych przewodów mie-

dzianych

Prace modernizacyjne powinny obejmowa :

sprawdzenie stanu przewodów, zw aszcza 

w miejscach po cze ; w razie konieczno ci 

trzeba je wymieni  na nowe miedziane;

Stosowanie wy czników 

ró nicowopr dowych 

pomo e ochroni :

ciebie przed pora eniem, 

a twój dom przed 

po arem

”

”

Dobrze zaprojektowana 

i poprawnie wykonana 

instalacja odgromowa 

zabezpiecza dom przed 

piorunami prawie 

w 100%

”

”

 Instalacja odgromowa z przewodów metalowych 

– jej uk ad uzale niony jest od kszta tu dachu i ma-

teria u z jakiego jest wykonane jego pokrycie 

 Zegar steruj cy – pod czone do niego urz dze-

nia uruchamiaj  si  o okre lonej przez nas godzinie; 

trzeba uwzgl dni  go przy wyborze rozdzielnicy – 

zajmuje sporo miejsca
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monta  nowych urz dze  zabezpieczaj -

cych w rozdzielnicy, to z kolei mo e

wymusi  konieczno  jej wymiany na 

wi ksz ;

rozbudow  istniej cych obwodów o nowe 

gniazda, ewentualnie wyprowadzenie z ta-

blicy rozdzielczej nowych obwodów lub te

starych obwodów, obejmuj cych np. gniazda 

na ca ej kondygnacji i rozdzielenie na kilka 

mniejszych;

wymian  gniazd i czników o wietle-

niowych – je li s  uszkodzone.

Po ary wywo ywane uszkodzeniem 
instalacji elektrycznej – jak do nich 
dochodzi i jak im zapobiec?
Pod czanie zbyt du ej liczby urz dze  elektrycznych do przestarza ej instalacji. Stare 

instalacje elektryczne – ju  te z lat 80. – nie s  dostosowane do obci e  wywo ywanych 

wspó cze nie posiadanym sprz tem elektrycznym. Wi kszo  przewodów w takich instala-

cjach ma za ma e przekroje (które dodatkowo straci y swoje pierwotne w a ciwo ci przewo-

dzenia pr du) i w godzinach szczytu przy jednoczesnym pod czeniu du ej liczby urz dze

obwody przegrzewaj  si , a aluminium – z którego wykonywano niegdy  przewody – zaczyna 

wówczas „p ywa ”, co z kolei wywo uje przebicia i iskrzenie si  instalacji. Dodatkowo dawno 

niemodernizowana instalacja ma na ogó  sparcia  izolacj , która przewodzi pr d up ywu, 

który w skrajnych przypadkach mo e doprowadzi  do zapalenia si  tej izolacji. 

Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi tak e w stosowaniu coraz wi kszej liczby urz dze  elek-

tronicznych, które charakteryzuj  si  poborem tzw. pr du odkszta conego. Powoduje on 

zwi kszone grzanie si  przewodów, a co za tym idzie szybsze starzenie izolacji, co w konse-

kwencji prowadzi do uszkodze  izolacji i po arów.  

Ponadto dawniej wykonywane instalacje nie by y wyposa ane w zabezpieczenia przeciw-

przepi ciowe. 

W domach ze star  instalacj  najbezpieczniej b dzie wymieni  j  na now , zgodn  z obo-

wi zuj cymi wymogami. Koszt jej wymiany b dzie relatywnie niski w stosunku do strat po-

niesionych w razie po aru.         

Naprawianie zu ytych bezpieczników topikowych drutem lub gwo dziem. Podczas 

przeci e  w instalacji – wy ej opisanych – dochodzi cz sto do przepalania bezpieczników. 

Cz st  praktyk  – absolutnie niedopuszczaln  – jest naprawianie przepalonych bezpieczni-

ków topikowych drutem lub gwo dziem. Przez takie dzia anie bezpieczniki nie odcinaj  do-

p ywu pr du, gdy dochodzi do przeci e  w instalacji, w konsekwencji czego ta nadmiernie 

nagrzewa si  i traci w a ciwo ci izolacyjne. Po pewnym czasie mo e doj  do po aru.

Zu yte bezpieczniki topikowe trzeba wymieni  na nowe lub na bezpieczniki automatycz-

ne – obecnie stosowane.       

Cz sto przyczyn  po arów instalacji elektrycznych jest ponadto nieodpowiedzialne 

u ytkowanie urz dze  elektrycznych. Pozostawianie pracuj cych urz dze  tj. grza ek, e-

lazek i grzejników bez kontroli, a tak e eksploatacja niesprawnych lub samodzielnie napra-

wianych urz dze  to przyczyny po arów, które mo na wyeliminowa  jedynie poprzez rozwa -

ne  post powanie w kwestii w asnego bezpiecze stwa.

Uwaga! Po arów instalacji elektrycznej nie nale y gasi  wod , a jedynie ga nicami: prosz-

kow  lub niegow . Ponadto w przypadku po aru nale y bezzw ocznie odci  dop yw pr -

du i wezwa  Stra  Po arn  oraz Pogotowie Energetyczne (tel. 991). 

Przestarza e izolacje nie 

s  przygotowane 

do zasilania 

nowoczesnych urz dze

elektronicznych

”

”

Nasz, nie nasz licznik 
Licznik energii jest obowi zkow  cz ci

ka dej instalacji elektrycznej. Powinien by

zamontowany na cianie lub w linii ogrodze-

nia naszego domu. Rejestruje on ilo  po-

bieranej przez urz dzenia domowe energii 

elektrycznej. To my odpowiadamy za ochron

licznika przed uszkodzeniami – mechanicz-

nymi, zanieczyszczeniem, zalaniem wod

itp. Na tym jednak ko cz  si  nasze pra-

wa do licznika. 

Licznik jest w asno ci  zak adu energe-

tycznego i przez ten zak ad jest nieodp at-

nie montowany. Zak ad energetyczny zak a-

da na liczniku plomb , która uniemo liwia 

dokonywanie w nim prze cze  i napraw. 

Konsekwencj  naruszenia plomby jest kara 

pieni na. Ponadto zak ad energetyczny ma 

prawo do przeprowadzania okresowej kon-

troli liczników przez co najmniej dwóch pra-

cowników (z upowa nieniem wydanym przez 

zak ad oraz wa n  legitymacj  s u bow ).
 Skrzynka elektryczna z licznikiem – umieszczo-

na w linii ogrodzenia u atwia pracownikom zak adu 

energetycznego jej dozór i konserwacj

 Tradycyjne liczniki: (a) jednofazowy, (b) trójfazo-

wy, nowoczesny licznik uniwersalny – wielotaryfo-

wy (c)
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Instalacja z dwu y owych przewodów miedzianych 

Prace modernizacyjne powinny obejmowa :

 u o enie nowych obwodów z przewodów trój y owych (odr bnie 

od starej instalacji). Jest to bezwzgl dnie konieczne w pomieszcze-

niach o zwi kszonym zagro eniu pora eniem – azienkach, kuch-

niach, pralniach czy gara ach, w sypialniach i salonach za   mo -

na pozostawi  stare dwu y owe przewody – je li z jakiego  powodu 

musimy ograniczy  zakres prac; 

zabezpieczenie wszystkich obwodów wy cznikami ró nicowopr -

dowymi;

Uwaga! Je li konieczne jest dodanie wielu nowych gniazd, to lepiej 

zdecydowa  si  na ca kowit  wymian  okablowania i rozprowadze-

nie obwodów na nowo.

Instalacja z dwu y owych przewodów aluminiowych

Zwykle w takich instalacjach konieczna jest wymiana starych 

przewodów aluminiowych na trój y owe, niezb dne s  te  licz-

ne nowe gniazda i nowy podzia  instalacji na obwody. Dlatego naj-

rozs dniej jest wykona  instalacj  od nowa. Przed uk adaniem no-

wych przewodów nie trzeba usuwa  starych, lecz jedynie odci

od nich zasilanie. 

Nowa instalacja elektryczna 

Najwa niejsz  rzecz  dla nowej instalacji elektrycznej jest projekt. 

Wykonanie projektu ma wiele zalet:

jest pomocny podczas kolejnych remontów;

informuje, pod jakie obwody pod czone s  kontakty i gniazda 

w poszczególnych pomieszczeniach;

umo liwia oszacowanie kosztów potrzebnych materia ów i robo-

cizny;

u atwia porozumienie si  z wykonawc  – je li ten nie wywi e

si  z umowy – projekt wyka e wady instalacji. 

Inwestor powinien uzgodni  z elektrykiem, gdzie maj  znale  si

gniazda i czniki instalacyjne ró nych rodzajów oraz ród a wia-

t a – co w u ytkowanym od dawna domu nie jest trudne.

 Przewody elektryczne najcz ciej mocuje si  do surowych cian i przykrywa warstw  tynku (a). Mo na poprowadzi  je równie  po wierzchu cian – wówczas 

przewody ukrywa si  w np. w listwach przypod ogowych (b) lub kana ach instalacyjnych (c) 
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ZDANIEM EKSPERTA

W co warto dodatkowo 
wyposa y  rozdzielnic ?

Oprócz aparatury zabezpieczaj cej (ogra-

niczniki przepi , wy czniki nadpr dowe 

oraz ró nicowopr dowe) warto zastosowa

w rozdzielnicy budynku tak e inne urz dze-

nia o budowie modu owej. Przyczyniaj  si

one do zwi kszenia komfortu u ytkowania 

instalacji elektrycznej np. poprzez realizacj

funkcji sygnalizacyjnych oraz steruj cych. 

Roz cznik g ówny instalowany w roz-

dzielnicy umo liwia od czenie instalacji 

elektrycznej ca ego budynku od zasilania co jest potrzebne np. w przy-

padku jej modernizacji lub konserwacji. 

Lampki sygnalizacyjne o budowie modu owej – mog  by  wyko-

rzystane jako wska niki obecno ci ka dej z faz napi cia zasilaj ce-

go budynek. 

Warto równie  zastosowa styk pomocniczy do ograniczników 

przepi . Taki styk mo e np. za cza  odpowiedni  lampk  sygna-

lizacyjn  lub brz czyk wydaj cy sygna  d wi kowy, co b dzie stano-

wi o informacj  o konieczno ci wymiany uszkodzonego ogranicznika 

przepi . Pozwoli to unikn  sytuacji, w której instalacja elektryczna 

nie jest chroniona przed dzia aniem przepi  po uszkodzeniu ogranicz-

nika, gdyby uszkodzenie to nie zosta o zauwa one.   

Rozdzielnica to tak e dobre miejsce na zainstalowanie zegarów ste-

ruj cych np. o wietleniem zewn trznym. Na rynku dost pnych jest 

wiele rozwi za  zegarów steruj cych: z programem dziennym lub ty-

godniowym, jedno- lub dwukana owe, a tak e wersje wspó pracuj ce

z zewn trznym czujnikiem nat enia o wietlenia (wy czniki zmierzcho-

we). Urz dzenia te pozwalaj  na automatyczne za czanie o wietlenia 

zewn trznego na z góry okre lony czas (np. od godziny 20.00 do 6.00) 

lub w oparciu o poziom nat enia o wietlenia zewn trznego (od zmierz-

chu do witu).  Nierzadko umo liwiaj  nadrz dne sterowanie r czne 

czy pozwalaj  na prac  w trybie wakacyjnym (zaprzestanie za czania 

o wietlenia na czas nieobecno ci domowników) dzi ki czemu istnieje 

mo liwo  optymalnego sterowania o wietleniem, odpowiadaj cego 

indywidualnym potrzebom u ytkownika. 

Grzegorz Cupriak

Product Manager

Eaton Electric
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10 z /szt. 
za ich ekskluzywne wersje kilka razy wi cej 

Za standardowy cznik o wietleniowy lub gniazdo zap acimy ok.
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Remont/modernizacja

 Do czenia przewodów elektrycznych w nowej instalacji u ywa si  specjalnych z czek, które zapewniaj  trwa o  i bezpiecze stwo nowej instalacji 

Jaki to wydatek? 
Projekt i monta

Koszt robocizny jest ustalany wed ug stawki 

za tzw. punkt elektryczny, np. wypust o wiet-

leniowy do yrandola czy gniazdo wtyczko-

we. Wykonanie jednego punktu to koszt od 

30 do 50 z . Zanim podpiszemy umow  z wy-

konawc , sprecyzujmy co oznacza wg nie-

go „punkt”. Jako punkt mo e by  bowiem li-

czone doprowadzenie kompletnej instalacji 

do wypustu na suficie. Ale mo e by  nim tak-

e doprowadzenie przewodów do cznika 

w cianie, a instalacja od cznika do yran-

dola b dzie si  liczy a jako ju  osobny punkt. 

Warto tak e wiedzie , e jako punkt jest tak-

e liczone zamontowanie ka dego aparatu, 

np. wy cznika nadmiarowopr dowego w roz-

dzielnicy oraz wykonanie kilkumetrowej 

bruzdy na przewody.     

Materia y

Zakup materia ów najlepiej powierzy  wy-

konawcy, który mo e kupowa  w hurtow-

niach po cenach z rabatem i obni on  staw-

k  VAT. Przed tym trzeba z nim ustali , jaki 

osprz t – gniazda, czniki – chcemy zasto-

sowa , bo to ma wp yw na estetyk  pomiesz-

cze . Przybli one koszty typowych elemen-

tów to:

przewód do gniazd (3 × 2,5 mm2)

– 220 z /100 m;

przewód do o wietlenia (3 × 1,5 mm2)

– 170 z /100 m;

wy cznik nadmiarowopr dowy do obwo-

dów jednofazowych – 10 z /szt.;

wy cznik ró nicowopr dowy – 100 z /szt.;

rozdzielnica – od 50 z /szt.;

gniazdo, cznik o wietleniowy itp. – od 

10 z /szt.;

puszka instalacyjna – 1 z /szt.

Chro  swoje dzieci!
Gniazda sieciowe s  dla wielu maluchów 

bardzo interesuj cym miejscem, dlatego ch t-

nie bawi yby si  nimi – wk adaj c w nie ró -

ne przedmioty i palce. Rodzicom trudno nie-

ustannie powstrzymywa  dzieci od 

zbli ania si  do gniazd, a wystar-

czy chwila nieuwagi, aby dosz o

do nieszcz cia. Dlatego gniaz-

da warto zabezpieczy . S  na to 

dwa sposoby:

za lepki do gniazd; ma e dzieci nie 

s  w stanie ich wyj  – do tego potrzeb-

ny jest kluczyk lub druga za lepka, któr

przyk ada si  ty em i przekr ca. Na ryn-

ku dost pne s  za lepki do gniazd wtycz-

kowych, antenowych, teleinformatycznych 

i g o nikowych; 

gniazda z fabryczn  blokad  styków, któ-

r  zwalania si  po wci ni ciu specjalnej na-

k adki z plastikowym bolcem, zwanej przez 

producentów kluczem uprawniaj cym.      

adne w powy szych rozwi za  nie ob-

ci y w znacz cy sposób naszego domowe-

go bud etu. Cena za lepek to koszt ok. 7 z

za kilka sztuk. Gniazda za  z blokad  styków 

s  jedynie o ok. 4 z  dro sze od zwyk ych 

gniazd tego samego producenta i mo-

delu, ale bez blokady. 

Uwaga! Odradzamy stosowania 

gniazd z przys on  (klapk ) jako wy-

starczaj co bezpiecznych dla dzieci 

(takie gniazda maj  przede wszyst-

kim chroni  przez bryzgaj c  wod ). 

Klapki na gniazdach s  dla wi kszo ci 

dzieci zbyt atw  przeszkod  do sforsowania, 

ponadto ruchoma cz  jest dla nich tym bar-

dziej interesuj ca.  

fo
t.

 W
a

g
o

fo
t.

 K
o

n
ta

k
t 

S
im

o
n

 Gniazdo z fabryczn  blokad  styków i klucz 

uprawniaj cy
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