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Instalacje elektryczne w budynkach 
(opracowanie na potrzeby zajęć  maj/czerwiec 2014) 

 

1. Wiadomości wstępne. 
Instalacja elektryczna lub elektroenergetyczna to zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach technicznych, o napięciu znamionowym Un do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu 

stałego (niskiego napięcia nn lub nN), przeznaczone do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej 

do odbiorników (wg normy PN-ICE 60364).  

Rodzaje instalacji.  

W zależności od rodzaju zasilanych odbiorników energii elektrycznej  

rozróżnia się instalacje: 

− oświetleniowe zasilające elektryczne źródła światła,  

− gniazd wtyczkowych – obwody zasilające urządzenia małej mocy w budynkach mieszkalnych i 

gospodarstwach domowych,  

− siłowe zasilające silniki, urządzenia grzejne o znacznych mocach oraz inne odbiorniki  

o charakterze przemysłowym.  

W zależności od rodzaju odbiorców i miejsca występowania, instalacje można podzielić na:  

− instalacje nieprzemysłowe, zwane również instalacjami w budownictwie ogólnym (mieszkaniowe, 

biurowe, w pomieszczeniach szkolnych, w budynkach użyteczności publicznej itp.),  

− instalacje przemysłowe (w zakładach przemysłowych, górniczych, rolnictwie itp.). 

W zależności od rodzaju  środowiska i jego wpływu na warunki i stopień szkodliwości oddziaływania na 

elementy składowe instalacji rozróżnia się instalacje elektryczne przeznaczone do użytkowania:  

− w pomieszczeniach zwykłych (normalnych), w których występują zgodnie z normą (PN-ICE 60364) 

normalne klasy wpływów środowiskowych,  

− w pomieszczeniach, pomieszczeniach których występują różnorakie oddziaływania czynników 

szkodliwych (np. wilgoć, atmosfera wybuchowa itd.),  

− poza budynkami. 

Ponadto w obiektach budowlanych mogą występować inne instalacje:  

− instalacje i urządzenia teletechniczne,  

− instalacje i urządzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarów i monitoringu,  

− instalacje telefoniczne i komputerowe,   

− instalacje elektroniczne alertowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia,  

− instalacje uziemiające i przeciwprzepięciowe,  

− instalacje wewnętrznej i zewnętrznej ochrony odgromowej. 

 

Przepisy i normy stosowane w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych (nowych i 

modernizowanych): 

− ustawy – Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne, 

− rozporządzenia – np. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”,  

− Polskie Normy, w tym przede wszystkim PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych” i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”, normy wydane przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) np. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego 

napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania i inne, 

− poza tym wszelkie opracowania techniczne (np. albumy, katalogi, zestawienie, tabele), które można 

stosować w projektowaniu i budowie, ale zgodnie z odpowiednimi ustawami i zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

2. Elementy składowe instalacji 
Instalacje elektryczne najczęściej pracują w układach sieci: 

− TN-S z oddzielnymi przewodami: ochronnym PE i neutralnym N, 

− TN-C ze wspólnym przewodem ochronnym i neutralnym PEN, stosowany w sieci rozdzielczej i starych 

instalacjach (powyżej 20 lat), 

− TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i 

neutralny N powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału 

powinien być uziemiony (zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE 

przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach 

pracy instalacji elektrycznej). 
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W skład instalacji elektrycznych obiektów 

budowlanych wchodzą przede wszystkim:  

− przewody,  

− elektrotechniczny sprzęt instalacyjny,  

− rozdzielnice,  

− urządzenia automatyki i sterowania. 

 

W zależności od zadań spełnianych przez 

poszczególne elementy instalacji 

wyróżnia się w instalacjach (głównie 

mieszkaniowych): 

− przyłącze, 

− złącze,  

− rozdzielnicę główną, wewnętrzne linie 

zasilające (WLZ),  

− instalacje odbiorcze.  

 

Przyłącze jest to linia 

elektroenergetyczna łącząca złącze ZK 

(odbiorcę) z siecią rozdzielczą (zasilającą), 
czyli zwykle z siecią energetyki zawodowej. 

Złącze z jednej strony jest końcowym 

elementem sieci rozdzielczej (zasilającej), zaś z 

drugiej – początkiem instalacji elektrycznej obiektu budowlanego. 

Rozdzielnica główna  jest to element instalacji elektrycznej występujący w przypadku, gdy  z jednego  złącza 

zasilana jest więcej niż jedna wewnętrzna linia zasilająca WLZ. W rozdzielnicy głównej usytuowane są 
zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających. Umieszcza się ją zwykle w pobliżu złącza. 

Jeżeli instalacje odbiorcze zasilane są bezpośrednio z rozdzielnicy głównej, to może ona zawierać liczniki 

energii obwodów odbiorczych.  

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) jest to obwód zasilający tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z których 

zasilane są instalacje odbiorcze.  

Instalacja odbiorcza jest to część instalacji znajdująca się za układem pomiarowym  służącym do rozliczeń 
między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku  układu pomiarowego - za wyjściowymi 

zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego  instalację odbiorczą od strony zasiania. Na początku 

instalacji odbiorczych mieszkaniowych  umieszcza się rozdzielnice mieszkaniowe, zwane tablicami 

mieszkaniowymi, w których  znajdują się łączniki główne i zabezpieczenia obwodów odbiorczych. 
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Rys. Budynek jednorodzinny i wielorodzinny 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kable, przewody. 
Przyłącza wykonuje się jako: 

− napowietrzne izolowane ASxSN 

4x35 AsXSn - przewód 

elektroenergetyczny samonośny 

(s) o żyłach aluminowych (A) 

oraz o instalacji z polietylenu 

usieciowanego (XS), odporny na 

rozprzestrzenianie się ognia (n) 

− napowietrzne nieizolowane AL przewód nieizolowany (goły) aluminiowy (A), jednożyłowy 

wielodrutowy L, może mieć wewnątrz druty stalowe, wówczas do symbolu dochodzi F np. AFL 

 
− kablowe np. YAKY - kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce 

polwinitowej (Y), z żyłami aluminiowymi lub z polietylenu usieciowanego (XS) 
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WLZ-ty wykonuje (zależnie od warunków pracy) kablem (oznaczenia jak wyżej) lub przewodem: 

− przewody  

DY - przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y)  

LgY - przewód o żyle miedzianej, wielodrutowej (L), giętkiej (g) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) 

 
Instalacje odbiorcze wykonuje (zależnie od sposobu układania) przewodem: 

− płaskie, ułożone na stałe: 

YDYp - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce 

polwinitowej (Y), płaski (p)  

YDYt - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce 

polwinitowej (Y), wtynkowy (t) 

OMY - przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej 

(Y), okrągły 

 
Obwody odbiorcze. Do obwodu nie należy przyłączać więcej niż:  

− 10 gniazd wtyczkowych (pojedynczych lub podwójnych), 

− 30 opraw oświetleniowych lampami fluorescencyjnymi, 

− 20 opraw oświetleniowych z innymi rodzajami źródeł światła.  

 

Zezwala się na stosowanie w budynkach mieszkalnych wspólnych obwodów dla odbiorników oświetleniowych 

gniazd wtyczkowych, jeżeli w danym pomieszczeniu będą zastosowane co najmniej dwa obwody. Do obwodów 

tych należy przyłączyć nie więcej niż 10 opraw oświetleniowych, oświetleniowych działanie takie pozwala na 

ograniczenie liczby lub znaczne skrócenie łącznej długości obwodów. 

 

Kable i przewody oznaczenia: 

  Liczba żył 
                                                 Kolory żył 

b
 

Żyła ochronna PE Żyła robocza (czynna) N,  L1,  L2,  L3 

          3 Zielono-żółty Niebieski Brązowy   

          4 Zielono-żółty - Brązowy Czarny Szary 

          4 Zielono-żółty Niebieski Brązowy Czarny  

          5 Zielono-żółty Niebieski Brązowy Czarny Szary 

Kable i przewody oraz przewody sznurowe bez żyły zielono-żółtej 

  Liczba żył                                                        Kolory żył 
b
 

          2 Niebieski Brązowy    

          3 - Brązowy Czarny Szary  

          3 
a
 Niebieski Brązowy Czarny   

          4 Niebieski Brązowy Czarny Szary  

          5 Niebieski Brązowy Czarny Szary Czarny 

 

Kombinacja kolorów zielonego i żółtego jest zarezerwowany tylko dla oznaczania przewodu ochronnego PE, 

Kolor niebieski dla oznaczania przewodu neutralnego N lub PEN. 

Kolor brązowy, czarny i szary dla oznaczania przewodów fazowych L1, L2, L3. 

 

4. Dobór przewodów.  
Instalacja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby można było odłączyć tylko te jej fragmenty, w 

których występuje zagrożenie, np. porażenia prądem, przepięciem, nadmiernym nagrzaniem.  

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych sprowadza się więc do zapewnienia ochrony przed: 
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− porażeniem prądem elektrycznym, 

− przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, 

− negatywnymi skutkami cieplnymi (pożar, wybuch), 

− prądami przetężeniowymi, 

− skażeniem środowiska, hałasami drganiami oraz polem elektromagnetycznym. 

 

Dobierając przewody elektryczne do wykonywanej instalacji należy przede wszystkim wziąć pod uwagę 
następujące czynniki:  

− przewidywane obciążenie instalacji  

− warunki otoczenia, w jakich wykonywana jest instalacja, np. pomieszczenia o dużej wilgotności  

− przeznaczenie przewodów w wykonywanej instalacji, np. przewody ochronne  

 

Podstawowym parametrem przewodu jest jego obciążalność długotrwała, czyli prąd dopuszczalny długotrwale 

Idd - jest to wartość prądu, jaki płynąc w czasie nieskończenie długim nie powoduje przekroczenia temperatury 

dopuszczalnej długotrwale (70-80
0
C), (ważne przede wszystkim dla trwałości izolacji przewodu). Doboru 

przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą należy dokonywać zgodnie z Polską Normą PN-

IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”.  

Niezależnie od obciążalności w stosunku do niektórych typów przewodów przepisy określają minimalne 

wartości stosowanych przekrojów. Przewody ochronne PE– dopuszczalne przekroje minimalne 2,5mm
2
 dla 

przewodów zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym  4 mm
2
 dla przewodów niezabezpieczonych 

przed uszkodzeniem. 

 
Ze względu na wytrzymałość mechaniczną: 

 
 

Jako elementy zabezpieczeń przed prądem przetężeniowym (przeciążenie i zwarcie) należy stosować w 

obwodach odbiorczych wyłączniki nadprądowe (wkładka topikowa tzw. Bezpiecznik lub wyłączniki 

nadmiarowe tzw. S - esy). Urządzenia zabezpieczające powinny działać w sposób selektywny (wybiórczy), to 

znaczy w przypadku uszkodzeń wywołujących przetężenie powinno działać tylko jedno zabezpieczenie, 

zainstalowane najbliżej miejsca uszkodzenia w kierunku źródła zasilania. Działanie zabezpieczenia powinno 

spowodować wyłączenie uszkodzonego odbiornika lub obwodu, zachowując ciągłość zasilania odbiorników i 

obwodów nieuszkodzonych. Zabezpieczenia przetężeniowe działają selektywnie (wybiórczo), jeżeli ich 

pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe nie przecinają się ani nie mają wspólnych obszarów działania. 
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W przypadku prądów doziemnych stosowane są urządzenia ochronne wyłączniki różnicowoprądowe: 

− ochronę uzupełniającą w przypadku uszkodzenia środków ochrony podstawowej i/lub środków ochrony 

przy uszkodzeniu lub w przypadku nieostrożności użytkowników, o znamionowym prądzie 

różnicowym nie większym niż 30 mA w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o prądzie 

znamionowym nieprzekraczającym 20 A oraz o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A dla 

urządzeń używanych na zewnątrz, 

− ochronę przed pożarami wywołanymi prądami przez zastosowanie wyłączników o znamionowym 

prądzie różnicowym 100mA, 300mA lub 500 mA.  

− stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie 

większym niż 30 mA w obwodach zasilających gniazda wtyczkowe na terenach budowy, w 

gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, łazienkach, basenach pływackich, na kempingach, w 

przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi itp. nakazują arkusze normy PN-IEC 

(HD) 60364 z grupy 700. 

 
5. Układanie przewodów. 

Przewody i kable elektryczne należy prowadzić  w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Trasy przewodów elektrycznych 

powinny być prowadzone w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. Należy stosować 
przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm

2
 

natomiast dla przewodów o przekrojach powyżej 10 mm
2
 należy preferować stosowanie przewodów z żyłami 

wykonanymi z miedzi. 

Systemy instalacji elektrycznych i ich zastosowanie. Wybór określonego systemu instalacji zależy w głównej 

mierze od potrzeb użytkowych, rodzaju pomieszczeń i wymaganej w nich estetyki oraz zastosowanej konstrukcji 
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budowlanej obiektu. 

                              Systemy  instalacji elektrycznych a) 
Zastosowanie w pomieszczeniach o charakterze b) 

mieszkalnym ogólnym 

W rurach instalacyjnych pod tynkiem + + 

W rurach instalacyjnych na ścianie i suficie  + 

Wtynkowe c) + + 

W prefabrykowanych bruzdach + + 

Zatapiane w wielkich płytach + + 

Zatapiane w konstrukcjach monolitycznych + + 

Listwowe (w listwach i kanałach instalacyjnych) + + 

Listwowo - zatapiane + + 

Zunifikowanymi liniami pionowymi ZELP  + 

Wykonane przewodami wielożyłowymi  + 

W korytkach instalacyjnych  + 

Na drabinkach instalacyjnych  + 

Na wspornikach (półkach)  + 

Na wieszakach prętowych  + 

W prefabrykowanych kanałach naściennych, sufitowych, 

podparapetowych, podłogowych + d) + 

a) Tablica nie wyklucza możliwości zastosowania innych systemów instalacyjnych w uzasadnionych 

technicznie przypadkach np. instalacje wykonywane przewodami szynowymi. 

b) Przez charakter pomieszczenia należy rozumieć: mieszkalny – przeznaczony na stały pobyt ludzi, 

znajdujący się w obrębie mieszkania (przedpokój, kuchnia łazienka, pokoje); ogólny przeznaczony 

do innych celów niż mieszkalny . 

c) Nie zaleca się, można stosować jedynie w przypadkach technicznie uzasadnionych i pod warunkiem,  że 

warstwa tynku pokrywająca przewody elektryczne wtynkowe jest o grubości co najmniej 5 mm. 

d) Nie zaleca się stosowania w mieszkaniu. Można stosować jedynie w przypadkach technicznie 

uzasadnionych. 

 
Prowadzenie instalacji elektrycznych 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi 

instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich 

wzajemnego usytuowania.  

Obwody odbiorcze instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy prowadzić  w 

obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować 
wyodrębnione obwody:  

− Oświetlenia (zazwyczaj przewód 1,5mm
2
 i zabezp. 10A), 

− gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia (zazwyczaj przewód 2,5mm
2
 i zabezp. 16A),  

− gniazd wtyczkowych w łazience (zazwyczaj przewód 2,5mm
2
 i zabezp. 16A, różnicowoprądowe 30mA),  

− gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni (zazwyczaj przewód 2,5mm
2
 i zabezp. 16A) 
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− obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia powyżej 2kW. 

Wewnętrzne linie zasilające w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego i 

budynku użyteczności publicznej należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Kanały do prowadzenia wewnętrznych linii  

zasilających należy także wykorzystywać do prowadzenia innych instalacji elektrycznych lub 

telekomunikacyjnych. Minimalny przekrój WLZ-tu uzależniony jest od wartości mocy przyłączeniowej, ale nie 

może być mniejszy niż 10mm
2
 dla miedzi. 

Strefy układania 
przewodów w budynku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacje elektryczne prowadzone w podłożu i na podłożu palnym 
Instalacje elektryczne w budynkach prowadzone są w podłożach i na podłożach niepalnych lub palnych.  

Do podłoży niepalnych zaliczane są ściany: 

− betonowe, 

− z cegły i podobnych surowców, 

− gipsowe, 

− z płyt lub bloczków z materiałów chemii budowlanej (silikaty), 

− z płyt gipsowo-kartonowych. 

Do podłoży palnych zaliczane są ściany: 

− z płyt drewnianych, 

− z płyt drewnopochodnych (płyty wiórowe, sklejka), 

− z płyt pilśniowych, 

− papierowe wkładki komórkowe. 

Dodatkowymi miejscami, w których i na których układane są instalacje elektryczne lub z którymi stykają się 
instalacje elektryczne w budynkach, są: 

− panele sufitów podwieszanych, 

− boazerie, 

− tapety lub inne wykładziny ścienne i podłogowe wykonane z tkanin lub tworzyw sztucznych. 

 

W tych przypadkach, aby wykluczyć możliwość pożaru, należy zastosować: 
Preferowane są następujące sposoby prowadzenia instalacji elektrycznych w podłożu i na podłożu palnym: 

− prowadzenie instalacji elektrycznych wewnątrz ścian i przegród budowlanych  

− w  przestrzeni pomiędzy płytami okładzinowymi,  

− w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym (sprzęt i osprzęt instalacyjny w wykonaniu 

podtynkowym).   

Wewnątrz ścian, sufitów i podłóg wykonywanych z płyt palnych, gdzie w środku występuje  wypełnienie 

izolacyjne (często również palne), występują znacznie gorsze warunki odprowadzania ciepła niż na zewnątrz 
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ścian. Wnętrze ściany wypełnione jest przeważnie w całości lub w części materiałem izolacyjnym. Po 

zabudowaniu ściany nie jest możliwe dokonywanie oględzin fragmentów instalacji prowadzonej w ścianie. Z 

tego powodu przy  wyborze tego sposobu prowadzenia instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby  

tak wykonana instalacja elektryczna przy wystąpieniu jakichkolwiek uszkodzeń nie stała się przyczyną pożaru. 

Montaż instalacji nie powinien naruszać w zasadniczy sposób struktury  ściany. Instalacja powinna być 
wymienialna. 

Sposoby układania przewodów instalacyjnych: 

− w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych niepodtrzymujących i nierozprzestrzeniających 

płomienia,  

− w rurach instalacyjnych metalowych (zastosowanie w pomieszczeniach w których zagrożenie pożarowe 

może mieć szczególnie groźne skutki np. pomieszczenia o trudnych warunkach ewakuacji lub dużym 

zagęszczeniu przebywających osób),  

− w korytkach i na drabinkach instalacyjnych metalowych (przewodowych lub/i kablowych) w 

przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym (zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności 

publicznej),  

− w kanałach instalacyjnych podłogowych metalowych i z tworzyw sztucznych niepodtrzymujących i 

nierozprzestrzeniających płomienia (zastosowanie w pomieszczeniach o charakterze biurowym, 

handlowym, laboratoryjnym itp.).  

 

Do układania przewodów w rurach instalacyjnych należy stosować rury np. z PVC lub metalowe (w warunkach 

szczególnego zagrożenia). Rury powinny być zamocowane do podłoża za pomocą uchwytów, z tym że do rur 

metalowych należy stosować uchwyty metalowe.  

Należy stosować gniazda wtyczkowe i łączniki w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do mocowania za 

pomocą wkrętów w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Odgałęzienia przewodów należy wykonywać w 

puszkach instalacyjnych odgałęźnych podtynkowych. Należy stosować puszki z PVC lub z innych tworzyw 

niepodtrzymujących i nierozprzestrzeniających płomienia. W budynkach, gdzie wymagane są warunki 

wysokiego bezpieczeństwa pożarowego, należy stosować puszki metalowe. Instalacje pod podłogą należy 

układać w specjalnie do tego przeznaczonych kanałach instalacyjnych podłogowych, jeżeli konieczne jest 

zamontowanie gniazd wtyczkowych w podłodze. Jeżeli instalacja pod podłogą nie jest wykorzystywana do 

instalowania gniazd wtyczkowych w podłodze, przewody należy układać w rurach instalacyjnych. 

 

Uwaga! 

W przypadku budynków o zwiększonym zagrożeniu pożarem, w których priorytetem jest ochrona ludzi, dóbr 

kultury lub wyposażenia o dużej wartości zaleca się stosowanie przewodów i kabli bezhalogenowych które nie 

wydzielają toksycznych spalin pod działaniem ognia. 

 
 

Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji 
Urządzenia elektryczne o klasie ochronności I należy stosować pod warunkiem przyłączenia części 

przewodzących dostępnych do przewodu ochronnego PE przy zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania 

jako środka ochrony przy uszkodzeniu. Powoduje to konieczność powszechnego stosowania gniazd ze stykiem 

ochronnym i doprowadzania przewodu ochronnego PE do wypustów 

oświetleniowych. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy 

instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 

wtyczkowych dwubiegunowych należy przyłączać w taki sposób, aby przewód 

fazowy był przyłączony do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 

bieguna – układ sieci TN-S. W istniejących rozwiązaniach instalacyjnych, gdzie 

występuje układ sieci TN-C, przewód fazowy należy przyłączać do lewego bieguna, 

natomiast przewód ochronno-neutralny PEN do styku ochronnego połączonego z 

prawym biegunem jak to przedstawiono na rysunku. 

W przypadku gniazd wtyczkowych 

podwójnych powinna obowiązywać 
zasada przyłączania przewodów tak jak 

dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. 

W związku z powyższym gniazda 

podwójne powinny mieć krzyżowe 

połączenia zacisków prądowych tak jak 

to przedstawiono na rysunku. 
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Nie zaleca się stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwójnych, potrójnych), w których nie może 

być realizowany jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE. 

 

Połączenia przewodów elektrycznych 
Połączenia  przewodów elektrycznych  należy wykonywać za pomocą spawania (lutowania), zacisków 

śrubowych lub samozaciskowych. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych połączenia przewodów należy 

wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. Nie należy stosować połączeń skręcanych. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest 

przystosowany. Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub 

samozaciskowych,   

− oczkowe, dla przewodów przyłączanych pod śrubę lub wkręt ( oczko o średnicy wewnętrznej większej 

o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu), które należy wyginać w prawo, 

− z końcówką.  
Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

− proste, nie wymagające obróbki, po zdjęciu izolacji przyłączone do specjalnie przystosowanych 

zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły,  

− z końcówką,  
− z tulejką(końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy łączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a 

przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” 

należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 

 
6. Prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach elektrycznych do 1kV 

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z ustawy Prawo Budowlane, jest 

użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie 

go w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym 

kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, 

estetyki budynku oraz jego otoczenia.  

Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych powinny być przeprowadzane okresowo:  

− co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności instalacji 

narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących 

podczas użytkowania budynku (warunki szczególne), 

−  co najmniej raz na 5 lat, polegające na badaniu instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w 

zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji 

izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

 

Kontrola instalacji elektrycznych. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych 

powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub eksploatacji 

w zakresie kontrolno-pomiarowym odpowiednich urządzeń i instalacji elektrycznych. Każda instalacja 
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elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie lub naprawie, a przed 

przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana badaniom, czyli 

oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania Polskiej Normy PN-IEC 60364-6-

61.  

Kontrola okresowa instalacji i urządzeń elektrycznych - oględziny  

Należy wykonać:  
− sprawdzenie prawidłowości zastosowanej ochrony przed: porażeniem prądem elektrycznym, 

przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych,  

− ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz sprawdzenie wartości użytkowej poszczególnych 

elementów instalacji, jak: przewody i kable oraz jakości ich połączeń,  
− sprawdzenie rozdzielnic i sterownic oraz aparatów rozdzielczych i sterowniczych, osprzętu 

elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji wsporczych i osłonowych,  

− sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania odbiorników energii elektrycznej, przyłączonych na stałe 

do instalacji oraz wykrycie wad powstałych w okresie użytkowania instalacji elektrycznych,  

− sprawdzenie umieszczenia, prawidłowości i czytelności napisów, tablic ostrzegawczych i 

informacyjnych, umieszczenie schematów i tabliczek znamionowych oraz oznaczenia obwodów 

bezpieczników, łączników, zacisków itp.  

Termin wykonania: co 5 lat  
 

Badanie instalacji i urządzeń elektrycznych polega na wykonaniu: 

� oględzin, które powinny obejmować:  
− przyłącza i złącza kablowe lub napowietrzne, układ zasilania rezerwowego, wyłącznik główny, główne 

tablice: rozdzielczą i administracyjną, wewnętrzne linie zasilające, tablice piętrowe lub sekcyjne, 

rozdzielnice miejscowe (zasilające odbiorniki siłowe), uziemienia i przewody ochronne, połączenia 

wyrównawcze główne i dodatkowe,  

− instalacje w pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych: gniazd  wtyczkowych, 

odbiorników technologicznych, dźwigów osobowych i towarowych oraz oświetlenia podstawowego, 

awaryjnego i przeszkodowego,  

− instalacje odbiorcze w mieszkaniach, salach lekcyjnych, zabaw, sprzedaży itp.,  

− tablice zabezpieczające (wyłącznikowe i bezpiecznikowe) obwody oświetleniowe, obwody zasilające 

odbiorniki zainstalowane na stałe, w tym obwód zasilający kuchnię  elektryczną, elektryczny 

ogrzewacz wody itp.,  

� sprawdzeniu ciągłości przewodów ochronnych,  

� pomiarze rezystancji izolacji - wymagana wartość rezystancji izolacji, w zależności od napięcia 

znamionowego obwodu, wynosi:  

− do 50 V: > 0, 5 MΩ,  

− powyżej 50 V do 500 V: > 1 MΩ,  

− powyżej 500 V: > 1 MΩ,  

� pomiarze impedancji pętli zwarciowej dla obwodów gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych oraz 

odbiorników w l klasie ochronności - wartości dopuszczalne impedancji pętli zwarcia należy 

przyjmować w zależności od rodzaju zainstalowanych urządzeń ochronnych i warunków 

środowiskowych,  

� sprawdzeniu obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi,  

� pomiarze rezystancji izolacji podłóg i ścian (w przypadku stosowania ochrony przed dotykiem  

pośrednim przez izolowanie stanowiska),  

� sprawdzeniu ochrony przez oddzielenie obwodów.  

Termin wykonania: co 5 lat, sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych przyciskiem  

TEST - jeżeli producent nie podaje inaczej - raz w miesiącu. 

 

Badanie instalacji piorunochronnej. Zakres badań obejmuje:  

− oględziny części naziemnej (zwody, przewody odprowadzające, złącza kontrolne),   

− sprawdzenie ciągłości przewodów odprowadzających,  

− pomiar rezystancji uziemień. 
Największe dopuszczalne wartości rezystancji uziemienia wynoszą: 

− dla uziomów poziomych, pionowych i mieszanych oraz stóp fundamentowych (zależnie od rodzaju 

gruntu) od 7 do 10 Ω, 

− dla uziomów otokowych i ław fundamentowych (zależnie od rodzaju gruntu) od 10 do 15Ω, 

Termin wykonania: co 5 lat 
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7. Urządzenia elektryczne w obszarach zagrożonych wybuchem 
Warunkiem zapoczątkowania procesu palenia się jest jednoczesne wystąpienie trzech czynników:  

− materiału palnego, 

− tlenu z powietrza, 

− bodźca energetycznego inicjującego reakcję utleniania. 

Jeżeli zabraknie jednego z tych czynników proces palenia się jest niemożliwy.  

Mieszaniny wybuchowe z powietrzem mogą tworzyć: gazy palne w każdej temperaturze, pary cieczy palnych w 

temperaturach wyższych od ich temperatury zapłonu i pyły materiałów palnych.  

Źródła energii zapalającej: 

− nagrzane powierzchnie, 

− iskry w obwodach elektrycznych,  

− wyładowania atmosferyczne,  

− wyładowania elektryczności statycznej,  

− łuk elektryczny,  

− otwarty płomień,  
− iskry mechaniczne,  

− różnego rodzaju promieniowanie. 

 

Dyrektywa ATEX 94/9/WE (zgodna z normą PN – EN 60079-0 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem) określa podział urządzeń na dwie grupy: 

− grupę I –urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w zakładach górniczych, w których 

występuje zagrożenie metanowe i/lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego,  

− grupę II – stanowiącą urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w innych niż zakłady 

górnicze miejscach zagrożonych wybuchem.  

 

W grupie I, dotyczącej urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczonych do pracy w górnictwie 

metanowym, wydzielono kategorie urządzeń M1 i M2 (wymagania i stopień zabezpieczenia bardzo wysoki i 

wysoki).  

W grupie II, dotyczącej urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczonych do pracy w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem innych niż kopalnie metanowe, wydzielono kategorie 1, 2 i 3 

(wymagania i stopień zabezpieczenia bardzo wysoki, wysoki i normalny). 

Do prawidłowej eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym niezbędne jest stosowanie się do 

instrukcji montażu, konserwacji i eksploatacji załączonych przez producenta. 

Oznakowanie urządzeń i systemów ochronnych odpowiadające wymaganiom określonym w rozporządzeniu (w 

dyrektywie Atex) muszą być wykonane: czytelnie, trwale i jednoznacznie. Oznaczenie powinno zawierać co 

najmniej:  

− nazwę i adres producenta,  

− oznaczenie CE,  

− serię lub typ urządzenia lub systemu ochronnego,  

− numer fabryczny (jeżeli stosowane są numery fabryczne),  

− rok produkcji urządzenia lub systemu ochronnego,  

− specjalne oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego 

wyrażające zgodność z dyrektywą ATEX: 

− symbole grupy i kategorii urządzeń,  
 

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem (strefy zagrożenia wybuchem): 

− przestrzenie zagrożone wybuchem mieszanin gazów palnych i par cieczy palnych według częstości i 

czasu występowania gazowej atmosfery wybuchowej (mieszaniny wybuchowej): strefy: 0 

występowanie ciągłe, 1 jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy urządzeń i 2 jest  bardzo 

mało prawdopodobne w warunkach normalnej pracy, 

− przestrzenie zagrożone powstawaniem mieszanin pyłów z powietrzem w zależności od czasu i częstości 

występowania mieszanin wybuchowych pyłów z powietrzem klasyfikuje się do stref zagrożenia 

wybuchem: 20 występuje stale, długo lub często, 21 może wystąpić w normalnych warunkach pracy w 

wyniku poderwania pyłu zleżałego i 22 w normalnych warunkach pracy jest mało prawdopodobne i 

trwa krótko.  

 

Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Elektryczne urządzenia w wykonaniu 

przeciwwybuchowym są to urządzenia elektryczne, w których budowie zastosowano środki (rozwiązania 
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konstrukcyjne) zapobiegające zapaleniu otaczającej je mieszaniny wybuchowej. Przeznaczone do stosowania w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem są konstruowane, produkowane, badane i oznakowane zgodnie z  

rozporządzeniem Ministra Gospodarki (dyrektywą UE Atex 100a), o raz z normami przedmiotowymi 

dotyczącymi poszczególnych rodzajów budowy przeciwwybuchowej. 

W urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do pracy w obecności mieszanin gazowych bezpieczeństwo 

przeciwwybuchowe można osiągnąć następującymi sposobami:  

− przez osłonięcie części iskrzących i nagrzewających się (mogących spowodować zapalenie mieszaniny 

wybuchowej) w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich mieszaniny wybuchowej,  

− przez osłonięcie części iskrzących i nagrzewających się osłoną zapobiegającą przeniesieniu się 
wybuchu z wnętrza osłony do otaczającej urządzenie mieszaniny wybuchowej,  

− przez wykonanie części mogących iskrzyć lub nagrzewać się ze zwiększoną niezawodnością 
elektryczną i mechaniczną,  

− przez wykonanie obwodów elektrycznych w sposób uniemożliwiający powstawanie iskier, łuków 

elektrycznych i podwyższonych temperatur, mogących zapalić mieszaniny wybuchowe. 

 

Podstawowe wymagania w stosunku do wykonania instalacji  
W przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą być instalowane tylko urządzenia certyfikowane ( z wyjątkiem 

kabli i przewodów) oraz urządzenia nie certyfikowane proste w obwodach iskrobezpiecznych oraz inne 

urządzenia nie certyfikowane dopuszczone do stosowania w strefie 2 zagrożenia wybuchem. 

Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. 

Poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem należy zwłaszcza instalować urządzenia  rozdzielcze, sterownicze i 

im podobne, które nie są niezbędne w strefach zagrożenia wybuchem. 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być instalowane:  

− zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją producenta,  

− po sprawdzeniu ich stanu technicznego,  

− po sprawdzeniu ich zgodności z certyfikatem lub z deklaracją zgodności producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela,  

− przez pracowników wykwalifikowanych w zakresie budowy i montażu urządzeń elektrycznych w 

wykonaniu przeciwwybuchowym, których kwalifikacje są potwierdzone egzaminem przed komisją 
kwalifikacyjną, 

− urządzenia uszkodzone lub nie zgodne z certyfikatem lub z deklaracją zgodności powinny być 
wycofane z montażu,  

− urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny być  lokalizowane tak, aby nie 

było utrudnione ich chłodzenie, nie były poddawane wpływom pól elektromagnetycznych, działaniom 

mechanicznym i szkodliwym oddziaływaniom środowiska pracy, wstrząsom i wibracjom. 

 

Urządzenia elektryczne przewody i kable powinny być zabezpieczone przed wpływami zewnętrznymi: 

cieplnymi, chemicznymi, mechanicznymi, przed wibracjami i wilgocią, które mogą mieć wpływy destrukcyjne 

na zabezpieczenia przeciwwybuchowe. 

Należy zapobiegać powstawaniu iskier zdolnych do zapalenia mieszanin wybuchowych w przypadku 

nieostrożnego dotknięcia do części czynnych nie izolowanych innych niż w obwodach iskrobezpiecznych. 

Wszystkie dostępne konstrukcje i obudowy z materiałów przewodzących powinny być połączone z szyną 
ekwipotencjalną (główną szyną wyrównawczą). 
W instalacjach elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą być stosowane następujące układy 

sieciowe: TN, TT lub IT.  

Spośród układów TN należy stosować tylko system TN-S. Miejsce przejścia z układu TN-C do układu TN-S i 

jego uziemienie powinno być lokalizowane poza przestrzeniami zagrożonymi wybuchem. W układach 

sieciowych TN-S, TT i IT wszystkie dostępne części przewodzące i części przewodzące obce powinny być 
metalicznie połączone z szyną wyrównawczą. System wyrównawczy powinien obejmować: przewód ochronny, 

metalowe rury wodociągowe, metalowe zbrojenie kabli, zbrojenia konstrukcji budowlanych, uziomy otokowe i 

fundamentowe lecz nie może obejmować przewodu neutralnego.  

Przewody, kable i urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed przeciążeniami i przed szkodliwym 

działaniem prądów zwarcia między przewodami i między przewodami i ziemią. Silniki elektryczne powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed przeciążeniami i prądami zwarciowymi jeżeli mogą one wywołać 
niedopuszczalne nagrzewanie obudowy. Urządzenie do bezpośredniej kontroli temperatury powinno zawierać 
czujniki temperatury w każdej fazie. 
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Przeciwpożarowy wyłącznik zasilania  
Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny 

być wyposażone w przeciwpożarowe wyłączniki zasilania (prądu). 

Wyłączniki zasilania powinny być umieszczone w miejscach łatwo 

dostępnych w przestrzeni niezagrożonej wybuchem, i powinny być 
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wyłączniki 

zasilania nie powinny obejmować obwodów zasilających urządzenia 

niezbędne do prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej.  

 

Oprzewodowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem może być 
wykonywane: przewodami, kablami lub w rurach na tynku. Żyły 

przewodów i kabli powinny być miedziane do przekroju 10 mm2 

włącznie. Przewody i kable z żyłami aluminiowymi mogą być stosowane 

tylko wtedy, gdy ich przekrój wynosi co najmniej 16 mm2 . Instalacje 

elektryczne powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i 

przeciążeń, przed przepięciami i niebezpieczeństwem porażenia prądem 

elektrycznym. Przewody, kable i ich osprzęt powinny być tak 

instalowane, aby nie były narażone na wpływy mechaniczne, chemiczne, 

cieplne i inne destrukcyjne działania środowiska. Zewnętrzne powłoki 

przewodów i kabli powinny być wykonane z materiałów nie przenoszących płomienia. Przewody jednożyłowe 

nieopancerzone mogą być stosowane tylko w instalacjach rurowych lub do połączeń wewnątrz urządzeń w 

wykonaniu przeciwwybuchowym. Rury osłonowe kabli i przewodów chroniące od uszkodzeń mechanicznych 

powinny być na obu końcach uszczelnione. Konstrukcje nośne kabli i przewodów, rury stalowe instalacyjne i 

osłonowe powinny być uziemione i połączone z przewodem ochronnym PE w zależności od przyjętej ochrony  

przeciwporażeniowej Połączenia przewodów i rur z urządzeniami przeciwwybuchowymi powinny być 
wykonane w sposób odpowiadający rodzajowi wykonania przeciwwybuchowego tych urządzeń. Przejścia 

przewodów i kabli przez ściany i stropy powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

uszczelnione materiałem nie przenoszącym płomienia o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. 

Oprzewodowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zainstalowane na stałe może być wykonane kablami 

w izolacji i powłoce mineralnej ze zbrojeniem z drutów lub taśm stalowych, kablami w izolacji i w powłokach z 

tworzyw sztucznych nie zawierających związków halogenowych i nie 

przenoszących płomienia, przewodami wielożyłowymi w izolacji i powłokach z 

tworzyw sztucznych np. PE, PUR. 

Przewody przeznaczone do zasilania urządzeń przenośnych i ruchomych powinny 

to być przewody oponowe w wykonaniu przemysłowym w izolacji i powłoce z 

polichlorku winylu oponowego lub innego adekwatnego tworzywa, odporne na 

uszkodzenia mechaniczne i wielokrotne przeginanie. 

Wprowadzanie przewodów do urządzeń przeciwwybuchowych odbywa się przez 

dławice kablowe w wykonaniu przeciwwybuchowym (rys). 

 
Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem  

Oględziny urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mają na celu ocenę stanu 

technicznego urządzeń i aparatury pomocniczej za pomocą wzroku, słuchu i dotyku bez ich rozkręcania i 

otwierania obudów i polegają na:  

− odczytach wskazań zainstalowanej na stałe aparatury kontrolno pomiarowej, sprawdzeniu działania 

zabezpieczeń i blokad elektrycznych i mechanicznych,  

− sprawdzeniu temperatur osłon zewnętrznych,  

− sprawdzeniu stanu przewodów, ich osłon oraz uszczelnień wprowadzeń do urządzeń,  
− sprawdzeniu działania wentylacji i innych systemów zabezpieczających,  

− sprawdzeniu pracy łoŜysk i układów smarowania,  

− sprawdzeniu działania automatyki przemysłowej i zabezpieczeniowej,  

− sprawdzeniu prawidłowości przesyłania sygnałów,  

− sprawdzeniu stanu powierzchni zewnętrznych urządzeń, połączeń śrubowych i zatrzaskowych, stanu i 

czytelności tabliczek znamionowych i innych napisów informacyjnych i ostrzegawczych.  

 

Oględziny powinny być wykonywane w terminach określonych w instrukcjach eksploatacji.  

 

Przeglądy okresowe urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mają na celu ustalenie, 

czy urządzenie może nadal pracować w sposób bezpieczny w zakresie ustalonych parametrów, zakresu 

konserwacji regulacji, napraw i remontów w terminach określonych w instrukcjach eksploatacji. Przegląd może 



15 

być przeprowadzony na stanowisku pracy w czasie przerwy remontowej lub w warsztacie w zależności od 

istniejących warunków technicznych i organizacyjnych. W ramach przeglądu powinny być przeprowadzone 

pomiary i badania eksploatacyjne, w tym pomiary ochronne.  

Przegląd powinien obejmować co najmniej:  

− czynności wykonywane w czasie oględzin,  

− sprawdzenie stanu zabezpieczeń przed zainicjowaniem wybuchu, 

− sprawdzenie stanu zabezpieczeń, zestyków aparatury łączeniowej i połączeń przewodów,  

− sprawdzenie stanu części elektrycznych i elektronicznych wewnątrz osłon,  

− sprawdzenie stanu przyłączeń przewodów w skrzynkach zaciskowych,  

− sprawdzenie stanu technicznego urządzeń współpracujących zainstalowanych na zewnątrz stref 

zagrożonych wybuchem 

 

Po zakończeniu przeglądów należy usunąć stwierdzone usterki oraz sporządzić protokóły z przeglądów 

zawierające mi opis zakresu przeprowadzonych przeglądów, ocenę stanu technicznego urządzeń i 

oprzewodowania, wnioski i zalecenia. 

 
Rys. Tabliczka znamionowa urządzenia Ex. Poniżej lampa w klasie Ex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


