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Zwryayt sig z pro$bqo udzielenie*rt u
cznejw blolrumieszkalnym
ZaloLenia:
I' starainstllacjawykonanaw uklaclzieTN-c : 3L+PEN- wlz orazinstalacje
w mieszkaniachL+PEN.
2' Sp6ldzielnia
przyst4pilado modernizacii
instalacjiwlz:3L+N+PE, a do kazdegomie' .szkaniadoprowadzono
L+N+PE.
3' Modernizacjq
instalacjimieszkaniowych
sp6ldzielnia
pozostawila
mieszkaficom.
Pytania:
l' Jakpowinnobyi wykonanepodl4czenie
do takiegoukiaduinstalacjizmociernizowanych
istarych'/
2' Czy PEN starychinstalacjinalebyprzylqczy_:_dglg
nowegowlz. I w tej sytuacjimieli"
- _bySmyraczejdo czynieniazpENczyli uklad3N+N+PEN?
Jtl:Igl4daformalnie,com6wiqnitentematprzepisyczypraktykainnychpaistw?pne13 creZtenstanprzejSciowy
moZepotrwa6nawet100lat.
4' Jakto wygl4darzeczywistamimo moclemizacjisprawa
bezpieczeristwa
np, kilku zmodernizowanychmieszkarimimo nowoczesnej
instilacji z',iylqcznikami roznicowopraoolvymietc.
5' PomimomodernizacjimamydalejukladTNC, a staremieszkaniasqzagrozeniem
dla noivychinstalacji?
6' A co prz,yczersciowej
modernizacjiw mieszkaniach
gdzie przrylqcza(
starepEN z takiej
.. instalacj
i
pEfr?
chyba
do
PE,
kt6rejestw rzeczywisto$ci
_
7. Czyw og6leu nasw.P_olsce
kto6tym siqpraktycznie
zajmuje?A moie jednaks4jakies
powazne
opracowania
?
PytarnoPariskiezdaniejakoAutorytetu,bochocia2juzlslatpracujq
wbranLy,tozaka1dym
razemczlowiek
stajew obliczuodkrywajEcego
Amerykq.
o odpor.vied?iwskaz6wki.
czy teiodeslaniedo rekomendowanej
^ - BardzoproszQ
literamry
faclrowejodno$nejdo.tego problemu,jesli taka istnieje.Puer62neprqpozycjew
r6znych
latach,jakie rnial rv tej sprawl. qEPgrazdygkusjena forachi opinie tttziy"i.autorytet6rv"
ztvi4zanychzSEPemwpro_wadzaj4tylemqtiiku,zeszkodagadai...
Odpowicd2
Szanowny
Panie,
Sprawa,
kt6rqPan
jest
j4 w nr 46
-.
-poru.sza, w istocieprostai dawnotemuprzedstawilern
Biul.SEP,,I|IPE"22002.r.i nastronie1l plikuhttp://www.ectwardmusi'at.info/pliki/u
zn_re1_
tech.pdf'Spos6bjej
rozwiEzaniawspos6bjednotni"
ywynikazdw6chpostantwierinorm:
l. W uktadzieTN za miejscemrozdzieleniaprzewodu
pE irN, przePENna d.waprzewody
y9d6w rychnie *^o^l1o
(PN-IEC60364-5-541999,
gongyniepoLEczyc
pkt 5a6.2.i;pN-54:2007, pkt 543.4.3).Z rcgo_wymagania
HD 60364-5
wynika r6wniei,r" ,o -i.;'rr"rn
rozdzielenia
przewodu
niewolnouziemiad
N
2' W ukladzie
TN-Cniewolnostosowad
wyl4cznik6w
r6Znicowopr4tlowych
(pNiiEC 603644-41:2000,pkt4 I 3.I .3.I ; PN-HD6036q-q-4t:ZOOI,
pkt4 I I .4.5i.
?ienvszryz'akazmaznaczenie
powszechne
irozstrzygaj4ce,
drugi dotycz.ry
tylko syfuacji,
kiedyrozwaiasiqcelowoscstosowania
wyl4cznik6wr6#icLwopradowych.
mqdrc6rv.Lataminie rozu. Ze snlrtkiempotwierdzamPanazarzutywobecSBPowskich
mieli pierwsz.egoz,aka:ani rozpowszechniari
bzdurnepomlsty konfiguracji p,itEczei,
przewod6w
w instalacjach
stopniowomodemizowanych.
Najwiqkszaniedori,e
jqca na zaleceniu mtie.rania.na
kondygnacji
buiyntu wcze$niej"r,*Si,pot.gurozOrietonyct
_kaZdej
q13{d6w PE iN, po.dzi$dziehfigurujew dziesi4tkach
publikacjiwydalychpod szyldem
SEP.Dnrgi zakaznadaljest kwestionowany
na ,,FonunSEp",gdziepowatpiewasil .ri 1"go
celowo6d
i rozwaia,iak go ominqi. Od p6t rokuodbywasiqto podpaironaternOsrodkaRzeczoznawstwa
SEPw Warszawie.
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7, pierwszeg! zakaVl wynika, ze poprawna proced.ura
rtopnio*"go pi"..t oO".niu J
podukiaduTN-C do podukiaduTN-S wymagaprzeitrzeganianasiqpulact*chiasad (rys.t
):
a) Stopniowe przechodzeniemusi odbywai siq od obwodO* oat;orczych popiiez kolejne
obwody tozdzielcze w kierunku zasilania.Nie wolno r,,prowadzai pbdirkladu TN-S
w obwodzie r97dzt1l9zym, jeLeli glqbiej w instalacji, blizij odbior6w, pozostaI gdziekolwiek podukladTN-C.
b) W okresieprzejSciowymmog4 w okreSlonychob'rvodachi/lub rozdzielnicachwystEPfwai drvaprzewody (szyny) spelniaj4cefunkcjq przervoduneutrallego (N i pENi, ale
nle pownny wystqpowa6dwaprzewodyspehriaj4ce
.
funkcjqprzewodposhronnego
(PE
iPEN).
I to cala m4dro56,wystarczy jej przestrzegadtak, jak to przedstawilem na zal4czonyrn
rysunku,alenie wolno niczegona nim,.poprawia6',.
W okresie przej6ciowytn, do czasupze.i(cia na uklad TN-S we wszystkich instalacjach
odbiorczych,uklad pol4czeAWLZ porvinien wygl4<|at, jak na rys. l. Gdyby od.galqzieniado
mieszkai byly 3-fazowe, nie mialoby to wplywu na spos6bprzylqczantapr"r*ojo*pEN, pE
i N. Wewngtrznalinia zasilajqcanadal ma uklad TN-C, bo nie *u orobn"go przewodu pE.
Ki*y. ostatniainstalacja odbiorcza przejdziena uklarl TN-S, przew6d PEN ivewnqkznej linii
zasilajqcejstaniesiq przewodem PE, usuniesiq niebieskie oznacznikiu jego koric6w, a uklad
TN-S br2dziezaczynal siEod zlqcza.
Jezeliadministracjazamieruaprzy okazji remontuvtoiyl odWLZdo micszkariodgaiqzienia 3-przewodowe.(lub5-przer,vodowe),
to nie powinno to w niczym zmieniai ukladu pol4czeri
zrys.1. Wprzypadkumieszkario niezmodemizowanej
instalacjiTN-C clodatkowyprzew6dN
(niebieski)powinien pozostai nieptzylqczonyna obu kofcach. Pytanie, czy za iles iat elektryk
zorientuje siE w sytuacji; moglyby mu w tym pom6c trwate nipisy informacyjne w ka2dej
skrzyncepiqtrowejwykonaneteraz,przyokazjiremontu.
Przy popralvniewykonanych pol4czeniach,jak nazalqczonym
rysunku, nie ma obawy,by
stareinstalacjeo ukladzie TN-C -jPpniu znacz4c,1,rn
szkodliwie oddzialywaly na instaiacjl
zmodernizowane
o ukladzieTN-S.Nie*"hoori *.*tuUe
wopr4dowychw starychinstalacjachTN-C.
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zasadachwieClzyz zakresuinstalacji,
|\lt9wlngmnialemwyiej o najbardziejelementarnych
kt6rejednakw Polscebywaj 4 lamane.Proszqpamiqtai,2e od,kaldegoprzewoduwolnoodgalerziafiylko
przew6dspelniaj4cytqsam4rolqco
przew6dgl6wnylubjedn
4zjego16l:
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