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Przyjęto pewne zasady prowadzenia tras
kablowych w instalacjach budowlanych.

W zależności od miejsca przejść
przewodów unormowane są pewne

zależności i odległości od strategicznych
punktów konstrukcji budynku. Bazując na
normie SEP-E-002 “Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” zdefiniowano
3 strefy trasy poziomej i trzy strefy trasy

pionowej. O ile jest to możliwe przewody
instalacyjne na ścianach w trasie pionowej

i poziomej powinny być poukładane w
tych strefach instalacyjnych. Nie

określono natomiast żadnych stref pod
podłogami ani na suficie. Czasami bywa

tak, że nie sposób dostosować się do
unormowanych stref.



Wyznaczanie tras kablowych

Do wyznaczenia tras kablowych można
wykorzystać różne metody. 

Do pierwszej z nich potrzebna jest tylko
metrówka i ołówek, ale warunkiem
koniecznym jest odpowiedni punkt

odniesienia. Musimy utrzymać poziom lub
pion instalacji elektrycznej. Metrówką

odmierzamy odpowiednią odległość, a
ołówkiem zaznaczamy kolejne punkty na

wiercenie pod uchwyty przewodów.
Dobrze jest mieć poziomicę, żeby

sprawdzić czy faktycznie wyznaczamy
trasę w pionie lub poziomie.



Wyznaczanie tras kablowych

Lepszą metodą jest zainwestowanie w
poziomicę laserową. Wystarczy zaznaczyć

pożądaną odległość, aby później
odpowiednio ustawić wskaźnik laserowy.
Wyznaczając trasę przewodów w dolnej
strefie instalacyjnej poziomicę laserową
można ustawić na jakimś przedmiocie,

ponieważ statyw jest za wysoki. Następnie
regulujemy poziom lasera, aby precyzyjnie

trafić wiązką światła we wcześniej
wyznaczony punkt. 

W tej metodzie możemy od razu
wyznaczać punkty pod otwory na uchwyty

przewodów oraz oznaczyć miejsca
gniazdek i włączników światła. 



Przejścia przez framugi

Jeżeli trasy instalacji elektrycznych są
wykonywane jeszcze przed wylaniem
posadzki na podłodze, to w niektórych

przypadkach warto poprowadzić przewody
na ziemi. Taką praktykę poleca się przy

przejściach przez framugi, gdzie przewody
znajdują się w dolnej lub średniej strefie

instalacji. W przeciwnym wypadku całość
musiałaby zostać poprowadzona w górnej

strefie lub sufitem co przekłada się na
znacznie większe koszty instalacji

elektrycznej. Należy pamiętać, że trasa
przewodów elektrycznych poprowadzona

w podłodze powinna być wykonana w
specjalnych przepustach i peszlach.



Instalacje elektryczne w ziemi

Kładąc kable w ziemi, należy
pamiętać, aby na końcach

odpowiednio je zaznaczyć (skąd i
dokąd są poprowadzone, do czego

mają być podłączone). Ważną
kwestią jest też przykrycie

wcześniej położonych kabli
niebieską folią (kable do 1 kV). Ta
praktyka stanowi ostrzeżenie o
wkopanej instalacji elektrycznej
przy późniejszych wykopach.  



Warto wiedzieć:

Planując trasy instalacji elektrycznej
warto wcześniej zdecydować, w którą
stronę będą otwierane drzwi, aby
zamontować włączniki i gniazda po
odpowiedniej stronie.

Pierwotnie należy bazować na
unormowanych strefach instalacyjnych.
Eksperymenty i skróty zawsze źle się
kończą.



Warto wiedzieć:

Lepiej mieć jedno gniazdko za dużo niż
jedno gniazdko za mało. Nie należy
jednak z tym przesadzać. W praktyce
gniazdo przydaje się w każdym rogu
pomieszczenia.

Warto zastanowić się nad przewodami
"bonusowymi". Chodzi np. o schowane
pod tynkiem przewody głośnikowe od
telewizora od rogów ścian czy
sterowanie roletami, a nawet instalacja
alarmowa. 



WYZNACZANIE PUNKTÓW
PUSZKOWYCH W
INSTALACJACH
ELEKTRYCZNYCH



Wytyczne dot. minimalnej ilości
gniazd wtyczkowych i wypustów

oświetleniowych

Przed wyznaczeniem konkretnego miejsca
dla naszego przyszłego gniazda, łącznika,
bądź żyrandola, należy zastanowić się ile

sztuk w/w "asortymentu" powinno znaleźć
się np. w naszym przyszłym salonie.

Oczywiście to my jako końcowy
użytkownik powinniśmy taką decyzję
podjąć. Jeżeli mamy z tym problem i
chcemy zrobić instalację zgodnie ze

„sztuką” możemy wspomóc się tablicą nr 3
z Normy SEP N-SEP-002 zatytułowaną
„Wymagana minimalna liczba gniazd

wtyczkowych i wypustów oświetleniowych
w mieszkaniu (budynku jednorodzinnym).



Wytyczne dot. minimalnej ilości
gniazd wtyczkowych i wypustów

oświetleniowych

W tablicy w sposób bardzo czytelny
opisane są wymagane ilości osprzętu w

zależności od powierzchni, przeznaczenia
oraz rodzaju pomieszczenia. Należy

pamiętać, że „Tablica 3” określa minimalne
ilości, więc w praktyce można tych

punktów zrobić o wiele więcej, pamiętając
oczywiście o maksymalnej obciążalności

prądowej przewodów zasilających
poszczególne obwody oraz o

zabezpieczeniach jakie daliście w waszej
rozdzielnicy głównej na te obwody.



Planowanie/wyznaczanie miejsc na
puszki gniazdkowe i oświetleniowe

Podczas wyznaczenia miejsc montażu
należy sprawdzić czy nasza puszka nie

będzie kolidowała z innymi
nieelektrycznymi instalacjami np.

hydrauliką itd. Zazwyczaj jest tak, że to
elektryk pierwszy kładzie swoje instalacje

w nowobudowanym domu. Aby nie mieć w
późniejszym etapie budowy

niepotrzebnym spięć z wykonawcami w/w
instalacji skonsultujmy się wcześniej z nimi

odnośnie naszych punktów i tras
kablowych.



Planowanie/wyznaczanie miejsc na
puszki gniazdkowe i oświetleniowe

Drugi aspekt to określenie na jakiej
wysokości powinno być zainstalowane

nasze gniazdko, co nam w tej kwestii mówi
przytaczana norma SEP. Norma określa

punkty montażu na podstawie stref
instalacyjnych pionowych oraz poziomych.

Strefa pionowa określa odległość w linii
pionowej naszego gniazdka od skraju

ościeżnicy drzwi lub okna – zakres 10-30cm.
Strefy poziome odnoszą się już do

konkretnego przeznaczenia pomieszczenia.
Dla pomieszczeń, w których powierzchnia
robocza przewidziana jest na ścianach, np.
kuchnia zakres instalacji gniazdek to 90-

120cm. Dla pozostałych pomieszczeń
zakres wynosi od 15 do 45 cm.



Jeżeli chodzi o praktyczny aspekt montażu puszek
gniazdkowych i oświetleniowych należy przede

wszystkim pamiętać o tym, że:

W pokojach codziennego użytku,
sypialniach, korytarzach puszki
gniazdkowe montujemy najczęściej na
wysokości 30cm

W kuchni w zależności od układu mebli
i samego pomieszczenia – 85-115cm,
wyjątkiem może być lodówka w
przypadku kiedy chcemy zrobić
gniazdko tuż za lodówką montujemy je
na wysokości 10 cm z uwagi na
konstrukcję samej lodówki



Jeżeli chodzi o praktyczny aspekt montażu puszek
gniazdkowych i oświetleniowych należy przede

wszystkim pamiętać o tym, że:

W łazienkach gniazdka montujemy na
wysokości 140 cm od docelowej
posadzki, należy również pamiętać aby
zachować odległość minimum 60 cm
od krawędzi wanny lub kabiny
prysznicowej

W garażach, kotłowniach,
pomieszczeniach technicznych
najczęściej montujemy w zakresie od
85 do 115cm



Jeżeli chodzi o praktyczny aspekt montażu puszek
gniazdkowych i oświetleniowych należy przede

wszystkim pamiętać o tym, że:

Łączniki oświetleniowe montujemy
najczęściej na wysokości 120 cm

Zachowujmy minimum 20 cm
odległości od ościeżnicy drzwiowej lub
okiennej

W przypadku gniazdek i łączników
montowanych na zewnątrz domu
stosujemy się do takich samych
wymogów jak w przypadku instalacji
wewnątrzbudynkowych, z tym, że
pamiętajmy o montażu gniazd i
łączników bryzgoszczelnych



Przystępując do fizycznego wyznaczenia
miejsca instalacji puszki gniazdkowej lub
oświetleniowej najlepiej wyposażyć się w
ołówek monterski i miarę zwijaną. Znając

wysokość osadzenia puszki w pionie i
poziomie odmierzamy tę odległość i

zaznaczamy wyraźnie na ścianie.
W tym momencie należy zwrócić uwagę
na docelową posadzkę. Powinniśmy do

naszych "teoretycznych" danych
określających wysokość montażu puszek

dodać grubość tej warstwy, na którą
składa się styropian + beton + docelowe

wykończenie podłogi. Ten parametr ujęty
jest w projekcie budowlanym

nieruchomości. 



Aby zoptymalizować wyznaczenie
kolejnych punktów puszkowych w
obrębie naszego pomieszczenia, z

pomocą przyjdzie nam laser krzyżowy.
Pozwala on w bardzo dokładny i wygodny

sposób wyznaczyć na podstawie
wcześniej wyznaczonego punktu miejsca

montażu kolejnych puszek bez
konieczności ponownego używania miary

zwijanej. 



Obowiązujące normy pokazują nam jak i
gdzie montować puszki gniazdkowe i

oświetleniowe oraz na co zwracać uwagę
przy montażu.

Czasami gniazdka będą na sufitach,
czasami w podłodze. Instalacja

elektryczna jest jak inne instalacje "szyta
na miarę" klienta. 



MONTAŻ PUSZEK
POJEDYNCZYCH I
PODWÓJNYCH 



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE PEŁNEJ

Przygotowanie otworu

Wyznaczone punkty już mamy.
Zaczynamy od wywiercenia

odpowiedniego otworu. Standardowa
średnica zewnętrzna puszki to ok. 63mm.

W związku z tym do wykonania tej
czynności potrzebujemy młotowiertarki 

 oraz otwornicy o średnicy minimum
65mm. Głębokość wierconego otworu
zależy od rodzaju puszki, dlatego dla
głębokiej jest to 61mm, jeżeli chodzi o

płytką - 41mm. W przypadku konieczności
zamontowania puszki

podwójnej/potrójnej lub jeszcze większej
po prostu powielamy ilość otworów. 



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE PEŁNEJ

Przygotowanie otworu

Gotowy otwór trzeba jeszcze oczyścić z
resztek pozostałości po wierceniu.

Kwestia ta dotyczy głównie otworowania
cegły „dziurawki”. W przypadku puszek
podwójnych musimy czasami jeszcze
trochę popracować nad wywierconym

otworem aby puszka pasowała idealnie. 
Dodatkowo przy każdym z otworów

dobrze jest wywiercić otwór pomocniczy
pod przewody wchodzące lub

wychodzące z puszki. Pozwoli nam to w
późniejszym etapie kładzenia tras
kablowych wygodnie wprowadzić

przewody do puszki.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE PEŁNEJ

Osadzenie puszki

Są różne praktyki dotyczące osadzania
puszek. Część instalatorów nie bierze się za to
w ogóle zrzucając całą robotę na tynkarzy. Ma

to oczywiście swoje plusy i minusy. Plusem
jest to, iż tynkarz montując puszkę zamontuje
ją idealnie w stosunku do tynkowanej ściany

zarówno w pionie, jak i poziomie. Minusem jest
to, iż tynkarze oszczędzają na grubości

materiału szczególnie, gdy mają idealnie
wymurowane ściany. Efektem tego jest to, iż
puszka jest oczywiście osadzona idealnie, ale

warstwa tynku położona na przewody jest
zbyt cienka. Po jakimś czasie użytkowania
instalacji w naszym domu poznamy skutki

tego minusa w postaci niezamalowywalnych
linii odzwierciadlających miejsca tras

kablowych znajdujących się pod tynkiem.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE PEŁNEJ

Osadzenie puszki

Minimalna grubość tynku, która musi być na
przewodach to  5 mm – 7mm. Reguluje to,

m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r., w

sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, § 187. Zgodnie z tym

rozporządzeniem, punkt 1, „wszystkie
przewody i kable elektryczne należy

prowadzić w sposób umożliwiający ich
wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji

budynku”. Punkt 2 tego rozporządzenia
dopuszcza prowadzenie przewodów

elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem
pokrycia ich warstwą tynku o grubości co

najmniej 5 mm.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE PEŁNEJ

Osadzenie puszki

W przypadku, gdy chcemy sami osadzić
puszkę musimy, po pierwsze, przygotować
odpowiedni rodzaj zaprawy klejącej, a po

drugie wyposażyć się w odpowiednie do tej
czynności narzędzia tj. szpachelkę oraz
poziomnicę. Jeżeli chodzi o zaprawę to

ogólnie jest przyjęte, że puszki montujemy
przy użyciu gipsu budowlanego, aczkolwiek
gips jest zaprawą szybkowiążącą i wymaga
troszkę więcej pracy. Dlatego najlepsze są

zaprawy, które mają wydłużony czas
zasychania np. gipsów szpachlowych, pozwoli

to na idealne ustawienie oraz
wypoziomowanie puszki. 



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE PEŁNEJ

Podstawowe błędy popełniane przy montażu

Przy osadzeniu puszek w ścianach pełnych,
najczęściej popełnianym błędem jest brak
prawidłowego wypoziomowania puszki. 

Błędy popełniane są również podczas
szeregowego łączenia puszek. W przypadku,

gdy zbyt słabo połączymy je ze sobą
powstaje zbyt duża odległość pomiędzy
środkami kolejnych puszek. Następstwo
będzie widoczne przy montażu białym –

osprzęt będzie krzywo osadzony w stosunku
do ścian, sama instalacja gniazdka, łącznika,
itp. może być również utrudniona, nie damy

rady zamontować ramki wielokrotnej.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE Z PŁYTY G-K (PUSTEJ)

Przygotowanie otworu

Wykonywanie instalacji elektrycznych w
ścianach pustych ma inny charakter niż w

przypadku ścian pełnych. Okablowanie
rozprowadzamy pomiędzy profilami, do
których będziemy przykręcać płyty g-k.

Należy przy tym zwracać uwagę, aby
przewody przechodzące przez profile były

odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Puszki

dedykowane do ścian pustych montuje się o
wiele szybciej i łatwiej niż puszki do ścian

pełnych. Dużym plusem jest również
możliwość ich demontażu/montażu w

dowolnym momencie bez konieczności
demolowania już gotowych ścian.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE Z PŁYTY G-K (PUSTEJ)

Przygotowanie otworu

Przystępując do montażu musimy zaopatrzyć
się w zestaw nieco innych narzędzi niż w

przypadku ścian pełnych, mianowicie
wkrętarki z otwornicą o odpowiedniej średnicy
oraz wkrętaka krzyżakowego. Jeżeli chodzi o
wyznaczenie miejsc pod montaż robimy to
oczywiście analogicznie do ścian pełnych.
Wywiercony otwór nie wymaga już takiego

kalibrowania. Jest praktycznie od razu gotowy
do ostatecznego montażu puszki.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE Z PŁYTY G-K (PUSTEJ)

Osadzenie puszki
Do wykonania tego zadania tak naprawdę

potrzebny jest jedynie wkrętaka krzyżakowego.
Puszkę wsadzamy do przygotowanego otworu,

po czym dokręcamy  śrubki, które są
zakończone specjalnymi łapkami blokującymi

się na wewnętrznej części płyty g-k. Śrubki
dokręcamy do momentu, aż poczujemy opór.
Pamiętajmy, aby nie używać zbyt dużej siły do
tej czynności, aby łapki trzymające puszkę nie

przeszły na zewnątrz, co spowoduje, że puszka
już nie będzie odpowiednio się trzymać w

otworze. Tego rodzaju puszki nie wymagają
poziomowania. Nieumiejętnie zamontowana

puszka w ścianie pustej może być w
późniejszym etapie następstwem wyciągnięcia
docelowo zamontowanego gniazdka razem z

puszką.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE Z PŁYTY G-K (PUSTEJ)

Podstawowe błędy popełniane przy montażu

Pierwszy i podstawowy błąd, który możemy
popełnić to wybranie nieodpowiedniej

średnicy otwornicy do wykonania naszego
otworu. Zbyt mała to jeszcze mniejszy

problem, będziemy musieli po prostu już
manualnie powiększyć nasz otwór za pomocą

np. nożyka, aby puszka się zmieściła. 
Gorzej wygląda sytuacja, gdy użyjemy zbyt

dużej średnicy otwornicy. Wtedy nasza puszka
już nie będzie odpowiednio się trzymała, a na
efekt słabego zamontowania nie będziemy

musieli długo czekać – biały montaż
zweryfikuje to szybko.



MONTAŻ PUSZKI W ŚCIANIE Z PŁYTY G-K (PUSTEJ)

Podstawowe błędy popełniane przy montażu

Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to
zbyt mocne dokręcanie łapek trzymających
puszkę w otworze. Efekt użycia zbyt dużych
pokładów siły będzie taki, że łapki przejdą

przez płytę g-k na zewnątrz, a otwór
montażowy będziemy mogli zakwalifikować

jako „nieprawidłowy”. 
Łapki trzymające też mogą nam sprawić
pewien problem. Gdy puszka jest jeszcze

nieużywana w pierwszej kolejności, śrubki na
końcach których znajdują się łapki należy

delikatnie odkręcić aby je odblokować. Jeżeli 
 z tą czynnością przesadzimy, łapka może

spaść z gwintu i będziemy mogli zapomnieć o
tej puszce.



SYSTEMY MONTAŻOWE
KABLI I PRZEWODÓW W

DOMU JEDNORODZINNYM



Jakich elementów należy
używać, aby zrealizować dobrą

instalację elektryczną? 



Instalacje elektryczne cały czas stają
się coraz bardziej rozbudowane.
Bardziej popularne stają się też

instalacje elektryczne inteligentne,
dzięki którym możemy "sterować"

swoim domem np. za pomocą tabletu.
Wszystko to spowodowało, że do

potrzeb coraz bardziej rozwijającego
się rynku, dopasować się musieli
również producenci systemów

montażowych. 



Uchwyty montażowe płaskie

Uchwyty montażowe płaskie stosujemy
głównie do mocowania przewodów typu

YDYp (czyli do podstawowych przewodów
używanych w instalacjach elektrycznych
podtynkowych). Uchwyty przytrzymują

przewody na ścianach, sufitach podczas
tynkowania, a na podłogach w trakcie

wylewania posadzek.  Główne kryterium
podziału uchwytów płaskich dotyczy typu
przewodu, który chcemy zainstalować. Za
tym parametrem idzie ich rozmiar. Kolejne

dotyczy ilości przytrzymywanych przewodów
– wyróżniamy uchwyty pojedyncze oraz

podwójne. 



Uchwyty montażowe płaskie

Minimalna średnica przewodu - 3x1mm2
Maksymalna średnica przewodu -
5x6mm2
Stosujemy je do przewodów  - YDYp
Średnica otworu montażowego pod
uchwyt - 6/7/8 mm

Dane techniczne ogólne:
 



Uchwyty montażowe okrągłe

Uchwyty montażowe okrągłe,
analogicznie jak i w przypadku płaskich,
stosujemy do mocowania przewodów

podczas prac tynkarskich. Różnica
polega tylko na rodzajach przewodów,

do których są dedykowane. Przede
wszystkim są to przewody do instalacji

TV/SAT, do instalacji alarmowych,
internetowych oraz do instalacji

wykorzystywanych w systemach Smart
Home. Kryterium podziału uchwytów

okrągłych dotyczy średnic przewodów,
które zamierzamy przymocować.



Uchwyty montażowe okrągłe

Minimalna średnica przewodu -
1x6mm2
Maksymalna średnica przewodu -
1x20mm2
Stosujemy je do przewodów -
okrągłych np. YDY,YTDY, UTP
Średnica otworu montażowego pod
uchwyt - 6-9mm

Dane techniczne ogólne:
 



Przygotowanie otworów
montażowych pod uchwyty

do przewodów w instalacjach
elektrycznych



Potrzebować będziemy tylko ołówka
monterskiego, metrówki oraz

młotkowiertarki SDS wyposażonej w
wiertło do betonu o średnicy 6-7mm.

Wyznaczamy miejsca na otwory
stawiając pionowe kreski na poziomej

linii wyznaczonej przez laser. Odległość
pomiędzy kolejnymi otworami pomoże
nam wyznaczyć miara zwijana. Punkty

pod uchwyty nie muszą być aż tak
idealnie wyznaczone. Pozostało już tylko

wywiercić otwory. Przy tej czynności
należy zwrócić uwagę na odpowiednią
głębokość otworu aby uchwyt dał się

prawidłowo zamontować i nie połamał
się przy wbijaniu.



Następnym krokiem jest montaż
samych przewodów. Do tej czynności

będziemy potrzebowali młotka i
oczywiście uchwytów. Przewody należy
ułożyć równo na ścianie, przytrzymać,

aby dobrze przylegały do ścian, po
czym wbić uchwyty jeden pod drugim

we wcześniej wywiercone otwory.
Młotka również należy używać z

wyczuciem, szczególnie w przypadku
cieniutkich kabelków od alarmówki,

które bardzo łatwo uszkodzić uderzając
zbyt intensywnie. Najważniejsza kwestia

to to, aby uchwyty po zamocowaniu
dobrze dociskały przewody do ścian.



Przewód rozwijamy w taki sposób, że ze
środka krążka nabieramy
kilka/kilkanaście zwojów (w zależności
od długości trasy kablowej), po czym
zwoje te rozwijamy oddalając się do
miejsca, gdzie zaczyna się nasza trasa
kablowa.
Turlamy cały krążek po ziemi, a
przewód sam się odwija. Trzeba jednak
przy tym uważać, aby nie rozwalił nam
się cały krążek.
Kupujemy dedykowany do tego zadania
specjalny odwijak.

Jeśli chodzi o rozwijanie przewodów z
"krążków" to trzeba robić to tak, aby się nie

skręcały. Ułatwi to montaż i pozwoli
uniknąć niepotrzebnych nerwów. 

 
Istnieją na to trzy sprawdzone sposoby:
1.

2.

3.

 



Wykonując instalacje elektryczne na
poddaszach zdarza się, że musimy

poprowadzić okablowanie po konstrukcjach
drewnianych tworzących dach budynku. Do

tego zadania musimy użyć odpowiednich
materiałów zabezpieczających dodatkowo
przewody elektryczne oraz odpowiednich

systemów montażowych z uwagi na
specyfikę użytych materiałów do budowy

poddasza. Najlepiej do tego zadania nadają
się różnego typu rury karbowane (peszel). 

Jako system montażowy do w/w rur
możemy zastosować uchwyty zamykane,

które w bardzo łatwy sposób możemy
zamontować do konstrukcji drewnianych za
pomocą wkrętów do drewna oraz wkrętarki
akumulatorowej. Następnie wkładamy rurę

karbowaną, po czym zamykamy uchwyt.



Bardzo ważna kwestia o której również
należy wspomnieć to opisywanie

poszczególnych obwodów tras kablowych.
Początek obwodu jest zawsze w rozdzielni
głównej – końce są rozrzucone po całym
domu. Najlepiej robić to niezmywalnym
markerem. Opis powinien jednoznacznie

określać czy mamy do czynienia z obwodem
gniazdowym czy z obwodem

oświetleniowym, miejsce gdzie dany obwód
się kończy, np. kuchnia, salon, spiżarnia, itd.

W przypadku opisu obwodów
oświetleniowych należy opisać również

przewody pomiędzy kolejnym planowanymi
łącznikami schodowymi/krzyżowymi.
Instalacja alarmowa również wymaga

dokładnego opisu, szczególnie miejsce gdzie
będzie zainstalowana docelowo centrala

alarmowa, gdyż tam będą podłączane
wszystkie przewody od czujek,

manipulatorów itd.



OZNACZENIA
PRZEWODÓW I KABLI

ELEKTRYCZNYCH



Główny kabel zasilający

Kabel zasilający musimy położyć między
złączem energetycznym, które zazwyczaj

Zakład Energetyczny montuje w linii bramy
naszej posesji, a rozdzielnicą główną
obiektu. Bardzo ważną oraz pomocną

rzeczą jest - jeszcze na etapie budowy -
przygotowanie odpowiednich przepustów

kablowych na wszystkie kable
wychodzące na zewnątrz domku, m.in. na

kabel zasilający. Dodatkowo warto też
wyprowadzić bednarkę w celu poprawy

jakości naszego uziemienia budynku (o ile
nie mamy wyprowadzonej bednarki

podpiętej do uziomu otokowego budynku).



Przepust kablowy pozwoli nam na
późniejszym etapie wprowadzić dodatkowe

kable i przewody np. do zasilania bramy
wjazdowej. Należy również przygotować
odpowiedni wykop pod kabel zasilający.

Głębokość takiego wykopu powinna mieć
70-80cm. Jeśli kabel przebiega blisko
innych mediów, należy umieścić go w

dodatkowej rurze osłonowej. 
Kabel układamy w ziemi, czyli typ kabla to

YKY. Jeżeli chodzi o przekrój to tutaj
determinuje go przydział mocy, jaki

zamówiliśmy w elektrowni. Dla przedziału
mocy przyłączeniowej 12-15kW stosujemy
5x10mm2. Powyżej tego przedziału oraz w
przypadku znacznych odległości (powyżej

50m) pomiędzy złączem a rozdzielnicą
stosujemy 5x16mm2.



Symbol: YKY5x10, YKY5x16
Napięcie izolacji: 0,6/1kV
Ilość żył: 5
Przekrój żył: 10/16mm2
Rodzaj materiału żyły: miedz (Cu)
Temperatura minimalna kabla podczas
układania: -5°C
Temperatury maksymalne podczas
zwarć: +160°C
Promień gięcia: 10 razy średnica kabla
Tworzywo izolacja: polwinitowa PVC

Dane techniczne:
 



Zewnętrzne kable zasilające

Kable zasilające zewnętrzne typu YKY
używamy również do zasilania

zewnętrznych odbiorników takich jak np.
napęd bramy wjazdowej czy zasilania

altany. Jeżeli chodzi o sposób układania to
postępujemy analogicznie jak w przypadku

głównego kabla zasilającego. Typowy
rodzaj/przekrój kabli stosowanych w

instalacjach budynkowych
jednorodzinnych to YKY 3×1,5mm2, YKY

3×2,5mm2..



Symbol: YKY3x1,5; YKY3x2,5
Napięcie izolacji: 0,6/1kV
Ilość żył: 3
Przekrój żył: 1,5/2,5mm2
Rodzaj materiału żyły: miedz (Cu)
Temperatura na powierzchni przewodu
max: 70°C
Temperatury maksymalne podczas
zwarć: +160°C
Tworzywo izolacja: polwinitowa PVC

Dane techniczne:
 



Zewnętrzne kable sygnałowe/komunikacyjne

Kable zewnętrzne sygnałowe stosujemy
do tworzenia sieci komunikacyjnych

bezpośrednio w ziemi pomiędzy
urządzeniami zewnętrznymi i

wewnętrznymi w obrębie naszej posesji
(np. domofony, czujniki ruchu itp.)
Najbardziej typowym kablem jest

XZTKMXpw 5x2x0,5.



Typ izolacji: polietylen
Powłoka: polietylen piankowany
Materiał żyły: miedź
Ilość żył: 10 (5x skrętka parowna)
Przekrój żyły: 0,5 mm2
Oznakowanie żył: kolorowe
Typ żyły: drut
Kolor powłoki izolacyjnej: Czarny

Dane techniczne:
 



Tworzymy instalacje 
i systemy od 

2009 roku!


