
1.0wersja: www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

WSTĘP / INSTRUKCJA
Drogi Inwestorze, Elektryku, Instalatorze!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zapoznać, a być może i skorzystać z tego arkusza. Jest to egzemplarz 
całkowicie bezpłatny. Można go powielać do woli, jednak uszanuj proszę moją pracę i zachowaj loga, kody 

QR i adresy stron internetowych. Jeśli zaś drogi Inwestorze, zechciałbyś skorzystać z moich usług, wszak 
jestem elektrykiem - zapraszam do kontaktu - znajdziesz go na stronie:

www.e-lec.pl
Arkusz ten ma za zadanie ułatwić pracę nam wszystkim - i Elektrykom i Inwestorom, byśmy nie zapomnieli 

o tym, co najważniejsze. Wystarczy wydrukować arkusz lub skorzystać z edycji pliku PDF. Każda strona 
poświęcona jest osobnemu pomieszczeniu/grupie pomieszczeń/obszarowi nowo budowanego domu. 
Część elementów jest wręcz obowiązkowa, inne są przydatnymi opcjami, które warto rozważyć. Każda 

strona podzielona jest ponadto na działy, aby rozgraniczyć najważniejsze kategorie elementów instalacji.

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

Będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzisz mój kanał na YouTube. W najbliższym czasie znajdziesz tam szereg 
filmów i poradników dotyczących instalacji elektrycznej, alarmowej, kamer i innych systemów 

stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Pozdrawiam Serdecznie i do zobaczenia na YouTube!

Razem uczyńmy instalacje bezpieczniejszymi i  bardziej funkcjonalnymi!

Dodatkowo pod właściwą tabelą znajduje się dodatkowa ramka, zatytułowana "WAŻNE UWAGI". 
Znajdziesz tu garść porad, które warto przeczytać i się do nich stosować. Oczywiście nic na siłę.



wersja: 1.0

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SKRÓCONA INSTRUKCJA



wersja: 1.0

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Należy dopilnować wykonania uziomu fundamentowego. Inne rodzaje uziomu są droższe i mniej trwałe.
- Nie można pozwolić na ignorowanie tego rodzaju uziomu przez wykonawcę. 
- Tylko rzadko stosowane metody wykonania fundamentów wymuszają inne rodzaje uziomów.
- Przepusty najlepiej wykonać z rur karbowanych typu AROT (niebieskie) przed wylaniem betonu
- Przepusty przydadzą się wszędzie, gdzie w przyszłosci będą wyprowadzane przewody poza budynek, np.:
- do bramy wjazdowej, furtki, domofonu/videodomofonu
- oświetlenia zawnętrznego (podjazdu, ogrodu)
- budynków gospodarczych (altana, garaż, wiata, stacja filtrów basenowych itp.)
- do sterowania urządzeniami (podlewanie ogrodu, czujniki wilgotności gleby)
- dla paneli fotowoltaicznych, jeśli będą instalowane na ziemii

Kanał YouTube:www.e-lec.pl

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

FUNDAMENTY
UZIOM FUNDAMENTOWY, wypusty bednarki PRZEPUSTY, "rury" na przewody

pod rozdzielnicą ("skrzynką elektryczną")
w miejscu zamontowania rozdzielnicy na 

przewód zasilający

w miejscach wyprowadzenia przewodów na 
zewnątrz, na przykład na ogród itp.

w miejscu wprowadzenia rur metalowych do 
budynku (pominąć jeśli będą z tworzywa)

zgodnie z projektem instalacji odgromowej 
(piorunochronów) jeśli jest wymagana

w miejscu wyprowadzenia przewodów do innych 
zabudowań, np. altany, garażu

osobno dla domofonu/wideodomofonu, aby 
uniknąć zakłóceń - odsunięte od zasilających
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- Gniazda nablatowe najlepiej rozmieszczać w rogach/ końcach blatów i nie rzadziej niż co max 2 metry
- Rozmieszczenie gniazd dedykowanych najlepiej ustalić ze stolarzem, by nie kolidowały z meblami

Wypusty przy oknach Czujki ruchu
Klawisze roletowe / żaluzjowe

- Przy planowaniu wypustów warto pamiętać o oświetleniu LED nad blatem sterowanym łącznikiem
- Jeśli zastosowano metalowe rury hydrauliczne w kuchni powinno się wykonać szynę wyrównawczą MSW
- Przy planowaniu instalacji dla rolet, warto rozważyć zastosowanie klawiszy grupowego sterowania "Master"
- Zasilanie płyty grzewczej / indukcyjnej powinno być wykonane jako 400V (dawniej siła)
- W kuchni, jako w miejscu narażonym na zalanie lub wystąpienie pożaru warto zastosować czujki alarmowe
- Czujka pożarowa powinna być oddalona od kuchenki, by nie sygnalizowała fałszywych alarmów
- Miejsce montażu gniazda okapu / pochłaniacza trzeba dostosować do jego kształtu

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!

Kuchenka mikrofalowa (jeśli przewidziano)

Płyta indukcyjna / grzewcza (400V!!) Lampy górne
Okap / pochłaniacz Oczka LED (dawniej halogenowe)

Piekarnik Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)
Zmywarka

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

KUCHNIA / ANEKS KUCHENNY
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Czujki zbicia Szyby

Oświetlenie nad blatem, podszafkowe
Lodówka Kinkiety

Zamrażarka (jeśli przewidziano osobną) Łączniki, klawisze

Gniazda nadblatowe
Gniazda ogólnego przeznaczenia Miejscowa szyna wyrównawcza (MSW)

Rozdrabniacz do nieczystości (jeśli przewidziano) Wentylator/klimatyzator
Gniazdo/wypust na wyspę kuchenną

WYPUSTY DEDYKOWANE

Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki pożarowe

Czujki gazu
Sterowanie ogrzewaniem Czujki czadu/tlenku węgla

Odkurzacz centralny

ROLETY/ ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO

AUTOMATYKA

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz) Czujki zalania
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Czujki pożarowe

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SALON / JADALNIA
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazdo LAN/Internet (2+) Wentylacja/klimatyzacja
Gniazda głośnikowe z przodu (boki TV) Kanał RTV

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

Czujki ruchu
Czujki otwarcia (kontaktrony)

Gniazda głośnikowe z tyłu (np. za kanapą) Sterowanie oświetleniem ogrodu/tarasu

Wypusty przy oknach

Gniazda na projektor, ekran rozwijany… Kinkiety
Gniazda podłogowe przy kanapie/stoliku

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

Łączniki, klawisze

Gniazdo R-TV-SAT za TV (2 szt.) WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Warto rozważyć montaż kanału RTV (od szafki multimedialnej za telewizor)
- Przy telewizorze warto umieścić minimum 4-6 gniazd elektrycznych na dekodery, wzmacniacze itp.
- Gniazda R-TV-SAT warto zamontować w ilości 2 sztuk, by jednocześnie oglądać i nagrywać inne kanały
- Gniazda internetowe LAN warto zainstalować w ilosci minimum 2 sztuk, by uniknąć switchy przy TV
- Opcjonalnie warto zamontować dodatkowe 1-2 gniazda LAN skomunikowane z rejestratorem kamer
- Warto pamiętać o gniazdach głośnikowych, co pozwoli uniknąć nieestetycznych przewodów
- W salonie warto zainstalować klawisz "Master" dla rolet, który steruje wszystkimi roletami jednocześnie
- Przy kanapie lub stoliku kawowym można zainstalować dodatkowe gniazda podłogowe dla laptopa/ładowarki

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

Gniazda HDMI Sterowanie podlewaniem ogrodu

Klawisze roletowe/żaluzjowe

Panel domofonu/wideodomofonu

Pod i/lub za TV Lampy górne
Gniazda ogólnego przeznaczenia Oczka LED (dawniej halogenowe)

Gniazda w rogach na lampy stojące, choinkę... Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)
Gniazda zasilające dla systemu audio Oświetlenie led za TV

ALARM I BEZPIECZEŃSTWOROLETY/ŻALUZJE

Czujki czadu/tlenku węgla
Sterowanie ogrzewaniem Czujki zbicia szyby

Odkurzacz centralny Sygnalizator (syrena alarmowa)

AUTOMATYKA

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)
HotSpot wi-fi/mesh (np. na suficie)

Manipulator (klawiatura alarmu)



wersja: 1.0

Kinkiety

Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Gniazda ogólnego przeznaczenia Lampy górne
Gniazdo zasilania robota sprzątającego Oczka LED (dawniej halogenowe)

WIATROŁAP / KORYTARZ / CIĄGI KOMUNIKACYJNE / SCHODY
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)
Podświetlenie podłogi/schodów/stopni

www.e-lec.pl

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Warto zamontować przyciski sterujące bramą wjazdową i furtką (szybkie otwieranie)
- Korzystnym rozwiązaniem jest umieszczenie przycisków oświetlenia zewnętrznego w wiatrołapie
- Przy drzwiach wejściowych może znaleźć się panel videodomofonu lub domofonu (ewentualnie w korytarzu/salonie)
- Warto rozważyć montaż klawiszy roletowych "Master" przy wyjściu, sterujących wszystkimi roletami jednocześnie
- Warto zamontować przycisk wyłączający zasilanie oświetlenia przy wyjściu z domu
- W systemie automatyki można zastosować przycisk opuszczenia obiektu
- Warto stosować łączniki schodowe/krzyżowe (włączanie oświetlenia korytarza w kilku wygodnych miejscach)
- Można rozważyć oświetlenie sterowane czujnikami ruchu w ciągach komunikacyjnych

Sterowanie oświetleniem ogrodu/tarasu

Wypusty przy oknach
Czujki otwarcia (kontaktrony)

Czujki pożarowe
Czujki zbicia szyby

Sterowanie ogrzewaniem

Sterowanie oświetleniem elewacji

ALARM I BEZPIECZEŃSTWO

Klawisze roletowe/żaluzjowe

Sygnalizator (syrena alarmowa)

Łączniki, klawisze

WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Wentylacja/klimatyzacja

HotSpot wi-fi/mesh (np. na suficie)

Odkurzacz centralny Manipulator (klawiatura alarmu)

Przycisk sterowania bramą/furtką

ROLETY/ŻALUZJE
Czujki ruchu

AUTOMATYKA

- Warto pomyśleć o podświetleniu podłogi korytarzy lub stopni/schodów (delikatne oświetlenie nocne)

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

Panel domofonu/wideodomofonu (na piętrze)
System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)
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Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)

- Przy biurkach warto zamontować co najmniej jedno gniazdo internetowe sieci LAN
- dodatkowy klawisz oświetlenia przy łóżku pozwoli wyłączyć światło bez wstawania z łóżka

Gniazda na lampki przy łóżkach Oświetlenie za TV

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- dedykowane gniazda/ładowarki USB (wbudowane) pozwolą na ładowanie urządzeń bez zwykłych ładowarek
- Przy telewizorze warto umieścić minimum 2-4 gniazda elektryczne na dekodery, wzmacniacze itp.
- Gniazda R-TV-SAT warto zamontować w ilości 2 sztuk, by jednocześnie oglądać i nagrywać inne kanały

Gniazda (ładowarki USB) przy łóżku Kinkiety
Gniazda pod i/lub za TV Łączniki, klawisze

Dodatkowe łączniki przy łóżku
WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE

- W sypialni głównej warto dodać panel sterowania Smart Home, 

Gniazdo R-TV-SAT (1+) Wentylacja/klimatyzacja

Gniazda przy biurku (4+) Lampy górne
Gniazda ogólnego przeznaczenia Oczka LED (dawniej halogenowe)

Gniazda na lampy stojące Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

POKOJE / SYPIALNIE
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazdo LAN/Internet przy TV Kanał TV
Gniazda LAN/Internet przy biurtu (1+) Sterowanie oświetleniem balkonu/tarasu

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

Czujki zbicia szyby
AUTOMATYKA Czujka gazów usypiających

Sterowanie ogrzewaniem Sygnalizator (syrena alarmowa)
Odkurzacz centralny Manipulator (klawiatura alarmu)

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

GNIAZDA MULTIMEDIALNE
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!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Przy biurku warto zamontować co najmniej jedno gniazdo internetowe sieci LAN

- Warto pamiętać o dodatkowych gniazdach elektrycznych i LAN dla urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka)

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

- W przypadku przechowywania dokumentów z ważnymi danymi warto zastosować czujki pożarowe
- Dodatkowy manipulator pozwoli na uzbrojenie alarmu tylko w gabinecie, jeśli wymagają tego ważne dokumenty

Łączniki, klawisze

Gniazda przy biurku (4+) Lampy górne
Gniazda ogólnego przeznaczenia Oczka LED (dawniej halogenowe)

Gniazda na lampy stojące Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)
Gniazda na peryferia (drukarki itp.) Kinkiety

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

GABINET
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Gniazdo LAN/Internet przy biurku (1+) Wentylacja/klimatyzacja

Gniazda LAN/Internet na peryferia (drukarki...) Dodatkowe zasilanie sejfu

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki pożarowe

AUTOMATYKA Czujki zbicia szyby

Odkurzacz centralny
HotSpot wi-fi/mesh (np. na suficie)

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)

Sterowanie ogrzewaniem

GNIAZDA MULTIMEDIALNE



-Jeśli w pomieszczeniu przewidziany jest projektor multimedialny, warto zawczasu wyprowadzić przewody

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

Gniazdo LAN/Internet przy biurku (1+) Wentylacja/klimatyzacja

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

POKÓJ GIER I ZABAW / PLAYROOM / BAWIALNIA

wersja: 1.0

GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE
Gniazda ogólnego przeznaczenia Lampy górne

Gniazda przy biurku (4+) Oczka LED (dawniej halogenowe)
Gniazda na lampy stojące Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)

Gniazda przy TV (4+) Kinkiety
Łączniki, klawisze

WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE

Gniazda LAN/Internet na peryferia (drukarki...)
Gniazda LAN/Internet przy TV

Gniazda HDMI
Gniazda głośnikowe

- Korzystnym rozwiązaniem jest umieszczenie w pokoju gier i zabaw dodatkowej syreny alarmowej
- Można rozważyć dodatkowe wypusty na głośniki itp..

Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki pożarowe

AUTOMATYKA Czujki zbicia szyby
Sterowanie ogrzewaniem Sygnalizator (syrena alarmowa)

Odkurzacz centralny Manipulator (klawiatura alarmu)
Panel domofonu/wideodomofonu

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)
HotSpot wi-fi/mesh (np. na suficie)

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Przy biurku i TV warto zamontować co najmniej po jednym gnieździe internetowym sieci LAN
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Gniazdo na szczoteczki, suszarkę przy lustrze Taśmy LED białe lub kolorowe (RGBW)
Inne gniazda użytkowe Kinkiety, w tym przy lustrze

Łączniki, klawisze

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ŁAZIENKA / PRALNIA / WC
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazdo na pralkę (po lewej) Lampy górne
Gniazdo na suszarkę (po prawej) Oczka LED (dawniej halogenowe)

Podświetlenie lustra

GNIAZDA MULTIMEDIALNE WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Wypusty głośnikowe Wentylacja/klimatyzacja

Podgrzewanie lustra
Zasilanie dodatkowych grzejników elektr.

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki zalania

AUTOMATYKA Czujki zbicia szyby
Sterowanie ogrzewaniem

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Pralka stanie na lewo od suszarki, gdyż łatwiej będzie przekładać pranie z pralki do suszarki (montaż drzwi)
- Warto pamiętać o czujkach zalania
- Gniazda można montować w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi wanien i brodzików!
- Lampy zasilane bezpośrednio z sieci również obowiązuje odległość min. 60cm. I wysokości 2,25m!
- Osprzęt elektryczny montowany w tych pomieszczeniach powinien być przystosowany do pracy w wilgoci
- Przy planowaniu instalacji warto uwzględnić przebieg rur, by nie kolidować z pracami hydraulicznymi

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 



wersja: 1.0

WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Wentylacja/klimatyzacja

Ewentualne miejsce na rozdzielnicę elektr.
Wypust sterowania bramą garażową

Gniazdo siłowe "remontowe" na przyszłość Łączniki, klawisze

Przyciski otwierania bram

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

GARAŻ
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazda ogólnego przeznaczenia Lampy górne
Gniazdo siłowe ładowania samochodu elektr. Kinkiety

Gniazdo na suficie przy bramie garażowej Oświetlenie warsztatowe

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki pożarowe

Sterowanie ogrzewaniem Czujka otwarcia bramy garażowej
Odkurzacz centralny Manipulator (klawiatura alarmu)

Kamera wewnętrzna
System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)

AUTOMATYKA Czujki zbicia szyby

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Należy pamiętać o zasilaniu i sterowaniu napędu bramy garażowej oraz wjazdowej
- Warto przygotować dwa odrębne przyciski do sterowania bramą wjazdową oraz garażową
- Bardzo często elektrycy zapominają o czujce otwarcia bramy garażowej - warto ją zainstalować
- Dobrze jest przygotować gniazdo ładowania samochodu elektrycznego. W przyszłosci może się przydać.
- Często w garażu właśnie montowana jest główna rozdzielnica elektryczna
- Centralę alarmową oraz rejestrator kamer warto zainstalować w miejscu mniej dostępnym niż garaż 
- W garażu warto zamontować dodatkową kamerę - to często atakowane przez złodziei miejsce

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 



wersja: 1.0 www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

POMIESZCZENIE TECHNICZNE / KOTŁOWNIA
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazda ogólnego przeznaczenia Lampy górne
Gniazdo pieca CO Kinkiety

Gniazdo siłowe "remontowe" na przyszłość Łączniki, klawisze
Zasilanie pompy ciepła Oświetlenie warsztatowe

Zasilanie centrali alarmowej

WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Wentylacja/klimatyzacja

Ewentualne miejsce na rozdzielnicę elektr.
Ewentualne miejsce na szafę multimedialną
Ewentualne miejsce na centralę alarmową
Ewentualne miejsce na rejestrator kamer

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki pożarowe

AUTOMATYKA Czujki zbicia szyby
Sterowanie ogrzewaniem Czujki zalania

Odkurzacz centralny
Zasilanie elektrozaworów/siłowników itp.

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)
Mikrorurka na światłowód

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Najczęściej rozdzielnica elektryczna montowana jest właśnie w pomieszczeniu technicznym
- Centralę alarmową oraz rejestrator kamer warto zainstalować w miejscu mniej dostępnym np. poddasze
- Dobrze jest pamiętać o gniazdach i zasilaniach dla systemu ogrzewania, które trzeba ustalić z instalatorem
- Warto zaisntalować czujki zalania, pożaru w pomieszczeniu kotłowni/technicznym
- Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie przewodów do elektrozaworu odcinającego wodę w razie wycieku
- Warto zainstalować mikrorurkę wyprowadzoną na zewnątrze. W przyszłości wykorzysta się ją do światłowodu

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 



wersja: 1.0 www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PODDASZE / STRYCH / PODSTRYSZE
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazda ogólnego przeznaczenia Lampy górne
Zasilanie centrali alarmowej Kinkiety
Zasilanie kamer monitoringu Łączniki, klawisze

Zasilanie szafy multimedialnej

GNIAZDA MULTIMEDIALNE WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Wypusty systemu R-TV-SAT Wentylacja/klimatyzacja
Wypusty antenowe na dach
Wypusty sieci LAN/Internet

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Wypusty przy oknach Czujki ruchu

Klawisze roletowe/żaluzjowe Czujki otwarcia (kontaktrony)
Czujki pożarowe

AUTOMATYKA Czujki zbicia szyby
System Inteligentnego Domu (osobny arkusz) Centrala alarmowa

Rejestrator kamer monitoringu

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!
- Tu można zamontować centralę alarmową i rejestrator kamer - jest to trudno dostepne miejsce
- Warto pamiętać o wyprowadzeniu na dach przewodów do anten
- Tu może znaleźć się szafa multimedialna
- Warto zainstalować mikrorurkę wyprowadzoną na zewnątrze. W przyszłości wykorzysta się ją do światłowodu

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 
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ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TARAS / BALKON / KUCHNIA LETNIA
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazda ogólnego przeznaczenia szczelne Lampy górne (pod balkonami itp.)
Gniazda dedykowane np. grilla Kinkiety

Łączniki/klawisze szczelne
Lampy tarasowe stojące

GNIAZDA MULTIMEDIALNE WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
HotSpot wifi zewnętrzny Zasilanie Jacuzzi

Zasilanie markiz / pergoli

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
markiza/pergola Czujki pożarowe (kuchnia letnia)

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!

Czujki ruchu zewnętrzne

AUTOMATYKA
Automatyczne sterowanie oświetleniem

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)

- Na tarasach i balkonach warto zainstalować dodatkowe gniazda elektryczne
- Gniazda elektryczne montowane na zewnątrz muszą być o odpowiedniej szczelności
- Dobrze jest pamiętać o dodatkowym oświetleniu na balkonach i tarasach. 
- Można pomyśleć o zewnętrznym Hot-Spot'cie wi-fi. Oczywiście urządzenia muszą być odpowiednie.

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

HotSpot wi-fi/mesh (np. na suficie)



wersja: 1.0 www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OGRÓD / PODJAZD / OTOCZENIE BUDYNKU
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Gniazda ogólnego przeznaczenia szczelne Lampy ogrodowe
Zasilanie bramy wjazdowej Oświetlenie basenu
Zasilanie pompy głębinowej Łączniki, klawisze szczelne

Gniazdo ładowania kosiarki automatycznej Oświetlenie podjazdu
Sterowane gniazda na podbitce Oświetlenie elewacji

Oświetlenie numeru budynku

GNIAZDA MULTIMEDIALNE WYPUSTY DEDYKOWANE/INNE
Zasilanie sauny
Zasilanie Jacuzzi

Zasilanie markiz/pergoli
Zasilanie pomp basenowych

ROLETY/ŻALUZJE ALARM I BEZPIECZEŃSTWO
Markizy/pergole Czujki ruchu zewnętrzne

Sygnalizator (syrena alarmowa)

- Do furtki warto wyprowadzić minimum 2 przewody UTP, aby zasilić panel zewnętrzny oraz elektrozaczep
- Do bramy wjazdowej trzeba doprowadzić zasilanie i warto pamiętać o przewodzie UTP dla sterowania
- Wszystkie przewody na zewnątrz powinny być czarne, odporne na warunki środowiskowe!
- Przewody w białej izolacji po kilku latach na zewnątrz tracą swoje właściwości!

Kamery zewnętrzne
AUTOMATYKA

Sterowanie bramą wjazdową
Wypust domofonu (2x UTP)

Sygnalizacja napełnienia zbiornika szamba

- Warto przewidzieć przyszłe instalacje w ogrodzie, by zawczasu wyprowadzić przewody
- Oświetlenie numeru budynku jest obowiązkiem wynikającym z ustawy - lepiej uchronić się przed mandatem
- Sterowane gniazda na podbitce / pod dachem pozwolą podłączyć dekoracje świąteczne

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 

System Inteligentnego Domu (osobny arkusz)
Podlewanie ogrodu

!!!         WAŻNE UWAGI:       !!!



wersja: 1.0 www.e-lec.pl Kanał YouTube:

ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

DODATKOWE POZYCJE
GNIAZDA I WYPUSTY OŚWIETLENIE

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 
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ARKUSZ PLANOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ADNOTACJE / UWAGI / INNE

www.e-lec.pl Kanał YouTube:

Niniejszy arkusz został przygotowany przez firmę E-LEC SYSTEMS Dominik Woźniak i stanowi jej własność intelektualną. Arkusz ten 
może być nieodpłatnie wykorzystywany, kopiowany i powielany przez inne podmioty z zastrzeżeniem, iż w żadnym wypadku nie 
może dojść do zmiany jego treści, usunięcia logo firmy oraz adresów stron www twórcy. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

praw autorskich zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. 


