
PODSTAWOWA 
WIEDZA 

O
ELEKTRYCE



Mówiąc o wiedzy dotyczącej elektryczności nie
powinniśmy mieć na myśli wiedzy związanej z
obliczeniami i wzorami. Chodzi głównie o samą
świadomość, że roboty elektryczne są zaliczane
do prac w warunkach szczególnego zagrożenia

dla zdrowia i życia ludzkiego. Chodzi o wiele
zagadnień, zasad i zjawisk związanych z

elektrycznością, które każdy kto chce
wykonywać prace elektryczne powinien

przyswoić. Potwierdzeniem wiedzy o
bezpieczeństwie związanym z pracami

elektrycznymi może być ukończenie
specjalnego kursu, który kończy się egzaminem

np. SEP do 1kV (Stowarzyszenie Elektryków
Polskich). Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, na
koniec otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji

SEP.



Instalacje elektryczne, poza tym że są
niebezpieczne dla człowieka, to również są

przyczyną wielu pożarów. W większości
przypadków wynika to jednak z wadliwie

wykonanej instalacji elektrycznej. Powracając
jednak do ochrony człowieka to całość

sprowadza się do ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym.  Podstawowa zasada tej
ochrony została sformułowana w normie PN-
EN 61140:2005 „Ochrona przed porażeniem
prądem elektrycznym – wspólne aspekty

instalacji i urządzeń” i została ujęta w
następujący sposób: „Części czynne

niebezpieczne nie powinny być dostępne, a
części przewodzące dostępne nie powinny być

niebezpieczne”.



Przygotowanie stanowiska 
pracy

Przyjmijmy taką historię - chcemy zmienić
żyrandol w pokoju i korzystamy z usług

elektryka. 
 

Samo wyłączenie zabezpieczenia
zasilającego oświetlenie żyrandola nie

wystarczy. Podczas pracy elektryka
zostajemy zaskoczeni niedziałającym

światłem w korytarzu. Nieraz widzimy, że
takie problemy rozwiązuje się w rozdzielni

elektrycznej. Postanawiamy więc sami
załączyć zabezpieczenie „ESa” co powoduje

pojawienie się napięcia elektrycznego na
obwodach, które w tej samej chwili dotyka

elektryk.



W tym momencie pojawiają się dwa pojęcia:
lockout i tagout, które głównie są znane w

przemyśle. W uproszczeniu, chodzi o
zabezpieczenie obwodu elektrycznego lub całej

maszyny, na której przeprowadzane są prace
remontowe przed przypadkowym uruchomieniem

przez nieupoważnione osoby – lockout. Oprócz
tego w miejscach, gdzie możliwe jest ponowne

załączenie umieszcza się odpowiednie ostrzeżenia
z nazwiskiem i telefonem do osoby zakładającej

blokadę. Jeśli elektryk nie umieścił ani żadnej
blokady ani żadnego ostrzeżenia na rozdzielni czy

nawet na samym zabezpieczeniu. Tym samym
doprowadził do wypadku. Po wyłączeniu

zabezpieczenia warto zastosować jakąś blokadę i
najlepiej jeżeli będzie to blokada mechaniczna za

pomocą kłódki lub specjalnie do tego
przeznaczonych urządzeń. W praktyce natomiast
można spotkać zwykłą taśmę izolacyjną naklejoną

na mechanizm załączenia zabezpieczenia lub
cienki drucik przechodzący przez specjalnie

przygotowane do tego otwory.



Przezorność
Ostrożność i przezorność to bardzo ważne kwestie
jeśli chodzi o prace związane z elektryką. Mimo, że

nawet sprawdzimy na schemacie elektrycznym, które
zabezpieczenie rozłączy dany obwód elektryczny.
Mimo, że rozłączymy ten obwód i teoretycznie nie

powinno być w tej części instalacji napięcia
elektrycznego, to i tak powinniśmy upewnić się, że

faktycznie to napięcie tam nie występuje. Jeżeli
pracujemy na klasycznej instalacji elektrycznej o

napięciu 230V to wystarczy proste narzędzie, jakim
jest probówka elektryczna. Możemy również

skorzystać z bardziej zaawansowanych sprzętów ze
wskaźnikami LED lub wyświetlaczem z konkretną

wartością wielkości elektrycznej. Dobrym nawykiem
jest wcześniejsze sprawdzenie samego urządzenia

pomiarowego – nawet probówki.
Chodzi o to, że czasami urządzenie pomiarowe
ulegnie uszkodzeniu i jego wskazania nie będą

wiarygodne. Dobrą praktyką jest więc przed
sprawdzeniem docelowego miejsca prac, wcześniej

wykonać pomiaru testowego w miejscu, gdzie
jesteśmy pewni, że napięcie elektryczne występuje.



NAJWAŻNIEJSZE
ZAGADNIENIA 

DOTYCZĄCE ELEKTRYKI



ES – Wyłącznik nadmiarowo-prądowy

Jeden z podstawowych elementów instalacji
elektrycznych zabezpieczających obwody

elektryczne oraz końcowe odbiorniki przed skutkami
przeciążeń i zwarć elektrycznych. W praktyce nastąpi
samoczynne wyłączenie obwodu, który zabezpiecza

wyłącznik nadmiarowo-prądowy. Znajdziemy go
praktycznie w każdej rozdzielni . Sukcesywnie

wypierają klasyczne wkładki topikowe. Istnieje wiele
rodzajów wyłączników. Dzielimy je ze względu na

charakterystykę działania wyzwalaczy, prąd
znamionowy, napięcie sieci oraz znamionową
zdolność zwarciową. Najbardziej popularne

wyłączniki nadmiarowo prądowe w instalacjach
domowych mają charakterystykę B, prąd znamionowy

6A, 10A, 16A. Związane jest to przede wszystkim z
obciążalnością prądową przewodów używanych w

instalacjach mieszkaniowych.



Puszka elektroinstalacyjna

Jest to element osprzętu elektroinstalacyjnego,
który służy nam do zabezpieczania połączeń
elektrycznych przed działaniem czynników

zewnętrznych oraz montażu osprzętu
elektrycznego tj. gniazdek, łączników, itd.
Obecnie puszka elektryczna spełnia w/w

funkcje jednocześnie z uwagi na optymalizację
ilości dodatkowych połączeń elektrycznych w

instalacjach budynkowych. Ze względu na
sposób montażu puszki dzielimy na podtynkowe

oraz natynkowe. W obrębie puszek
podtynkowych możemy wyszczególnić puszki
do montażu w ścianach pełnych oraz pustych.
Jeżeli chodzi o puszki natynkowe to jednym z

głównym kryteriów podziału oprócz gabarytów
puszki jest stopień szczelności IP.



Kostka - listwa zaciskowa

Jest to eden z najbardziej znanych elementów
osprzętu elektroinstalacyjnego służący do

wykonywania połączeń elektrycznych /
mechanicznych. Swoją popularność zawdzięcza
przede wszystkim uniwersalności zastosowań

jak i niskiej cenie. Połączenie elektryczne w
kostce elektrycznej zabezpieczone jest

elementem przewodzącym skręcanym za
pomocą śrub. Całość jest zatopiona w izolacji z

plastiku. Główne kryteria podziału kostek to
przekrój, który mówi nam jaką maksymalną

średnicę przewodów możemy podłączyć pod
zaciski. Drugie bardzo ważne to wytrzymałość

prądowa, która mówi nam jaki maksymalny prąd
możemy przepuścić przez zaciski kostki.



Różnicówka - wyłącznik różnicowo-
prądowy

Jest to swego rodzaju „strażnik” naszej instalacji
elektrycznej. Wyposażony jest w wewnętrzny

układ weryfikujący czy w chronionym obwodzie
nie wystąpiło zwarcie oraz upływ prądu do

przewodu ochronnego lub do ziemi, podłogi
(potencjału mniejszego). W przypadku wykrycia
takiego stanu następuje samoczynne i niemal
natychmiastowe odłączenie zasilania obwodu.

Prościej - suma prądów, które wypływają z
różnicówki musi być równa sumie prądów, które
do niej wpływają. Jeżeli wartość ta nie jest równa

i jest większa niż wartość prądu różnicowego,
następuje zadziałanie wyłącznika. Różnicówki
dzielimy ze względu na rodzaj wykrywanych

prądów upływowych (np. AC,A,C, itd.), napięcie
znamionowe (230V,400V) prąd znamionowy (np.

25A, 40A, 63A itd.).



Przepięciówka - ogranicznik
przeciwprzepięciowy

Ogranicznik przeciwprzepięciowy ma za
zadanie ochronić naszą instalację przed

skutkami przepięć wywołanych najczęściej
wyładowaniami atmosferycznymi oraz

czynnościami łączeniowymi, związanymi z
awariami sieci elektroenergetycznych. W

rozdzielniach elektrycznych montujemy je na
początku instalacji elektrycznej.



Rodzaje napięć elektrycznych

To, że najczęściej spotykane napięcia są albo
przemienne albo stałe zapewne każdy z nas wie

lub co najmniej o tym słyszał. Napięcie
przemienne zasila większość naszych urządzeń
w gospodarstwie domowym, które podłączone

są bezpośrednio do gniazdek elektrycznych.
Mowa tutaj o lodówce, żarówce, pralce czy
telewizorze. Coraz więcej urządzeń jednak
wymaga zasilania napięciem stałym, wtedy

konieczne jest przetworzenie napięcia
przemiennego za pośrednictwem zasilaczy na

napięcie stałe lub zastosowanie baterii czy
akumulatorów. Chodzi tutaj, na przykład, o

ładowarkę telefonu lub zasilanie oświetlenia
LED za pośrednictwem zasilacza.



Rodzaje napięć elektrycznych

napięcie wysokie (skrót WN, napięcie między
60 000 Volt a 400 000 Volt ),
napięcie średnie (skrót SN, napięcie

napięcie niskie (skrót nN, napięcie do

Napięcie elektryczne ze względu na wartość
głównie dzielimy w następujących kategoriach:

       między od 1000 Volt do 60 000 Volt),

       1000 Volt)

Istotną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę
jest fakt, że napięcie klasyfikowane jako niskie

wcale nie oznacza bezpieczne. Dlatego też
można spotkać się z dodatkową kategorią

napięcia, określonego jako “napięcie dotykowe
dopuszczalne (długotrwałe)”.



Rodzaje napięć elektrycznych

dla napięcia przemiennego poniżej 50V
dla napięcia stałego poniżej 120V

W środowisku normalnym (m.in. suchym)
napięcie elektryczne, które nie powinno zrobić
nam krzywdy nawet podczas długotrwałego

kontaktu, mieści się w następujących zakresach:

 
 Natomiast przyjmując niekorzystne warunki,

takie jak wilgotne pomieszczenia, maksymalna
wartość dla napięcia dotykowego

dopuszczalnego wynosi 25V (dla napięcia
przemiennego) oraz 60V (dla napięcia stałego). Z
kolei w warunkach szczególnie niekorzystnych
takich jak pływalnie, łazienki czy sauny wartość

ta wynosi odpowiednio 12V i 30V.



INSTALACJE
ELEKTRYCZNE W

BUDOWNICTWIE - OD
CZEGO ZACZĄĆ?



Projekt
Przystępując do wykonawstwa instalacji
elektrycznej bardzo pomocną rzeczą jest

projekt. Nie mówię w tym wypadku o projekcie
architektonicznym/projekcie aranżacji domu

tylko o profesjonalnym projekcie instalacji
elektrycznej. Mało kto jednak na to się decyduje

z uwagi na dodatkowe koszty, które trzeba
ponieść. Profesjonalny projekt instalacji

elektrycznej zawiera schemat rozdzielnicy,
liczbę obwodów zasilających, dobór

poszczególnych zabezpieczeń podparty jest
obliczeniami, na rzutach domu naniesione są

dokładnie punkty świetlne oraz gniazdkowe jak i
instalacje alarmowe oraz teletechniczne. Projekt

taki powstaje przy współpracy z inwestorem.
Powinien również być konsultowany z
architektem wnętrz, gdyż w większości

przypadków projekt aranżacji określa tylko gdzie
np. ma być włączane źródło światła, gdzie ma

być podpięta kuchenka indukcyjna.



Wykonawca

Wybór wykonawcy instalacji elektrycznej to
bardzo ważna sprawa. W obecnych czasach

konkurencja w tej branży jest ogromna. Niestety,
tak jak wcześniej wspomniałem, o wyborze

wykonawcy w większości wypadków decyduje
„CENA”. Chcąc być konkurencyjnym i wziąć

robotę “za wszelką cenę”, wykonawcy schodzą
maksymalnie z cen usług elektrycznych. A co za

tym idzie? Jakość instalacji elektrycznej się
pogarsza. Chcąc zaoszczędzić, wykonawcy

przede wszystkim „optymalizują” ilość
obwodów, tj. więcej odbiorników zasilanych jest

z jednego zabezpieczenia, ograniczają ilość
punktów świetlnych oraz gniazdkowych, na

optymalizacji również cierpi rozdzielnia
elektryczna.



Wykonawca

Stosowanie tanich komponentów i
wykonawstwo instalacji przez osoby nie do

końca kompetentne w praktyce nie prowadzi do
oszczędności, rodzi natomiast ryzyko

problemów. To wszystko przekłada się na
późniejsze bezpieczeństwo jak i jakość

eksploatacji instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna to instalacja, której nie
„widzimy”. Schowana jest gdzieś w ścianach pod

warstwą tynku i farby, lecz płynie nią prąd, z
którego korzystamy każdego dnia, z którego

korzystają nasze dzieci. Bądźmy świadomi
niebezpieczeństw, które za sobą niesie

nieumiejętne wykonanie instalacji. Nie musimy
się na tym znać, ale bezpieczeństwo nasze i

całej naszej rodziny będzie zależało od
znalezienia dobrego, sprawdzonego wykonawcy

elektryka.



PODSTAWOWE
NARZĘDZIA DO PRAC

ELEKTRYCZNYCH



Miara zwijana / metrówka

Jeden z najbardziej popularnych przyrządów
mierniczych. Występują różne długości miarek
np. 1m lub wielokrotności 1m. W instalacjach
elektrycznych używamy jej do wyznaczania

punktów wypustów świetlnych, gniazdkowych,
miejsc na przepusty kablowe itd.



Ołówek monterski

Podstawowe narzędzie służące do nanoszenia
oznaczeń na wcześniej wyznaczone punkty.



Laser krzyżowy ze statywem

Urządzenie służące do wyznaczania płaszczyzn
poziomych, pionowych, skośnych. Bardzo

ułatwia nam wyznaczanie tras kablowych w
pomieszczeniach, wyznaczanie punktów

gniazdkowych, świetnie sprawdza się przy
wyznaczaniu punktów oświetleniowych. Przyda

nam się również przy montażu białym lamp ,
opraw halogenowych, świetlówkowych itd.



Młotowiertarka udarowa SDS

Narzędzie bez którego nawet nie mamy co
podchodzić do wykonywania instalacji.

Potrzebujemy go do wiercenia otworów pod
puszki instalacyjne i wiercenia otworów pod
uchwyty montażowe. Wykucie otworu pod

rozdzielnie lub wykonanie przepustu kablowego
też się nie obejdzie bez młotowiertarki.



Akcesoria do młotowiertarki

Podstawowe akcesoria to oczywiście wiertła,
dłuta oraz otwornica do puszek.



Młotek

Jedno z najczęściej używanych narzędzi, służące
do uderzenia w materiał w celu jego obróbki, do

uderzenia w inne narzędzie lub do wbijania
gwoździ.



Wkrętarka akumulatorowa

Urządzenie, które ma szeroki zakres zastosowań.
Podstawowym parametrem wkrętarki jest jej

moc, którą określa napięcie akumulatora od 3,6V
do 18V.



Probówka elektryczna/próbnik
elektryczny

Podstawowe narządzie służące do sprawdzenia
obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.

Znajdująca się w probówce neonówka
(lampeczka) zaświeci nam się w momencie,

kiedy końcówką śrubokręta dotkniemy do np.
przewodu będącego pod napięciem przy

jednoczesnym dotknięciu palcem końcówki
próbówki (skuwki).



Taśma izolacyjna

Służy np. do naprawy przewodów, kabli, m.in.
odizolowania uszkodzonych przewodów

fazowych od innych przewodów, otoczenia;
zabezpieczenia końcówek kabli przed

uszkodzeniami, wilgocią.



Śrubokręty, zestaw wkrętaków
elektrycznych

Do czego służą śrubokręty – to każdy wie. Do
prac elektrycznych używamy śrubokrętów o

izolacji wytrzymującej napięcie do 1000V.
Pamiętajmy, żeby weryfikować stan izolacji

wkrętaków – to właśnie izolacja chroni nas przed
porażeniem prądem elektrycznym.



Zestaw noży

Służą przede wszystkim do ściągania izolacji z
kabli i przewodów elektrycznych.



Automatyczny ściągacz izolacji/striper

Służy do ściągania izolacji z przewodów jedno-,
wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa

sztucznego, gumy, a także teflonu.



Ściągacz izolacji z przewodów płaskich

Profesjonalny automatyczny przyrząd (ściągacz)
do zdejmowania izolacji zewnętrznej i

wewnętrznej z PCV i gumy z kabli płaskich
(podtynkowych).



Obcinaki do kabli

Narzędzia służą do obcinania kabli jedno- i
wielożyłowych, zarówno miedzianych jak i

aluminiowych.



Szczypce izolowane

Przydają nam się bardzo w pracach związanych
z podłączaniem kabli i przewodów w

rozdzielniach, puszkach. Z uwagi na izolację do
1000V umożliwiają prace pod napięciem.



Kombinerki

Uniwersalne narzędzie wielozadaniowe, w
elektryce używamy ich głównie do chwytania,

gięcia i zaginania kabli miedzianych i
aluminiowych.



Wskaźnik napięcia

Urządzenie do weryfikacji obecności napięcia,
wartości mierzonej V, ciągłości obwodów.

Urządzenie w bardzo szybki sposób generuje
wyraźne sygnały dźwiękowe i fizyczne z

pomiarów napięć.



Multimetr cyfrowy

Uniwersalne urządzenie pomiarowe, dzięki
któremu zmierzymy prądy, napięcia, rezystancję,

ciągłość obwodów, niekiedy temperaturę
otoczenia. W przypadku wskaźnika napięcia jak  

 i multimetru musimy mieć jakieś podstawy z
zakresu elektrotechniki chcąc bezpiecznie

używać tych urządzeń.



Cyfrowy detektor

Urządzenie wykrywające pod warstwą tynku
konstrukcje stalowe, drewniane oraz kable

energetyczne będące pod napięciem. Świetnie
się sprawdza przy modernizacjach istniejących
instalacji jak i podczas wieszania np. obrazków

na ścianach.



Miernik parametrów instalacji
elektrycznej

Miernik umożliwia wykonanie wszystkich
pomiarów w instalacji elektrycznej

przewidzianych normą PN-EN 61557.  Pozwoli
nam na koniec naszej pracy przy instalacjach

elektrycznych zweryfikować poprawność
wykonania połączeń, ciągłości przewodów

ochronnych, rezystancję izolacji, impedancję
pętli zwarcia.



NARZĘDZIA DO
OBRABIANIA KABLI I

PRZEWODÓW



Podczas wykonywania prac elektrycznych
związanych z prowadzeniem różnego rodzaju

tras kablowych, np. ziemnych,
napowietrznych – czy to w obrębie budynków

czy na zewnątrz – finalnie spotkamy
się z koniecznością podłączenia kabli, bądź

przewodów do docelowych punktów
naszej instalacji. W zależności od rodzaju i

przeznaczenia podłączenia te wykonujemy w
różny sposób. Jest jednak jeden wspólny

mianownik dla wykonywania
tych czynności, a mianowicie narzędzia.



Obcinak do kabli z grzechotką ręczny 
Akumulatorowa obcinaczka do kabli

Cięcie kabli i przewodów szczególnie tych o
większych przekrojach wymaga od nas trochę

wysiłku. Czasami dodatkowym utrudnieniem dla
wykonania tej czynności jest również lokalizacja
trasy kablowej lub miejsca, w którym dany kabel
musimy uciąć. Może to być np. kanał kablowy, w
którym już znajduje się kilkanaście innych kabli,

rozdzielnica elektryczna przemysłowa z
ograniczonym miejscem, przepust kablowy, itp.

W związku z powyższym w niektórych
sytuacjach bez profesjonalnych i kompaktowych

narzędzi nie poradzimy sobie z tym zadaniem.

Dwa typy narzędzi do cięcia:

Cięcie kabli i przewodów 



Obcinak do kabli z grzechotką jest to ręczne
narzędzie przeznaczone do cięcia przewodów

zarówno miedzianych jak i aluminiowych. Dzięki
swojej zaawansowanej konstrukcji pozwala na

cięcie kabli nawet o maksymalnych średnicach bez
używania znacznej siły. Dużym udogodnieniem

konstrukcyjnym jest również ruchomy nóż. Dzięki
temu rozwiązaniu możemy wykonać cięcie w

dowolnym miejscu bez konieczności przeplatania
obcinaka przez cały kabel. Nóż jest częścią

wymienną/serwisową.  Ważnym aspektem przy
użytkowaniu takiego narzędzia jest stosowanie się
do zaleceń odnośnie typu kabli i przewodów, ich
maksymalnych średnic oraz aby nie używać tego
typu obcinaków do cięcia różnego rodzaju drutów

stalowych, kabli w stalowym oplocie, gdyż może to
spowodować trwałe uszkodzenie noża. Obsługa
obcinaka jest bardzo prosta i intuicyjna. Należy

umieścić narzędzie w miejscu, w którym chcemy
wykonać cięcie po czym wykonujemy cykl

ściskania – odpuszczania rękojeści aż do momentu
ucięcia. Jakość cięcia jest również bardzo dobra –

kabel nie jest zmiażdżony ani postrzępiony.

Cięcie kabli i przewodów 



Akumulatorowa obcinaczka do kabli to narzędzie
przeznaczone przede wszystkim dla
profesjonalnych firm zajmujących się

wykonywaniem instalacji elektrycznych
przemysłowych, bądź prac elektrycznych na
szerszą skalę.  Konstrukcja urządzenia dzięki

zastosowaniu dwustopniowej pompy
hydraulicznej zapewnia szybkość działania.

Dodatkowym atutem jest również obracana o 360°
głowica tnąca, która pozwala ergonomicznie
dopasować się do miejsca, w którym chcemy

wykonać cięcie. Głowica również jest otwierana co
pozwala na wykonanie cięcia tak, jak w przypadku

obcinaka ręcznego z grzechotką w dowolnym
miejscu bez konieczności przeplatania obcinaczki

od początku kabla.  

Cięcie kabli i przewodów 



Akumulatorowa obcinaczka przeznaczona jest
do cięcia drobnych przewodów aluminiowych i
miedzianych (bez wkładki stalowej) o średnicy

zewnętrznej od 6 mm do 50 mm. Obsługa
narzędzia również jest bardzo prosta. Zakładamy

urządzenie w miejsce, w którym chcemy
wykonać cięcie. Naciskamy przycisk załączający
napęd, trzymamy do momentu, aż głowica tnąca

wykona cięcia. Po ukończeniu cięcia lub w
dowolnym momencie naciskamy przycisk, który
powoduje powrót głowicy do pozycji startowej.

Urządzenie wyposażone jest w diody LED
sygnalizujące stan obciążenia akumulatora

podczas pracy oraz informację na temat
konieczności wykonania serwisu urządzenia.

Cięcie kabli i przewodów 



Nieumiejętne usuwanie izolacji głównej z
wszelkiego rodzaju kabli i przewodów może

spowodować uszkodzenie poszczególnych żył
znajdujących się wewnątrz. W większości

przypadków spowodowane jest to niewłaściwym
posługiwaniem się narzędziem, którego

używamy do wykonywania tej czynności. Aby
uniknąć takich sytuacji, warto wyposażyć się w
dedykowane do tej czynności narzędzie, które

pozwoli nam w łatwy i bezpieczny sposób
usuwać zewnętrzny płaszcz z kabli i przewodów

okrągłych. 

Usuwanie izolacji głównej z kabli i
przewodów 



Nożyki do przewodów dobieramy w zależności
od średnicy przewodów.  Używanie takich

nożyków jest proste. Nakładamy nożyk na kabel
w miejscu, od którego chcemy usunąć izolację.

Obracamy dookoła kabla, po czym przesuwamy
w kierunku początku kabla. Należy pamiętać o
właściwie ustawionej głębokości cięcia ostrza

nożyka za pomocą śruby radełkowej
znajdującej się na końcu rękojeści, aby uniknąć
uszkodzenia przewodów znajdujących się pod

izolacją główną kabla.

Usuwanie izolacji głównej z kabli i
przewodów 



Podłączanie kabli/przewodów szczególnie o
większych przekrojach do docelowych miejsc w

instalacji elektrycznej wymaga użycia
specjalnych końcówek kablowych. Końcówki te
należy we właściwy, trwały sposób zamocować

na końcach przewodów. Do wykonania tych
czynności potrzebujemy odpowiednich narzędzi

– prasek. Możemy znaleźć zarówno praski ręczne,
jak i profesjonalne praski elektrohydrauliczne.

Podział typoszeregu prasek ręcznych kształtuje
się w zależności od średnicy obrabianych
przewodów oraz materiału z jakiego jest

wykonany przewód lub końcówka kablowa.

Zaprasowywanie końcówek kablowych



Aby zaprasować końcówkę na przewodzie należy
wcześniej usunąć izolację, nałożyć końcówkę
kablową, ustawić odpowiednio zintegrowaną

matrycę praski, po czym zacisnąć ramiona praski.
Należy zawsze zweryfikować czy końcówka jest

odpowiednio zaprasowana. Czynność tą
powtarzamy w zależności od długości końcówki

2-,3-krotnie.

Zaprasowywanie końcówek kablowych



Jest to profesjonalne narzędzie do zaciskania
wszelkiego rodzaju końcówek kablowych, złącz
oraz końcówek tulejkowych. Typoszereg prasek
dotyczy zakresu przekroju tulejek na żyłę.  Praca
z praską elektrohydrauliczną jest prosta. Dzięki

konstrukcji można ją w przeciwieństwie do prasek
ręcznych obsługiwać przy użyciu jednej ręki.

Głowica robocza obraca się w zakresie 270° co
ułatwia pracę nawet w trudno dostępnych

miejscach. System szybkiego
otwierania/zamykania pomaga w szybkiej

wymianie matryc.  Aby zaprasować końcówkę
należy na początku dobrać i zainstalować w
prasce odpowiednią parę matryc. Następnie

zakładamy praskę na końcówkę, po czym
naciskamy przycisk uruchamiający silnik. Po

zaciśnięciu końcówki silnik samoistnie się
wyłącza i głowica powraca do pozycji startowej.

Praska elektrohydrauliczna 



Tworzymy instalacje 
i systemy od 

2009 roku!


