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Jednofázová zásuvka 
 
Na obrázku a) je zobrazená odkrytovaná 1 fázová zásuvka, krat zásuvky, rozvodná krabica a vodiče na 
pripojene 1 fázovej zásuvky do elektrického rozvodu. Na obrázku b) je schématický zobrazená rozvodná 
krabica a 1 fázová zásuvka. 
 

Úloha: 
 

- do rozvodnej krabice na obrázku a) dopíšte, podľa zapojenia na modeli elektrického rozvodu, 
označenia svoriek podľa toho, ktorý vodič je na príslušnú svorku pripevnený (L, PE, N), 

- po dopísaní označení na obrázku a), dopíšte na obrázku b) ku svorkám v rozvodnej krabici 
označenia jednotlivých svoriek podľa toho, ktorý vodič je na príslušnú svorku pripevnený (L, PE, 
N) a označenie farieb izolácie jednotlivých vodičov, ktoré sú na príslušné svorky pripojené (č, z/ž, 
m) – urobte to podľa obrázku a), 

- na obrázku b) rukou dokreslite vodiče, ktorými pripojíte 1 fázovú zásuvku k elektrickému rozvodu 
(do rozvodnej krabice); jednotlivé nakreslené vodiče označte skratkami pre farbu izolácie (č, z/ž, 
m a označeniami používanými v dokumentácii (L, PE, N), 

- vysvetlite niektoré zásady pre montáž a pripojenie 1 fázových zásuviek, 

 

Vysvetlíte (podľa modelu alebo videa  alebo učebnice): 

- ku ktorej dutinke (zdierke), pri pohľade na namontovanú zásuvku v stene, sa pripája fázový vodič 

(vľavo alebo vpravo) ? ........................................................................... 

- aký minimálny prierez musí mať ochranný vodič v 1 fázovom zásuvkovom okruhu (obvode), keď 

je chránený proti mechanickému poškodeniu ? ................... mm2 

- maximálne koľko 1 fázových zásuviek môže byť pripojených na jeden zásuvkový okruh (na jeden 

istič) ? ............. 

- dvojzásuvka sa v zásuvkovom obvode (okruhu) považuje za 

( 2 zásuvky alebo za 1 zásuvku) ? .............................................. 

- ako vysoko nad podlahou má byť stred zásuvky v obytných priestoroch?  : aspoň: ............ cm 

- ako vysoko nad podlahou má byť stred nástennej zásuvky? : ................. cm  


