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Firma dała się poznać jako:
• specjalista od ochrony przeciwprzepięciowej
oraz odgromowej
• konsultant formalno-prawny i techniczny zagadnień
elektro-energetycznych
• producent rozdzielni nn. bardzo wysokiej jakości

elektro-projekt.com

Zakres naszych usług jest większy i do nich należy zaliczyć:
∙ Projektowanie instalacji elektrycznych
∙ Elektro-instalatorstwo (wykonawstwo)

∙ Instalacje elektryczne w systemach inteligentnych EIB oraz SI Doepke Norden, Tebis TS
∙ Instalacje: telefoniczne, komputerowe, antenowe, akustyczne, alarmowe, sterownicze, domofonowe,
videodomofonowe, telewizji przemysłowej, itp.
∙ Pomiary elektryczne, ekspertyzy i oględziny
∙ Centralne odkurzacze DISAN
∙ Handel hurtowy i detaliczny urządzeniami elektro-energetycznymi.
∙ Doradztwo techniczne
∙ Obsługa całościowej inwestycji (od projektu poprzez formalności w ENEA, aż do wykonawstwa)
∙ Montaż rozdzielni pod konkretne zamówienia
∙ Dystrybucja oraz montaż elementów renomowanej firmy ?DEHN & SÖHNE
∙ Organizowanie szkoleń z zakresu ochrony odgromowej
oraz ochrony przed przepięciami
∙ Pogotowie elektro-energetyczne dla miasta Poznania
i okolic (w trakcie uruchamiania)

ELEKTROPROJEKT
Jacek Włodarczak
61-046 Poznań, ul. Barcińska 5
tel. 501 610 307
tel: 618 63 83 43
biuro@elektro-projekt.com

Słowo Wstępne
„Elektro-Projekt-Planowanie”
zostało opracowane dla potrzeb elektryków jak
i projektantów. Fachowcom ma pomóc w
doborze oczekiwań klienta, natomiast klienta
ma uzmysłowić jakie są możliwości i jak jest
rozbudowane pojęcie elektryki. Korzystając
z innych broszur wspomagających elektryków różnych firm, postanowiliśmy wydać pomoc profesjonalną i tak ukazało się „ElektroProjekt-Planowanie – budynek mieszkalny
i wielorodzinny”, który może być wykorzystywany dla mieszkań i innych małych obiektów
dla celów bytowych. W najbliższym czasie ukaże się „Elektro-Projekt-Planowanie
– dla Hoteli i Gastronomi” oraz dla „Szpitali
i Zakładów Opieki Zdrowotnej” Nasza broszura z pewnością uzmysłowi klientowi
złożoność problemu instalacji elektrycznej
oraz sposoby rozwiązań technicznych które
są dostępne na rynku. Ponieważ wiele razy
spotkałem się z tym, iż u inwestorów których
było stać i z pewnością wybrali by instalację
elektryczną na wysokim standardzie zainstalowaną mieli instalacje poniżej obowiązujących standardów. Przyczyną takiej sytuacji
było brak wiedzy elektryka lub projektanta
o wymaganiach inwestora oraz brak wiedzy
inwestora o obowiązujących rozwiązaniach
technicznych.
Mam przyjemność w imieniu
Zakładu Elektro-Energetycznego ElektroProjekt z Plewisk oraz redakcji kwartalnika
„Fachowy Elektryk” złożyć na państwa ręce
broszurę, która mam nadzieję, iż stanie się
nieodzownym elementem przy uzgodnieniach z klientami wykonywania czy projektowania instalacji elektrycznych czy
teletechnicznych.
Życzę miłej lektury:
Inż. Elektryk Jacek Piotr Włodarczak.

ELEKTRO-Planowanie

- jak bardzo jest Państwu potrzebne
Przed rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem lub
modernizacją instalacji elektrycznej należy sprawdzić ile
urządzeń elektrycznych jest używanych w Państwa domu
oraz jakie są ich funkcje w poszczególnych pomieszczeniach. Omówcie to z instalatorem lub projektantem, który
zaprezentuje wzory osprzętu, doradzi rozwiązania techniczne i udzieli pomocy w projektowaniu.
Współczesna instalacja powinna spełniać wiele istotnych
funkcji więc wymaga starannego zaprojektowania. Niezawodną
pomocą przy jej projektowaniu będzie stosowanie podstawowych zasad. Prawidłowa ocena ilości i rozmieszczenia gniazd
wtynkowych jest bardzo ważna. Przygotowując projekt sieci
należy również wziąć pod uwagę możliwości jej ewentualnej
zmiany lub rozbudowy bez konieczności rozkuwania i niszczenia ścian. Najlepiej w każdym pokoju zaplanować okrężny
przewód do zasilania gniazd wtykowych. W niektóre puszki
podtynkowe zamontować gniazda, a pozostałe zamknąć pokrywami zamaskowanymi farbą lub tapetą. Dzięki temu, potrzebne w przyszłości dodatkowe gniazda będzie można łatwo
zainstalować. Dzieci bawią się wszędzie więc trzeba przewidzieć gniazda z odpowiednią ochroną nie tylko w ich pokoju.
Podstawowa instalacja elektryczna nie spełnia zbyt wysokich wymagań. Przy jej pomocy można tylko wyłączać światło
i posiadać kilka gniazd wtykowych. Warto więc przygotować
bardziej rozbudowaną i nowoczesną instalację. Dobierając instalację „na miarę”, spełniającą swoje zadania można obniżyć
końcowe jej koszty o 10 – 12%. Zawsze powinno się przewidzieć wielożyłowy przewód magistralny, aby w przyszłości móc
wykorzystać wiele różnych funkcji oferowanych przez instalację Instabus. Przezorne ułożenie przewodów magistralnych,
eliminuje przyszłe problemy związane z uruchamianiem takiej
instalacji. Nawet wprowadzając się do nowego domu możemy
łatwo naprawić to, co zostało pominięte podczas planowania.
Później, rok po roku, będzie można ją rozbudowywać dostosowując do zmieniających się potrzeb. Dzięki systemowi magistralnemu będzie można w różnych miejscach tworzyć tanim
kosztem „wyspy nowoczesnych rozwiązań‘’.



Jaką wybrać instalację
Instalacje elektryczne i teletechniczne to bardzo szerokie zagadnienie. Pokazuje to poniższa tabelka.
Należy wybrać takie instalacje jakie chcemy mieć w naszym projektowanym budynku. Po wypełnieniu tej
tabelki dowiemy się jaki przyjąć poziom ochrony osób i urządzeń oraz wstępnie jaką instalacje elektryczną: standard, luksusowa, tradycyjna czy EIB (inteligentny budynek). Po zapoznaniu się z poniższą tabelką należy mieć na uwadze iż każde zaznaczenie TAK wiąże się z powiększonymi kosztami inwestycji.
Sama instalacja nie jest najdroższa, to elementy wyposażenia są znaczną pozycją w budżecie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
TAK

UZIEMIENIE

Uzion fundamentowy
Uziom otokowy
Uziom pionowy

INSTALACJA
ODGROMOWA

Inst.odgromowa zewnętrzne
Inst.odgromowa wewnętrzne
Inst.przeciwpięciowa

INSTALACJA
ZASILAŃ 230 V

Gniazdo wtykowe 230V
Oświetleniowa
Zasilanie innych central
Zasilanie zewnętrzne

ZASILANIA
230/400V

Zasilanie rozdzielni
Zasilanie Gn.230/400V
Zasilanie z agregatu

OGRZEWANIE
ELEKTRYCZNE

Podłogowe
Podjazdy i schody zewnętrzne
Rynny i bramy zewnętrzne

Tabela nr.1 Instalacja elektryczna.



NIE

UWAGI

INSTALACJE TELEFONICZNE
TAK

INSTALACJA
ALARMOWA

Centrala
Czujki
Manipolatory

INSTALACJA
PRZECIWPOŻAROWA

Centrala
Czujki dymu i temperatury
Syrena przycisk
System natryskaczy

INSTALACJA
ANTENOWA

RTV
Satelita
TV kablowa
Gniazda
Centralny wzmacniacz
Anteny

INSTALACJA
AKUSTYCZNA

Zintegrowany system
Kino domowe
Stereo

INSTALACJA
POWIADOMIENIA

Videodomofon
Centrala
Domofon
Bramofon
Integracja z TV
Kamery zewnętrzne
Kamery wewnętrzne

INSTALACJA
TELEFONICZNA

Telefon
Centrala numerów
Fax
Internet

INSTALACJA
KOMPUTEROWA

UPS centralny
Serwer lub HUB
Gniazdo zasilania 230V
Sieć komputerowa

Tabela nr.2 Instalacje telefoniczne.

NIE

UWAGI



INSTALACJE OBSŁUGUJĄCE EKSPLOOATACJE BUDYNKU
AUTOMATYKA

TAK

NIE

UWAGI

TAK

NIE

UWAGI

Pompa ciepła
Elektrownia wiatrowa
Baterie słoneczne
Ogrzewanie wody słoneczne
Elektrownia wodna
Magazynowanie nadmiaru energii
Odsprzedaż energii
EIB Inteligentny budynek
Automatyczne wyłączanie prądu
podczas nieobecności w budynku
Klucz magnetyczny chipowy

Tabela nr.3 Instalacje obsługujące eksploatacje budynku.

KLIMATYZACJA/WENTYLACJA
AUTOMATYKA
WENTYLACJI

Łazienka/WC
Wymuszony obieg kominka
Pochłaniacz kuchenny

KLIMATYZACJA

Centralna
Sterowana

CENTRALNY
ODKURZACZ

Budynek mieszkalny
Garaż
Budynek gospodarczy

Tabela nr.4 Klimatyzacja i wentylacja.



Korytarz lub przedpokój
Podstawowe zasady: zasadniczo korytarz wejściowy o długości do 3 m powinien być
wyposażony w 1 do 3 gniazd wtynkowych, a dłuższy w 2 do 4 gniazd.
Zaplanujcie Państwo na podstawie rzutu poziomego, uwzględniając liczbę drzwi wejściowych, miejsca zamontowania wyłączników w korytarzu oraz rozmieszczenie oświetlenia sufitowego i kinkietów.
Zwróćcie uwagę, aby przechodząc, łatwo było dosięgnąć każdego wyłącznika oświetlenia. Ewentualnie
zdecydujcie się Państwo od razu na podtynkowy czujnik, który reaguje na każdy ruch i samoczynnie zapala światło, potem je gasi. Całkowicie automatycznie. Rozdzielnia elektryczna umiejscawiana jest zwykle
w przedpokoju. Należy dobrze przewidzieć odpowiednią liczbę obwodów elektrycznych, oraz właściwą
ochronę. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, zabezpieczenie wyłączy prąd w ciągu milisekund.
Domofon może być obecnie wyposażony w kamerę i kolorowy monitor. Automatyczne włączenie światła
przed wejściem zapewnia wygodę oraz bezpieczeństwo całej rodzinie. Tam, gdzie dotychczas wystarczał przycisk dzwonkowy, domofon i zewnętrzne oświetlenie, dziś do standardu każdej dobrej instalacji
elektrycznej należy także automatyczny czujnik ruchu, lub obecności. Instalacja alarmowa zarządzana
zdalnym modułem kontrolnym w systemie Instabus, umożliwia telefoniczną kontrolę, tzn. że z zewnątrz
przez telefon można sprawdzić stan instalacji alarmowej, obwodu gniazd wtykowych, a także włączyć lub
wyłączyć w ten sposób urządzenia elektryczne. Instalacja Instabus umożliwia umieszczenie w przedpokoju wyświetlacza informacji, który pozwala już na pierwszy rzut oka stwierdzić funkcjonalny stan szeregu
urządzeń.Kontroli stanu instalacji można dokonać także przy pomocy komputera PC z monitorem.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Domofon
Telefon
Rygiel elektryczny
Telefon wewn.
System alarmowy
Wyłącznik drzwiowy
Wyświetlacz
Gong
Odkurzacz centralny
Video – domofon
Rozdzielnia główna
Szyna ekwipotencjalna
Czujnik kart magnetycznych - załączający prąd
Zamek na karty magnetyczne drzwi wejściowych
Żaluzje zewnętrzne elektryczne
Lamelki
Oświetlenie awaryjne
Inne
Inne

Tabela nr.5 Urządzenia montowane w korytarzu lub przedpokoju.



Kuchnia
Podstawowe zasady : W kuchni (nie będącej jednocześnie jadalnia) przewiduje się
7 do 11 gniazd wtynkowych, natomiast w kuchni w której spożywa się posiłki powinno
być 8 do 12 gniazd.
Instalacja elektryczna decyduje o funkcjonalności kuchni. Zauważcie Państwo, że niemal do każdego
sprzętu gospodarstwa domowego potrzebne jest gniazdo elektryczne. W zależności od rodzaju oświetlenia powinno się przewidzieć wyłącznik jednobiegunowy lub świecznikowy. Jeśli posilają się Państwo
w kuchni, warto zaplanować regulację oświetlenia ściemniaczem. Przydałoby się tutaj Państwu także
gniazdko telefoniczne z telefonem głośno mówiącym, naściennym koło blatu roboczego. Zastosowanie
instalacji Instabus pozwoli Państwu na wydzielenie obwodu gniazd wtynkowych przeznaczonych do zasilania podręcznego sprzętu gospodarstwa domowego, tzn. ekspresu do kawy,opiekacza, czajnika elektrycznego (ale nie lodówki), który mógłby być z zewnątrz wyłączony za pośrednictwem telefonu.
Urządzenia
Kuchnia elektryczna
Wyciąg kuchenny
Piekarnik elektryczny
Kuchenka mikrofalowa
Zmywarka
Lodówko / zamrażarka
Gril
Frytkownica
Podgrzewacz
Robot kuchenny
Mikser
Otwieracz do puszek
Sokowirówka
Nóż elektryczny
Krajalnica
Opiekacz
Ekspres do kawy
Garnek do gotowania jaj
Gofrownica
Czajnik elektryczny
Ogrzewacz przepływowy
Rozdrabniacz do odpadków
Czujnik stłuczenia szyby
Zamrażarka
Szufelka elektryczna centralnego odkurzacza
Oświetlenie centralne
Oświetlenie meblowe
Żaluzje zewnętrzne



Lamelki
Inne

Tabela nr.6 Urządzenia montowane w kuchni.

Tak

Nie

Uwagi

Łazienka
Podstawowe zasady: zwykle planuje się 3 do 5 gniazd wtykowych. W łazienkach bez
okien wentylację włącza się wspólnym wyłącznikiem z oświetleniem.
W łazienkach ew. natryskach używa się gniazd wtynkowych z klapką, zamontowanych w miejscach
nie narażonych na działanie wody. Lampę sufitową stosuje się do oświetlenia ogólnego, oraz ścienne
w zależności od potrzeb. W przypadku braku innego miejsca do ustawienia pralki, suszarki do bielizny
powinno się zaplanować gniazda wtykowe (ze stykiem ochronnym) do ich zasilenia.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Elektryczna szczoteczka do zębów
Inhalator
Golarka
Suszarka do włosów
Żaluzje zewnętrzne
Czujnik stłuczenia szyby
Lamelki
Gniazdo do centralnego ogrzewania drabinki
Centralny odkurzacz
Czujka obecności
Kinkiety
Oświetlenie centralne
Wentylator
Szyna ekwipotencjalna
Oświetlenie awaryjne
Inne
Inne

Tabela nr.7 Urządzenia montowane w łazience.



Ubikacja
Podstawowe zasady: zaplanujcie Państwo włączanie wentylatora wyciągowego równocześnie z włączeniem oświetlenia.
Instalacja oświetleniowa musi posiadać wypust do połączenia lampy w suficie lub na ścianie. W ubikacji dla gości wyposażonej w umywalkę należałoby zaplanować 1 lub 2 gniazda wtykowe. Jeśli nie ma
doprowadzenia c.w. warto zainstalować termę elektryczną.
Urządzenia
Elektryczna szczoteczka do zębów
Golarka
Suszarka do włosów
Lokówka
Lampa ultrafioletowa
Gniazdo do odkurzacza centralnego
Kinkiety
Oświetlenie centralne
Żaluzje zewnętrzne
Lamelki
Czujki ruchu
Oświetlenie awaryjne
Inne
Inne

Tabela nr.8 Urządzenia montowane w ubikacji.
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Tak

Nie

Uwagi

Pokój dzienny (salon)
Podstawowe zasady : W pokoju o pow. do 12 zaplanujcie Państwo 4 do 8 gniazd wtykowych, w pokoju o pow. 20 m2 – 5 do 10 gniazd,a większym 6 do 12 gniazd.
Właśnie przestrzeń mieszkalna wymaga szczególnego przemyślanego planu instalacji elektrycznej.
Gdyż tutaj doprowadzone są, oprócz przewodów prądowych,przewody antenowe oraz telefoniczne.
Przewody dotychczas bezładnie leżące na podłodze, obecnie będą ułożone podtynkowo. Do zasilania
bardzo przecież drogiego audiowideo stosuje się specjalne gniazda wtykowe SCHUKO z ochroną przepięciową, które ochronią sprzęt, np. w przypadku uderzenia pioruna.
Jedna lampa na środku sufitu – jako jedyne oświetlenie – to już przeszłość. Dziś nie umieszcza się stołu
z krzesłami na środku pokoju. Dlatego idziemy znacznie dalej, dzięki zestawieniu żyrandola,kinkietów,lamp
stojących oraz stołowych, tworzymy delikatną przytulność lub jaskrawą jasność. Oświetlenie regulowane
ściemniaczem – także zdalnym – o atrakcyjnym wyglądzie. W instalacji Instabus zaleca się sterowanie
oświetlenia za pomocą menadżera światła. To urządzenie pozwoli Państwu na łatwą zmianę nastroju
wywoływanego oświetleniem – zgodnie z wcześniej zapamiętanymi stanami – uprzednio własnoręcznie
ustawionymi. Wyłącznik oświetlenia awaryjnego jest podstawowym elementem bezpieczeństwa. Taka
instalacja pozwala na równoczesne włączenie oświetlenia w sypialni, pokoju, korytarzu oraz przy wejściu
do domu.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Żyrandol
Kinkiet
Lampa stojąca
Lampa stołowa / biurowa
Oświetlenie szafy/ barku
Sprzęt audio – video
Kolumny głośnikowe
Telefon
Odkurzacz centralny
Żaluzje zewnętrzne
Czujnik stłuczenia szyby
Termowentylator
Akwarium
Lampki choinkowe
Lamelki
Komputer
Gniazdo antenowe RTV
Oświetlenie awaryjne
Inne

Tabela nr.9 Urządzenia montowane w pokoju dziennym/salonie.
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Jadalnia
Podstawowe zasady: do 8 m2 powierzchni pokoju - 3 do 5 gniazd wtykowych, do
12 m2 powierzchni - 5 do 7 gniazd, do 24 m2 pow. pokoju - 7 do 11 gniazd.
Zasadniczo jadalnię traktujemy jak każdy pokój . W instalacji oświetleniowej koniecznie powinni
Państwo przewidzieć ściemniacz.
Urządzenia
Żyrandol
Kinkiety
Lampa stojąca
Lampa stołowa / biurowe
Oświetlenie meblowe
Telefon
Odkurzacz centralny
Domofon
Gril stołowy
Termowentylator
Żaluzje zewnętrzne
Czujka stłuczenia szyby
Video – domofon
Lamelki
Oświetlenie awaryjne
Inne
Inne

Tabela nr.10 Urządzenia montowane w jadalni.
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Tak

Nie

Uwagi

Pokój dla dziecka
Podstawowe zasady: W pokoju dziecinnym koniecznie zaplanujcie Państwo gniazda
z ochroną dzieci. W pokoju o powierzchni do 9 m2 - 4 do 5 gniazd wtykowych, o powierzchni 12 m2 - 6 do 7 gniazd, a powyżej 24 m2 - 8 do 10 gniazd.
Dzieci na ogól nie zdają sobie sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa ze strony instalacji elektrycznej. Dlatego powinno się w pokoju dziecinnym lub młodzieżowym na wszelki wypadek stosować
tylko gniazda wyposażone w ochronę dzieci przed porażeniem. Oczywiście lepiej zastosować je w całym
domu. Do regulowania oświetlenia niezbędny jest ściemniacz. Pomyślcie Państwo, dziecko rośnie, zaplanujcie przyszłościowo gniazdko telefoniczne, antenowe i głośnikowe.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Sprzęt audio – video
Komputer
Monitor
Drukarka
Radio z budzikiem
Lampka nocna
Żyrandol
Lampka biurkowa
Telefon
Domofon
Odkurzacz centralny
Żaluzje zewnętrzne
Czujnik stłuczenia
Lamelki
Czujnik ruchu
Oświetlenie
Inne
Inne

Tabela nr.11 Urządzenia montowane w pokoju dla dziecka.
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Sypialnia
Podstawowe zasady: powierzchnia do 9 m2 - 4 do 5 gniazd, pow. do 12 m2 - 6 do 7
gniazd, do 24 m 2 - 8 do 10 gniazd wtykowych.
Kto tego nie zna „wąskie gardło’’ instalacji przy szafce nocnej: gniazdko do lampki nocnej, radia
z budzikiem lub koca elektrycznego Typowe rozwiązanie: pod łóżkiem przedłużacz z rozgałęziaczem.
Lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie ilości gniazd wtykowych. Również w sypialni warto zastosować
ściemniacz oświetlenia, jak też gniazdko antenowe i oczywiście telefoniczne. Żaluzje z elektrycznym napędem mogą być opuszczane i podnoszone zgodnie z programem czasowym, przy pomocy sterownika
tradycyjnego lub Instabus’a. W sypialni jest to szczególnie przyjemne. Pomyślcie Państwo, może wyposażyć także pozostałe żaluzje w takie sterowanie? Bezpieczeństwo odgrywa dziś bardzo ważną rolę.
Dlatego instalacja Instabus zapewnia niezbędne dla bezpieczeństwa oświetlenie awaryjne (sypialnia,
pokoje, korytarz, wyjście) z wyłącznikiem zainstalowanym w pobliżu łóżka. To uspakaja.
Urządzenia
Żyrandol
Lampa stojąca
Lampki nocne
Oświetlenie regału
Sprzęt audio – video
Koc elektryczny
Telefon
Kwarcówka
Odkurzacz centralny
Żaluzje zewnętrzne
Czujnik stłuczenia szyby
Lamelki
Oświetlenie awaryjne
Czujki ruchu
Inne
Inne

Tabela nr.12 Urządzenia montowane w sypialni.
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Tak

Nie

Uwagi

Gabinet
Podstawowe zasady: przy urządzaniu gabinetu pamiętajcie Państwo również
o gniazdkach telefonicznych i antenowych. Zaplanujcie w gabinecie o powierzchni do
9 m2 - 5 do 6 gniazd wtykowych, o pow. do 12 m2 - 6 do 8 gniazd, a do 20 m2- 8 d0 10
gniazd.
Multimedia telekomunikacyjne są bardzo kosztowne. Dlatego wymagajcie Państwo zastosowania
nie tylko dużej liczby gniazd lecz także wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony ich przed uszkodzeniem. Dlatego zaplanujcie gniazda z bolcem z ochroną przepięciową. Przydadzą się także gniazda
wtykowe z polem opisowym (szyldzikiem). Dzięki nim przyporządkujcie poszczególne odbiorniki do odpowiednich gniazd.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Żyrandol
Kinkiet
Lampa stojąca
Telefon
Fax
Automatyczna sekretarka
Kserokopiarka
Komputer
Czujnik stłuczenia szyby
Drukarka
Sprzęt audio – video
Odkurzacz centralny
Żaluzje zewnętrzne
RTV
Lamelki
Oświetlenie awaryjne
Inne
Inne

Tabela nr.13 Urządzenia montowane w gabinecie.
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Pomieszczenie gospodarcze.
Podstawowa zasada : 6 do 8 gniazd wtykowych . Zwróćcie Państwo tu znowu uwagę
na gniazda telefoniczne i antenowe. Wszędzie się przydadzą.
W pomieszczeniu gospodarczym planujemy gniazda podobnie jak w kuchni.
Urządzenia

Tak

Nie

Pralka
Suszarka do bielizny
Magiel elektryczny
Żelazko
Odkurzacz centralny
Maszyna do szycia
Lodówka / zamrażarka
Radio
Czujnik stłuczenia szyby
Żaluzje zewnętrzne
Lamelki
Oświetlenie
Kinkiety
Oświetlenie awaryjne
Czujka ruchu
Gniazdo telefon
Gniazdo RTV
Inne
Inne

Tabela nr.14 Urządzenia montowane w pomieszczeniu gospodarczym.
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Uwagi

Warsztat/Garaż
Podstawowe zasada: planujcie Państwo zawsze 5 do 7 gniazd wtykowych.
Planując nowy dom powinno się w pomieszczeniu do majsterkowania ew. w garażu, przewidzieć odpowiednią ilość łatwo dostępnych gniazd wtykowych, ponieważ korzysta się tam z różnorodnego sprzętu
elektrycznego. Jeśli chcą Państwo doprowadzić prąd do kanału w garażu, należy zaplanować w nim
oświetlenie i gniazda wtykowe.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Napęd drzwi garażowych
Oświetlenie sufitowe
Oświetlenie boczne
Oświetlenie stołu warsztatowego
Lampa warsztatowa
Wiertarka
Szlifierka
Wyrzynarka
Piła tarczowa
Lutownica
Radio
Termowentylator
Domofon
Prostownik
Oświetlenie kanału
Gniazdo kanał
Oświetlenie awaryjne
Centralny odkurzacz
Gniazdo siłowe 230 / 400 V
Inne
Inne

Tabela nr.15 Urządzenia montowane w warsztacie lub garażu.

17

Balkon
Podstawowe zasady: Na balkonie o długości do 3 m – 1 do 2 hermetycznych gniazd
wtykowych, na większych balkonach i tarasach 2 do 3 gniazd hermetycznych. Dodatkowo
warto przewidzieć 1 do 2 wpustów oświetleniowych.
Instalacja elektryczna zamontowana na zewnątrz, zarówno pod – i natynkowa, powinna być zawsze
bryzgoszczelna. Możność wyłączenia zasilania gniazd z wnętrza lokalu, zabezpieczy przed użyciem ich
przez osoby nieupoważnione. Pomyślcie Państwo także o zainstalowaniu oświetlenia bezpieczeństwa,
samoczynnie włączanego przez czujki ruchu
( podczerwieni pasywnej ). Automatyczne włączanie światła wokół domu jest praktyczne i poza tym
skutecznie odstrasza nieproszonych gości. Instalacja Instabus umożliwia również automatyczne sterowanie markizami w zależności od pogody i pory dnia.
Urządzenia
Oświetlenie wejścia
Oświetlenie tarasowe / ogrodowe
Markizy
Gril elektryczny
Kosiarka
Sekator elektryczny
Lampki choinkowe
Inne
Inne

Tabela nr.16 Urządzenia montowane na balkonie.
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Tak

Nie

Uwagi

Piwnica
Podstawowa zasada: zależnie od przeznaczenia i wielkości pomieszczenia powinno
się zaplanować 4 do 6 gniazd wtykowych.
Instalacja w pomieszczeniach ogrzewanych i wyposażonych w wentylację może być taka sama jak
w pokojach mieszkalnych. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach piwniczych należy przewidzieć
instalację pod – i natynkową w wykonaniu odpornym na wilgoć. w przypadku umieszczenia w piwnicy
np. wzmacniacza antenowego, potrzebna będzie instalacja do jego zasilania. Przemyślcie Państwo przydatność zastosowania większej ilości lamp sufitowych i ściennych. Także instalacja natynkowa może
porządnie wyglądać.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Oświetlenie sufitowe
Oświetlenie boczne
Urządzenie z napędem elektrycznym
Termowentylator
Pralka
Magiel elektryczny
Suszarka do bielizny
Chłodnia
Czujnik stłuczenia szyby
Żaluzje zewnętrzne
Lamelki
Winnica
Barek
Oświetlenie awaryjne
Szyna ekwipotencjalna
Inne
Inne

Tabela nr.17 Urządzenia montowane w piwnicy.
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Front Budynku
W instalacjach przewidzianych z przodu budynku należy przewidzieć :
- podświetlenie numer policyjnego
- domofon lub wideodomofon
- elektromagnez przy furce wejściowej
- automatyczne otwieranie bramy wjazdowej
- oświetlenie dróg komunikacyjnych
- podświetlenie grup roślin (ozdobne)
- zasilanie ewentualnego sterownika do automatycznego podlewania trawników
- oświetlenie ganku lub wiatrołapu
- ewentualnie podświetlenie elewacji budynku
- wykonanie hermetycznych gniazd 220 dla podłączenia kosiarek lub innych urządzeń elektrycznych
Urządzenia
Numer policyjny
Domofon
Videodomofon
Elektromagnez przy furce
Automatyka bram
Oświetlenie dród komunikacyjnych
Zasilanie podlewania roślin
Oświetlenie ganku lub wiatrołapu
Oświetlenie elewacji budynku
Wolne gniazdo 230 ( kosiarka , choinka )
Inne
Inne

Tabela nr.18 Urządzenia montowane na froncie budynku.
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Tak

Nie

Uwagi

Ogród
W ogrodzie należy przewidzieć sceny oświetlenia które załączane będą przez aparat zmierzchowy,
lub zegar sterujący.Nadaje one wieczorem lub nocą aspekt upiększający nasz ogród po przez oświetlenie
grup roślin, lub delikatne oświetlenie ciągów komunikacyjnych, stawków, placów zabaw itp. Następnym
oświetleniem jest oświetlenie funkcjonalne do którego zaliczyć należy oświetlenie tarasów, schodów,
altanek oraz funkcjonalne oświetlenie ewentualnych boisk do gry w kosza, tenisa itp. Należy przewidzieć
również gniazda zewnętrzne hermetyczne do podłączenia kosiarek elektrycznych,dmuchaw do grila lub
wędzarni i innych urządzeń elektrycznych przewidzianych do eksplantacji w ogrodzie.
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

Rozdzielnia ogrodowa
Oświetlenie szlaków komunikacyjnych
Oświetlenie tarasu
Oświetlenie stawów
Oświetlenie placów zabaw
Oświetlenie schodów
Oświetlenie altanek
Oświetlenie boisk
Oświetlenie grup roślin
Gniazdo kosiarka elektryczna
Dmuchawa do grila
Gril elektryczny
Lampa owadobójcza
Inne
Inne

Tabela nr.19 Urządzenia montowane w ogrodzie.
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Kotłownia
W projektowaniu instalacji elektrycznej w kotłowni należy współpracować z instalatorem kotłowni
on określi co jest potrzebne: wg jego wskazać należy wykonać instalację.
Urządzenia
Oświetlenie górne
Oświetlenie awaryjne
Zasilanie komputera pieca
Zasilanie pompy cyrkulacyjnej
Zasilanie pompy ciepłej wody
Zasilanie pompy C.O.1
Zasilanie pompy C.O.2
Zasilanie pompy C.O.3
Zasilanie mieszacz 1
Zasilanie mieszacz 2
Szyna ekwipotencjalna
Termostat 1 salon
Termostat 2 Piwnica
Termostat 3 Sypialnia
Czujka pogodowa
Gniazdo telefoniczne do komputera kotłowni
Czujnik temperatury kotła
Czujnik temperatury zasobnika
Czujnik temperatury obiegu 1
Czujnik temperatury obiegu 2
Czujnik temperatury obiegu 3
Inne
Inne

Tabela nr.20 Urządzenia montowane w kotłowni.
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Tak

Nie

Uwagi

Klatka Schodowa/Piwnica/Strych/Budynek
Wielorodzinny (pow. wspólna)
Podstawowe zasady: powinniście Panśtwo zastanowić się nad typem zasilania dla
oświetlenia - 230V czy też 12V lub 24V.

Należy zastanowić się czy w każdej piwnicy będzie gniazdo 230V z licznika użytkownika czy z Rozdzielni administracyjnej.

Klatka Schodowa
Urządzenia

Tak

Nie

Uwagi

???? >>>> oświetleniowa
Czujnik ruchu
Wyłącznik schodowy
Przycisk dzwonkowy
Podświetlenie nr. policyjnego???
Inne zasilania administracyjne
Rozdzielnia administracyjna
Inne podrozdzielnie ADM
Inne
Inne

Tabela nr.21 Urządzenia montowane na klatce schodowej.
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Planowanie rozdzielni i podrozdzielni
W budynku jednorodzinnym i wielorodzinnym można spotkac nastepujace rozdzielnie elektryczne:

- Złącze Kablowe ZK-1, ZK-2, ZK-3,
- Złącze Kablowe z pomiarem ZKP-1+1P, ZKP-1+2P,
- Rozdzielnię Pomiarową
- Rozdzielnię Główną dla budynku + licznik i obwody administracyjne,
- Rozdzielnię Główną dla domku jednorodzinnego,
- Podrozdzielnię Garażową,
- Podrozdzielnię Piętrową ,
- podrozdzielnię Ogrodową.
Dobór rozdzielni należy wykonać zgodnie z wydanymi przez Zaklad Energetyczny
Warunkami Przyłaczenia. Następnie należy dobrać pozostałe rozdzielnie zgodnie z pewnymi
kryteriami. Należy obwody gniazd zaprojektować tak, aby w jednym zabezpieczeniu nie było
więcej niż 10 gniazd. Należy przewidzieć w rozdzielni następujące urządzenia, pamiętając o
tym, iż 20% miejsc modułowych powinno zostać jako rezerwa.
Urządzenia

Liczba
urządzeń

Liczba
miejsc
modułowych
jednego
urządzenia

Liczba
miejsc
modułowych
razem

Złącze z zabezpieczeniami mocy typu BM
Wyłącznik główny
Licznik KWh
Zabezpieczenie przed-licznikowe
Zabezpieczenie Administracyjne
Wyłącznik zmierzchowy
Wyłącznik czasowy
Transformator domofonowy
Inne zasilania np. anten zbiorczych czy TV kablowej
RAZEM
Dobrano rozdzielnię modułową 12 x ................................. modułów
Wyącznik główny
Lampki L-191
Wyłącznik Różnicoprodowy 30mA Selektywny jako wyłącznik przeciwpożarowy
Ochrona przed przepięciami I-stopnia
Ochrona przed przepięciami II-stopnia
Dławik sprzęgający ochronę przepięciową
Wyłączniki Różnicoprodowe 300 mA
Wyłączniki Różnicoprodowe 300 mA z członem nadprądowym
Zabezpieczenia nad-prądowe typu S-191
Zabezpieczenia nad-prądowe typu S-193
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Wyłącznik zmierzchowy

Tabela nr.21 Planowanie rozdzielni i podrozdzielni.

+20%

Urządzenia

Liczba
urządzeń

Liczba
miejsc
modułowych
jednego
urządzenia

Liczba
miejsc
modułowych
razem

Wyłącznik czasowy
Programator cyfrowy
Stycznik
Przekaźnik
Transformator halogenowy
Transformator domofonowy lub videofonowy
Transformator inny
Gniazdo pomiarowe
ZUG 2,5
ZUG 4
ZUG 6
ZUG inny
Listwa N
Listwa PE

+20%

RAZEM
Dobrano rozdzielnię modułową 12 x ................................. modułów
Wyącznik główny
Lampki L-191
Wyłącznik Różnicoprodowy 30mA
S-191
S-193

+20%

RAZEM
Dobrano rozdzielnię modułową 12 x ................................. modułów

Tabela nr.22 Planowanie rozdzielni i podrozdzielni.
LP. Nazwa rozdzielni

WYMIARY
szer.-wysok.- głęb.

ILOŚĆ

UWAGI
WYPOSAŻENIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabela nr.22 zestawianie rozdzielni i podrozdzielni.
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