
Do jednego obwodu nie powinno przyłączać się więcej niż 10 
gniazd wtyczkowych.

97 Gdzie umieszcza się w mieszkaniu tablicę rozdzielczą? (D)

Wewnątrz mieszkania należy umieścić tablicę rozdzielczą zlokali
zowaną w pobliżu środka obciążenia, zwykle w przedpokoju lub 
korytarzu, możliwie blisko kuchni i łazienki.
W tablicy rozdzielczej powinny być zabudowane zabezpieczenia 
nadprądowe i różnicowoprądowe oraz urządzenia sterujące i łą
czące.
Linia zasilająca łącząca WLZ z tablicą rozdzielczą mieszkaniom 
powinna być wykonana jako trójfazowa przewodami miedzianym: 
o przekroju co najmniej 10 mm2.

98 Jakie są dodatkowe wymagania odnośnie zabezpieczenia prze
ciwporażeniowego w mieszkaniach? (D)

Obwody gniazd wtyczkowych w łazienkach powinny być za
bezpieczone dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowym:
o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA 
W łazience należy wykonać miejscowe połączenia wyrównaw
cze.
Zaleca się też zabezpieczanie wyłącznikami różnicowoprądowym. 
obwodów kuchennych, pomieszczeń gospodarczych i warsztatów. 
Wszystkie gniazda wtyczkowe w mieszkaniu powinny posiadać styk 
ochronny połączony z przewodem ochronnym PE.
Instalację w mieszkaniu należy wykonać w układzie TN-S.

99 Jak wykonuje się instalacje elektryczne obwodów wspólneg»: 
użytkowania (administracyjnych) budynków mieszkalnych? (Dl

Instalacje obwodów wspólnych oświetlenia, sygnalizacji należy 
wykonać przewodami miedzianymi o przekroju zależnym od ob
ciążenia w układzie TN-S.
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Oświetlenie klatek schodowych powinno być wyposażone w urzą
dzenia sygnalizujące z wyprzedzeniem wyłączenie oświetlenia lub 
powolne płynne zmniejszanie natężenia oświetlenia.
Łączniki obwodów oświetlenia w przedsionkach i na klatkach 
schodowych powinny być podświetlane.

100 Jak wykonuje się tablice rozdzielcze w budynkach mieszka
lnych? (D)

Główne tablice rozdzielcze powinny być wyposażone w wyłącznik 
główny i rozłączniki bezpiecznikowe zasilające poszczególne WLZ
i tablice administracyjne. Aparaturę rozdzielczą należy zamontować 
w obudowie podtynkowej na płycie montażowej. Obudowę powinno 
się zabudować w kanale instalacyjnym.
W rozdzielnicy należy wykonać przejście z układu TN-C na układ 
TN-S, poprzez rozdzielenie przewodu PEN na przewód ochronny 
PE i neutralny N.
Tablice administracyjne w zależności od układu zasilania mogą 
być wyposażone w licznik energii elektrycznej. Jeśli nie ma od
biorów 3-fazowych (np. zasilanie wentylatorów) to tablice administ
racyjne mogą być wykonane jako 1-fazowe. Na tablicy należy 
zabudować nadprądowe wyłączniki instalacyjne do zasilania ob
wodów administracyjnych i automat schodowy do regulacji natęże
nia oświetlenia.
Do zasilania dzwonków do mieszkań zabudować należy w tablicy 
transformator o napięciu wtórnym 8 i 12 V.
Tablice licznikowe wyposażone powinny być w zaciski przeloto- 
wo-odgałęźne, zabezpieczenia przedlicznikowe zrealizowane przez 
rozłączniki bezpiecznikowe oraz liczniki 3 -fazowe energii czynnej 
do pomiaru bezpośredniego. Na tablicy licznikowej parteru zabudo
wać ochronniki przepięciowe.
Liczniki należy montować w obudowie podtynkowej na płycie 
montażowej. Obudowę zabudować w kanale instalacyjnym, 
-istalacje wewnętrzne w budynku wykonać należy w układzie sieci 
TN-S, natomiast zasilanie rozdzielnic głównych wykonać należy 
* ikładzie TN-C.
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