
Nawet najbardziej 

nowoczesny dom nie 

b dzie komfortowy, 

je eli nie zadbamy 

o prawid owo wykonan

instalacj  elektryczn .

Wygod  u ytkowania 

zapewni  odpowiednio 

rozmieszczone 

gniazda i czniki oraz 

mo liwo  uruchomienia 

ró nych urz dze

jednocze nie bez ryzyka 

„wywalania” korków.

RAPORT

ELEKTRYCZNO
I O WIETLENIE

Wewn trzna 

instalacja elektryczna

Monika Czeczotek

Przyjazna

Wykonanie instalacji powinno si  powierzy  do wiadczonemu elektrykowi 

z uprawnieniami budowlanymi. Wykona on instalacj , sprawdzi jej dzia anie i spo-

rz dzi protokó  pomiarów instalacji, bo tylko wtedy zak ad energetyczny podpisze 

z nami umow  o korzystanie z pr du. 

Nie ma formalnego wymogu sporz dzania projektu instalacji elektrycznej, ale 

warto go mie , cho by w formie odr cznego szkicu. Maj c projekt, mo emy na spo-

kojnie przeanalizowa  miejsca monta u poszczególnych gniazdek i czników. 

Dzi ki temu nie zapomnimy o adnym wa nym dla nas urz dzeniu i przeznaczymy 

dla niego gniazdko, umieszczone w odpowiednim miejscu. Mo emy si  tak e zasta-

nowi , jakie urz dzenia chcemy pod czy  w przysz o ci i ju  teraz przewidzie  dla 

nich miejsce w projektowanej instalacji. A dobrze zaprojektowana instalacja wy-

trzyma obci enie prac  ró nych urz dze  du ej mocy dzia aj cych jednocze nie.

Planujemy uk ad instalacji
Zanim powstanie projekt instalacji, warto powiedzie  elektrykowi, jakie urz dze-

nia elektryczne chcieliby my mie  w poszczególnych pomieszczeniach oraz jakie 

elektryka
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gniazda i czniki. Zastanówmy si  nad tym, 

jak cz sto i w jakich okoliczno ciach b d

uruchamiane poszczególne urz dzenia. 

Ustalmy miejsca rozmieszczenia yrandoli 

i kinkietów. Pami tajmy o antenie telewizyj-

nej, gniazdkach telefonicznych i komputero-

wych, bo wymagaj  one specjalistycznych 

pod cze . Je li np. w azience lub w holu 

planujemy elektryczne ogrzewanie pod ogo-

we, powiedzmy o tym elektrykowi.

Nawet je eli nie wszystkie urz dzenia 

elektryczne b dziemy kupowa  od razu, 

warto zapewni  sobie mo liwo  korzysta-

nia z nich w przysz o ci. Zadbajmy wi c, by 

elektryk zaprojektowa  i wykona  gniazda, 

do których b dziemy mogli je pod czy .

Odpowiedniego zaprojektowania wyma-

ga te  instalacja elektryczna na zewn trz 

domu. W ród urz dze  zewn trznych, które 

wymaga  b d  pod cze , powinny si  zna-

le : domofon lub wideodomofon przy furt-

ce, system elektronicznego otwierania bramy 

wjazdowej i gara owej oraz o wietlenie ze-

wn trzne. Warto te  zaplanowa  odpowied-

ni  liczb  gniazd do pod czania kosiarki, 

pompy do oczka wodnego, minifontanny, 

a tak e lampek choinkowych. Mo e kiedy

zamontujemy te  kable grzewcze, które b d

rozmra a y rynny lub zabezpiecza y podjazd 

i chodniki przed oblodzeniem.

Nawet je li nie wszystkie pomieszczenia 

b dziemy wyka cza  od razu – na przyk ad

zostawiamy strych do pó niejszej adapta-

cji – warto zaplanowa , jakie funkcje b d

pe ni  w przysz o ci. Wyprowadzenie odpo-

wiednich przewodów umo liwi w czenie 

tych pomieszcze  do instalacji elektrycz-

nej bez konieczno ci kucia cian i jej prze-

rabiania.

Zanim elektryk rozmie ci wszystkie 

punkty wietlne i gniazda, powinien nas za-

pyta  o rozplanowanie poszczególnych po-

mieszcze . Ju  na etapie projektu warto 

wi c ustali , gdzie postawimy ó ka, biur-

ko z komputerem, stoliki nocne, szafy, re-

ga y czy stolik ze sprz tem RTV. Chocia

mo e si  to wydawa  trudne, najlepiej roz-

planowa  umeblowanie pomieszcze  jesz-

cze na etapie stanu surowego, przed u o e-

niem tynków.

W domu, w którym instalacja elektrycz-

na jest funkcjonalnie wykonana, nie trzeba 

u ywa  przed u aczy, które szpec  wn trza 

i przeszkadzaj  w sprz taniu. 

Najpierw tablica rozdzielcza
Rozdzielnica to obudowa, w której zamon-

towane s  aparaty zabezpieczaj ce insta-

lacj  elektryczn  i urz dzenia, które s  do 

nich pod czone. Umieszcza si  j  w przed-

pokoju lub korytarzu. Z jednej strony pod -

cza si  do niej wewn trzn  lini  zasilaj c ,

cz c  instalacj  wewn trzn  ze z czem, 

z drugiej za  strony pod cza si  ko ców-

ki wszystkich przewodów elektrycznych 

prowadzonych w budynku, czyli tzw. ob-

wody. Podstawowym zadaniem rozdzielni-

cy jest dbanie o bezpiecze stwo odbiorni-

ków. Powinna by  na tyle du a, eby zosta o

w niej wolne miejsce na zamontowanie 

w przysz o ci dodatkowych zabezpiecze .

W rozdzielnicy montowana jest przede 

wszystkim aparatura modu owa, czyli wy-

czniki ró nicowopr dowe, wy czni-

ki nadmiarowopr dowe (in. nadpr dowe) 

i ograniczniki przepi . Mo na te  zamon-

towa  elementy steruj ce, czyli zegary tygo-

dniowe, styczniki, przeka niki itp., ale wy-

korzystywane s  one du o rzadziej.

Najwa niejszym zadaniem aparatów za-

montowanych w rozdzielnicy jest zabezpie-

czanie ca ej instalacji przed zwarciem, prze-

ci eniem lub przepi ciem powsta ym na 

przyk ad wskutek uderzenia pioruna. Do 

tego s u  ograniczni-

ki przepi , wy czni-

ki ró nicowopr dowe 

i wy czniki nadmia-

rowopr dowe.

Ograniczniki 

przepi  (ochron-

niki przeciwprze-

pi ciowe). Chroni

instalacj  przed nad-

miernym wzrostem 

napi cia spowodowa-

nym przez wy ado-

wanie atmosferycz-

ne lub prze czenia 

w sieci elektroenerge-

tycznej. W tym celu 

w tablicy rozdzielczej 

Warto zadba  o to, aby instalacja by a zaprojektowana prawid owo i ergonomicznie. Do tego przyda si

rozmowa z do wiadczonym elektrykiem i wykonanie projektu instalacji

 Centralnym elementem ka dej instalacji 

elektrycznej jest rozdzielnica

 Ogranicznik przepi

klasy C montuje 

si  w rozdzielnicy. 

Zabezpiecza on 

instalacj  przed skutkiem 

uderzenia pioruna

fo
t.
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RAPORT Elektryczno  i o wietlenie

montuje si  ograniczniki klasy C. Dost pne 

s  tak e ograniczniki klasy D, montowane 

bezpo rednio przy urz dzeniach – polecane 

zw aszcza do zabezpieczenia sprz tu kom-

puterowego lub innych urz dze  elektro-

nicznych.

Stosowanie ograniczników napi  jest 

obowi zkowe w remontowanych lub nowo 

budowanych instalacjach.

Uwaga! Gdy w sieci wyst pi przepi cie 

i ogranicznik klasy C zadzia a (wska nik za-

pali si  na czerwono), nale y wymieni  go 

na nowy.

Wy czniki nadmia-

rowopr dowe. Chroni

instalacj  przed prze-

ci eniem i skutka-

mi zwar . Rodzaj wy-

cznika dobiera si

w zale no ci od pr du

nominalnego i charak-

terystyki pr dowo-cza-

sowej. Zak ada si  je 

na ka dym obwodzie. 

Zwane s  popularnie 

bezpiecznikami, 

a w przesz o ci mówi o

si  o nich „korki”.

Wy czniki ró ni-

cowopr dowe. Chroni  ludzi przed pora-

eniem, a dom – przed po arem w wyniku 

awarii w instalacji. Reaguj  nawet na nie-

wielkie nieprawid owo ci w pracy instalacji 

lub usterki, jak uszkodzenie izolacji czy te

asymetria obci e . Wy cznik ten w spo-

sób ci g y sprawdza pr d przep ywaj cy 

w budynku i w razie wyst pienia przebicia 

w instalacji (up yw pr du do ziemi) od cza 

zasilanie w ci gu kilku milisekund. Dzi ki 

temu nawet je eli co  si  stanie, np. dziec-

ko w o y palec do gniazdka, wy cznik tak 

szybko zareaguje, e dziecko nie zostanie 

pora one (nawet niczego nie poczuje). 

W rozdzielnicy montuje si  wy czniki 

ró nicowopr dowe:

 g ówny – na pr d ró nicowy 300 lub 

500 mA, który zabezpiecza instalacj  na wy-

padek po aru, oraz 

 wy czniki na pr d 30 mA, które zabez-

pieczaj  poszczególne obwody – pojedyn-

czo w pomieszczeniach wilgotnych ( azien-

ka, pralnia, suszarnia) i na zewn trz domu, 

a zbiorczo – po jednym na kilka obwodów. 

Pami tajmy jednak, e im mniej obwodów 

b dzie chronionych przez jeden wy cznik, 

tym bezpieczniejsza b dzie instalacja elek-

tryczna. 

Konieczne jest tak e wykonanie po cze

wyrównawczych g ównych i dodatkowych 

warunkuj cych prawid owe dzia anie wy-

czników.

 Innym rodzajem aparatów montowanych 

w tablicy rozdzielczej s roz czniki, za po-

moc  których mo emy wy cza  wybrany 

obwód z pracy, czyli od cza  go od napi -

cia. Dzi ki temu szybko od czymy zasila-

nie od konkretnych urz dze ; pod ka dym 

takim wy cznikiem warto w tablicy roz-

dzielczej napisa , jakie urz dzenia s  do 

niego pod czone. 

W rozdzielnicy mo na zamontowa  rów-

nie zegar steruj cy, który b dzie w cza

wybrane przez nas urz dzenia o wyznaczo-

nej godzinie. W ten sposób mo na zaprogra-

mowa  uruchomienie okre lonego obwodu 

– na przyk ad z podgrzewaczem wody,

który w czy si  przed naszym powrotem 

do domu.

Ile potrzeba obwodów
Instalacja elektryczna sk ada si  z obwodów 

elektrycznych. Ka dy obwód pod czony jest 

do rozdzielnicy i pracuj c niezale nie od in-

nych obwodów, doprowadza pr d do wszyst-

kich pod czonych do niego odbiorników. 

Takie wykonanie instalacji zwi ksza nieza-

wodno  jej pracy – uszkodzenie jednego ob-

wodu nie wy cza z pracy pozosta ych.

Liczba obwodów zale y od rodzaju i licz-

by odbiorników oraz ich mocy znamio-

nowej. Ka dy odbiornik, którego moc jest 

wi ksza ni  2 kW, powinien by  zasila-

ny z oddzielnego obwodu. Dotyczy to np. 

hydroforu, elektrycznego podgrzewacza 

wody, kuchenki elektrycznej czy piekarni-

ka. Do oddzielnych obwodów warto pod -

czy  lodówk  i zamra ark , eby zmniej-

 Wy cznik 

nadmiarowopr dowy 

(tzw. nadpr dowy) 

zabezpiecza 

instalacj  przed 

przeci eniem 

i skutkami zwar

 W rozdzielnicy 

mo na tak e

zamontowa

zegar steruj cy. 

Dzi ki temu 

pod czone 

do niego 

urz dzenia b d

uruchamiane 

o okre lonej 

przez nas 

godzinie

Wra liwe na wahania na-

pi cia urz dzenia elektro-

niczne (komputer, sprz t

RTV) warto chroni  spe-

cjalnymi zabezpieczeniami 

przed przepi ciem – ogra-

nicznikami klasy D i filtra-

mi stanów przej ciowych. 

Urz dzenie takie z wyg du 

przypomina rozga ziacz lub 

gniazdko przej ciowe.

Ochrona urz dze
elektronicznych

 Przy sprz cie elektronicznym 

(np. telewizorze) warto 

zamontowa  ogranicznik 

przepi  klasy D

Instalacja elektryczna sk ada si  z obwodów, do których pod czone s  urz dzenia elektryczne. 

Urz dzenia o du ej mocy pod czone s  do niezale nych obwodów

fo
t.
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szy  ryzyko wy czenia z pracy którego

z tych urz dze .

Oddzielne obwody powinny zasila  tak e

instalacj  alarmow  (bez centrali), kompu-

terow  i antenow , central  alarmow  oraz 

domofon. 

W jednym obwodzie powinno by  mak-

symalnie 20 punktów o wietleniowych lub 

10 gniazdek elektrycznych. Do ka dego po-

mieszczenia warto doprowadzi  przynaj-

mniej dwa niezale ne obwody – jeden do 

gniazdek, drugi do opraw o wietleniowych, 

ale najbezpieczniej doprowadzi  do gniaz-

dek i opraw po dwa obwody. Je eli nawet 

który  obwód ulegnie uszkodzeniu, nie zo-

staniemy ca kowicie pozbawieni wiat a lub 

pr du w gniazdkach… 

Im wi cej obwodów, tym wi ksza nieza-

wodno  instalacji i wi cej odbiorników b -

dziemy mogli pod czy  w przysz o ci. 

Ka dy obwód powinien by  chroniony od-

dzielnym zabezpieczeniem nadmiarowo-

pr dowym, a wszystkie obwody – wy czni-

kiem ró nicowopr dowym.

Przewody elektryczne
i ich rozmieszczenie
Urz dzenia jednofazowe pod cza si  do na-

pi cia 230 V, a trójfazowe – do napi cia 400 V, 

dlatego wykonuje si  dwa rodzaje obwodów: 

 trój y owe na napi cie 230 V,

 pi cio y owe na napi cie 230/400 V. 

Obwody jednofazowe sk adaj  si

z trzech przewodów: 

 fazowego oznaczonego liter  L, 

 neutralnego (N),

 ochronnego (PE). 

Przewód fazowy powinien znajdowa  si

z lewej strony gniazdka. 

Obwody trójfazowe maj  trzy przewody 

fazowe. 

Obwody elektryczne uk ada si  wzd u

linii prostych równoleg ych do kraw dzi 

cian (nie wolno montowa  przewodów po 

skosie). Dzi ki temu podczas u ytkowania 

domu atwo odtworzy  przebieg trasy prze-

wodu, bazuj c wy cznie na miejscach mon-

ta u gniazdek i czników: zmniejsza to 

ryzyko uszkodzenia kabla podczas np. wier-

cenia otworów w cianie. Dla wi kszego 

bezpiecze stwa warto wykona  zdj cia do-

kumentacyjne wszystkich fragmentów in-

stalacji elektrycznej.

czniki montuje si  na wysoko ci oko o

140 cm nad pod og , a gniazdka – w poko-

jach na wysoko ci 30 cm, w – kuchniach na 

wysoko ci ok. 115 cm, a w azienkach – jesz-

cze wy ej – ok. 140 cm nad pod og .

czniki do sterowania o wietleniem 

umieszcza si  wewn trz pomieszcze  przy 

drzwiach od strony klamki. Wyj tkiem jest 

azienka, gdzie wygodniej jest umie ci

cznik na zewn trz, gdy  wtedy nie musi 

mie  szczelnej obudowy. Tak e w ma ych 

pomieszczeniach gospodarczych atwiej jest 

w czy wiat o przed wej ciem do rodka.

Przewody montuje si  zazwyczaj w tynku 

lub pod tynkiem, rzadziej natynkowo.

Instalacje podtynkowe. W cianach kuje 

si  bruzdy i montuje w nich rurki instala-

cyjne i do tych rurek wci ga si  przewody 

elektryczne. W instalacjach podtynkowych 

stosuje si  osprz t podtynkowy.

Instalacje wtynkowe. Przewody mocuje 

si  w tynku grubo ci min. 10–12 mm. Do ta-

kiego monta u stosuje si  wielo y owe prze-

wody p askie, mocuje je bezpo rednio do 

ciany i przykrywa tynkiem. Wykonanie ta-

kiej instalacji jest ta sze ni  instalacji na-

tynkowych, ale naprawa jakiegokolwiek 

uszkodzenia instalacji wi e si  z kuciem 

tynku. W instalacjach tych stosuje si  spe-

cjalne puszki instalacyjne o zmniejszonej 

grubo ci.

Jak rozmie ci  gniazdka i czniki?

 Proste jednoskrzyd owe drzwi zewn trzne 

mo na optycznie powi kszy , wyka czaj c

fragment ciany wokó  nich innym materia em

o wietlenie

o wietlenie

puszka 

po czeniowa

3
0
 c

m

15 cm

cznik

14
0
 c

m

instalacja 

i gniazdo 

antenowe

gniazdka

Przewody 

elektryczne 

nale y

prowadzi

wy cznie 

po liniach 

poziomych 

i pionowych

3
0
 c

m

W pokojach warto zamontowa  jedno podwójne gniazdko wtyczkowe na ka de 4–6 m2 po-

wierzchni. Nale y przyj  minimum dwa gniazdka na pokój, ale warto zamontowa  gniazd-

ka po obydwu stronach okna i jedno gniazdko wewn trz pomieszczenia.

W kuchni – minimum sze  gniazdek, w tym przynajmniej jedno gniazdko 16-amperowe. 

Mo emy potrzebowa  nawet 12 gniazdek, w zale no ci od liczby urz dze ,  które powinny by

na sta e pod czone do pr du. W bardziej rozbudowanej wersji mog  to by : czajnik elektrycz-

ny, ekspres do kawy, mikser, toster, robot kuchenny, elektryczny nó  do chleba, zmywarka, ku-

chenka mikrofalowa, lodówka, zamra arka, kuchenka elektryczna i piekarnik elektryczny. 

W azience – minimum dwa gniazdka, w tym jedno gniazdko 16-amperowe do zasilania 

pralki (o ile musimy j  postawi  w azience). W azience mo na korzysta  z golarki elektrycz-

nej, elektrycznej szczoteczki do z bów, suszarki, aparatu do masa u, radia. Mo e nawet za-

marzy nam si  telewizor?

W sypialni warto zamontowa  gniazdko po rodku przewidywanego miejsca na ó ko lub 

po obydwu jego stronach. 

W salonie szczególn  uwag  warto zwróci  na k t ze sprz tem RTV: nieprzemy lane roz-

mieszczenie gniazdek zmusi nas pó niej do korzystania z rozga ziacza.

Wszystkie gniazdka powinny mie  styk ochronny, czyli bolec, do którego pod czony jest 

przewód ochronny.
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Instalacje natynkowe. Uk ada si  je w li-

stwach przypod ogowych lub ciennych 

mocowanych na wierzchu wyko czonych 

cian. Do poprowadzenia przewodów mo -

na te  wykorzysta  popularne w budyn-

kach u yteczno ci publicznej kana y elek-

troinstalacyjne, które s  wi ksze od listew, 

dzi ki czemu mo na w nich ukry  wi cej 

przewodów. 

 Instalacje natynkowe wykonywane s

tylko w ostateczno ci, gdy musimy rozbu-

dowa  instalacj  ju  po po o eniu tynków, 

a nie chcemy ich niszczy .

W pomieszczeniach gospodarczych 

i w gara u mo na montowa  przewody bez-

po rednio do ciany lub, je eli s  to przewo-

dy jedno y owe – w rurkach instalacyjnych 

mocowanych do ciany. Nie wygl da to es-

tetycznie, ale obni a koszty instalacji. Ten 

sposób prowadzenia przewodów przyda si ,

gdy b dziemy musieli pod czy  nowe urz -

dzenie lub przerobi  fragment instalacji 

– nie trzeba wówczas ku cian. 

Przewody elektryczne mog  by czone 

jedynie w puszkach rozga nych. Puszki, 

podobnie jak przewody, montuje si  przed 

po o eniem tynków. Zamyka si  je specjal-

nymi pokrywkami. Puszki do gniazdek 

i czników umieszcza si  bez pokrywek 

– zamykane s  przez osprz t.

Instalacja w azience
W azience jest najwi ksze ryzyko pora enia 

pr dem, dlatego musimy przestrzega  szcze-

gólnych zasad bezpiecze stwa w odniesie-

niu do instalacji elektrycznych. Wokó  wan-

ny lub prysznica tworzy si  strefy ochronne 

– w ka dej z nich mo na umie ci  tylko 

ci le okre lone urz dzenia elektryczne. 

Ponadto wszelkie gniazdka i czniki musz

by  wykonane w wersji bryzgoszczelnej.

W azienkach mamy cztery strefy ochron-

ne: 0, I, II, i III.

Strefa 0 – to wn trze wanny lub brodzi-

ka; tu nie wolno instalowa adnych urz -

dze  elektrycznych. Mo na stosowa  jedy-

nie urz dzenia zasilane napi ciem maks. 

12 V (np. golarka zasilana z w asnego aku-

mulatora). Wymagany stopie  ochrony urz -

dzenia to IPX7 (X – jest to dowolna liczba 

mi dzy 1 a 6), co oznacza, e obudowa po-

winna by  odporna na krótkotrwa e zanu-

rzenie w wodzie;

Strefa I – przestrze  wyznaczona przez 

zewn trzne kraw dzie wanny lub brodzika 

– w tej strefie mo na zamontowa  wy cz-

nie elektryczny podgrzewacz wody w klasie 

IPX5 zainstalowany na sta e bez osprz tu -

czeniowego i zabezpieczony wy cznikiem 

ochronnym ró nicowopr dowym 30 mA;

Strefa II – to strefa I powi kszona 

o 0,6 m; w niej wolno zamontowa  opra-

fo
t.

 M
. 
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 Instalacje wtynkowe mocuje si  do ciany

i przykrywa tynkiem

 Przewody mo emy te  ukry  np. w listwach 

przypod ogowych

fo
t.

 D
e
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, 
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eby atwo by o rozpozna  rodzaj przewodu, stosuje si  zasa-

d , e musz  mie  one izolacj  w okre lonym kolorze:

 br zow  lub czarn  – przewody fazowe,

 jasnoniebiesk  – przewody neutralne,

 w ó to-zielone paski – przewody ochronne.

Co mówi  kolory?

Kolory kabli elektrycznych 

u atwiaj  ich monta

Montuj c urz dzenia elektryczne 

w azience, musimy pami ta  o zachowaniu 

wymaganych stref bezpiecze stwa wokó

wanny (a), brodzika (b), prysznica (c)
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0,6 m
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RAPORT Elektryczno  i o wietlenie

wy o wietleniowe w II klasie ochronno ci 

i elektryczny podgrzewacz wody w klasie 

IPX4. Gniazdo do podgrzewacza i wy cz-

nik do lampy musz  by  zamontowane 

w strefie III;

Strefa III – jest powi kszon  o 2,4 m stre-

f  II. Tu wolno pod czy  gniazda wtycz-

kowe bryzgoszczelne IP44, oprawy o wiet-

leniowe w II klasie ochronno ci, grzejnik 

cienny IP24, podgrzewacz wody zainstalo-

wany na sta e i pralk .

Wysoko  wszystkich stref wynosi 2,25 m 

od poziomu pod ogi. W adnej strefie nie 

wolno montowa  puszek i osprz tu cze-

niowego.

Dobieramy osprz t
elektroinstalacyjny
Je eli instalacja prowadzona jest wtynkowo 

lub podtynkowo, stosuje si  osprz t podtyn-

kowy i umieszcza w puszkach osadzonych 

w cianie.

Do instalacji prowadzonych natynkowo 

stosuje si  osprz t natynkowy, a instalacje 

montowane w listwach potrzebuj  specjal-

nych puszek, czników i gniazdek.

Gniazdka stosujemy wy cznie ze sty-

kiem ochronnym, niezale nie od tego, 

w jakim pomieszczeniu je montujemy. 

W pomieszczeniach wilgotnych – azien-

kach, pralniach itp. – stosujemy gniazdka 

bryzgoszczelne IP44, które zabezpieczaj

przed przedostaniem si  do rodka wilgoci.

Urz dzenia o du ej mocy pod cza si  do 

gniazdek si owych, przeznaczonych specjal-

nie do instalacji trójfazowych.

Do podstawowych elementów osprz tu 

nale  gniazdka i czniki instalacyjne, ale 

mo na tak e zamontowa ciemniacz, pod-

tynkowy czujnik ruchu, regulator tempera-

tury, sygnalizator wietlny i inne urz dze-

nia.

Mo na je montowa  obok siebie w spe-

cjalnych ramkach, dzi ki czemu zajmu-

j  mniej miejsca i wygl daj  bardziej efek-

townie.

W ród czników dominuj czniki kla-

wiszowe: pojedyncze, podwójne, schodo-

we, krzy owe, roletowe, dzwonkowe itp., 

równie  z pod wietleniem, z sygnalizacj

w czenia. czniki jednobiegunowe s u

do w czania i wy czania np. o wiet lenia; 

podwójne ( wiecznikowe) – do w czania 

i wy czania cz ci arówek w o wietleniu 

lub wszystkich arówek, schodowe 

i krzy owe umo liwiaj  sterowanie o wie-

tleniem z kilku ró nych miejsc, np. na 

klatce schodowej. Przyciski dzwonkowe 

cz  obwód tylko podczas naciskania 

klawisza.

Gniazdka instalacyjne produkowane s

jako jedno- i trójfazowe, z uziemieniem, po-

jedyncze i podwójne, telefoniczne, anteno-

we, RTV-SAT, komputerowe itp. Mog  mie

przes ony torów pr dowych – jest to zabez-

pieczenie przed dzie mi, wyrzutnik wtycz-

ki, czyli mechanizm wypychaj cy wtyczk

z gniazdka, klapk  os aniaj c , zapewniaj -

c  bryzgoszczelno .

Popularne s  tak e ciemniacze, pozwa-

laj ce na oszcz dno  energii. Oferowane s

do ró nych róde wiat a, jako obrotowe, 

dotykowe, przyciskowe, sterowane pilotem. 

A co zrobi , je eli zapomnimy o umieszcze-

niu cznika w jakim  miejscu? Mo na go 

do czy  do instalacji, stosuj c rozwi zania 

bezprzewodowe. 

Okre la on odporno  urz dze  elektrycznych na wp ywy zewn trzne. Kod ten podawany 

jest na obudowie urz dzenia i sk ada si  z dwóch cyfr, z których:

pierwsza – okre la stopie  ochrony przed cia ami sta ymi (np. kurzem), 

druga – stopie  ochrony przed wod .

Pierwsza cyfra mo e mie  warto  od 0 do 6, druga – od 0 do 8. 

I tak na przyk ad oznaczenie IP44 informuje, e obudowa chroni przed cia ami sta ymi 

o rednicy powy ej 2,5 mm oraz przed bryzgami wody. Urz dzenia o takim w a nie stopniu 

ochrony wymagane s  w pomieszczeniach wilgotnych – azienkach, pralniach itp.

Co oznacza symbol IP?

 Osprz t elektroinstalacyjny mo e by  wykonany 

w stylu nowoczesnym lub tradycyjnym. Ka dy 

znajdzie co  odpowiedniego dla siebie

czniki mo na grupowa  w dowolnej 

konfiguracji w specjalnych ramkach instalacyjnych

 W azience montujemy wy cznie gniazdka 

i czniki z klapk , czyli bryzgoszczelne

fo
t.
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