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 ELEKTERI- JA NÕRKVOOLUPAIGALDISE SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

1.1 Tehnilised põhiandmed

Elektrivarustus:

Liitumispunkti andmed Olemasole peajaotuskilp PJK
Juhistiku süsteem TN-S
Toitepinge ~3N 230/400V,  50Hz
Lisanduv installeeritud võimsus 79,1 kW
Lisanduv tarbimisvõimsus 34,0 kW
Võimsustegur cos φ =0,9
Peakaitsme suurus 63 A
Toitekaabel PPJ5G25
Reaktiivvõimsuse kompensaatori võimsus ei kompenseerita
Varutoite allikas ja võimsus puudub

Sidevarustus:

Juurdeehituse telefoniseerimine ja andmeside ühendus tagatakse olemasoleva lasteaia osa baasil.

1.2 Normdokumendid

Projekt on koostatud ja kontrollitud  vastavalt MKmm nr.: 70, 27.12.2002. a. „Nõudeid ehituspro-
jektidele“  ja Eesti  standardile  EVS 811:2006  „Hoone projekt“ .Projekti  koostamisel  on võetud 
aluseks:  tellija  lähteülesanne;  ehitise  arhitektuursed  ja  projekti  naaberosade  lahendused  ;  Eestis 
kehtivad seadused, s.h. :

EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele
EVS-IEC 60364-4-41:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi 
eest
EVS-ENIEC  60364-4-42:2003  Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  4-42:  Kaitseviisid.  Kaitse 
kuumustoime eest 
EVS-IEC 60364-4-43:2003 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse 
EVS-IEC  60364-4-44:2003  Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  4-44:  Kaitse  pingehäirete  ja 
elektromagnetiliste häirete eest
EVS-EN 12464-1:2003 Valgus ja valgustus, Töökohavalgustus
EVS-IEC 1838:2000 Valgustehnika, Hädavalgustus
EVS-EN 50172:2004 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid 
EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldiste käit
EVS-EN 62305-3:2007  Piksekaitse  Osa  3:Ehitistele  tekitatavad  füüsikalised  kahjustused  ja  oht 
eleule.
Vabariigi  Valitsuse  27.  oktoobri  2004.  a.  Määrus  nr  315.  Ehitisele  ja  selle  osale  esitatavad 
tuleohutusnõuded.
EVS-EN50173 ja EVS-EN50174- Üldkaabelduse standardid.
-„Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele“ Siseministri 7.juuni 2002.a määrus nr. 80
  ning selle muutmise määrused nr. 79 (25.08. 2003) , nr. 48 (15.07.2004) ja nr.45    (26.04.2005)
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2. ELEKTRIPAIGALDIS

2.1 Elektrivarustus

Lasteaia juurdeehituse elektrivarustuseks paigaldatakse olemasolevasse peajaotuskilpi PJK täiendav 
kaitselüliti 63C ja tuuakse toide jurdeehitus peajaotuskilpi PJK  kaabliga PPJ 5G25. 

2.2 Üldvalgustus

Valgustustiheduse hooldusväärtuse, räigusteguri ja värviesituse üldindeksi määramisel on lähtutud 
Eesti standardist EVS-EN 12464-1:2003. Nõutavad näitajad ruumide kaupa:

Ruumi liik    E(lx) UGR Ra

Koridorid, inventari ruum, väike tuulekoda,
koristusvahendid   150   25 60
Fuajee, tehnilised ruumid, trepikojad, WC-d,   
tualettruumid, riietusruumid, duširuumid,saal   200   22 80
Rühmaruumid   300   22 80
Kabinetid, toidunõude pesu, tahvel   500    19 80
Leiliruum      30   28 60

Valgustamiseks kasutatakse neutraalse valge värvusega (4000°K) luminofoor- ja kompaktlampe. n 
Elektritöövõtja hinnapakkumises peavad sisalduma ka valgusallikad.

2.3 Turvavalgustussüsteem

Projekteerimisel lähtutud standardist EVS-EN 1838:2000 „Valgustehnika. Hädavalgustus“ nõuetest. 
Lasteaias on ette nähtud evakuatsioonivalgustus kõigil  evakuatsiooniteedel toimimisajaga 1 tund. 
Evakuatsiooniteedel peab olema tagatud valgustustiheduse hooldeväärtus 1 lx . Tähistatud peavad 
olema kõik suunamuutused ja väljapääsud. Turvavalgustuseks kasutatakse sisseehitatud akusead-
mega valgusteid.

2.4 Jaotuskilbid

Juurdeehituse  peajaotuskilp  PJK  paigaldatakse  I  k  tehnilisse  ruumi.  Kilp  valmistada  vastavalt 
joonisel EL-1 toodud skeemile.  Kilbi sisestusel on ette nähtud klassi 2 liigpingepiirikud. Kilpidest 
väljuvad grupiliinid  on kaitstud kaitselülititega.  Üldkasutatavate  pistikupesade ja  kuumutussead-
mete grupiliinides kasutatakse lisaks rikkevoolukaitsmeid rakendusvooluga 30 mA. Ventilatsiooni-
seadmete  jaotuskilp  JKV  paigaldatakse  ventkambrisse.  Väikeste  1-faasiliste  ventilaatorite 
lülitamiseks on ette nähtud eraldi nuppude kilp NK, mis paigaldatakse ruumi 107.  Eraldi kilp on 
ette  nähtud  olemasolevale  soojasõlmele  olemasoleva  kilbi  asendamiseks.  Kilbis  kasutatakse 
soojasõlme  olemasolevat  kontrollerit.  Kilbi  toitekaabel  kuulud  väljavahetamisele  vastavalt 
jooniseleEL-3 Kõikide kilpide paigalduskõrgus on 2 m ülemise serva järgi. Kilbi valmistaja peab 
tagama reservgruppide ja reservkohtade  olemasolu  kilpides.   Samuti  peab  peab ta esitama kilbi 
kohta  vastavusdeklaratsiooni. 

2.5 Potentsiaaliühtlustus 
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Juurdeehituses on ette nähtud potentsiaaliühtlustusseade, mis ehitada välja vastavalt joonisele EL-8. 
Potentsiaaliühtlustusjuhtmesik  paigaldada  varjatult  ripplagede  taga  või  süvistatult.  Potektsiaali-
ühtlustusseadme maanduslatt paigaldada peajaotuskilbi PJK kõrvale tehnilisse ruumi..

2.6 Elektriinstallatsioon

Juurdeehituses kasutatakse TN-S juhistikku. Kogu kaabeldus tehakse PPJ tüüpi kaablitega. Ainult 
ventilatsiooni väljalülitusahelates (ATS-i rakendumisel) kasutatakse  tulepüsivat kaablit. Kaableid 
paigaldatakse varjatult ja süvistatult. Ainult tehnilistes ruumides  kasutatakse pindpaigaldust. 
Elektriaparatuuri paigalduskõrgused:

Valgustuse lülitid ja nupplülitid -1,0  m
Pistikupesad televiisorile - 2,8  m
Üjejäänud pistikupesad - 0,2 m

Pistikupeasad  tuleb  paigaldada  ühisesse  katteraami  nõrkvoolu  pistikupesadega.  Pistikupesade 
järjekord alates  vasakult  on  tugevvoolupesad,  antennipesa,  arvutivõrgu  pesa,  telefonipesa.  Kõik 
pistikupesad peavad olema tähistatud.  Mitu samas kohas paiknevat lülitit  tuleb paigaldada ühise 
katteraami alla (vertikaalselt).  Ruumides kus viibivad lapsed tohib kasutada ainult “lapselukuga” 
pistikupesasid.

2.7 Piksekaitse

Vastavalt  VV 27.oktoobri,  2004.a. määrus  nr.315 „Ehitisele  ja selle osale esitatavad tuleohutus-
nõuded“  tuleb  lasteaiad  varustada  piksekaitsega.  Käesolevas  projektis  on  lahendatud  ainult 
juurdeehituse  piksekaitse  vastavalt  EVS-EN 62305-3:2007  nõuetele.  Vallal  on  kohustus  tellide 
kogu lasteaja kompleksile terviklik piksekaitse projekt ja see ka välja ehitada.

Lasteaia juurdeehitusele on projekteeritud III taseme piksekaitse tsingitud ümarterasest Ø 8 
mm piksekaitsevõrguga hoone katusel. Piksekaitse maanduskontuuri nõutav maandustakistus on 10 
oomi. Juurdeehituse piksekaitse ehitada välja vastavalt joonisele EL-9. Juurdeehituse kasutusse võtt 
on võimalik peale kogu lasteaeda hõlmava pikekaitse väljaehitamist.

3. NÕRKVOOLUPAIGALDIS

3.1 Normdokumendid

Projekt on koostatud ja kontrollitud  vastavalt MKmm nr.: 70, 27.12.2002. a. „Nõudeid ehituspro-
jektidele“  ja Eesti  standardile  EVS 811:2006  „Hoone projekt“ .Projekti  koostamisel  on võetud 
aluseks:  tellija  lähteülesanne;  ehitise  arhitektuursed  ja  projekti  naaberosade  lahendused  ;  Eestis 
kehtivad seadused, s.h. 
- VV 27.oktoobri, 2004.a. määrus nr.315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.
- Tehnosüsteemide RYL 2002 II osa.
- Üldkaabelduse standardid EVS-EN50173 ja EVS-EN50174.
- „Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele“ Siseministri 30. augusti 2010. a määrus nr. 42

3.1 Üldkaabeldus

Juurdeehitusele  on  projekteeritud  arvutitele  ja  telefonidele  ühine  sidekaablivõrk  universaalkaa-
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beldusena keerupaarkaablitega U/UTP 4x2x0,5 Cat.5e. Üldkaabeldus peab olema toodetud, paigal-
datud ja testitud vastavuses euroopa standarditega või vastavate rahvusvaheliste standarditega:

-          EN 50173 (avatud kaabeldus);
- EN 50174 (kaabelduse installatsioon ja testimine);
- EN 20288 (komponentide valik)

Jaotla on projekteeritud juurdeehituse ruumi 104 ja on 19” seinakapp 400x600x1200 lukustatava 
uksega.  Jaotla  on  ette  nähtud  komplekteerida  RJ45  cat.5e  UTP  pistikupesapaneelidega  24-jale 
pesale. Ühendus olemasoleva hooneosa andmesidevõrguga on nelja keerupaarvaskkaabliga U/UTP 
4x2x0,5  Cat.5e  ja  telefoniside  ühenduseks  on  ette  nähtud  sidekaabel  MHS  10x2x0,5,  milline 
otsastatakse projekteeritud seadmekapis 50xRJ45 telefonipaneelile.
Töökohad  varustatakse  2RJ45  Cat.5e  UTP  pistikupesadega,  millised  paigaldatakse  süvistatud 
paigaldusviisiga. WiFi ja tehnoloogilise side (ventilatsiooniseadmete ruumis) tarbeks on ette nähtud 
ühekohalised pistikupesad.
Installatsioon  teha  varjatud  paigaldusviisiga  ripplagede  taga  kaablikonstruktsioonidel  ja  seintes 
süvistatult  installatsioonitorudes.  Läbiviigud  seintest  ja  vahelagedest  tihendada  selliselt  et  oleks 
tagatud nõuetekohane seinte heliisolatsioon ja tulepüsivus.

3.2 TV kaabeldus

Olemasolevas hooneosas on väljaehitatud televisioonikaablivõrk ja antenniseadmed. Käesolevaga on 
projekteeritud lasteaia juurdeehituse televisiooni kaablivõrk koaksiaalkaabliga ja ette nähtud viie TV/R 
lõpptarbijapesa paigaldus.  Projekteeritud osa ühendatakse olemasoleva TV-kaablivõrguga, jagur on 
ette  nähtud  paigaldada  19”  seadmekappi.  Signaali  kadude  kompensatsiooniks  on  ette  nähtud 
lairibavõimendi.   Andmed  olemasoleva  TV  kaablivõrgu  signaali  nivoode  kohta  puuduvad.  Enne 
võimendusseadmete  valikut  teostada  kontrollmõõtmine,  milliste  tulemuste  põhjal  valida  seadmed. 
Taotletav  signaali  tugevus  tarbijapesades  on  vahemikus  65..80  dBµV.  Antennivõrk  peab  olema 
paigaldatud vastavuses järgneva määrusega:

 - Tehnilised nõuded kaabellevivõrgule ja ühisantennisüsteemile.

 -Teede- ja sideministri 18. juuli 2001. a määrusele nr 82. 

Installatsioon on ette nähtud varjatud paigaldusviisiga ripplagede peal kaablikonstruktsioonidel ning 
seintes.  Seintes  paigaldada  kaablid  installatsioonitorudes.Andmesidekaablite  19”  peajaotla  paigal-
datakse hoone kilbiruumi, kus on ka välisühenduste võimalus Elion Etevõtted AS kaablivõrgu kaudu. 
Hoone  kaablivõrk  on  tähtsüsteemis  Cat.  5e  UTP  kaablitega.  Käesoleva  tööga  andmesidevõrgu 
aktiivseadmeid  ei  määratleta.  Pistikupesad on süvispaigaldusega  pistikupesad  2RJ45 Cat.5E  UTP. 
Pistikupesade paigaldus põhiliselt kaablikarbikule.

3.3  Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)

Olemasolevas  hooneosas on paigaldatud automaatne  tulekahjusignalisatsioon,  kasutatud on kon-
ventsionaalset keskseadet, millisest on välja ehitatud 14 avastamispiirkonda. Seoses juurdeehitusega 
lisanduva 8 avastamispiirkonnaga tuleb olemasolev keskus asendada konventsionaalse keskusega 
24 avastamispiirkonda. Projekteeritud keskus tuleohu korral edastada Päästekeskusele automaatselt 
häitreteadet,  kusjuures  peab olema võimalik  rakendada teate  edastamisel  viivist  kuni  3  minutit. 
Alarmteade  edastatakse  ka  koheselt  turvaoperaatorile.  Automaatne  tulekahjusüsteem  on  kogu 
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hoonet  hõlmav.  Automaatne  tulekahjusignalisatsioon on projekteeritud  vastavalt  siseministri  30. 
augusti 2010.aasta määrusele nr.42 . Keskseade paigaldatakse olemasolevas hoones olemasoleva 
keskuse asemele.  Lisatabloo on ette nähtud juurdeehituse peasissepääsu juurde hoone tuulekojas 
101.  Keskseadmest  ehitatakse  välja  anduriliinid  tulekahjusignalisatsiooni  kaabliga  2x0,8. 
Anduritena kasutatakse põhiliselt  optilisi  suitsuandureid.  Kohtades kus ei  ole võimalik kasutada 
optilisi suitsuandureid võimalike valealarmide tekke tõttu, kasutatakse temperatuuritõusu andureid. 
Evakuatsiooni teedele on ette nähtud tulekahjuteatenupud. Alarmseadmete paigutus on selline, et 
tuleohu  korral  oleks  alarmsignaal  kuuldav  kõikides  ruumides.  Alarmseadmete  kaablid  peavad 
olema tulepüsivusega 0.5 tundi. Tuleohu korral lülitakse keskseadme väljundkontaktiga välja hoone 
ventsüsteemid, juhtpinge ahela kaabel peab olema tulepüsivusega 0,5h. Ventseadmete väljalülimine 
toimub  ventseadmete  automaatika  kaudu,  kusjuures  tsirkulatsioonipumbad  ja  teised  abiseadmed 
peavad  jääma  töösse.  Keskseade  varustatakse  reservtoiteakudega,  millised  peavad  tagama 
automaatse tulekahju-signalisatsiooni normaalse töö põhitoite katkemisel 72 tundi normaalolukorras 
ning lisaks 30 minutit alarmi korral. Põhitoite saab keskseade olemasoleva kaabliga. 

4. Elektri- ja nõrkvoolu töövõtt

Töövõttu  kuulub  kõigi  vajalike  avade  ja  vagude  tegemine  ning  nende  kinnitegemine.  Ehitus-
konstruktsioonide läbimisel tuleb kaabel paigaldada plasttorus. Siirdumisel ühest tuletõkkesektsi-
oonist teise tuleb nii tugev- kui ka nõrkvoolukaabli läiviik piirdest tihendada tulepüsiva mastiksiga 
vastavalt  piirde  tulepüsivusele.  Elektritöövõtja  laseb  volitatud  elektrilaboril  teha  kõik  nõutud 
kontrollmõõtmised.  Elektritöövõtja  esitab  vastavusteatise  elektripaigaldise  käidukorraldajale 
pingestamiseks  ning  korraldab  kõik  pingestamiseks  vajalikud  protseduurid.  Ning  lõpuks  esitab 
elektritöövõtja  töö  tellijale  korrektselt  vormistatud  teostusjoonised.  Kõiki  elektritöid  teeb 
elektritöövõtja lähtudes heast ehitustavast ja võtteks aluseks „Hyvä asennustapa sähkötöissä“ ST-
käsikirja 34. Sähkötieto RY 2001. 

Seletuskirja allkirjastas:

 /Aavo Haavasalu/
vastutav spetsialist
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