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Urz dzenia elektryczne w naszym otoczeniu s  tak powszechne, e bez 

nich nie mogliby my funkcjonowa . Kiedy buduje si  nowy dom, mo na 

i warto zadba  o to, by instalacja elektryczna by a bezawaryjna i nie za-

brak o w nim gniazd na urz dzenia u atwiaj ce ycie codzienne. Tym bar-

dziej e brak pr du w wielu domach oznacza równie  brak wody, bo nie 

dzia a zestaw hydroforowy, oraz ogrzewania, bo cho  kocio  jest na gaz 

czy w giel, to jego osprz t i pompa c.o. s  zasilane elektrycznie.

Jaros aw Antkiewicz
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Przy cze
Przy cze czy nieruchomo  z sieci  ener-

getyczn . Mo e by  ono kablowe (przewody 

umieszczone s  w ziemi) lub napowietrzne 

(rys. 1). Przy cza napowietrzne s  bardziej po-

datne na uszkodzenia np. przez piorun, ami -

ce si  drzewa lub ga zie, jednak ich wykona-

nie jest atwiejsze i ta sze, co mo e przes dza

o wyborze,  gdy przy cze jest d ugie (kilka-

dziesi t metrów). Przewody przy cza musz

by  usytuowane w bezpiecznej odleg o ci od 

innych obiektów (rys. 2). 

Z cze to skrzynka, umieszczona najcz ciej 

w linii ogrodzenia, do której prowadzi przy -

cze. W skrzynce tej znajduje si  licznik energii 

Rys. 1. Przy cza elektryczne: (a) 

napowietrzne, (b) kablowe: z linii 

napowietrznej oraz (c) kablowej
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i osprz t zabezpieczaj cy. Przy cze mo e by

wykonane jako docelowe lub budowlane, zwa-

ne prowizork . Korzystanie z prowizorki wi e

si  z nieco wy szymi op atami za energi  elek-

tryczn  (tzw. pr d budowlany). Przy cze mo e

by  tak e wykonane jak docelowe, cho  na razie 

b dziemy rozliczani wed ug taryfy budowlanej. 

Wówczas po zako czeniu budowy wystarczy 

podpisa  now  umow , a adne zmiany tech-

niczne w przy czu nie b d  potrzebne.

Uwaga! Je li zapotrzebowanie na moc b dzie 

w domu du e (ponad 20 kW), to na czas bu-

dowy korzystne mo e by  zawarcie umowy 

na du o mniejsz  moc (np. 5 kW). Wysoko

op at w taryfie budowlanej w du ym stopniu 

zale y w a nie od zadeklarowanego zapotrze-

bowania na moc. Przy cze dobrze jest jednak 

wykona  jako dostosowane do docelowego ob-

ci enia i po zako czeniu budowy wyst pi

jedynie o zwi kszenie przydzia u mocy.

Projekt
Instalacja elektryczna powinna by  wykona-

na na podstawie projektu. Je li projekt domu 

pochodzi z katalogu i zawiera te  cz  elek-

tryczn  (czasem projektu instalacji elektrycz-

nej nie ma wcale), bardzo cz sto wymaga ona 

znacznych zmian albo opracowania od nowa. 

W projekcie katalogowym dokumentacja elek-

tryczna mo e by  bowiem bardzo daleka od na-

szych oczekiwa  – pralk , lodówk , sprz t audio 

czy wreszcie ród a wiat a, ka dy woli rozmie-

ci  po swojemu.

W ramach adaptacji gotowych projektów do-

mów bardzo cz sto s  w nich przesuwane ciany, 

zmieniane funkcje pomieszcze , rodzaj ogrzewa-

nia czy wentylacji. Wszystko to wymaga zmian 

w instalacji elektrycznej, zw aszcza je li elek-

tryczno  ma by  wykorzystana do ogrzewania 

lub przygotowania ciep ej wody, co wi e si

z wi kszym, wzgl dem typowego projektu, za-

potrzebowaniem na moc, wykonaniem dodat-

kowych obwodów zasilaj cych itp. 

Projekt jest te  bardzo pomocny, gdy ustalamy 

zakres prac z wykonawc . Elektryk podejmuje si

jego wykonania za okre lon  sum , dzi ki cze-

mu nie ma niejasno ci w rozliczeniach.

Uwaga! Je li wykonawca ma jakie  uwagi i pro-

pozycje do projektu, to warto je wnikliwie roz-

wa y , prosz c oczywi cie o uzasadnienie. Rady 

instalatora mog  okaza  si  cenne, tym bardziej 

e czasem dopiero w istniej cym budynku wi-

da , e zaproponowane na etapie projektowania 

rozwi zanie jest niepraktyczne.

Instalacja wed ug potrzeb
Dobrze wykonana instalacja to 

taka, której dzia ania nie zauwa-

amy. Gniazda s  tam, gdzie ich 

potrzebujemy, r ka sama odnaj-

duje czniki lamp, a one o wie-

tlaj  wszystko tak, jak wymaga 

tego charakter pomieszczenia. 

Osi gn  taki stan tym atwiej, 

im bardziej konkretne s  nasze 

plany urz dzenia wn trz – wiemy, 

gdzie stanie kanapa, fotel do czytania, odbior-

nik TV, ó ka w sypialni, sprz t audio i gdzie 

ma by  stanowisko komputera.

Niezale nie od konieczno ci wykonania 

gniazd w pobli u wszystkich tych miejsc, 

w ka dym pomieszczeniu powinno by  o wie-

Rys. 2. Minimalne odleg o ci elementów przy cza napowietrznego od miejsc, w których by oby a-

two o  jego uszkodzenie lub przypadkowe dotkni cie

Uwaga na b dy 

Zbyt ma o gniazd i róde wiat a. Tu  po 

przeprowadzce do nowego domu mo e si  oka-

za , e za ma o jest gniazd do pod czenia urz -

dze  elektrycznych – zw aszcza w kuchni. 

Urz dze  elektrycznych wci  przybywa, czego 

wielu autorów nie uwzgl dnia w projektach. 

W nowoczesnej kuchni nie powinno by  tak, by 

po to, by w czy  mikser, trzeba by o wy cza

ekspres do kawy czy mikrofalówk … Tak e

w pokojach zdarza si  rozmieszczenie gniazd 

tylko na dwóch cianach, wskutek czego bez 

przed u acza nie da si  np. w czy  lampki przy 

ó ku. W pomieszczeniach cz sto te  bywa zbyt 

ciemno, bo co prawda lamp jest tyle, co w na-

szym dotychczasowym mieszkaniu, ale po-

mieszczenia s  dwa razy wi ksze!

Do dobrego rozmieszczenia gniazd i lamp ju

na etapie projektu trzeba sporo do wiadczenia 

i wyobra ni, bo na d ugo przed przeprowadzk

trzeba zdecydowa , gdzie stan  poszczególne 

sprz ty. Mo na to sobie u atwi , gdy ju  stoj

ciany, zaznaczaj c kred  na pod odze, gdzie 

stan  sprz ty, jak b d  si  otwiera y skrzyd a

drzwi, któr dy b dzie si  przechodzi o do garde-

roby czy podchodzi o do schodów itp. Dzi ki 

temu atwiej b dzie zauwa y  potrzeb  o wie-

tlenia w jakim  miejscu czy po dan  lokalizacj

gniazda lub cznika. Warto przewidzie  mo li-

wo  pod czenia w przysz o ci wi kszej liczby 

urz dze  elektrycznych ni  w poprzednim 

mieszkaniu czy domu oraz wykonania wi kszej 

liczby gniazd ni  wynika z liczby urz dze  pla-

nowanych „do przeprowadzki" – na razie mo na 

pozostawi  na wysoko ci przysz ych gniazd za-

lepione puszki monta owe.

Uwaga! Na zewn trz domu lub w gara u warto 

wykona  gniazdo zasilane trójfazowo (si owe). 

Mo e si  okaza  potrzebne podczas remontów 

– do zasilania betoniarki, pi y itp. urz dze .

Brak uziomu. Skuteczny uziom jest niezb d-

ny dla bezpiecze stwa wewn trznej instalacji 

domowej, a tak e odgromowej. Chodzi nie tylko 

o bezpiecze stwo mieszka ców, ale równie

urz dze  domowych. Najbardziej wra liwe na 

Najlepiej je li ca y widoczny osprz t pochodzi z jednej serii
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uszkodzenia s  telewizory, komputery itp, a wi c

urz dzenia stosunkowo drogie. 

Naj atwiejszy do wykonania i zarazem najta -

szy jest tzw. uziom fundamentowy, ale trzeba 

o nim pami ta  na bardzo wczesnym etapie bu-

dowy domu, bo uk ada si

go z ta my lub pr tów sta-

lowych w dolnej cz ci awy 

fundamentowej. Inne ro-

dzaje uziomu (otokowy, pio-

nowy) mo na wykona  na-

wet przy istniej cym domu, 

ale jest to zdecydowanie 

bardziej k opotliwe i kosz-

towne.

le okre lone zapotrze-

bowanie na moc. O wyko-

rzystaniu urz dze  elek-

trycznych du ej mocy – a do 

takich nale  urz dzenia

grzewcze (kuchenki, kot y

elektryczne, podgrzewacze przep ywowe itp.) 

– powinno si  decydowa  ju  na etapie projektu, 

a nie dopiero w trakcie budowy. Inaczej mo e si

okaza , e trzeba z nich zrezygnowa  albo przy-

cze wykona  od nowa. 

Rzeczywiste zapotrzebowanie domu na moc 

zale y nie tylko od mocy zainstalowanych w nim 

urz dze , ale te  od sposobu ich u ytkowania. 

Gdy nie mamy w domu urz dze  grzewczych 

(kocio  elektryczny, ogrzewacze wody, kuchnia 

elektryczna), zwykle wystarcza moc o po ow

mniejsza ni  wynikaj ca z zsumowania mocy 

jednostkowej wszystkich urz dze  elektrycznych, 

bo one nigdy nie pracuj  wszystkie jednocze nie. 

W domach z piecami akumulacyjnymi i ogrzewa-

niem pod ogowym urz dzenia te pracuj  zwykle 

w godzinach nocnych (gdy ceny energii s  ni -

sze), a wówczas nie korzysta si  z innych urz -

dze . Ponadto w instalacjach mo na okre li

priorytet pracy – np. gdy korzystamy z kuchenki 

elektrycznej, automatycznie zostaje wy czone 

elektryczne ogrzewanie pod ogowe. Najwi ksze 

chwilowe zapotrzebowanie na moc charaktery-

zuje przep ywowe ogrzewacze wody, które pracu-

j  krótko – tylko gdy gor ca woda p ynie z kranu, 

ale ich moc mo e przekracza  20 kW (wygodne 

korzystanie z prysznica zapewnia ogrzewacz 

o mocy 18 kW, a z umywalki – co najmniej 4,5 kW). 

Je li wi c rano domownicy zechc  równocze nie 

korzysta  z dwóch azienek, to czny pobór mocy 

mo e si ga  40 kW.

Zbyt ma a liczba obwodów. Standardowo 

przyjmuje si , e jednego obwodu nie powinno 

tlenie ogólne – zwykle lampa sufitowa 

lub kinkiety. Miejscowe ród a wia-

t a – lampy stoj ce, biurkowe, nocne, 

o wietlaj ce blaty robocze, o wietlenie 

dekoracyjne (efektowe) – dopasowuje si

do funkcji, jak  ma pe ni . Poni ej omó-

wienie  miejsc, których o wietlenie przy-

sparza najwi cej k opotów.

Trudne miejsca

Gara , wiatro ap, po-

mieszczenia gospodar-

cze, piwnica, warsztat. Do 

o wietlenia tych pomiesz-

cze , do których wchodzi 

si  tylko na krótko, naj-

lepiej zastosowa arów-

ki zwyk e lub halogeno-

we, które osi gaj  pe n

jasno  zaraz po w cze-

niu i nie s  zbyt wra li-

we na cz ste w czanie 

i wy czanie. Wobec spo-

sobu u ytkowania lamp 

nie ma sensu stosowa  do nich drogich ener-

gooszcz dnych wietlówek, zw aszcza e mog

wieci  s abo ze wzgl du na nisk  temperatur

w takich pomieszczeniach, szkodliwa mo e by

te  dla nich panuj ca tam wilgotno , a same 

ród a wiat a bywaj  nara one na uszkodze-

nia mechaniczne. Energooszcz dne wiet-

lówki mog  w takich trudnych warunkach 

pracowa  znacznie krócej ni  deklaruje pro-

ducent, a wi c ich stosowanie po prostu si

nie op aca.

W pomieszczeniach gospodarczych i ga-

ra ach warto zastosowa  oprawy odporne 

na py , wilgo  i uszkodzenia (klasy co naj-

mniej IP 44).

Kuchnie. Tu dobre b d  zarówno arówki, 

jak i wietlówki, pod warunkiem e te ostatnie 

b d  dawa y naturalne odwzorowanie kolorów 

(tzw. wietlówki trójpasmowe i de luxe), ina-

czej trudno b dzie oceni wie o  produktów 

ywno ciowych i ostateczny wygl d potraw. 

Bardzo wa ne jest intensywne, ale równomier-

ne o wietlenie blatów roboczych, bez uci li-

wych odblasków od o wietlanych powierzchni. 

Najlepsze s  pod tym wzgl dem dobrej jako ci 

wietlówki rurowe w specjalnych niskich opra-

wach (ok. 5 cm wysoko ci). Takie wietlówki 

o d ugo ci ok. 80 cm maj  moc 20 W, co odpo-

wiada zwyk ej arówce 75–100 W. 

Najpopularniejsze za  w roli o wietlenia 

blatów arówki halogenowe nie s  godne po-

lecenia – ich punktowe wiat o m czy oczy, 

odbija si  od blatów i daje ostr  granic wiat- 

a i cienia.

O wietlenie blatu najlepiej 

umie ci  bezpo rednio nad nim, 

pod szafkami wisz cymi. Nawet 

bardzo silna lampa umieszczona 

centralnie pod sufitem nie spe ni 

dobrze tego zadania, bo na blat b -

dzie pada  nasz cie  (rys. 3).

W kuchniach trzeba te  koniecz-

nie zaplanowa  odpowiedni  liczb  gniazd, 

tak by bez problemu mo na by o pod czy

czajnik elektryczny, ekspres do kawy, m y-

nek, mikser czy  robot kuchenny, a tak e ra-

dio itp. urz dzenia.

azienki, toalety. Ze wzgl du na to, e to 

tych pomieszcze  wchodzi si  cz sto, ale na 

krótko, najlepiej sprawdz  si  w nich arówki 

zwyk e i halogenowe,  których wiat o nadaje 

przyjemny, naturalny odcie  skórze, co u atwia 

i uprzyjemnia takie zabiegi jak makija  czy go-

lenie. Lustro nad umywalk  oraz toaletk  po-

winno si  o wietli  intensywnie, lecz równo-

miernie – najlepiej lampami umieszczonymi 

po obu ich stronach.  O wietlenie ogólne a-

zienek nie musi by  intensywne.

W pobli u wanien i brodzików prysznico-

wych wyznacza si  strefy bezpiecze stwa, 

w których nie wolno umieszcza czników, 

gniazd ani urz dze  elektrycznych, chyba e

s  zasilane bezpiecznym, bardzo niskim na-

pi ciem (zwykle 12 V). Zasi g stref pokazano 

na rysunku 4. Je li planujemy zainstalowa

w azience wentylator wyci gowy, to oczy-

wi cie nie mo na zapomnie  o doprowadze-

niu do  zasilania.

Wej cie do domu, podjazd, brama na pose-

sj . O doborze róde wiat a decyduje tu spo-

Ogrzewacze przep ywowe maj  niewielkie 

wymiary ale ich zapotrzebowanie na moc 

jest bardzo du e

przep ywowy ogrzewacz wody  4–24 kW

(zale nie od wydajno ci)

pojemno ciowy podgrzewacz wody 

1,5–2,5 kW

p yta kuchni elektrycznej  8–10 kW

piekarnik elektryczny  2–2,5 kW

czajnik elektryczny  2 kW

pralka automatyczna 2 kW

zmywarka 1–1,5 kW

odkurzacz  1,5 kW

urz dzenie hydroforowe 0,8–1,5 kW

grzejnik elektryczny  1–2 kW

Typowa moc 
domowych urz dze
elektrycznych

arówki zwyk e lub ha-

logenowe b d  najlepszym 

wyborem w pomieszcze-

niach gospodarczych, gara-

ach itp.; bo osi gaj  pe n

jasno  zaraz po w czeniu

fo
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sób pracy o wietlenia: sta y, gdy lamp  urucha-

mia np. czujnik zmierzchowy, lub chwilowy, 

gdy steruje ni  np. czujnik ruchu. Do o wietle-

nia o charakterze sta ym najlepsze b d  lam-

py stosowane tak e jako o wietlenie ulicz-

ne, zw aszcza arówki sodowe niskopr ne, 

które s  wyj tkowo energooszcz dne i bar-

dzo trwa e, cho  nie nadaj  si  do cz ste-

go za czania. W roli o wietlenia chwilowe-

go najlepiej zastosowa arówki halogenowe. 

Oczywi cie wszystkie oprawy powinny by

odporne na niekorzystne warunki atmosfe-

ryczne. Ciekawym rozwi zaniem s  opra-

wy najazdowe, które mo na umie ci  w pod-

je dzie, cho  w pe ni sprawdz  si  one pod 

warunkiem, e podjazd b dzie zawsze sta-

rannie od nie ony, co naj atwiej zapewni

przez zainstalowanie kabli grzejnych (prze-

ciwoblodzeniowych).

czniki

Gdy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, 

powinni my móc bez trudu, intuicyjnie zna-

le cznik uruchamiaj cy o wietlenie. Zwykle 

umieszcza si  go wi c po tej samej stronie co 

klamka drzwi, na wysoko ci 140 cm (niekie-

dy ni ej ze wzgl du na dzieci). Gdy drzwi s

dwuskrzyd owe, dobrze sprawdzi si  tzw. cz-

nik schodowy, którym mo na zapala  i gasi

wiat o z dwóch miejsc (np. po obu stronach 

drzwi). czniki schodowe dobrze sprawdzaj

si  tak e w d ugich korytarzach i oczywi cie 

na schodach. Je li doda  do nich czniki krzy-

owe, to wiat o mo na b dzie zapala  i gasi

z dowolnej liczby miejsc. Alternatywnym roz-

wi zaniem jest zastosowanie tzw. prze cz-

ników bistabilnych (montowanych zwykle 

w rozdzielnicy) oraz dowolnej liczby czni-

ków impulsowych (tzw. dzwonkowych).

Praktycznym rozwi zaniem jest stosowanie 

w korytarzach, azienkach czy w pobli u scho-

dów czników z diod  elektroluminescencyj-

n , które  atwo odnale  w ciemno ci. 

W pomieszczeniach mokrych ( azienki, pral-

nie) stosuje si  osprz t bryzgoszczelny (kla-

sy IP 44).

Uwaga na b dy 
tworzy  wi cej ni  10 gniazd lub 20 róde wiat a. 

Do wygodnej eksploatacji to cz sto zbyt wiele – 

zgodnie z t  zasad  w domu jednorodzinnym 

wszystkie yrandole i kinkiety mog yby by  zasi-

lane z jednego obwodu, a wi c je li zdarzy aby si

w nim jaka  awaria, wskutek której zostanie wy-

czony, to w ca ym domu zapadnie ciemno .

Podobnie nieracjonalne jest zasilanie z jed-

nego obwodu wszystkich gniazd na jednej kon-

dygnacji (cho by to by y tylko dwie sypialnie 

w niewielkim domu). Podczas remontów czy 

odnawiania pomieszcze  trzeba by wtedy ci g- 

n  przed u acze z innej kondygnacji, co by o-

by bardzo uci liwe.

Nawet na jednej kondygnacji ród a wiat a

powinny by  zasilane z ró nych obwodów, dzi -

ki temu w razie awarii jednego mo na b dzie 

korzysta  z innego. To szczególnie wa ne 

w pobli u schodów – schodzenie po nich 

w ciemno ci jest po prostu niebezpieczne.

Podzia  gniazd na obwody powinien by  prak-

tyczny i logiczny: osobne obwody mog  tworzy

gniazda w jednym niewielkim pomieszczeniu 

albo w kilku pomieszczeniach po tej samej stro-

nie od wej cia do domu (i umieszczonej 

w jego pobli u rozdzielnicy).

W du ych pomieszczeniach, takich jak salon, 

korzystne jest zasilanie gniazd z wi cej ni  jed-

nego obwodu.

Uwaga! Je li wspó pracuje ze sob  kilka sprz -

tów elektronicznych, np. komputer, monitor 

i drukarka czy telewizor wraz z kinem domo-

wym, to powinny by  zasilane z tego samego 

obwodu, w przeciwnym razie w niekorzystnych 

warunkach mo e doj  do ich uszkodzenia.

Nierównomierne obci enie faz. Mo e to 

by  przyczyn  zak óce  w pracy instalacji 

(a nawet uszkodzenia przewodów) oraz wp y-

wa  niekorzystnie na dzia anie sieci. Cho  do 

wi kszo ci domów doprowadza si  zasilanie 

trójfazowe, czyli tzw. si  (400 V), wi kszo ci

domowych urz dze  wystarcza zasilanie jedn

faz  (230 V). Podzia  obwodów na ró ne fazy jest 

jednak korzystny, tak e dlatego, e zdarzaj  si

awarie sieci, w wyniku których zostaje wy czo-

ne napi cie tylko niektórych faz, a wówczas nie 

zostaniemy ca kowicie pozbawieni pr du.

Uwaga! Urz dzenia zasilane trójfazowo, 

np. pompy, czy spr arki pomp ciep a wymaga-

j  zwykle zabezpieczenia, które wy cza je w ra-

zie zaniku jednej z faz, gdy  inaczej mog oby 

doj  do ich uszkodzenia.

Sprz ty instalowane na sta e bez wydzielenia 

obwodów. Urz dzenia, które s  instalowane na 

a b

Rys. 3. O wietlenie blatu roboczego w kuchni: a) lampami umieszczonymi pod szafkami wisz cymi; b) 

lamp  umieszczon  pod sufitem lub w pobli u górnej kraw dzi szafki wisz cej

strefa II

strefa III strefa I 

strefa 0 

Rys. 4. Wokó  wanien i brodzików trzeba wyznaczy  strefy bezpiecze stwa. Urz dzenia zasilane z sieci 

oraz gniazda i czniki mog  znajdowa  si  dopiero poza stref  II

0,6 m 2,25 m
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Uwaga na b dy 

sta e, jak pralki, lodówki czy kuchenki, s

w wi kszym stopniu nara one na wy czenie 

wskutek awarii, je li s  zasilane z obwodu 

wspólnego z innymi urz dzeniami. Zamra arki, 

ch odziarki itp. urz dzenia AGD do  du ej

mocy lepiej zatem zasila  odr bnymi obwoda-

mi: mniejsze wtedy b dzie ryzyko, e w wyniku 

awarii instalacji w czasie naszej nieobecno ci 

wy czy si  lodówka czy rozmrozi zamra arka 

pe na zapasów.

Zabezpieczanie wy cznikami ró nicowo-

pr dowymi zbyt wielu obwodów. Jeden wy-

cznik ró nicowopr dowy zabezpieczaj cy ca

instalacj  domow  to nie jest dobre rozwi zanie, 

bo awaria jakiego  sprz tu w jednym obwodzie 

pozbawia pr du ca y dom tak d ugo, a  uda si

zlokalizowa  przyczyn  i od czy  wadliwe urz -

dzenie (lub obwód). Jeszcze gorzej, je li uszko-

dzeniu ulegnie sam wy cznik. Zdecydowanie 

lepiej, je li kilka odr bnych wy czników ró ni-

cowopr dowych zabezpiecza: 1) o wietlenie, 

2) gniazda, 3) kuchenk  oraz 4) urz dzenia, któ-

rych wy czenie jest szczególnie k opotliwe, np. 

lodówka czy zestaw hydroforowy.

Obwody, z których korzystamy na zewn trz 

domu (np. gniazda i o wietlenie w ogrodzie), 

warto zabezpieczy  wy cznikami o wi kszej 

czu o ci (np. 15 zamiast 30 mA), bo pora enie 

mo e mie  powa niejsze skutki, gdy stoimy 

bezpo rednio na ziemi. 

Uwaga! Sprawno  wy czników ró nicowopr -

dowych nale y kontrolowa  nie rzadziej ni  raz 

w miesi cu. Po naci ni ciu przycisku testowego 

umieszczonego na obudowie sprawny wy czni-

ka powinien wy czy  zasila-

nie chronionego obwodu. 

Brak wygodnego dost pu 

do rozdzielnicy. K opoty 

z tym zwi zane odczuwa si

ju  podczas pierwszej domo-

wej awarii, która zwykle wy-

maga w czania i wy czania 

którego  z obwodów elek-

trycznych. Trzeba te  pami -

ta , e nie chodzi tylko o wy-

god  na co dzie , lecz tak e

wzgl dy bezpiecze stwa: 

mo liwo  szybkiego wy -

czenia zasilania, gdy dojdzie 

np. do pora enia lub po aru. 

Dlatego rozdzielnica, w której 

zbiegaj  si  obwody instala-

cji domowej, powinna by

umieszczona w pobli u wej-

Automatyka

Praktycznie w ka dej instalacji warto uwzgld-

ni  elementy automatyki  – niekoniecznie 

z o one, tworz ce  rozbudowane systemy jak 

w instalacjach nazywanych inteligentnymi. 

Na pewno warto rozwa y  zastosowanie na-

st puj cych urz dze :

– czujniki ruchu oraz czujniki zmierzcho-

we po czone z lampami na zewn trz domu;

– czujniki ruchu wspó pracuj ce z lampami 

o wietlaj cymi w godzinach nocnych schody 

i korytarze wewn trz domu. Nie musz  one 

uruchamia  zasadniczych róde wiat a, lecz 

jedynie s absze – dodatkowe, których wiat o

nie o lepia osób wstaj cych w nocy np. do a-

zienki;

– zegary steruj ce prac  podgrzewaczy wody 

i pieców akumulacyjnych, gdy za zu ywany 

przez nie pr d rozliczamy si  dwutaryfowo;

– wy czniki pierwsze stwa, wy czaj ce 

chwilowo np. ogrzewanie pod ogowe, gdy ko-

rzystamy z kuchenki elektrycznej, tak by nie 

przeci a  instalacji.

Wykonanie 
instalacji
Instalacja elektryczna po-

winna by  wykonana przez 

elektryka z uprawnieniami 

wykonawczymi – zgodnie 

z projektem technicznym. 

Projekt za  musi by  zgod-

ny z wymaganiami narzu-

conymi przez zak ad ener-

getyczny. 

Przewody

W instalacjach domowych 

stosuje si  tylko przewody 

miedziane (aluminiowe s  dopuszczalne, tylko 

je li przekrój y  przekracza 10 mm2). Typowy 

przekrój przewodów w obwodach:

– gniazd – 2,5 mm2;

– o wietlenia – 1,5 mm2.

Urz dzenia du ej mocy mog  wymaga

grubszych przewodów; wymóg taki powi-

nien by  podany w projekcie.

Przewody w obwodach jednofazowych s

trój y owe, w trójfazowych (si owych) za

pi cio y owe. Ale w przypadku zastosowa-

nia dwuklawiszowych czników o wietlenio-

wych (tzw. wiecznikowych) od cznika (lub 

od puszki instalacyjnej) do lampy powinien 

by  u o ony przewód cztero y owy.

Przewody powinny by czone tylko 

w puszkach. Praktycznym rozwi zaniem jest 

wykorzystanie w tym celu g bokich puszek 

instalacyjnych, w których umieszczane s

czniki i gniazda.

Uwaga! Przewody nale y czy  specjalnymi 

z czkami, a nie przez skr cenie ich y . Takie 

skr cane po czenie nie jest pewne i niemo -

liwa jest kontrola jego stanu.

Uk adanie instalacji

Przewody mo na uk ada  nast puj co:

w tynku – to najpopularniejsze rozwi za-

nie – stosunkowo niedrogie, bo nie wymaga 

wykonywania bruzd. Przewody musz  zosta

pokryte warstw  tynku grubo ci co najmniej 

0,5 cm;

pod tynkiem, w bruzdach ciennych – mniej 

popularne, bo bardziej pracoch onne rozwi -

zanie. Warto je zastosowa , gdy ciana ma zo-

sta  pokryta ok adzin  (np. p ytkami ceramicz-

nymi). Je li przewód zostanie umieszczony 

w rurce z tworzywa sztucznego (tzw. pesz-

lu), to w razie konieczno ci b dzie mo na go 

wymieni , nie niszcz c powierzchni ciany;

na tynku (po wierzchu) – rozwi zanie atwe 

w wykonaniu, ale ma o estetyczne. Przewody 

trzeba os oni  listwami z tworzywa sztucz-

nego, a w warsztatach – nawet odpornymi na 

uszkodzenia rurkami metalowymi;

wewn trz cian szkieletowych – z zabez-

pieczeniem peszlem. Uk adanie instalacji tym 

sposobem jest szybkie i atwe;

w korytkach lub rurkach – zatopionych 

w wylewce pod ogowej lub u o onych w prze-

strzeni nad sufitem podwieszanym.

Przewody prowadzi si  wzd u  liniach pro-

stych – poziomo lub pionowo, nigdy na skos 

przez cian . Zalecane jest wydzielenie na in-

stalacj  elektryczn  strefy w okre lonej odleg- 

o ci od pod ogi, sufitu oraz otworów okien-

nych i drzwiowych. 

Uwaga! Je li blisko siebie biegnie kilka prze-

wodów, to przed na o eniem tynku nale y

pokry  je siatk  tynkarsk  albo pozostawi

pomi dzy nimi przerwy, inaczej tynk nie b -

dzie mia  dobrej przyczepno ci i mo e w tym 

miejscu odpada .

 Wielko  roz-

dzielnicy powin-

na zapewnia

wygod  monta u

i mo liwo  roz-

budowy

 Warto pami ta  o detalach, np. pod wietlanej 

tabliczce z numerem domu

fo
t. 
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Instalacja elektryczna

Koszty
Najcz ciej wykonawcy uzale niaj  koszt ro-

bocizny od liczby tzw. punktów elektrycznych 

– gniazd, lamp itp. Koszt wykonania jednego 

punktu to 30–50 z . Niestety przy tym sposobie 

rozliczania cz sto dochodzi do nieporozumie

pomi dzy wykonawc  a inwestorem – czy dwa 

s siednie gniazda w jednej ramce to jeden, czy 

dwa punkty? Czy jako punkt nale y liczy  za-

instalowanie ka dego aparatu w rozdzielnicy? 

Czy lampa sufitowa i uruchamiaj cy j acznik 

na cianie to jeden, czy dwa punkty?

Dlatego lepiej, je li umówimy si  na wyko-

nanie instalacji zgodnie z konkretnym projek-

tem, p ac c za jego pe n  realizacj . Wówczas 

w tpliwo ci nie b dzie.

Koszty materia ów mog  by  za  bardzo ró -

ne, szczególnie dotyczy to widocznych elemen-

tów osprz tu (gniazda, czniki), w przypadku 

których kilkukrotne ró nice cen nie s  niczym 

niezwyk ym. Zwykle wykonawca mo e taniej 

kupi  materia y, gdy  mo e liczy  na rabaty 

w hurtowniach. 

Ceny materia ów s  nast puj ce:

przewody 3×2,5 mm (gniazda) 

                         – 220 z /100 m;

przewody 3×1,5 mm (o wietlenie) 

                         – 170 z /100 m;

wy cznik nadmiarowy do obwodów jed-

nofazowych                  – 10 z ;

wy cznik ró nicowopr dowy 

                         – 100 z ;

cznik o wietleniowy, gniazdo 

                         – od 10 z .
REKLAMA

Uwaga na b dy 
cia do domu, w widocznym miejscu, na wyso-

ko ci wzroku doros ego cz owieka.

Zbyt ma a rozdzielnica. Jest to utrudnienie 

w rozbudowie instalacji – np. o zegary steruj ce 

lub inne elementy automatyki. Aby w takiej sy-

tuacji nie trzeba by o wymienia  rozdzielnicy na 

wi ksz , t , o której decydujemy buduj c dom, 

lepiej zaplanowa  z pewnym zapasem. Ponadto 

osprz t umieszczony w wi kszej rozdzielnicy ma 

zapewnione lepsze ch odzenie.

Uziemianie metalowych baterii na ruro-

ci gach z tworzyw. B d ten powoduje zwi k-

szenie, a nie zmniejszenie zagro enia pora e-

niem. Tylko je li ruroci gi s  metalowe, baterie 

czerpalne powinny zosta  po czone przewo-

dem (w izolacji ó to-zielonej) i uziemione. Do 

niedawna wymagano te  uziemienia metalowej 

wanny, nawet je li ruroci g kanalizacyjny jest 

plastikowy, cho  tak e zwi ksza to zagro enie. 

Niektórzy instalatorzy mog  by  jednak nie-

wiadomi tych zmian. 

Przewody elektryczne u o one poni ej rur 

wodoci gowych i kanalizacyjnych. To powa -

ny b d, poniewa  w razie uszkodzenia ruroci -

gu przewody zostan  zalane. 

 Programatory czasowe pozwalaj  zautomatyzo-

wa  prac  np. urz dze  grzewczych

fo
t. 
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