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Osprzêt elektroinstalacyjny musi spe³-
niaæ szereg wymagañ �:

� konstrukcja musi gwarantowaæ ca³ko-
wite bezpieczeñstwo i wygodê u¿ytkowa-
nia. Czêœci obs³ugiwane i dotykane przez
cz³owieka musz¹ stanowiæ skuteczn¹
ochronê przed bezpoœrednim kontaktem
z pr¹dem elektrycznym; 
� musz¹ byæ bardzo trwa³e i niezawodne.
W³¹czniki, gniazda itp. powinny bezawa-
ryjnie s³u¿yæ wiele lat, bezproblemowo
wytrzymuj¹c tysi¹ce w³¹czeñ i roz³¹czeñ
obwodów; 
� budowa styków musi zapewniaæ bez-
awaryjne przewodzenie pr¹dów znamio-
nowych;
� w przypadku osprzêtu montowanego
na sta³e konieczne jest zastosowanie mo-
cowañ gwarantuj¹cych pewne i trwa³e
osadzenie w pod³o¿u;

� w szczególnych  przypadkach (np.
osprzêt do monta¿u na zewn¹trz domu)
konstrukcja musi zapewniaæ bryzgo- lub
wodoszczelnoœæ, py³oszczelnoœæ itp.;
� osprzêt elektroinstalacyjny znajduje siê
z regu³y w widocznych miejscach, dlatego
powinien byæ estetyczny i dopasowany do
wystroju wnêtrz.

Oferta rynkowa obejmuje trzy podsta-
wowe grupy wyrobów: w³¹czniki, gniazda
(i wtyczki) oraz oprawy oœwietleniowe. 

Wszystkie te akcesoria wystêpuj¹
w odmianach przeznaczonych do monta-
¿u stacjonarnego lub jako modele mobil-
ne, instalowane na miêkkim kablu przy-
³¹czeniowym. Wi¹¿e siê to z odpowied-
nim wykonaniem. Produkty z pierwszej
grupy wyposa¿one s¹ w otwory pod wkrê-
ty, wsporniki lub elementy rozporowe
umo¿liwiaj¹ce trwa³e zamocowanie do
pod³o¿a. Czêœci bêd¹ce pod napiêciem
nie s¹ obudowane ze wszystkich stron –
po zamontowaniu rolê os³ony pe³ni pod-
³o¿e. 

Zale¿nie od sposobu wykonania
osprzêt tego typu mo¿na zamontowaæ:

� podtynkowo – na powierzchni muru
znajduje siê jedynie p³aska maskownica.
Konieczne jest zastosowanie zag³êbionej
w œcianê puszki instalacyjnej;
� wtynkowo – w³¹cznik lub gniazdo czê-
œciowo wystaj¹ nad powierzchniê œciany
(ok. 10 mm), dziêki czemu mo¿na zasto-
sowaæ p³ytkie puszki instalacyjne;
� natynkowo – osprzêt w ca³oœci znajdu-
je siê na powierzchni œciany. Nie s¹ po-
trzebne ¿adne dodatkowe akcesoria insta-
lacyjne.

Puszki instalacyjne mog¹ byæ okr¹g³e
lub kwadratowe. Wystêpuj¹ w wykonaniu
tradycyjnym (monta¿ pojedynczy), wielo-
krotnym lub z zatrzaskami pozwalaj¹cymi
zestawiæ je w grupê. Prawid³owo zamonto-
wana puszka powinna byæ zlicowana z po-
wierzchni¹ œciany po jej otynkowaniu.
Oprawy oœwietleniowe wystêpuj¹ wy³¹cz-
nie w wersji do monta¿u natynkowego lub
do podwieszenia pod sufitem.

Modele montowane na kablu cechuje
pe³na, mocniejsza obudowa i obecnoœæ za-
cisków uniemo¿liwiaj¹cych przypadkowe
wyrwanie przewodu elektrycznego. 

W domu jednorodzinnym najczêœciej
stosowany jest osprzêt elektryczny przewi-
dziany dla poboru pr¹du do 6, 10 lub 16A.

Wykonania specjalne
W miejscach o podwy¿szonej wilgot-

noœci (³azienka, pralnia) oraz wszêdzie
tam, gdzie wystêpuj¹ bryzgi wody, kurz
i py³, konieczne jest stosowanie osprzêtu
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Bardzo wa¿nym ele-
mentem ka¿dej instalacji
elektrycznej jest osprzêt.

Zaliczamy do niego
w³¹czniki (prze³¹czniki),
gniazda przy³¹czeniowe,

wtyczki oraz oprawy
oœwietleniowe. Akcesoria

te wystêpuj¹ w wielu
odmianach wzorniczych.
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WŁĄCZNIKI,
gniazda, oprawy

fot. Elda-Eltra Elektrotechnika Osprzęt elektroinstalacyjny

podtynkowy
wtynkowy
natynkowy

stacjonarny mobilny

� Wnêtrze nowoczesnego dwuklawiszowego
w³¹cznika oœwietlenia. Widoczne wykorzysta-
nie tworzyw sztucznych i neonówka podœwie-
tlaj¹ca klawisze (fot. Sologic)



odpornego na dzia³anie tych czynników.
Charakteryzuje go zastosowanie styków
ochronnych i szczelne, mocne obudowy.
Stopieñ ich ochrony okreœla siê wed³ug
kodu IP (tabela 1). W domach jednoro-
dzinnych najczêœciej stosuje siê modele
oznaczone symbolem IP44 �. 

W³¹czniki (prze³¹czniki)
Elementy te fachowo nazywane ³¹czni-

kami instalacyjnymi, s³u¿¹ do rêcznego ste-
rowania odbiornikami energii elektrycznej
– przewa¿nie s¹ to oprawy oœwietleniowe.

Stosowane dawniej modele obrotowe
i dŸwigienkowe zosta³y niemal ca³kowicie
wyparte przez ³¹czniki klawiszowe. Ofe-
ruj¹ one ³atwoœæ obs³ugi i wyraŸne zazna-
czenie po³o¿enia przycisku, czyli stanu
sterowanego obwodu. 

Jako materia³ do produkcji ³¹czników
stosowane jest powszechnie tworzywo
sztuczne, chocia¿ maskownice wykony-
wane s¹ równie¿ z drewna, metalu, szk³a

lub ceramiki. Oprócz atrakcyjnego wzor-
nictwa, konstrukcje gwarantuj¹ pe³ne
bezpieczeñstwo u¿ytkowników, wysok¹
trwa³oœæ i powierzchnie ³atwe do utrzy-
mania w czystoœci. 

Obecne na rynku ³¹czniki ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ sposobem dzia³ania i wypo-
sa¿eniem. Mo¿emy kupiæ:
� modele jedno- i dwuklawiszowe. Po-
zwalaj¹ sterowaæ jednym lub dwoma od-
biornikami;
� modele zwierne i prze³¹czane (prze-
³¹czniki schodowe). Pierwszy rodzaj jest
najprostszy – dzia³a na zasadzie w³¹cz/wy-
³¹cz. Modele prze³¹czane (tzw. prze³¹czni-
ki schodowe) pozwalaj¹ np. wykonaæ
oœwietlenie korytarza sterowane z dwóch
punktów;
� ³¹czniki stabilne i chwilowe. W pierw-
szych, klawisz po naciœniêciu pozostaje
w wybranej pozycji. W³¹czniki chwilowe
zamykaj¹ obwód tylko w momencie wci-
skania klawisza. S¹ stosowane np. do ste-
rowania dzwonkiem przy drzwiach;

� modele z podœwietleniem (patrz �).
Maj¹ wbudowan¹ neonówkê, która œwieci
ca³y czas lub w momencie roz³¹czenia ob-
wodu, i podœwietla klawisz lub specjalny
wziernik; 
� œciemniacze. Umo¿liwiaj¹ regulacjê
strumienia œwiat³a. 

£¹czniki wytwarzane s¹ w ró¿nych
stylach i kolorach. Czêsto istnieje te¿
mo¿liwoœæ wymiany klawisza lub ca³ej
obudowy �. U³atwia to dobranie ich do
wystroju pomieszczeñ. 

Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywa-
j¹ modele, które mo¿na ³¹czyæ z gniazda-
mi w zestawy po 2, 3 i 4 elementy �. Jak-
kolwiek wymagaj¹ zastosowania kilku po-
³¹czonych puszek instalacyjnych i ramek
– maskownic, to ca³oœæ jest estetyczna
i funkcjonalna. Maskownice mo¿na mon-
towaæ pionowo lub poziomo. 

£¹czniki instalowane s¹ najczêœciej
na œcianach pomieszczeñ. Najwygodniej,
gdy s¹ zamontowane przy drzwiach, na
wysokoœci 1-1,5 m nad pod³og¹ i ok.
15 cm od futryny. W pomieszczeniach
wilgotnych (np. ³azienka) w³¹czniki po-
winno siê zamontowaæ na zewn¹trz, przy
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Tabela 1. Kod IP – stopnie ochrony urz¹dzeñ elektrycznych

Pierwsza cyfra Ochrona przed cia³ami sta³ymi Druga cyfra Ochrona przed wod¹
0 brak 0 brak
1 œrednicy 50 mm i wiêksze 1 Pionowo padaj¹ce krople
2 œrednicy 12,5 mm i wiêksze 2 Pionowo padaj¹ce krople przy

przechyleniu obudowy o 15°
3 œrednicy 2,5 mm i wiêksze 3 Przed natryskiem wody
4 œrednicy 1 mm i wiêksze 4 Przed bryzgami wody
5 ochrona przed py³em 5 Przed strug¹ wody
6 py³oszczelnoœæ 6 Przed siln¹ strug¹ wody

7 Przed skutkami krótkotrwa³ego
zanurzenia w wodzie

8 Przed skutkami ci¹g³ego
zanurzenia w wodzie

� Osprzêt w wykonaniu IP44 (fot. Kopp) � Mo¿liwoœæ zmiany maskownicy pozwala na
dopasowanie osprzêtu do wystroju wnêtrz
(fot. Legrand)
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drzwiach wejœciowych. Unikniemy wtedy
koniecznoœci stosowania modeli bry-
zgoszczelnych. 

Dobieraj¹c ³¹czniki w instalacji do-
mowej nale¿y wybraæ urz¹dzenia dostoso-
wane do odpowiedniego sposobu monta-
¿u: pod-, na-, lub wtynkowy. Wa¿ne jest
równie¿, by mo¿na by³o nimi sterowaæ
pr¹dy wystêpuj¹ce w danym obwodzie
(np. nie wolno w³¹cznikiem przeznaczo-
nym do obci¹¿enia 6A sterowaæ urz¹dze-
nia pobieraj¹cego pr¹d np. 8A). W przy-
padku modeli montowanych w grupach,
konieczny mo¿e byæ zakup ramek i pu-
szek daj¹cych ³¹czyæ siê w grupê. 

Gniazda i wtyczki
Umo¿liwiaj¹ do³¹czenie i zasilanie

w energiê elektryczn¹ odbiorników prze-
noœnych, b¹dŸ stacjonarnych, niewbudo-
wywanych w domu na sta³e �. 

Gniazda i wtyczki wykonywane s¹
w dwóch wersjach: ze stykiem ochron-
nym i bez niego. Pierwszy rodzaj znaj-
duje zastosowanie w miejscach, gdzie
wystêpuje mo¿liwoœæ pora¿enia pr¹dem
(³azienki, gara¿e, piwnice) oraz w przy-
padku urz¹dzeñ z metalowymi obudo-
wami.

Zarówno gniazda natynkowe jak
i podtynkowe oferowane s¹ jako pojedyn-
cze (dla jednej wtyczki) lub podwójne (dla
dwóch wtyczek). Spotyka siê równie¿
gniazda potrójne. Specjalne wykonania
pozwalaj¹ na zabudowê gniazd w kana-
³ach instalacyjnych � – wtedy ca³a insta-
lacja elektryczna wykonywana jest bez
uci¹¿liwego kucia œcian. 

W niektórych modelach wbudowywa-
na jest blokada dostêpu do styków. Spe-
cjalne przes³ony blokuj¹ otwory w ma-
skownicy, co uniemo¿liwia w³o¿enie
przez „milusiñskiego” np. gwoŸdzia lub
szpilki. Odsuniêcie os³ony jest mo¿liwe
jedynie podczas wk³adania wtyczki. 

Gniazda i wtyczki s¹ konstruowane
w taki sposób, by uniemo¿liwiæ wspó³pra-
cê elementów z ró¿nych kategorii zasila-
nia. Osi¹ga siê to poprzez odpowiednie
kszta³ty obudów i gruboœæ bolców prze-
wodz¹cych pr¹d. 

W domach jednorodzinnych spotyka-
ne s¹ równie¿ gniazda i wtyczki trójfazo-
we. Wykorzystuje siê je przede wszystkim
do zasilania urz¹dzeñ trójfazowych wiêk-
szej mocy (zazwyczaj powy¿ej 3,5 kW).
Przy³¹cza tego typu produkowane s¹ dla
pr¹dów 1, 6, 32 i 63 A, w wykonaniach
bryzgo- i wodoszczelnych (oznaczenie
IP 57). Cech¹ charakterystyczn¹ jest zró¿-
nicowanie styków – te przeznaczone do
pod³¹czenia przewodu ochronnego s¹
d³u¿sze i grubsze. Z³¹cza tego typu u¿y-
wane s¹ do urz¹dzeñ stacjonarnych, u¿y-
wanych ca³y czas (np. hydrofor, kuchnia
elektryczna, podgrzewacz) jak i  urz¹dzeñ
przenoœnych, np. spawarki.

Wszystkie po³¹czenia przewodów elek-
trycznych z gniazdami musz¹ byæ wykona-
ne bardzo starannie. Koniecznym jest, by
rodzaj gniazda dostosowany by³ do pod³¹-
czonego do niego napiêcia i planowanego
maksymalnego poboru pr¹du (jedno lub
trójfazowe, pr¹dy 6-16  A).

Oprawy oœwietleniowe
Oprawy stosowane w domach jedno-

rodzinnych spe³niaj¹ okreœlone wymaga-
nia techniczne. Podobnie jak gniazda
i ³¹czniki, dostosowano je do zasilania na-
piêciem 230 V (sporadycznie u¿ywa siê
opraw zasilanych pr¹dem trójfazowym
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� Osprzêt elektroinstalacyjny mo¿na ³¹czyæ
w zestawy (fot. Kopp)

� Gniazda przy³¹czeniowe w ró¿nych wykona-
niach (fot. Kopp)

� Gniazda zasilaj¹ce mog¹ byæ instalowane
w kana³ach instalacyjnych (fot. Ackermann)



400 V). Jeœli obudowa wykonana jest
z metalu, istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia
jej do przewodu ochronnego PE. 

Do budynków drewnianych i wyko-
nanych w technologii szkieletu drewnia-
nego przeznaczone s¹ modele o podwy¿-
szonej odpornoœci ogniowej. Oferta Ÿró-
de³ œwiat³a jest bardzo bogata. Produko-
wane s¹ oprawy dla jednej i wiêcej ¿aró-
wek, w ró¿nych kszta³tach oraz kolorach.
Do typowych ¿arówek stosowane s¹
oprawki tradycyjne (trzonek E27) i z tzw.
ma³ym gwintem (trzonek E14). Oprócz
tradycyjnych Ÿróde³ œwiat³a mo¿na

w nich umieszczaæ wiêkszoœæ œwietlówek
energooszczêdnych i ¿arówki halogenowe
na 230 V. Oprawy do œwietlówek tradycyj-
nych (rury) � i lamp halogenowych �
zasilanych tzw.  napiêciem bezpiecznym
(do 24 V) wyposa¿one s¹ w z³¹cza stykowe
bezgwintowe. 

Istotne jest, by Ÿród³o œwiat³a, jakie
mamy zamiar umieœciæ w oprawie oœwie-
tleniowej, mia³o moc zgodn¹ z warunka-
mi okreœlonymi przez producenta opra-
wy. Zastosowanie np. zbyt „mocnej” ¿a-
rówki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
oprawy – najczêœciej jej stopienia i zdefor-
mowania. 

Oprawy oœwietleniowe produkowane
w ró¿nych odmianach. Najbardziej po-
pularne montowane s¹ na sufitach. Czê-
sto spotyka siê modele wyposa¿one w re-
gulacjê wysokoœci punktu œwietlnego.
Oprawka z kloszem i ¿arówk¹ zawieszo-
na jest na lince ze zwijaczem, co umo¿li-
wia sterowanie œrednic¹ snopu œwiat³a.
Oferowane s¹ równie¿ kinkiety (do za-
wieszenia na œcianie), lampy stoj¹ce,

wbudowywane w pod³ogê itp. Podczas
ich monta¿u zawsze nale¿y przestrzegaæ
dwóch zasad: wszelkie pod³¹czenia do
instalacji elektrycznej musz¹ byæ wyko-
nane bardzo starannie, modele stacjonar-
ne nale¿y mocno i pewnie przymocowaæ
do pod³o¿a.

�
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� Oprawy do tradycyjnych œwietlówek ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ d³ugoœci¹ (fot. Luxima2)

£¹czniki instalacyjne:
– ³¹cznik podtynkowy, jednobiegunowy, IP-20,

10A/250V – 4,80 z³/szt;
– ³¹cznik podtynkowy, krzy¿owy, IP-20, 10A/250V –

7,30 z³/szt;
– ³¹cznik podtynkowy, schodowy, seria Akcent Plus,

IP-20, 10A/250V – 9,20 z³/szt;
– œciemniacz podtynkowy dotykowy, IP-20,

P=40-400W, 250V – 58 z³/szt;
– ³¹cznik bryzgoszczelny natynkowy, jednobiegu-

nowy, IP-44, 16A/250V – 6,70 z³/szt;
– ³¹cznik bryzgoszczelny natynkowy, zwierny

„dzwonek”, IP-44, 16A/250V – 6,70 z³/szt;
– ³¹cznik wtynkowy, jednobiegunowy, IP-20,

6A/250V – 4,40 z³/szt;
– ³¹cznik wtynkowy, dwugrupowy, œwiecznikowy,

IP-20, 6A/250V – 5 z³/szt;
– ³¹cznik wtynkowy, schodowy, IP-20, 6A/250V –

5 z³/szt;
– ³¹cznik klawiszowy z podœwietleniem i czerwon¹

soczewk¹ Aquatec IP-44 – 20 z³/szt;
– ³¹cznik wieloklawiszowy Aquatec œnie¿nobia³y

IP-44 – 20 z³/szt;
– ³¹cznik klawiszowy podwójny uniwersalny –

31 z³/szt;

– ³¹cznik klawiszowy zespolony z gniazdem, z uzie-
mieniem IP-44 – 31 z³/szt. 

Gniazda przy³¹czeniowe:
– gniazdo wtyczkowe podtynkowe 2P, IP-20,

10A/250V – 4 z³/szt;
– gniazdo wtyczkowe podtynkowe 2P z uziemie-

niem, IP-20, 10A/250V – 4,10 z³/szt;
– podwójne gniazdo wtyczkowe podtynkowe 2P

IP-20, 10A/250V – 5,10 z³/szt;
– podwójne gniazdo wtyczkowe podtynkowe 2P

z uziemieniem, IP-20, 10A/250V – 5,40 z³/szt;
– podwójne gniazdo wtyczkowe wtynkowe 2P,

IP-20, 16A/250V – 10,30 z³/szt;
– podwójne gniazdo wtyczkowe wtynkowe 2P

z uziemieniem, IP-20, 16A/250V – 11,80 z³/szt;
– gniazdo wtyczkowe natynkowe 2P z uziemieniem,

wieczko bia³e, IP-44, 16A/250V – 5,90 z³/szt;
– podwójne gniazdo wtyczkowe natynkowe 2P

z uziemieniem, wieczko przeŸroczyste, IP-44,
16A/250V – 9,50 z³/szt;

– gniazdo bez uziemienia pojedyncze, œnie¿nobia³e
– 7,30 z³/szt;

– gniazdo bez uziemienia pojedyncze, aluminium –
13,40 z³/szt;

– gniazdo podwójne z uziemieniem, œnie¿nobia³e –
16,80 z³/szt;

– gniazdo z uziemieniem, z nadrukiem pojedyncze,
czerwone – 12 z³/szt. 

Osprzêt:
– puszka instalacyjna koñcowa, œrednica 60 mm –

0,15 gr/szt;
– puszka instalacyjna do zestawów p³ytka –

0,40 z³/szt;
– puszka instalacyjna do zestawów g³êboka –

0,50 z³/szt;
– ramka pojedyncza – 2,60 z³/szt;
– ramka podwójna – 4 z³/szt;
– ramka potrójna – 5,50 z³/szt;
– ramka poczwórna – 7 z³/szt;
– klawisz z nadrukiem symbolu „strza³ka” alumi-

nium – 14,50 z³/szt;
– klawisz z czerwon¹ soczewk¹ kremowy –

9,20 z³/szt;
– klawisz z czerwon¹ soczewk¹ i nadrukiem œnie¿-

nobia³y – 6,40 z³/szt;
– wk³adka jarzeniowa – 6,70 z³/szt. 

Na podstawie cenników firm Ospel, Berker

� Oprawy lamp halogenowych przystosowane
do montowania w p³aszczyŸnie np. sufitu pod-
wieszanego (fot. Elgo)

Info rynek
Firmy

ABB (gniazda, wy³¹czniki, sterowniki ¿aluzji)
tel. (22) 515 25 00
www.abb.pl
Berker (³¹czniki, gniazda, œciemniacze)
tel. (61) 817 99 00
www.berker.com.pl
Elda Eltra (³¹czniki i gniazda elektryczne)
tel. (94) 372 82 10
www.elda.com.pl
Elgo (oprawy oœwietleniowe, ³¹czniki do tworze-
nia systemów oœwietlenia)
tel. (24) 235 20 01
www.elgo.pl
Es-System Wilkasy (oprawy oœwietleniowe)
tel. (87) 429 96 00
www.essystem.pl/wilkasy
Ingremio Peszel (rury elektroinstalacyjne)
tel. (32) 647 19 00
www.ingremio.com.pl 

Kontakt (gniazda, ³¹czniki)
tel. (32) 324 63 00
www.fse-kontakt.com.pl
Lange £ukaszuk (czujniki ruchu i zmierzchowe)
tel. (71) 398 08 00
www.langelukaszuk.pl
Legrand (³¹czniki, gniazda, okablowanie)
tel. (74) 816 23 00
www.legrand.pl
Lena Lighting (wtyczki, ³¹czniki)
tel. (61) 286 03 00
www.lenalighting.pl
Limex (oprawy najazdowe, wi¹zki œwiat³owodowe)
tel. (22) 722 49 75
www.spotline.pl
Lis oœwietlenie (oprawy oœwietleniowe)
tel. (16) 672 39 90
www.lis-oswietlenie.pl
Luxima2 (oprawy oœwietleniowe)
tel. (87) 620 09 31
www.luxima.com.pl

Minbud (rury elektroinstalacyjne)
tel. (25) 758 39 42
www.minbud.pl
Ospel (gniazda, ³¹czniki, puszki)
tel. (32) 673 71 06
www.ospel.com.pl
Pekra (Kopp) (gniazda, wtyczki i œciemniacze)
tel. (22) 720 21 73
www.kopp.pl
Polo (gniazda, ³¹czniki)
tel. (32) 324 01 00
www.polo.com.pl
Tema Teresa Machczyñska (Gira)
(gniazda, ³¹czniki, z³¹cza, œciemniacze, czujniki ru-
chu, sterowanie ¿aluzjami, regulatory temperatury)
tel. (22) 878 03 47
www.tema.pl
W³omex (oprawy oœwietleniowe)
tel. (12) 656 41 81
www.wlomex.com.pl

Przyk³adowe, orientacyjne ceny osprzêtu elektroinstalacyjnego:


