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Planuj¹c remont trzeba braæ pod
uwagê wymagania stawiane przez

miejscowy zak³ad energetyczny, który
przy prowadzeniu prac wymagaj¹cych
ingerencji na odcinku linii zasilaj¹cej
czy przy³¹cza mo¿e narzuciæ np. miejsce
lokalizacji licznika, rodzaj zabezpiecze-
nia g³ównego, sposób doprowadzenia
przy³¹cza. Przy ocenie stanu instalacji

warto wyodrêbniæ g³ówne jej elementy:
aparaturê zabezpieczaj¹c¹ przed skutka-
mi zwarcia i przeci¹¿enia, ochronê prze-
ciwpora¿eniow¹, przewody zasilaj¹ce
i osprzêt instalacyjny. Mo¿na przyj¹æ,
¿e  na pewno  wymiany wymagaæ bêd¹
te elemety, które bezpoœrednio wp³y-
waj¹ na bezpieczeñstwo u¿ytkowania.
S¹ to:

� bezpieczniki i gniazda bezpiecznikowe
z „naprawianymi” drutem wk³adkami,
nadpalonymi  stykami i zaciskami,
uszkodzon¹ izolacj¹;

� przewody w izolacji z gumy oraz z ¿y³a-
mi aluminiowymi;

� wszelkie  z³¹czki ze œladami korozji
i przegrzania;

� gniazda i wy³¹czniki z uszkodzon¹
obudow¹, os³abionymi lub przegrzany-
mi zaciskami.

Oczywiœcie, zakres prac bêdzie szer-
szy, jeœli instalacja wymaga nie tylko
przywrócenia pierwotnej sprawnoœci, ale
równie¿ modernizacji czy rozbudowy.
Z regu³y w instalacjach maj¹cych ponad
20 lat potrzebne bêd¹  zmiany poprawia-
j¹ce ich funkcjonalnoœæ i bezpieczeñstwo
u¿ytkowania. Najczêœciej wymagaæ to bê-
dzie  zamontowania nowej rozdzielnicy
z aparatur¹, wymiany gniazdek i wy³¹cz-
ników oraz u³o¿enia nowych obwodów
przystosowanych do zwiêkszonej liczby
i ewentualnie mocy odbiorników pr¹du.   

Modernizujemy rozdzielnicê
Rozdzielnica domowa – nazywana

równie¿ tablic¹ rozdzielcz¹ – pe³ni rolê
centrali, w której umieszcza siê ca³¹ apa-
raturê steruj¹c¹ i zabezpieczaj¹c¹ instala-
cjê wewnêtrzn¹ �. Tablice starego typu,
wykonywane czêsto z przypadkowych
materia³ów, nie s¹ przystosowane do zain-
stalowania nowoczesnych bezpieczników
oraz styczników i musz¹ byæ wymienione.
W obecnie produkowanych rozdzielni-
cach instaluje siê aparaturê modu³ow¹ na
znormalizowanej szynie instalacyjnej, co
umo¿liwia estetyczne i wygodne zamon-
towanie bogatego asortymetu tych urz¹-
dzeñ. Jako modu³ przyjêto szerokoœæ
17,5 mm, a poszczególne aparaty mog¹ zaj-
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Kompleksow¹ ocenê stanu instalacji elektrycznej
najlepiej powierzyæ uprawnionemu elektrykowi, który

nie tylko obejrzy  przewody, puszki rozdzielcze,
zabezpieczenia, ale równie¿ wykona pomiary

skutecznoœci ochrony przeciwpora¿eniowej oraz
rezystancji izolacji. Zale¿nie od tej opinii

zakres remontu mo¿e obejmowaæ tylko fragmenty
instalacji, albo trzeba bêdzie zdecydowaæ siê na jej

kompleksow¹ modernizacjê.

CCeezzaarryy JJaannkkoowwsskkii

fot.  Moeller Electric

� Skrzynka rozdzielcza (fot. Elda-Eltra)

instalacja

ELEKTRYCZNA

fot.  ABB

fot.  Ingremio-Peszel



mowaæ 1-6 modu³ów. Liczba modu³ów
oznacza równie¿ pojemnoœæ rozdzielnicy,
dziêki czemu ³atwo okreœliæ jej wielkoœæ
potrzebn¹ do zamontowania okreœlonego
wyposa¿enia. Sama rozdzielnica to metalo-
wa lub plastikowa skrzynka z zamontowa-
nymi szynami instalacyjnymi, czêsto
z drzwiczkami b¹dŸ os³on¹, przystosowana
do umieszczenia na wierzchu œciany lub we
wnêce w murze. Dobieraj¹c wielkoœæ roz-
dzielnicy warto zdecydowaæ siê na nieco
wiêksz¹ jej pojemnoœæ, ni¿ wynika to z ak-
tualnych potrzeb, gdy¿ w razie rozbudowy
instalacji w przysz³oœci zmieœci  siê w niej
dodatkowa aparatura. Mo¿na przyj¹æ, ¿e
w instalacji domu jednorodzinnego po-
trzebna bêdzie rozdzielnica o pojemnoœci
co najmniej 24 modu³ów, ale przy rozbudo-
wanej instalacji potrzeby mog¹ byæ 3-4 ra-
zy wiêksze. Now¹ rozdzielnicê montuje siê
w miejsce starej, chyba ¿e modernizacja
jest gruntowna i po³¹czona z wymian¹
przewodów. Wtedy warto osadziæ j¹ w po-
bli¿u drzwi wejœciowych, co m.in. u³atwi
awaryjne od³¹czenie zasilania np. w razie
po¿aru.

Nowe przewody
Remont  instalacji elektrycznej wyma-

ga czêsto  wymiany przewodów w czêœci,
b¹dŸ w ca³oœci instalacji. Równie¿ jej rozbu-
dowa nie obejdzie siê bez u³o¿enia nowych
odcinków przewodów. Stosunkowo ³atwo
mo¿na wymieniæ  przewody prowadzone
w rurkach instalacyjnych, pod warunkiem,
¿e nie s¹ one uszkodzone. Nowe przewody
wci¹ga siê wtedy równoczeœnie z wyci¹ga-
niem starych, skrêcaj¹c ich koñce w pusz-
kach rozga³êŸnych. Uwaga: ³atwiej wci¹-
gn¹æ pojedyncze przewody linkowe (ozna-
czenie LY)  ni¿ ze sztywnego drutu typu
DY. Bez problemu wymienimy przewody
prowadzone po wierzchu œciany na uchwy-
tach lub w korytkach instalacyjnych. Nato-
miast, jeœli przewody prowadzone by³y
w tynku, nie warto ich usuwaæ i wygodniej
bêdzie u³o¿yæ przewody w innym miejscu.
Równie¿ przy rozbudowie mamy trzy mo¿-
liwoœci poprowadzenia przewodów: w rur-
kach instalacyjnych �, w tynku lub na
wierzchu œciany. U³o¿enie przewodów
w rurkach wymaga wykucia w œcianie
bruzd o g³êbokoœci 2-2,5 cm, zamocowania
tam elastycznej rurki plastikowej nazywa-
nej popularnie peszelem (lub rurki sztyw-
nej) oraz pokrycia jej tynkiem. W miejscach
rozga³êzienia montowane s¹ puszki izola-

cyjne, w których mieszcz¹ siê z³¹cza prze-
wodów. Uwaga: ³¹czenie przewodów nie
powinno odbywaæ siê przez ich skrêcenie ze
sob¹. Do tego celu nale¿y u¿ywaæ zacisków
œrubowych lub z³¹czek samozaciskowych.
Otwory pod puszki najwygodniej wywier-
ciæ otwornic¹ do muru o œrednicy  70 lub
80 mm. Do u³o¿enia bezpoœrednio w tynku
u¿ywa siê p³askich przewodów wielo¿y³o-
wych w podwójnej izolacji, o oznaczeniu
YDYp. Przewody takie mocuje siê do œcia-
ny opaskami z taœmy aluminiowej a nastêp-
nie pokrywa tynkiem. Puszki rozga³êŸne
oraz do zamontowania osprzêtu osadza siê
w taki sam sposób, jak przy prowadzeniu
przewodów w rurkach. Przewody na
wierzchu œciany prowadzi sie najczêœciej
w listwach i kana³ach instalacyjnych lub
sztywnych rurkach. Produkowane obecnie
listwy s¹ estetyczne, a dostosowany do
nich osprzêt pozwala ³atwo zamontowaæ
gniazda i wy³¹czniki �. Mo¿na w nich
równie¿ umieœciæ przewody instalacji an-
tenowej, telefonicznej, komputerowej. In-
stalacje nawierzchniowe prowadzone
w sztywnych rurkach os³onowych uk³ada-
ne s¹ najczêœciej w pomieszczeniach go-
spodarczych, gdzie nie wymagamy wyso-
kiej estetyki. Grubsze przewody mo¿na
równie¿ prowadziæ w uchwytach mocowa-
nych do pod³o¿a. 

Elegancki osprzêt
Gniazda wtykowe oraz wy³¹czniki

oœwietlenia pe³ni¹ nie tylko rolê funkcjo-
naln¹,  ale równie¿ stanowi¹ element wy-
stroju wnêtrza �. Dziêki bogatej ofercie
wzorniczej producentów osprzêtu elek-
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Rozdzielnica w domu jednorodzinnym musi pomieścić przynajmniej 24 moduły

� Rurki elektroinstalacyjne, tu: z modyfiko-
wanego polipropylenu, uk³ada siê pod tynkiem
(fot. Minbud)

� Listwy instalacyjne s¹ prawie niewidoczne
na powierzchni œciany (fot. Rehau)

� Gniazda wtykowe i w³¹czniki s¹ elementem
wystroju wnêtrza, dlatego zwracajmy uwagê
na ich estetykê (fot. Etim)

Kolor izolacji przewodu w instala-
cjach okreœla jego funkcjê. Barwê czarn¹
lub br¹zow¹ maj¹ przewody fazowe L,
kolorem niebieskim oznaczane s¹ prze-
wody neutralne  N, natomiast ¿ó³to-zie-
lonym ochronne PE.  Jeœli barwa prze-
wodu nie odpowiada funkcji, to izolacjê,
w miejscach pod³¹czenia przewodów, na-
le¿y owin¹æ taœm¹ o w³aœciwym kolorze.
Przekrój przewodu zale¿y od przewidy-
wanego pr¹du obci¹¿enia, d³ugoœci prze-
wodu i temperatury otoczenia. Dopusz-
czaln¹ obci¹¿alnoœæ przewodów przy ró¿-
nym sposobie ich prowadzenia podaj¹ ta-
bele, przy czym orientacyjnie mo¿na
przyj¹æ, ¿e w instalacjach domowych
pr¹d w obwodzie nie powinien przekra-
czaæ: 14-14,5 A dla ¿y³ o przekroju
1,5 mm2 oraz 19 A przy 2,5 mm2. S¹ to
wartoœci dla przewodów miedzianych.
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trycznego mo¿na dopasowaæ je do ró¿-
nego charakteru pomieszczeñ. Osprzêt
w pomieszczeniach mieszkalnych insta-
luje siê g³ównie jako podtynkowy, mo-
cowany do puszek instalacyjnych osa-
dzonych w œcianie. Wy³¹czniki oœwie-
tlenia umieszcza siê na wysokoœci ok.
1,4 m, natomiast gniazda wtykowe – za-
le¿nie od rodzaju pomieszczenia – tu¿

nad pod³og¹ lub na wysokoœci  0,9-1,4
m.   Zale¿nie od materia³u, z jakiego
zbudowana jest œciana, zak³adamy pusz-
ki do murów pe³nych  lub przystosowa-
ne do zamontowania w œciankach gipso-
wo-kartonowych. Wygodne i estetyczne
umieszczenie kilku wy³¹czników lub
gniazd obok siebie umo¿liwiaj¹ puszki
podwójne, potrójne lub poczwórne �.
Mo¿na w nich osadziæ tylko osprzêt
z oddzieln¹  ramk¹, dostosowan¹ do
okreœlonej  serii  wyrobów jednego pro-
ducenta. Osprzêt – a zw³aszcza gniazda
wtykowe – lepiej mocowaæ w puszkach
za pomoc¹ wkrêtów, a nie zaczepów
bocznych. Zmniejsza to ryzyko wyrwa-
nia gniazda przy wyci¹ganiu wtyczki,
ale wymaga doœæ precyzyjnego wypozio-
mowania puszki podczas jej osadzania.
W pomieszczeniach wilgotnych nale¿y
instalowaæ osprzêt tzw. hermetyczny
o stopniu ochrony przynajmniej IP 44.
W ³azience, w strefie bli¿szej ni¿ 60 cm
od obrysu wanny czy brodzika nie wol-
no instalowaæ ¿adnych wy³¹czników ani
gniazd. Gniazda w strefie drugiej – od
0,6 do 2,4 m – musz¹ byæ zasilane na-

piêciem bezpiecznym lub obwód powi-
nien byæ zabezpieczony wy³¹cznikiem
ró¿nicowo-pr¹dowym, na pr¹d ró¿nico-
wy nie wiêkszy ni¿ 30 mA.
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� Po³¹czenie kilku gniazd i w³¹czników w jed-
nej ramce (fot. ABB)

Wy³¹czniki nadpr¹dowe – pe³ni¹
funkcjê bezpieczników chroni¹cych in-
stalacjê przed skutkami zwarcia lub nad-
miernego obci¹¿enia. Zak³adane s¹ dla
poszczególnych obwodów odbiorczych,
przy czym do jednego wy³¹cznika nie
mo¿na pod³¹czyæ wiêcej ni¿ 10 gniazdek
wtyczkowych lub 20 punktów oœwietle-
niowych. Urz¹dzenia takie jak kuchenki
elektryczne, bojlery, hydrofory, grzejniki
akumulacyjne oraz pralki, zmywarki po-
winny byæ pod³¹czone do oddzielnych
obwodów, zabezpieczonych indywidual-
nymi wy³¹cznikami nadpr¹dowymi.
Pr¹d nominalny wy³¹cznika musi byæ
dostosowany do dopuszczalnego obci¹¿e-
nia i zwykle wynosi 16 A dla gniazd oraz
10 A dla oœwietlenia. Odbiorniki trójfa-
zowe oraz te o du¿ym poborze mocy
chronione s¹ wy³¹cznikami o pr¹dzie
znamionowym okreœlanym indywidual-
nie. Przy ich doborze trzeba zwróciæ
uwagê na rodzaj obci¹¿enia. W obwo-
dach z silnikami pobieraj¹cymi znaczny
pr¹d przy rozruchu stosuje siê wy³¹czni-
ki o charakterystyce czasowo-pr¹dowej
oznaczanej liter¹ C lub D, natomiast

w pozosta³ych instaluje siê wy³¹czniki
o charakterystyce B. Charakterystyka
wy³¹czników okreœla, przy jakim prze-
cia¿eniu nast¹pi natychmiastowe ich za-
dzia³anie. Wy³¹czniki typu C i D umo¿li-
wiaj¹ krótkotrwa³y pobór pr¹du przy
znacznym przekroczeniu jego wartoœci
nominalnej. Jest to wa¿ne wtedy, gdy
w obwodzie pracuj¹ urz¹dzenia pobiera-
j¹ce du¿y pr¹d podczas rozruchu, np. sil-
nik pompy do wody, elektronarzêdzia
du¿ej mocy. Gdy taki silnik ju¿ ruszy,
pr¹d zmniejsza siê kilkakrotnie i nie
przekracza wartoœci nominalnej  wy³¹cz-
nika. Wy³¹czniki typu B pozwalaj¹ nato-
miast na niewielki, krótkotrwa³y wzrost
pobieranego pr¹du i instalowane s¹ w ob-
wodach o obci¹¿eniu rezystancyjnym,
czyli w oœwietleniu i ogrzewaniu. 

Wy³¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe �

– zapewniaj¹ skuteczn¹ ochronê przed
pora¿eniem nie tylko przy dotyku po-
œrednim (np. dotkniêcie obudowy urz¹-
dzenia, w którym nast¹pi³o uszkodzenie
izolacji) ale równie¿ dotykiem bezpo-
œrednim – np. dotkniêcie przewodu pod
napiêciem, zacisków w gniazdku lub wy-

³¹czniku. Ich dzia³anie polega na porów-
nywaniu pr¹du p³yn¹cego w przewodzie
fazowym i neutralnym – gdy pojawi siê
ró¿nica przekraczaj¹ca pr¹d uruchomie-
nia wy³¹cznika (zwykle 30 mA) – nast¹pi
szybkie od³¹czenie zasilania. Pr¹d ró¿ni-
cowy mo¿e pojawiæ siê w wyniku
„ucieczki” pr¹du do masy, spowodowa-
nej uszkodzeniem izolacji przewodów
lub zawilgoceniem wewn¹trz urz¹dzeñ
elektrycznych. Wysoka czu³oœæ wy³¹cz-
nika mo¿e niekiedy sprawiaæ k³opoty

� Wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy
(fot. Elda-Eltra)

Podstawowe wyposażenie rozdzielnicy

Ceny
Przewody elektryczne 1-3 z³/m.b.

Wy³¹cznik nadmiarowy jednofazowy 
8-12 z³/szt.

Wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy jednofa-
zowy 60-80 z³/szt. 

Wy³¹cznik ro¿nicowo-pr¹dowy trójfazo-
wy 90-120 z³/szt. 

Ochronnik przeciwprzepiêciowy trójfa-
zowy 250-350 z³/szt.

Rozdzielnica 30-80 z³/szt.

Puszki instalacyjne 0,3-1,5 z³/szt.

Gniazda wtyczkowe 7-25 z³/szt.

Wy³¹czniki oœwietlenia 9-30 z³/szt.

Rurki instalacyjne 0,5-1 z³/m.b.

Kalkuluj¹c orientacyjny koszt moderni-
zacji instalacji elektrycznej w domu, obli-
czymy ³¹czne ceny materia³ów mno¿¹c
liczbê tzw. punktów przez 20-25 z³.
Punkt to: gniazdo, wyl¹cznik oœwietlenia
lub koñcówka oœwietleniowa.
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przy u¿ytkowaniu starych urz¹dzeñ
elektrycznych, zw³aszcza pracuj¹cych
w warunkach podwy¿szonej wilgotnoœci
powietrza. Wtedy wy³¹cznik uniemo¿li-
wi ich u¿ytkowanie, co niestety doœæ czê-
sto koñczy siê karygodnym wymontowa-
niem wy³¹cznika, zamiast wyremonto-
waniem lub wymian¹ wyeksploatowane-
go sprzêtu. W nowych instalacjach wy-
³¹cznik ro¿nicowo-pr¹dowy o pr¹dzie za-
dzia³ania  30 mA powinien byæ za³o¿ony
w obwodach zasilaj¹cych odbiorniki
w ³azienkach i innych pomieszczeniach
o podwy¿szonym zagro¿eniu pora¿e-
niem pr¹dem. Czêsto jednak montowany
jest dla ca³ej instalacji domowej, co mo¿e
przysporzyæ k³opotów podczas u¿ytko-
wania. Uszkodzenie w jednym z obwo-
dów uniemo¿liwi bowiem korzystanie
z pr¹du w ca³ym domu do czasu usuniê-
cia awarii. Dlatego lepiej za³o¿yæ dwa –
trzy wy³¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe dla
kilku zgrupowanych obwodów (np. od-
dzielnie dla pomieszczeñ „mokrych”, dla
zasilania urz¹dzeñ u¿ytkowanych na ze-
wn¹trz domu i dla pozosta³ych odbiorni-
ków). Zainstalowanie wy³¹cznika ró¿ni-
cowo-pr¹dowego wymaga doprowadze-
nia do odbiorników trzech przewodów:
fazowego L, neutralnego N oraz ochron-
nego PE. 

Styczniki i przekaŸniki – umo¿li-
wiaj¹ rozdzielenie sterowania w³¹cza-
niem odbiorników do obwodu ich zasila-
nia. Dziêki nim mo¿na w³¹czaæ urz¹dze-
nia o du¿ym poborze pr¹du  z wiêkszych
odleg³oœci, sterowaæ odbiornikami  z kil-
ku miejsc lub zautomatyzowaæ ich w³¹-
czanie. Styczniki instalowane s¹  w ob-
wodach zasilaj¹cych urz¹dzenia o du¿ej
mocy lub których w³¹czanie odbywa siê
automatycznie. Ich za³o¿enie bêdzie ko-
nieczne, jeœli chcemy automatycznie ste-
rowaæ urz¹dzeniami pracuj¹cymi jedynie
w czasie obowi¹zywania II taryfy op³at za
energiê elektryczn¹. Styczniki czêsto mon-
towane s¹ równie¿ przy w³¹czaniu silni-
ków wymagaj¹cych ochrony przed nie-
spodziewanym uruchomieniem. W razie
awaryjnego wy³¹czenia zasilania silnik
w³¹czany przez stycznik nie uruchomi
siê samoczynnie, gdy wznowione zosta-
nie zasilanie. 

Wy³¹czniki pierwszeñstwa – nazy-
wane równie¿ priorytetowymi zabezpie-
czaj¹ instalacjê przed przeci¹¿eniem, co
w efekcie prowadzi do zadzia³ania wy-

³¹cznika nadpr¹dowego. Instalowane s¹
g³ównie w domach ogrzewanych elek-
trycznie, gdy równie¿ inne urz¹dzenia
grzewcze zasilane s¹ pr¹dem. Ich dzia³a-
nie polega na automatycznym od³¹cze-
niu zasilania np. ogrzewania, gdy korzys-
tamy z kuchenki elektrycznej. Po skoñ-
czeniu gotowania ogrzewanie w³¹czy siê
samoczynnie.   

Ochronniki (ograniczniki) prze-
ciwprzepiêciowe �, �	– zabezpieczaj¹
przed impulsami wysokiego napiêcia
wra¿liwe na nie urz¹dzenia elektronicz-
ne (komputery, sprzêt audio-video).
Wzrost (skok) napiêcia mo¿e pojawiæ siê
w instalacji elektrycznej na skutek wy³a-
dowañ atmosferycznych, awarii lub prze-
³¹czeñ w sieci elektroenergetycznej.
Ochronnik przeciwprzepiêciowy zamon-
towany w rozdzielnicy spowoduje odpro-
wadzenie impulsu napiêciowego do zie-
mi. Jego elementem roboczym jest wary-
stor – pó³przewodnikowy element, któ-
rego rezystancja zale¿y od wartoœci do-
prowadzonego napiêcia. Gdy wzroœnie
ono ponad bezpieczn¹ wartoœæ, gwa³tow-
nie maleje rezystancja warystora i pr¹d
mo¿e sp³yn¹æ do ziemi. Ograniczniki
mog¹ byæ wyposa¿one w wymienne
wk³adki – wtedy po zadzia³aniu, sygnali-
zowanym zmian¹ koloru wskaŸnika lub
zapaleniem siê lampki sygnalizacyjnej,
trzeba wk³adkê  wymieniæ. Wygodniej-
sze, ale du¿o dro¿sze s¹ ochronniki,
w których po zadzia³aniu wystarczy tyl-
ko przestawiæ dŸwigniê. Uwaga: zadzia-
³anie ochronnika nie powoduje zak³óceñ

w funkcjonowaniu instalacji, zatem mo-
¿e pozostaæ niezauwa¿one. Dlatego po
ka¿dej burzy warto sprawdziæ, czy ogra-
nicznik zadzia³a³ i w razie potrzeby np.
wymieniæ w nim wk³adkê.

Aparatura steruj¹co-sygnalizacyjna
stanowi dodatkowe wyposa¿enie roz-
dzielnicy u³atwiaj¹ce kontrolê stanu in-
stalacji oraz umo¿liwia sterowanie
i programowanie pracy poszczególnych
obwodów. Najczêœciej s¹ to lampki sy-
gnalizacyjne informuj¹ce o obecnoœci
napiêcia zasilania, programowane zega-
ry steruj¹ce prac¹ np. ogrzewania elek-
trycznego, wy³¹czniki zmierzchowe
w³¹czaj¹ce oœwietlenie zewnêtrzne.
Mo¿na równie¿ zamontowaæ w niej
dzwonek lub dodatkowe gniazdo do za-
silania elektronarzêdzi czy prowizo-
rycznego oœwietlenia. �

� Ogranicznik przepiêæ klasy C zabezpiecza
wiêkszoœæ u¿ywanych w domu urz¹dzeñ elek-
trycznych (fot. Moeller Electric)

� Ograniczniki przepiêæ: z lewej zestaw ograniczników klasy B+C, z prawej – ogranicznik klasy D,
dodatkowe zabezpieczenie szczególnie czu³ych urz¹dzeñ elektrycznych (fot. Moeller Electric)

Niektórzy uważają, że lepiej wymontować wyłącznik różnicowo−prądowy, żeby prąd nie wyłączał się od „byle głupstwa”.
I mają rację – prąd nie wyłączy się nawet, gdy ich „zracjonalizowana” instalacja zadziała jak krzesło elektryczne


