
– co powinna zawierać?

Bezpieczna 
instalacja 
elektryczna 



Każda instalacja elektryczna musi być
w odpowiedni sposób zabezpieczona,
aby podczas jej korzystania nie doszło
do porażenia prądem, zwarcia bądź
wystąpienia pożaru. Zabezpieczenia
te dzieli się na przeciwprzeciążeniowe,
przeciwprzepięciowe i chroniące przed
porażeniem.
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Służą do ochrony poszczególnych obwodów 
elektrycznych przed skutkami przepływu
prądów zwarciowych i przeciążeniowych.

Opadnięta dźwignia wyłącznika sygnalizuje, 
w którym obwodzie elektrycznym nastąpiło
przeciążenie instalacji.

Każdy wyłącznik nadprądowy charakteryzuje 
prąd znamionowy, to górna granica natężenia 
prądu, po przekroczeniu której uruchamia się 
wyłącznik.

Najpopularniejsze w typoszeregu to: 6, 10, 16, 
20, 25, 40, 63, 100 A.

Wyłączniki nadprądowe
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Wyłączniki 
różnicowoprądowe

Wyłącznik różnicowoprądowy skraca czas 
porażenia prądem do wartości które nie powinny 
zagrozić zdrowiu i życiu człowieka, ale nie 
zabezpiecza w 100 proc. przed porażeniem.

W sytuacji wystąpienia różnicy, na skutek upływu 
prądu do ziemi przez zawilgoconą lub uszkodzoną 
izolację lub dotknięcia przewodu bez izolacji 
– aparatura spowoduje wyłączenie zasilania.

Wyłącznik różnicowoprądowy przy zadziałaniu, 
odcina napięcie we wszystkich podłączonych 
do niego obwodach. Dlatego nie podłączajmy 
całej instalacji elektrycznej do jednego 
wyłącznika różnicowoprądowego – trudniej 
zlokalizować usterkę.
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Ograniczniki przepięć mają za zadanie
ograniczenie przedostawania się przepięć 
do instalacji elektrycznej, spowodowanego 
uderzeniem pioruna lub uszkodzeniem sieci 
elektroenergetycznej.

W budynkach mieszkalnych bez zewnętrznej 
instalacji odgromowej lub innych czynników 
zwiększających ryzyko wystąpienia bezpośrednich 
wyładowań atmosferycznych - najczęściej 
wykorzystuje się ograniczniki przepięć typu 2.

W przypadku budynków, które wyposażono 
w zewnętrzną instalację odgromową 
- montuje się ograniczniki przepięć typu 1+2. 

Ograniczniki przepięć
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Dobrze rozprowadzana instalacja elektryczna 
w łazience gwarantuje nam bezpieczne korzystanie 
z wszelkich sprzętów.

Łazienkowy osprzęt musi być szczelny, w izolujących 
obudowach o odpowiednim IP dla danej lokalizacji 
aby uniknąć porażenia prądem w trakcie korzystania.

Gniazdka należy montować w bezpiecznej odległości 
od kabin prysznicowych, wanien czy innych źródeł 
wody – odległość ta wynosi minimum 0,6 m.

Gniazdka elektryczne muszą mieć bolce uziemiające 
i być hermetyczne, bryzgoszczelne, czyli niewrażliwe 
na chlapnięcia wodą.

Oprawy oświetleniowe mają zalecaną wysokość 
montażu powyżej 2,25 m od podłogi.

Zabezpieczenie 
instalacji w łazience
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Urządzenia o kluczowym znaczeniu typu pompa 
obiegowa, kuchenka elektryczna czy lodówka 
powinny być wydzielone do odrębnych obwodów 
elektrycznych. W przeciwnym razie awaria jakiegoś 
innego sprzętu w tym samym obwodzie spowoduje 
np. wyłączenie ogrzewania, rozmrożenie lodówki itd.

Korzystajmy z urządzeń elektrycznych zgodnie 
z przeznaczeniem. Wystrzegajmy się szarpania 
za przewody zasilające z gniazd wtykowych. 

Ważną i wygodną kwestią dla użytkownika będzie 
opisanie obwodów i zabezpieczeń w rozdzielnicy 
– pozwoli to na szybsze zlokalizowanie źródła awarii 
w instalacji elektrycznej.

Pamiętajmy, by prace przy instalacji elektrycznej 
wykonywały osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Bezpieczne użytkowanie 
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„Instalacje elektryczne” - prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 
– Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.

Materiały źródłowe:


