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    Тема уроку: Установка вимикачів, перемикачів і лічильників 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про установка вимикачів, перемикачів 

і лічильників 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Установка вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток, дзвінків і 

лічильників 

Штепсельні розетки встановлюються на висоті 0,8-1 м від підлоги, а 

плінтусні - не вище 0,3 м. В останньому випадку рекомендується закривати їх 

захисними пристроями. У школах та інших дитячих установах штепсельні 

розетки встановлюються на висоті 1,5 м від підлоги. Від заземлених 

пристроїв (приладів опалення, трубопроводів та інших) штепсельні розетки 

повинні бути видалені не менше ніж на 0,5 м. 

Вимикачі ставляться переважно у дверних прорізів і включаються в фазні 

дроти мережі. Якщо приміщення відносяться до особливо сирим, а також 

пожежонебезпечними і вибухонебезпечним, і іскріння контактів при розриві 

електричного кола може стати в них причиною пожежі або вибуху, вимикачі 

встановлюються поза цими приміщеннями. 

При необхідності дистанційного або автоматичного керування 

освітлювальними мережами застосовуються різні автомати, магнітні пускачі 

або контактори. 

Вимикачі і перемикачі встановлюються на висоті 1,5 м від підлоги (а в 

школах і дитячих установах на висоті 1,8 м) і зазвичай у дверей з 

урахуванням напрямку їх відкривання. 

Вимикачі і штепсельні розетки відкритого типу встановлюються на 

прикріплених до їх основи дерев'яних розетках діаметром 55. 60 мм і 

товщиною не менше 10 мм. Вимикачі і штепсельні розетки прихованого типу 

закріплюються в коробках, Причетні в стіни або в гнізда циліндричної 

форми, за допомогою розпірних лапок. Для установки вимикачів і 

штепсельних розеток в стінові панелі та перегородки житлових будинків 

закладають спеціальні закладні склянки з поліпропілену. 

Електричні дзвінки випускаються двох типів: 

З - керовані шляхом включення незалежної (вбудованої в муздрамтеатр 

котушки) допоміжної обмотки на напругу 36 В; 

ЗП - керовані шляхом прямого включення обмотки в мережу. 

Для приєднання дзвінка до електричної мережі і кнопці на його корпусі є 

отвір для виведення проводів довжиною не менше 150 мм або затискачі для 

їх підключення. При виведенні проводів через отвір в металевому корпусі 

дзвінка використовуються ізоляційні втулки. Дзвінок прикріплюється до 



основи гвинтом або шурупом-дюбелем через наявне в його корпусі отвір. У 

комплект дзвінків типу 3 і ЗП, розрахованих на напругу 12, 24 і 36 В входить 

кнопка на напругу до 36 В, а в комплект дзвінків типу ЗП, розрахованих на 

напругу 127 і 220 В - спеціальна кнопка на напругу 250 В. ГОСТ на 

електричні безіскрові дзвінки (без переривника струму) вимагає, щоб на 

останніх був напис "Застосовувати тільки з кнопкою на 250 В". 

Кнопки випускаються також двох типів: пластмасові круглі або 

прямокутні на напругу 36 В і пластмасові круглі підвищеної електробезпеки 

на напругу до 250 В, призначені для установки в приміщеннях з 

нормальними умовами. 

При використанні електричних побутових дзвінків прямого включення ЗП-

220 виконання проводки для підключення кнопок повинно здійснюватися 

проводом, розрахованим на повне напруга мережі живлення (220 В). 

При установці кнопок на 220 В, а дзвінків типу 3, розрахованих на 220/36 

В, для виключення втрат холостого ходу кнопку слід включати в ланцюг 

первинної обмотки 220 В, закорачівая вторинну обмотку 36 В. Кнопки на 36 

В повинні включатися тільки в ланцюг вторинної обмотки дзвінка 36 В. 

Лічильники для обліку витрати електроенергії встановлюються в сухих 

опалюваних приміщеннях, доступних для обслуговування. 

Електричні лічильники індивідуальних споживачів розміщуються зазвичай 

в місцях введення електроенергії усередині приміщення. Квартирні 

лічильники встановлюються на сходовій клітці в поверхових щитках і шафах 

або безпосередньо в квартирах на квартирних щитках. 

Лічильники розташовуються на висоті 1,4-1,7 м всередині замикаються 

шаф, що мають вікна для зняття показань без відкривання дверей. 

В установках комунального господарства лічильники розміщуються на 

водно-розподільних пристроях. Електропроводка до них передбачається 

приховано під штукатуркою в каналах будівельних конструкцій або відкрито 

в трубах. Для підключення лічильників залишають вільні кінці проводів 

довжиною 250 мм. 

Що підлягають заземленню металеві корпуси вимикачів, перемикачів і 

штепсельних розеток через заземлюючі гвинти приєднуються окремими 

проводами до нульового проводу електропроводки (пайкою або 

зварюванням). 

Питання  для самоконтролю 

На відміну від алюмінію мідь має кращу провідність 

Ні                   Так 

Окисна плівка на міді легко видаляється і незначно впливає на якість 

електричного зєднання. 

Так                  Ні 

При прямому зєднанні з міддю алюміній утворює гальванічну 

пару, будучи в ній негативним електродом. 

Ні                    Так 



 

Урок № : 52 

Тема уроку: Монтаж розподільних щитків 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про монтаж розподільних щитків  

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

 Монтаж електрощитка – завершальний етап у проведенні електромонтажних 

робіт. 

З точки зору економії цей елемент зручно встановлювати в центрі 

приміщення, мінімізуючи витрати на подводимый кабель. 

Однак таке рішення не завжди виправдане з точки зору інтер'єру в будинку, 

тому в більшості випадків електрощиток встановлюється в квартирі на вході. 

Для того щоб з виробом не виникло жодних проблем, слід купувати 

електрощиток у відповідності з вимогами Госту: 

 Сам щиток повинен виконуватися з негорючих матеріалів, які запросто 

можна чіпати руками, не боячись поразки струмом. Популярні варіанти – 

метал або пластик, які відмінно переносять установку, як на зовнішньому 

стовпі, так і в будинку. А ось про дерев'яному варіанті доведеться забути; 

 Корпус розподільного електрощитка повинен мати заземлення і вушка для 

пломб, які неможливо змайструвати своїми силами; 

 У кожного електрощитка повинен бути технічний паспорт, де зазначаються 

номінальні параметри струму і напруги, тип виробу, можливість монтажу в 

квартирі або приватних апартаментах. Крім того, на виробі не повинно бути 

ніяких видимих пошкоджень. Ідеальний варіант – упакований в 

дерев'яному кейсі щиток, однак такі варіанти зустрічаються вкрай рідко; 

 Незалежно від місця розташування, правила техніки безпеки вимагають, 

щоб на електрощиток був нанесений відповідний знак, з обов'язковим 

зазначенням номінального значення напруги. 

Як правило, у технічному паспорті вказується і схема, за якою має 

здійснюватися збірка. 

Проте така схема не має нічого спільного з кресленням електричних 

елементів, який зазвичай робиться своїми руками. Його майстру доведеться 

викреслювати самостійно, на підставі проведених робіт у будинку. 

Безпосередня установка щитка 

Процес установки електрощитка своїми зусиллями потребує значної 

концентрації уваги і готовність бездоганно дотримуватися інструкції. 

В першу чергу необхідно відміряти необхідну висоту і провести через неї 

горизонтальну лінію. 

Далі слід окреслити межі установки, простеживши за тим, щоб між лініями 

утворився прямий кут. 

Тепер до стіни можна прикласти електрощиток, і акуратно притримуючи 

його руками, позначити місця, де буде встановлено кріпильний елемент. 



Важливо пам'ятати про те, що правила кріплення на бетонній стіні, 

гіпсокартоні та в дерев'яному варіанті різняться між собою і не замінні один 

одним, тому до початку проведення монтажних робіт рекомендується 

заздалегідь продумати цей момент. 

Далі на зазначеній відстані один від одного просверліваются отвори, в які 

вставлені дюбеля. 

Після цього до стіни прикладається підстава розподільного електрощитка, 

вирівнюється згідно з будівельним рівнем і прикручується. 

Важливо не забути ввести в щиток кабель електропроводки до кріплення 

корпусу, який, як в приватному будинку, так і в квартирі, затягується 

виключно через задню стінку. 

Наступний етап – це складання схеми власними руками з подальшою 

установкою електрощитка і підключення автоматів. 

За основу в цьому випадку повинна бути взята типова схема, в суворій 

відповідності з якою і буде здійснено монтаж. 

Для кожного електрощитка така схема буде своя, з урахуванням безлічі 

супутніх нюансів. Однак правила монтажу для них будуть схожими. 

Далі в основу електрощитка монтуються нульова і заземляюча шини. 

Правила техніки безпеки передбачають, що нульова шина буде монтована 

вгорі, а заземляюча – знизу.     

Питання  для самоконтролю 

1.Приймання та оцінювання робіт учнів. 

2 Аналіз робіт окремих учнів. 

3.Повідомлення та обгрунтування оцінок.  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


