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Ze wstępu
Naszym zamierzeniem było napisanie książki, która ułatwiłaby poszerzenie bogatej 
i rozległej wiedzy o instalacjach elektrycznych niskiego napięcia i wymaganiach, 
które muszą one spełniać. Kierujemy ją do techników i inżynierów elektryków specja-
lizujących się w zagadnieniach z dziedziny elektroenergetyki.
Aby była ona zgodna z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny instalacji elektrycznych, 
korzystaliśmy w szerokim zakresie z opracowań Międzynarodowej Komisji Elektro-
technicznej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki oraz Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego. Opracowania te są podstawą procesu normalizacji, którego 
celem jest uporządkowanie określonych działań w technice.

Autorzy

Niniejsza publikacja omawia zaktualizowane treści, między innymi:

■  europejskie i polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych,
■  budowę i działanie elementów instalacji,
■  zasady oznaczania przewodów elektrycznych,
■  zasady bezpieczeństwa,
■  zabezpieczenia przed zakłóceniami,
■  dobór i montaż urządzeń elektrycznych.

Książka zawiera wiele materiałów dodatkowych, przykładowo słownik pol.-ang. 
i ang.-pol., akronimy, listę najważniejszych norm itd.

Nowością, poza przedstawieniem najnowszych wymagań norm i innych 
aktów prawnych, jest duży rozdział poświęcony efektywności energe-
tycznej instalacji elektrycznych.

Publikację kierujemy zarówno do studentów uczelni technicznych, jak i do prakty-
ków. Jeśli chodzi o studentów, będą to słuchacze kierunków elektrotechnika, ener-
getyka, budownictwo (przedmioty, przykładowo: podstawy elektrotechniki, przesył 
i rozdział energii elektrycznej, instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne). Jeśli 
zaś chodzi o profesjonalistów – kierujemy ją do techników i inżynierów elektryków 
zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji elektrycznych, jak 
również do monterów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
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PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO

Inwestuj w siebie – zawsze, 
bo każdy dzień jest tylko jeden. 
Drobinki czasu stopniowo 
pokrywają płaszczyznę życia.

Instalacje elektryczne, inaczej zwane instalacjami elektrycznymi niskiego napię-
cia, stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów syste-
mu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej. Instalacje 
te mają jedną charakterystyczną cechę, której nie mają inne elementy systemu 
elektroenergetycznego: muszą spełniać specjalne wymagania, gdyż są użytkowa-
ne na ogół przez osoby niemające żadnych kwalifikacji w zakresie eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. Tych kwalifikacji nie muszą mieć. To właśnie elektrycy 
muszą tak przygotować instalację elektryczną, aby była ona łatwa w wykorzysta-
niu i bezpieczna. Jest w tym zakresie dużo do zrobienia, gdyż w wielu obiektach 
budowlanych są eksploatowane instalacje, których stan zdecydowanie odbiega od 
wymagań zawartych w aktach prawnych stosowanych dawniej i obecnie.

Poznanie zagadnień z dziedziny instalacji elektrycznych niezbędnych w nie-
zliczonych i różnorodnych obiektach budowlanych jest koniecznym i bardzo waż-
nym etapem poprzedzającym projektowanie, a następnie budowę i eksploatację 
instalacji. Każdy z tych procesów wymaga podjęcia wielu decyzji w zakresie 
bezpieczeństwa przy eksploatacji instalacji elektrycznych, ich funkcjonalności 
i ekonomiczności.

Istotna jest również ciągłość dostawy energii elektrycznej i bezpieczeństwo 
użytkowania odbiorników zasilanych z tej instalacji.

Naszym zamierzeniem było napisanie książki, która ułatwiłaby poszerzenie 
bogatej i rozległej wiedzy o instalacjach elektrycznych niskiego napięcia i wy-
maganiach, jakie one muszą spełniać. Kierujemy ją do techników i inżynierów 
elektryków specjalizujących się w zagadnieniach z dziedziny elektroenergetyki. 
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Aby była ona zgodna z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny instalacji elek-
trycznych, korzystaliśmy w szerokim zakresie z opracowań Międzynarodowej 
Komisji Elektrotechnicznej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektro-
techniki oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Opracowania te są podsta-
wą procesu normalizacji, którego celem jest uporządkowanie określonych działań 
w technice.

Naszym miłym obowiązkiem jest podziękować za trud i życzliwość recen-
zentom: prof. dr. hab. inż. Bogdanowi Miedzińskiemu i dr. hab. inż. Mirosławowi 
Parolowi. Swoimi licznymi, cennymi uwagami i propozycjami przyczynili się do 
znacznego ulepszenia treści pierwszego wydania książki, wykorzystanymi rów-
nież w jej kolejnych wydaniach.

Za pomoc techniczną w czasie pracy nad tekstem dziękujemy: mgr Magdale-
nie Rogowskiej i Annie Parafjan oraz dr. inż. Piotrowi Kardaszowi i inż. Andrze-
jowi Kulaszewiczowi.

Brunon Lejdy
Marcin Sulkowski

Białystok, marzec 2019 r.


