
BUDUJEMY DOM  1–2/2009 115

W poprzednim numerze opisywali my ty-

powe problemy, które wymuszaj  przepro-

wadzenie zmian w instalacji elektrycznej. 

W tym pokazujemy, na co zwróci  uwag ,

gdy wymiana oka e si  konieczna. Powiemy 

tak e o nowoczesnych metodach wspoma-

gaj cych dzia anie instalacji elektrycznej, 

a tak e o tym, jak zaoszcz dzi  na rachun-

kach za energi  – czyli o przydomowych 

ród ach energii.

Wed ug prawa
Je li mamy obawy, e nasza instalacja jest 

przestarza a albo nie mamy pewno ci, e

dzia a poprawnie, powinni my zleci  fa-

chowcom kontrol  jej stanu technicznego, 

która wyka e, czy wymiana albo moderni-

zacja s  konieczne. Ogl dzin i pomiarów, 

zgodnie z prawem budowlanym, mog  do-

konywa  wy cznie elektrycy z uprawnie-

niami.

 Wymian  instalacji elektrycznej trzeba 

wykona  zgodnie z obowi zuj cymi prze-

pisami. Je li jest stara, prawdopodobnie nie 

odpowiada obecnym przepisom, cho  nie 

ma konieczno ci wymienia  jej na now

tylko z tego powodu, prawo bowiem nie 

dzia a wstecz: instalacja musi spe nia  wy-

mogi tylko tych przepisów, które obowi -

zywa y, kiedy j  uk adano. 

 Gdy jednak zdecydujemy si  na wymia-

n  czy modernizacj , musimy zapewni , aby 

nasza instalacja po zako czeniu prac by a

zgodna z przepisami obecnie obowi zuj cy-

mi. Nie jeste my do tego zobligowani, je li 

warunki techniczne nie pozwalaj  na prze-

projektowanie instalacji wg aktualnych prze-

pisów. Najcz ciej sytuacja taka ma miejsce, 

gdy chcemy zamieni  instalacj  typu TN-C 

na TN-S (ró nica mi dzy instalacj  starego 

typu – TN-C, a instalacj  wspó cze nie stoso-

wan  TN-S polega na tym, e ta pierwsza ma 

cztery przewody dla uk adów trójfazowych 

i dwa dla jednofazowych, druga za  dla tych 

samych uk adów ma o jeden przewód wi -

cej). Aby wszystko odby o si  zgodnie z nor-

mami, miejsce rozdzielenia trzeba uziemi .

Nierzadko jednak okazuje si , e np. warun-

ki glebowe (kamieniste pod o e) wokó  domu 

nie pozwalaj  na wykonanie uziemienia 

o odpowiednich parametrach. 

Nowa instalacja, ale jaka? 
Przewody bez os on. W pomieszczeniach 

mieszkalnych nie mo na stosowa  przewo-

dów natynkowych – bez korytek, rurek, li-

stew i pancerza. Taki sposób prowadzenia 

instalacji by  szczególnie popularny w do-

mach, w których instalacje elektryczne za-

k adano dopiero po otynkowaniu cian. 

Nieos oni te przewody prowadzone na cia-

nach nie by y chronione przed mecha-

nicznym zdarciem izolacji, co cz sto po-

wodowa o, e przewodz ce y y przewodu 

znajdowa y si  na wierzchu.

Przewody bez os on mo na jednak uk ada

np. w gara ach, poddaszach nieu ytkowych 

i piwnicach. Je eli s  to miejsca, w których 

korzystamy z urz dze  elektromechanicz-

nych (elektronarz dzia, silniki elektryczne), 

które mog yby uszkodzi  izolacj  przewodów 

zasilaj cych, to jako os ony przewodów mo -

na u y  rurek stalowych (mog  to by  zwyk e

rurki wodoci gowe). Takie rozwi zanie nie 

jest adne, jednak zwi ksza bezpiecze stwo. 

Po u o eniu instalacji nale y wykona  po -

czenia wyrównawcze (po czenia te tworzy 

si  przy u yciu szyny uziemiaj cej (zacisku) 

umieszczanej w najni szej (przyziemnej) kon-

dygnacji budynku; po czenia te d ugotrwale 

ograniczaj  do warto ci dopuszczalnych na-

pi cia powsta e mi dzy ró nymi cz ciami 

przewodz cymi, tj. wyrównuj  potencja y

w ca ym obiekcie w przypadku wyst pienia 

stanów awaryjnych) z tymi rurkami.

Trasy przewodów. Nowe przewody 

najlepiej u o y  wzd u  tras, jakimi przebie-

ga y stare. Naj atwiej (bo bez niszczenia tyn-

ku) wymienia si  przewody u o one w ka-

na ach, korytkach lub rurkach kablowych: 

wystarczy do ko ca starego przewodu przy-

czepi  nowy i przeci gn  go przez kana .

Uwaga! Remontowana obecnie instalacja 

te  kiedy  b dzie musia a by  wymieniona, 

dlatego rozszerzaj c liczb  obwodów insta-

lacji, warto umie ci  je  w wymienionych 

wy ej os onach. 
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        Energia 
z dobrego ród a

Wymiana instalacji elektrycznej ukasz Ros aniec

Wymiana instalacji elektrycznej to nie tylko 

poprowadzenie nowych przewodów 

i dodanie zabezpiecze  przed pora eniem.

Przy tej okazji mo na wprowadzi  do domu 

rozwi zania zwi kszaj ce komfort 

korzystania z energii elektrycznej 

i zmniejszaj ce jej zu ycie.
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Remont i modernizacja

Przekroje przewodów. Nowe przewo-

dy nie mog  mie  mniejszego przekroju ni

u o one poprzednio (chyba e projekt re-

montu wykonany przez uprawnionego pro-

jektanta na to pozwala). Post powanie 

wbrew tej zasadzie mo e doprowadzi  do 

niew a ciwej pracy instalacji, w tym po-

aru lub pora enia. Je li trzeba znacz-

nie zwi kszy  d ugo  jakiego  przewo-

du zasilaj cego, warto si  upewni , czy nie 

jest wymagane zwi kszenie w nim prze-

kroju y  miedzianych. Bezpieczniej jest 

u y  wi kszego  przekroju (co tylko nie-

co zwi kszy koszt przewodów) – ni  zbyt 

ma ego (to bowiem ma negatywny wp yw 

na bezpiecze stwo). O d ugo ci przewo-

dów, ich rodzaju i przekroju zawsze decy-

duje elektryk.

Punkty wietlne. W nowej instalacji 

warto uzupe ni  liczb  punktów wietl-

nych oraz gniazd wtykowych, których 

w starej zwykle jest za ma o. Wspó czesne 

normy w tym wzgl dzie podane s  w tabe-

li, ale z punktu widzenia konkretnej rodzi-

ny s  to jedynie minima; na w asne potrze-

by mo na to wyposa enie poszerzy .

Odpowiednia liczba odbiorników. 

Wprawdzie nie ma limitów liczby punktów 

wyposa enia obwodów, ale warto pami -

ta , e zbyt du a liczba odbiorników mo e

nie tylko wymusi  kosztowne zmiany insta-

lacji, ale tak e spowodowa  zmian  przy -

cza, je li oka e si , e te, które

zak ad energetyczny zamontowa  nam

w przesz o ci, nie s  w stanie zasila  od-

biorników o zwi kszonej mocy. Zostaniemy 

wtedy obci eni przynajmniej cz ciowo 

kosztami budowy nowego przy cza. 

Niewystarczaj ca liczba obwodów. 

Charakterystyczna sytuacja dla starych in-

stalacji, tak e jest niekorzystna: liczne 

gniazda i czniki przynale a y w nich do 

jednego obwodu (czyli odcinka maj cego na 

pocz tku w asne zabezpieczenie przed prze-

ci eniami i zwarciem). W zwi zku z tym 

ca a instalacja by a wspó zale na – drob-

na awaria elektronarz dzia w pracowni mo-

g a spowodowa  wy czenie zasilania lamp 

o wietleniowych, a wi c stworzy  zagro e-

nie dla bezpiecze stwa.

Dla odbiorników du ej mocy, takich jak 

kuchenka elektryczna, podgrzewacz wody,  

pralka, pompa hydroforowa, warto utwo-

rzy  oddzielny obwód zasilaj cy – zwi k-

szy to bezpiecze stwo i poprawi komfort 

u ytkowania innych urz dze .

 Zalecane strefy uk adania przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych (wymiary w cm)

fo
t.
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 Urz dzenie lokalizuj ce m.in. metale i przewody 
elektryczne. Naciskaj c odpowiedni przycisk, 
u ytkownik decyduje o tym, czego urz dzenie 
powinno szuka . Wska nik zoom u atwia 
precyzyjn  lokalizacj  obiektów. Urz dzenie 
lokalizuje elementy miedziane na maksymaln
g boko  8 cm. Wykrywacz eliminuje ryzyko 
uszkodzenia przewodu elektrycznego podczas 
wiercenia 

Zalecana minimalna liczba obwodów 
elektrycznych w pomieszczeniach domu
Pomieszczenia Liczba gniazd 

wtyczkowych

Liczba punktów 

o wietleniowych

Sypialnia
i pokój dzienny 
powierzchnia
< 12 m2

< 20 m2

> 20 m2

3
4
5

1
1
2

Kuchnia 7 2

Pracownia 4 1

Pokój 
wypoczynkowy

3 1

azienka 3 2

WC 1 1

Przedpokój do 
2,5 m d ugo ci

1 1

Balkon
i loggia do 3 m 
szeroko ci

1 1

Piwnica 1 1

Urz dzenia Liczba obwodów odbiorników 

o mocy >2kW

Kuchenka 
elektryczna

1

Zmywarka 1

Pralka 1

Suszarka
bielizny

1

Podgrzewacz 
wody

1

Piekarnik –

Inne –

BD 1_2_09_ELEKTRYKA.indd 116BD 1_2_09_ELEKTRYKA.indd   116 2008-12-19 12:36:572008-12-19   12:36:57



BUDUJEMY DOM  1–2/2009 117

Sposoby uk adania 
przewodów
W domach jednorodzinnych przewody mo -

na poprowadzi  w tynku lub na nim. 

P askie przewody podtynkowe. Uk ada 

si  bezpo rednio w p ytkich bruzdach 

ciennych, dbaj c o to, by przewody by y

przykryte przynajmniej pi ciomilimetrow

warstw  tynku. 

Przewody o dowolnym przekroju, uk ada 

si  w tzw. peszlach – karbowanych rurkach 

os onowych.

P askie przewody wtynkowe. Mocuje si

do surowych cian. Do tej technologii przy-

stosowany jest specjalny osprz t elektrotech-

niczny (puszki, gniazda wtyczkowe, czniki 

itp.) o obni onej wysoko ci, zbli onej do gru-

bo ci warstwy tynku. Jest to najta szy sposób 

uk adania instalacji. Rurki os onowe i pusz-

ki tak e umieszcza si  na surowych cianach, 

przewa nie w naturalnych rowkach i zag -

bieniach na styku cegie  lub bloczków. Po u o-

eniu instalacji i os oni ciu puszek na czas 

robót, ciany tynkuje si  i tym sposobem za-

krywa sie  przewodów elektrycznych.

Przewody w kana ach lub listwach in-

stalacyjnych. W ten sposób przewody elek-

tryczne mo na uk ada  ju  po wyko cze-

niu cian. Jest to rozwi zanie umo liwiaj ce

przerobienie fragmentu instalacji lub pod -

czenie nowego urz dzenia bez kucia cian. 

W listwach i kana ach mo na te  instalowa

gniazda wtyczkowe, czniki, o wietlenie 

miejscowe itp. Prowadzi si  je przy pod odze 

oraz wokó  o cie nic drzwi i okien.         

Niezale nie od sposobu prowadzenia prze-

wodów: na- czy podtynkowo trzeba przestrze-

ga  zasad ochrony przeciwpora eniowej.

Ochrona przeciwpora eniowa 
Elementy ochrony przeciwpora eniowej 

mog  chroni przed dotykiem bezpo red-

nim elementu pod napi ciem oraz przed do-

tykiem po rednim – elementu, który 

w normalnych warunkach pracy nie jest 

pod napi ciem, ale mo e si  pod nim zna-

le  w trakcie awarii np. obudowa pralki.

 Jednym z elementów ochrony przeciw-

pora eniowej jest takie prowadzenie insta-

lacji, by uniemo liwia o dotkni cie  prze-

wodów lub tych cz ci urz dze , które 

znajduj  si  pod napi ciem. W tym celu 

stosuje si rodki ochrony przed dotykiem 

bezpo rednim – izolacj  elektryczn . Przed 

dotykiem po rednim natomiast chroni

wszelkiego rodzaju czniki, które od cza-

j  napi cie w momencie awarii w instalacji 

lub w urz dzeniu. Do urz dze  takich za-

licza si : wy czniki nadmiarowopr do-

we, bezpieczniki topikowe oraz wy czni-

ki ró nicowopr dowe (wi cej o nich 

w numerze 11–12/2008). Wszystkie wykry-

waj  zwarcia lub przep yw pr du, który 

mo e wiadczy  o tym, e w instalacji na-

pi cie pojawi o si  w miejscu, w którym 

pojawi  si  nie powinno. 

ELV – systemy obni onego napi cia

Jak wiadomo, im napi cie jest ni sze, tym 

bardziej bezpieczne, dlatego nie mo na ulec 

pora eniu pr dem z baterii kupionej w kio-

sku. ELV – sie  o obni onym napi ciu to 

rozwi zanie, które chroni zarówno przed 

dotykiem po rednim, jak i bezpo rednim. 

Polega ono na zastosowaniu w pomieszcze-

niach wilgotnych, na otwartej przestrzeni, 

a tak e wsz dzie tam, gdzie istnieje mo li-

wo  dotkni cia przewodów sieciowych lub 

odbiornika pod napi ciem – napi cia nie-

przekraczaj cego:

25 V – w instalacjach pr du zmiennego lub

60 V – w instalacjach pr du sta ego.

 W budownictwie jednorodzinnym sto-

sowane s  g ównie dwa rodzaje sieci ELV – 

SELV i PELV. Zaleca si  je w kuchni, azien-

ce, saunie, w pomieszczeniach z basenem 

i wsz dzie tam, gdzie wskazane jest zwi k-

szenie bezpiecze stwa u ytkowania instala-

cji elektrycznej. Sieci te sk adaj  si  ze spe-

cjalnego ród a zasilania, które pozwala na 

zasilanie odbiorników za pomoc  niskiego 

napi cia, ale ród o takie musi mie  wy szy 

stopie  ochrony przed awari  mog c  skut-

kowa  podwy szeniem napi cia zasilaj cego. 

W wi kszo ci przypadków odbiorniki 

w takiej instalacji przy czone s  na sta e do 

ród a zasilania, jednak zdarzaj  si  przy-

padki instalowania specjalnych gniazd, któ-

re uniemo liwiaj  przy czenie do sieci ELV 

odbiorników o innym napi ciu znamiono-

wym ni  to, które stosujemy w instalacji ELV. 

Pami ta  bowiem nale y, e zasilanie urz -

dze  u ywanych w tradycyjnej instalacji 

energi  elektryczn  z sieci ELV jest niemo li-

we. Ma ona po prostu za niskie napi cie.

Sieci SELV – nie maj  uziemienia, dlate-

go po czenia wyrównawcze w pomieszcze-

niach, w których stosuje si  SELV, tak e nie 

s  uziemiane. 

Sieci PELV – wyposa one s  w uziemienia 

lub wzmocnion  izolacj .

ród em pr du w sieciach ELV mog  by :

transformatory bezpiecze stwa spe niaj -

ce wymagania II klasy ochronno ci (najcz -

ciej stosowane);

przetwornice napi cia;

urz dzenia elektroniczne;

agregaty pr dotwórcze;

baterie i akumulatory.

 Rozwa aj c, czy warto zastosowa

w domu sieci ELV, powinni my pami ta , e: 

”
 Po u o eniu instalacji 

elektrycznej warto zrobi

zdj cia przebiegu tras 

przewodów – to u atwi ich 

pó niejsz  lokalizacj

”

 Sie  SELV (a) nie jest wyposa ona w uziemienia, dlatego po czenia wyrównawcze w pomieszczeniach, 
w których stosuje si  SELV nie s  uziemiane. Sie  PELV (b) wyposa ona jest w uziemienia lub wzmocnion  izolacj

transformator obni aj cy
napi cie na potrzeby 
urz dzenia PELV

transformator
obni aj cy
napi cie na 
potrzeby 
urz dzenia PELV

obudowy transformatora 
i odbiorników PELV s
uziemione

obudowy transformatora 
i odbiorników nieuziemione

bezpieczniki
lub
wy czniki

brak bezpieczników
i wy czników
w sieci SELV
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wilgo  zwi ksza niebezpiecze stwo pora-

enia, sprawia te , e jego skutki mog  by

bardziej dotkliwe (dotyczy to tak e potu na 

ciele cz owieka – „odporno ” naskórka na 

pr d elektryczny jest u spoconego cz owieka 

kilka razy mniejsza);

dzieci s  bardziej nara one na pora enia, 

poniewa  nie tylko nie maj wiadomo ci 

niebezpiecze stwa, ale tak e ich cia o jest 

mniej odporne na przep yw pr du;

ka de kolejne pora enie zmniejsza odpor-

no  cz owieka na pr d elektryczny.

Sieci te maj  specjalne ród o zasilania, 

które pozwala na zasilanie odbiorników za 

pomoc  niskiego napi cia, przy czym ród o

to musi mie  podwy szony stopie  ochrony 

przed awari  mog c  skutkowa  podwy -

szeniem si  napi cia zasilaj cego.

UPS
Nie mo na mówi  o wygodzie u ytkowania 

instalacji, je li w zasilaniu wyst puj  cz ste

przerwy. Zwykle  s  one skutkiem zak óce

w sieci zasilaj cej, na co nie mamy wp ywu, 

ale mog  te  wynika  z niew a ciwego zapro-

jektowania instalacji domowej albo z przy -

czenia do niej wadliwych urz dze .

Je eli w domu cz sto zanika napi cie, 

wskutek  czego tracimy  wa ne dane z pa-

mi ci komputera, wy cza  si  instalacja 

alarmowa czy nast puje  przerwa w pracy 

przydomowego warsztatu, warto zastanowi

si  nad zainstalowaniem bezobs ugowego 

urz dzenia UPS. Mo e ono stanowi  rezer-

wowe ród o energii podczas awarii w sieci 

zak adu energetycznego. 

 UPS-y to urz dzenia, które po zaniku na-

pi cia w sieci podejmuj  zasilanie odbior-

ników z baterii akumulatorów i utrzymuj

to zasilanie z okre lon  moc  przez pewien 

czas. Podczas awarii bateria jest roz adowy-

wana i ponownie aduje si , kiedy napi cie 

wraca do normalnego poziomu. 

A oto dost pne warianty urz dze  UPS:

do 5 kW; na ogó  jednofazowe,  przy czane 

do gniazdka za pomoc  zwyk ej wtyczki 

i wyposa one w kilka gniazdek wyj ciowych;

powy ej 5 kW; na ogó  trójfazowe, przy -

czane do ca ej rozdzielnicy lub grupy przy-

czonych do niej odbiorników. 

 Pierwszy typ urz dze  umo liwia zasila-

nie jednego lub kilku urz dze  niewielkiej 

mocy i nie wymaga przeprojektowywania 

instalacji elektrycznej. UPS-y te s  wzgl d-

nie tanie i atwo dost pne.

 Drugi typ cz sto wymaga u o enia no-

wych obwodów w instalacji lub przynaj-

mniej zmian w rozdzielnicy. Taki UPS mo -

na zastosowa  do zasilania wi kszej grupy 

odbiorników du ej mocy. Najcz ciej usta-

wia si  go wtedy w pobli u rozdzielnicy 

i pod cza bezpo rednio do niej. 

  Decyduj c si  na zakup UPS, nale y wy-

bra  urz dzenia domowe, które b d  przez 

niego zasilane lub zdecydowa  si  na wypo-

sa enie ca ej instalacji w awaryjne ród o za-

silania.

UPS-y dobiera si  te  do:

instalacji, która mo e by  jedno- lub trójfa-

zowa,

rodzaju i mocy odbiorników.

Wybór urz dzenia najlepiej skonsultowa

z fachowcem (warto doda , e niektóre 

UPS-y (np. firmy Ever) mog  zabezpiecza

przed zanikiem napi cia tak e prac  pieców 

c.o. - dzi ki czemu unikamy ryzyka utra-

ty komfortu cieplnego w naszych domach). 

Nale y pami ta , e im wy sza moc suma-

ryczna urz dze  przy czonych do UPS 

tym wy szy b dzie jego koszt, który wzra-

sta te , je li urz dzenie musi by  trójfazo-

we. Dodatkowo zap acimy te  za wyd u anie 

czasu awaryjnego zasilania, w trakcie które-

go urz dzenie mo e zasila  odbiorniki. 

 Warto wiedzie , e urz dzenie UPS 

w stanie oczekiwania (tryb stand-by) stale 

pobiera nieznaczn  ilo  energii, monitoru-

je  sie  i oczekuje na ewentualne zak ócenie 

warto ci napi cia.

Przydomowe ród a energii 
Czekaj  nas nieuchronne podwy ki cen ener-

gii. Mo e zatem zainwestowa  w  przydomo-

we odnawialne ród a energii elektrycznej? 

Ogniwa fotowoltaiczne, zwane potocznie 

bateriami s onecznymi, umo liwiaj  wyko-

rzystanie energii promieniowania s onecz-

nego do wytwarzania energii elektrycznej. 

Cz sto mylone z, podobnymi do nich, kolek-

torami s onecznym, które s u  nie do wy-

twarzania pr du, lecz do ogrzewania wody.

Baterie s oneczne nale  do najczystszych 

róde  energii, bo nie emituj adnych spalin 

i nie ha asuj . Niestety s  drogie, co sprawia, 

e taka inwestycja zwraca si  dopiero po kil-

ku latach. Ogniwa produkuj  energi  tylko 

w s oneczne dni. W nocy, w dni pochmurne, 

Jak oszcz dza  pr d
 kup energooszcz dny sprz t RTV/AGD, najlepiej klasy AA+

 zmie  codzienne przyzwyczajenia:

–  nie w czaj pralki, gdy nie jest ca kowicie wype niona;

– gotuj w czajniku elektrycznym tyle wody ile naprawd  potrzebujesz;

– odstaw lodówk  od ciany na odleg o  10 cm (odpowiednia cyrku-

lacja powietrza mo e zmniejszy  zu ycie energii do 15%) 

– wy czaj z gniazdka urz dzenia RTV, gdy z nich nie korzystasz (urz -

dzenia te ca y czas pobieraj  pr d – tj. stand-by);

– kupuj energooszcz dne wietlówki (zu ywaj  nawet o 80% mniej 

energii ni  zwyk e arówki i s  6–10 razy trwalsze). 

Wi cej o racjonalizacji zu ycia energii przeczytasz na stronach:

Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.– www.kape.gov.pl oraz 

www.oszczedzaj-energie.pl, Fundacji Poszanowania Energii – www.fpe.

org.pl, Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A – www.nape.pl

  UPS-y przeznaczone do zabezpieczania sieci komputerowych, serwerów oraz 
zaawansowanych stacji roboczych z mo liwo ci  pod czenia dodatkowego 
zewn trznego modu u bateryjnego (a i b) oraz zwi kszania mocy. Ponadto 
w UPS-ie (b) moc mo na dostosowa  w zakresie od 2200VA do 5000VA. 
W miar  zwi kszania ilo ci odbiorów – obci enia – mo na zwi kszy  moc 
samego UPS-a do 3kVA, 4kVA lub 5kVA w zale no ci od potrzeby

fo
t.

 E
ve

r

fo
t.

 M
e
ra

w
e
x

 Typowy przyk ad instalacji niskiego napi cia:
o wietlenie z arówk  halogenow  zasilan
pr dem elektrycznym  o niskim napi ciu

fo
t.

 O
s
ra

m

a b
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deszczowe lub gdy same s  pokryte niegiem, 

produkcja energii znacznie si  zmniejsza. 

Do tego, by mie  w asn  s oneczn  elek-

trowni , potrzebne s  nast puj ce elementy:

ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane na 

dachu;

falownik fotowoltaiczny (inaczej inwer-

ter fotowoltaiczny), który umo liwia pod-

czenie ogniw do instalacji (bez niego jest 

to niemo liwe, poniewa  ogniwa s oneczne 

produkuj  pr d sta y, a w gniazdach p ynie 

pr d zmienny);

wy czniki nadmiarowo-pr dowe;

okablowanie.

Falowniki fotowoltaiczne wydaj   d wi k,

który mo e sta  si  uci liwy, dlatego falow-

nik powinno si  zainstalowa  w takim miej-

scu, by nie przeszkadza , lub wybra  model, 

który mo na zainstalowa  na zewn trz.

Pomimo wysokiej ceny ogniwa s oneczne 

coraz cz ciej pojawiaj  si  na dachach ró -

nych instytucji oraz domów mieszkalnych. 

Rosn ce ceny energii sprawiaj , e w przy-

sz o ci inwestycja w ogniwa stanie si  jesz-

cze bardziej op acalna, a one same przestan

by  jedynie wk adem w ochron rodowiska.

Elektrownie wiatrowe. Zamieniaj  ener-

gi  wiatru na energi  elektryczn . S  to 

urz dzenia zdecydowanie ta sze od ogniw 

s onecznych i – podobnie jak one – s  czy-

stym ród em energii, chocia  ich wad  jest 

ha a liwa praca. Energia elektryczna jest 

w nich produkowana przez wi ksz  cz

roku ni  w bateriach s onecznych, bo ich 

dzia anie nie jest zale ne od s o ca.

 Przed decyzj  o budowie przydomowej 

elektrowni wiatrowej nale y sprawdzi , czy 

w przewidzianym na ni  miejscu wiatr swo-

bodnie przep ywa we wszystkich kierunkach. 

Oto elementy przydomowej elektrowni wia-

trowej:

turbina wiatrowa,

przekszta tnik elektryczny o podobnej 

funkcji jak falownik fotowoltaiczny (tak e

i on mo e wytwarza  ha as);

konstrukcja wsporcza;

okablowanie.          

Ma e elektrociep ownie. S  to urz dze-

nia produkuj ce na potrzeby domu energi

ciepln , a dodatkowo – energi  elektrycz-

n  – z wykorzystaniem turbin gazowych, 

silników Sterlinga i silników t okowych. 

Zjawiska wykorzystywane w takich urz -

dzeniach mo na w prosty sposób wyt uma-

czy  – w samochodzie silnik produkuje moc 

mechaniczn , która u ywana jest do nap -

dzania kó , w elektrociep owni za  nap dza 

ona generator elektryczny. Dodatkowo sil-

nik samochodowy grzeje si , a ciep o odpro-

wadzane jest przez uk ad ch odniczy, w opi-

sywanym urz dzeniu natomiast ciep o to 

wykorzystane jest do ogrzania wody w uk a-

dzie centralnego ogrzewania. Jednoczesna 

produkcja energii elektrycznej i cieplnej 

zmniejsza koszt ogrzewania domu. Dzieje 

si  tak, poniewa  ilo  zu ywanego pali-

wa nieznacznie wzrasta (a co za tym idzie 

– wydatki na nie) w porównaniu do samego 

ogrzewania, lecz w zamian zap acimy mniej 

za energi  elektryczn . Kupno takiego urz -

dzenia mo e by  op acalne dla osób, któ-

re decyduj  si  na wymian  lub kupno pieca 

gazowego lub olejowego.

 Powy sze urz dzenia s  promowane 

przez Uni  Europejsk , poniewa  czerpi

energi  ze róde  ekologicznych, nie powo-

duj  emisji szkodliwych spalin do atmos-

fery lub znacznie j  zmniejszaj ; ponadto 

zmniejszaj  zu ycie paliw kopalnych.

 Pami ta  jednak nale y, e aby przy czy

minielektrowni  do naszej instalacji, musi-

my posiada  koncesj  na wytwarzanie energii. 

Wydanie koncesji wi e si  nie tylko z formal-

no ciami, ale tak e z dodatkowymi kosztami 

(szczegó owe informacje na ten temat przedsta-

wione s  na stronach URE – Urz du Regulacji 

Energetyki – www.ure.gov.pl). Nale y przy 

tym doda , e wyposa enie instalacji w ró-

d a opisane powy ej wymaga zmiany pro-

jektu instalacji elektrycznej oraz zmian w 

samej instalacji. Dodatkowym kosztem jest 

konieczno  zainstalowania dodatkowych 

urz dze  zabezpieczaj cych.

 Nie nale y si  jednak szybko zniech -

ca  do tych róde , Unia Europejska bowiem 

wywiera nacisk na kraje cz onkowskie, aby 

przy czanie róde  energii elektrycznej ma-

ych mocy nie wywo ywa o konieczno ci 

ubiegania si  o koncesj .

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

INFO RYNEK Ile kosztuje wymiana instalacji elektrycznej oraz jej rozbudowa?* 
* ceny przedstawione w info rynku dotycz  jedynie opisywanych elementów remontu i modernizacji instalacji elektrycznej

 Przyk ad 
pod czenia 
proponowanych 
róde  odnawialnych 

na potrzeby domu 
jednorodzinnego

Przewody elektryczne: 
(ok. 500 m dla powierzchni 150m2) – 600–1000 z
Wy czniki nadmiarowopr dowe: 10–30 z
Wy czniki ró nicowopr dowe: 120–180 z
Bezpieczniki topikowe: ok. 2 z
Transformator do instalacji SELV (1 kVA) – ok. 200 z
Ogniwa fotowoltaiczne (1,3 kW): 20 000–30 000 z
Falowniki fotowoltaiczne (1 kW): 2800–3500 z

UPS–y:
jednofazowe (1 kVA): 700–1200 z
trójfazowe (10 kVA):  10 000–15 000  z

Turbiny wiatrowe (1 kW): 10 000–15 000 z
Przekszta tniki elektryczne do turbin 
wiatrowych: 2800–3500 z

– ceny brut to – 

akumulatory podtrzymuj ce zasilanie 
w czasie braku energii z ogniw 
fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej

ogniwa
fotowoltaiczne

ogniwa
fotowoltaiczne

turbina
wiatrowa

falownik
windy-boy

falownik
sunny-boy

przy czenie do sieci 
zasilaj cej

zasilanie budynku

falownik kontroluj cy
roz adowywanie
akumulatorów; mo e
on stanowi
awaryjne ród o
zasilania napi cia
w sieci energetycznej

sie  zak adu
energetycznego

generator z silnikiem 
t okowym (agregat 
pr dotwórczy)

Je eli wybudowanie linii zasilaj cej budynku nie jest mo liwe,
alternatywnym ród em pr du mo e by  agregat pr dotwórczy
po czony z zaproponowanymi ród ami energii

fo
t.

 A
C
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m

AC PRIM 022 548 76 50  www.acprim.pl
BOSCH 0 801 100 900 www.bosch-pt.com/pl/pl/start/index.htm 
EVER 061 650 04 00 www.ever.com.pl
MERAWEX 032 239 94 00 www.merawex.com.pl
MOELLER ELECTRIC 022 320 50 50  www.moeller.pl
OSRAM  022 651 7869  www.osram.com.pl
PHILIPS  067 351 30 00  www.lighting.philips.com.pl

Niektóre turbiny wiatrowe mog  bezpo rednio adowa
akumulatory (wówczas windy-boy nie jest konieczny)
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