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Pohilise lähtepublikatsioom tütel:
International Standard IEC 364-4

Electrical installations ofbuildings
Part 4: Protection fix safety
Ihnunud 11 osaoaja2 muudatusega 1977 ... 1995

Eeskirja EEI 3 (Efaitiste madalpmge-elektripaigaldised) käesolev
4. osa käsitleb nü elektripaigaldiste kaitset lügvooludeja -pingete
ja muude riketel tekkivate ohtlike nähtuste eest kui ka
elektripaigaldistega kokkupuutuvate tmmeste kaitset elektrilöögi
ja pöletuste eest.

Käesolev osa pöhiaeb Rahvusvahelise Elektrotehmkakomisjoni
(IEC) standardü IEC 364-4 (Electrical mstaüations ofbuildmgs /
Part 4: Protection for safety), millest seisuga 01. 09. 1995

kehtisid järgmised 11 eraldi ilmimud publikatsiooni ja l muudatus:
Chapter 41: Protection against electric shock.

Heaks kiidetud Eesti Elektrotehmkakomiteejuhatuse

Third edition (1992). - 49 p.

26.10.1994
364-4-42

Kehtestatud kohustusliku eeskirjana Majandusmimsteeriumi

Chapter 42: Protection against fhermal effects.

Firstedition(1980).-9p.

Kooskölastatud Riigi Päästeametiga 06.11.1995
364-4-43

Chaptet- 43: Protection against overcurrent.

First edition (1977). - 11 p.

määruseganr. 14, 09. 03. 1995
364-4-442

Chapter 44: Protection against overvoltages.
Section 442 - Protection oflow-voltage installations against faults between high-voltage Systems
and earth. First edition (1993). - 4l p.
Amendment l (1995). - 7 p.

136 1k.

[Clauses 442.1, 442.6, 442.7, 442.8]
364-4-443

Järeletrüfckja paljundamine ainult
Elektrikontrollikeskuse loal

Chapter 44: Protection against overvoltages.
Section 443 - Protection against overvoltages of
atmospheric origin or due to switching.

Second edition (1995). - 15 p.
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364-4-45 Chapter 45: Protection against undervoltage.

First edition (1984). - 5 p.

Jaotis 444 on koostatud jaotise-eelnöu IEC 364-4-44, Protection
against electromagnetic interference (EMI) in installations of

buildings järgi.
364-4-46 Chapter 46: Isolation and switohing.
Fü-stedition(1981).-9p.
364-4-47 Chapter 47: Application ofprotective measures for
safety.
Section 470 - General. Section 471 - Measures of

Peale IEC standardi on arvestatud ka järgmisi teiste maade
standardeidja eeskuju:

protection against electric shoek.

DEST VDE 0100. Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn-

Firstedition(1981).-9p.

Spannungen bis 1000 V / Teil 400. Schutzmaßnahmen.

AmendmentNo. l (1993). - 3 p.

Sähkötarkastuskeskus. JuUcaisu A2-94. Rakennusten sähköasen-

[Subdause 471.2.3]

nukset. [Osa4: Suojausmenetehnät]

364-4-473 Chapter 47: Application of protective measures for

Elsäkerhetsverket. StarkströmfÖreskriftema. Elsäkerhetsverkets

safety.
Section 473 - Measures of protection against over-

föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska

curren.t.

starkströmsanläggningar. ELSÄK-FS 1994-7.

[Del 4: Skydd av person, husdjur och egendom]

Fmrt edition (1977). - H p.
364-4-481 Chapter 48: Choice of protective measures äs a

Eesküja käesolev osa "Kaitsevüsid" kehtib projekteeritavate ja
ehitamisele vöi ümberehitamisele tulevate paigaldiste kohta alates

function ofextemal influences.

l. juuüst 1996. Eeskirja soovitatakse vöimaluse korral rakendada

Section 481 - Selection ofmeasures for protection

aga ka paigaldiste kohta, mi11e projekteerünme, ehitamine vöi

against electnc shock in relation to extemal

ümberehitamme on alanud varem.

mfluences.

First edition (1993). -19 p.

Eeskirja ülesehitus ja sätete ninneratsioon on samasugused nagu

lähtestandardis IEC 364-4; eesküja pöhitekst vastab seile
364-4-482 Chapter 48: Choice of protective measures äs a

standardi mgliskeelsele tekstile. Eesti olusid arvestavad

fimction ofextemal influences.

muudatused, täpsustused, lisanöuded, -märkused ja -selgitused on

Section 482 - Protection against fire.

tähistatud Eesti riigitähisega EE.

First edition (1982). - 9 p.
Eeskirjas esmevad arwäärtusrajad eessönadega alates ja kuni
PeatüJds 4l onkasutatud sätete 41.1, 41.2, 411.1.1, 411.1.3.1 ja
413.1.5.4 uut sönastust vastavalt paranduseeüiöule
3 64-4-41 -A l -Ed3 (08.09.1995).

sisaldavad alati kaasaarvatult rajaväärtust ennast.
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Eeskirja käesolev osa, arvestades ka varem ilmunud osi l, 2 ja 3,

asendab madalpingepaigaldiste kohta käival määral täielikult vöi
osaliselt senikehtmud "Elektriseadmete ehituse eeskirjade" (EEE)
järgmisi peatükkeja paragrahve:

400.1.1 Peatükkides 41...46 on esitatud iaimeste,
koduloomade ja omandi kaitset sätestavad
pöhmöuded. Peatülds 47 vaadeldakse nende nöuete

ptk. 1.7 (Maandammejaelektriohutus),

kohaldamist ja omavahelist kooskölastamist, peatükis

ptk. 3. l (Kum 1000-V vörkude kaitse),

48 aga väüstoimete arvestamist. Elektnseadmete

kaitse- ja maandamisnöuded EEE muudes peatükkides.

valikut ja paigaldamist sätestavad nöuded on esitatud
osas 5, kasutuselevötu kohta käivad nöuded osas 6.

Käesoleva eeskirja ja EEE muude sätete lahknevuse korral tuleb
öigeks lugeda käesolev eeskm.
Käesoleva eeskuja on ette vahmstanud töögmpp, mis moodustati

400.1.2 Kaitsevöte vöib haarata paigaldist tervifama vöi
osaliselt vöi amult mmgit übt elektriseadet.

Majandusnunisteeriumi kaasabü ElektrikontroUikeskuse juures.

Kui olud ei vasta mmgi kaitseviisi rakendamis-

Lahteteksti koostas ja sissetoodud parandused formuleens

vöimalustele, tuleb kasutada Msameeteneid, mis

Taüuma TehmkaüUkooli professor E. Risthem.

vöimaldavad saavutada samasugust turvalisust nagu

juhul, mil olud täieUkult vastavad kaitseviisi

Märkused ja ettepanekud eeskirja käesoleva osa järgoiise,

kasutamispöhimöttele.

parandatud ja täiendatud trüki ettevahnistaimseks palutakse
aaöiessilKreutzwaldi2, EE-0001 TALLINN1.

Markus. SeUe pöhimötte rakendamisnäide vt. 411.3.
400.1.3 Järjekorda, nulles kaitseviisid on edaspidi esitatud, ei
tule vötta kui nende tähtsusjärjestust.

Elektrikontrollikeskus

4l

EEST

41.1 Üldnöuded
Kaitseks elektrilöögi eest tuleb kasutada vastavalt
kohaldamisvöimalustele, arrestades jaotise 471 ja
ptk. 48 nöudeid, järgmisi kaitseviise:
• ühddatud otse- ja kaudpuutekaitset (411),
• kaitset otsepuute eest (412),

• kaitset kaudpuute puhul (413).
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41.2

Kasutotud nonndokumendid

Markus l. Kui toidet saadakse suuremapmgelisest

Käesolevas peatukis on arvestatud järgmiste IEC
standardite uusimaid trüldce:

potentsiomeetnte vöi pooljuhtseadmete kaudu, tuleb

süsteemist muude seadmete nagu nt. autotrafode,

väljundahelat lugeda toiteahela laienduseks ja seda
tuleb kaitsta nagu toiteahelat.

IEC 146-2 Semiconductor convertors / Part 2: SemiMarkus 2. Teatud oludes (vt. nt. osa 7) vöidakse nöuda

conductor seif commutated convertors

väiksemaid lubatavaid nimipingeid.
IEC 536-2 Classification of electncal and electronic
equipment with regard to protection
against electric shock / Part 2: Guidelines

Markus 3. Akupatareisid sisaldavates alalisvoolutoite-

süsteemides vöib patarei laadunis- ja tiihijooksupinge,

to requirements for protection agamst

olenevatt patarei tüübist, oUa märgatavalt suurem fari

electric shock

nimipmge; see ei nöua aga käesolevas punktis
ettenähtud kaitse täiendamist muude kaitsevötetega.

Vastavalt IEC 1201 (Extra-low voltage (ELV) - Linrit

IEC 1201 Extra-low voltage (ELV) - Limit values

values) tabelile l ei peeta soovitavaks, et laadimispinge, olenevalt ümbmseoludest, oleks alalisvoolul üle
150, vahelduwoolul aga üle 75 V.

411 ÜHILDATÜD OTSE- JA KAUDPÜUTEKAFTSE

411.1.2

SELV- ja PELV-susteemide kaitecväikepinge-

affikad
411.1 Kaiteeväikepinge kasutamine
411.1.2.1

Requirements) nöuetele.

elektrilöögi eestjärgmise kolme nöude täitmisega:
• pinge kuulub I pingepürkonda, s.t. nimipmge ei

Kaitseväikepmgetrafo, mis vastab IEC 742 (Isolating
transformers and safety isolatmg transfomiers -

411.1.1 Kaitseväikepinge kasutamisel saavutatakse kaitse

411.1.2.2

Muu pmgeaüikas, mis on sama tuffvatme nagu pimkti

ületa vahelduwoolu korral 50 V, alalisvoolu korral

411.1.2.1 kohane kaitseväikepingetrafo (nt. mootor-

aga 120 V (vt. IEC 449, Voltage bands for
electrical mstallations ofbuildiugs),

generaator, mille mähiste isolatsioon on sama hea nagu

kaitseväikepmgetrafodel).

• toidet saadaks&p. 411.1.2 kohasest pmgeallikast,
• p. 411.1.3 nöuded on täidetud niag üsaks sellele on

täidetud ka p. 411.1.4 maandamata ahelate (SELV)
ja p. 411.1.5 maandatud ahelate (PELV) kohta
käivad nöuded.

411.1.2.3

Elektrokeermline pmgeaUikas (nt. galvaanielementide

patarei) vöi muu körgemapmgelistest ahelatest
söltumatu pingeallikas (nt. diiselgeneraator).

EEI 3-4:1994

EEI 3-4; 1994
411.1.2.4 Teatud elektronseadmed, mille kohta on teada, et

Markus 3. SELV- ja PELV-ahelate toitmisel

nende väljundpinge ka sisemise rikke korral ei ületa
punktis 411.1.1 sätestatud väärtust. Väljundpmge vöib

pooljiAtmuundurist (vt. IEC 146-2, Semiconductor

olla ka suurem, kui on kindel, et see väheneb

convertors) peab vümane sisaldama alaldieelset

puudutamisel lubatava vöi seUest väiksema väärtuseni.

vahelduwoolu-vahelüli; seile vahelüli vahelduvpinge
on füüsikaüstel pöhjustel kargem kui alaldatud pmge.
Vahelduwoolu-vahelüli ei kuulu käesolevas punktis
körgemapingeliste ahelate hulka ja tuleb,
nagu nöuab IEC 536-2 (Classification ofelectncal and

Markus l. Sna kuuluvad nt. isolatsioonimööteseadmed.

convertors / Part 2: Semiconductor seif commutated

Markus 2. Kui väljundpinge on suurem kui p. 411.1.1

electronic equipment wifh regard to protection against-

järgi lubatu, vöib seadme vastavust käesoleva puakti

electric shock / Part 2: Guidelmes to requirements for

nöuetele kontrolüda voltmeetriga, miUe sisetakistus on

protection against electric shock), eraldada
toiteahelatest kaitseeraldusega.

vahemalt 3000 0; möötmisd ei tohi väljundklemmide pmge ületada p. 411.1.1 järgi lubatavat väärtust.
411.1.2.5 Teisaldatavad kaitseväikepingeallikad nt. kaitse-

väikepingetrafod ja mootorgeneraatorid peavad
rahuldama II kaitseklassi seadmete vöi nendega
isolatsiooni poolest samaväärsete seadmete
kasutamisel esitatavaid kaitsenöudeid (vt. 413.2).
411.1.3 Vooluahela ehitus

SELV- ja PELV-ahelate juhid tuleb üldiselt paigutada
muude ahelate juhtidest eraldi. K.ui see ei ole' vöima-

lik, tuleb kohaldadaühtjärgmistestvötetest:
® SELV- ja PELV-ahelate juhid kaitstakse peale
pöhüsolatsiooni isoleerkatte abu;
• SELV- ja PELV-ahelate juhid eraldatakse muu
pingega ahelate juhtidest kaitsemaandatud
metallvarje vöi -kattega;

olema eraldatud mi üksteisest lcui ka muudest ahelatest

r SELV- ja PELV-ahelate juhid vöivad koos teiste,
muupingeüste ahelate juhtidega olla ühes ja samas

isolatsiooni abil, mis vastab vähemalt kaitseväike-

paljusoonelises kaabüs vöi muus juhisüsteemis.

pmgetrafo primaar- ja sekundaarmäMse vaheüsele

SELV- ja PELV-ahelate juhid peavad sei juhul aga
käs igaüks eraldi vöi köik koos olema isoleeritud

411.1.3.1 SELV- ja PELV-ahelate pingestatud osad peavad

isolatsioonile.

vastavalt seile juhisüsteemi suurimale pingele.
Markus l. See nöue ei keela PELV-ahela ühendamist
maaga(vt. 411.1.5).

Markus. Esimesel ja teisel juhul on küUaldane, kui iga
juhi pöhüsolatsioon vastab seile ahela pingele, miUesse

Markus 2. Ka releede ja kontaktorite, abiahelalülitite

ta kuulub.

jms. körgemapingeliste ahelaosade vaheline isolatsioon peab vastama vähemalt kaitseväikepmgetrafo
primaar-ja sekundaarmahise vahelisele isolatsioonüe.
1.0
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411.1.3.3 SELV- ja PELV-süsteemide pistikud ja pistikupesad

BEI 3-4; 1994
411.1.4.3 Kui nimi-vahelduvpinge on üle 25 V vöi pulsatsiooni-

peavad vastamajärgmistele nöuetele:

vaba mmi-alalispmge üle 60 V, tuleb puutekaitseks
kasutada

• pistilcud ei tohi sobida muude pingesüsteemide
pistikupesadesse;
• pistikupesadesse ei tohi sobida muude pingesüsteemide pistikud;
• pistikupesades ei tohi oüa kaitsekontakte.

• katteid vöi kesti kaitseastmega vähemalt IP XXB
(s.t. enamasti vähemalt 2XB - EE) vöi
• isolatsiooni, mis talub l min kestel teimivahelduvpiaget 500 V.

411.1.4 Nouded maandamata kaiteeväikepingc- (SELV-)

Kui mmi-vahelduvpinge ei ole üle 25 V vöi

ahelatele

pulsatsioonivaba nimi-alaüspmge üle 60 V, ei ole

puutekaitset üldiselt tarvis. Mönedes väüsoludes vöib
see süsld osutada vajalibiks (seile satte täpsem

411.1.4.1 SELV-ahelaid ei tohi uhendada maaga, ega muude

ahelate pingestatud osade ega kaitsejuhtidega.

sönastus on väljatöötamisel).

411.1.4.2 Pingealteid juhtivaid osi ei tohi mitte mingil eesmärgü
ühendada

Markus. Pulsatsioonivabaks loetakse alalispinget,

• maaga,

nulle pulsatsioon ei ületa 10 % pinge efektüvväärtusest. Pulsatsioomvabal alaUspingel 120 V ei
ületa pinge amplituudväärtus 140 V, pingel 60 V ei

• muude ahelate kaitsejuhtidega ega pingealdiste

ületa see aga 70 V.

juhtivate osadega,
• körvaüste juhtivate osadega, välja arvatud juhud,
mil elektriseade on oma ehitoise töttu nende

411.1.5

Nouded maandatud kaitseväikepinge- (PELV-)
ahdatcle

osadega uhendatud. Viimasel juhul tuleb tagada, et
need osad ei saa sattuda pinge aüa, mis ületab

Kui ahelad on maandatud ja kui ei nöuta p. 411.1.4

punktis 411.1.1 sätestatud väärtuse.

kohase SELV-süsteemi kasutamist, peab süsteem
rahuldama punktide 411.1.5.1 ja 411.1.5.2 nöudeid.

Markus. Kui SELV-ahela pingealtid osad vöivad
sattuda juhusUkult vöi ettenähtult kokkupuutesse

411.1.5.1 Puutekaitsena tuleb ette näha

muude ahelate pingealdiste osadega, ei söltu kaitse
elektrilöögi eest enam ainuüksi SELV-ahela kaitsest,
vaid muude ahelate piugealdiste osade puutekaitseviisidest.

• katted vöi kestad kaitseastmega vähemalt IP XXB
(s.t. enamasti vahemalt 2XB - EE) vöi
• isolatsioon, mis talub l min kestel teimi-

vahelduvpmget 500 V.

12
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411.1.5.2 Pimkti 411.1.5.1 kohast puutekaitset ei ole vaja, fari

EEI 3-4:1994
4l l .3.2

seadmestik paikneb potentsiaaliühtlustusega alal, kus-

juures pmge ei ületa

Kaitsena otsqmute eest taleb ette näha

• 25 V vahelduwooiul ega 60 V pulsatsioomvabal

a kaitsekatted ja -kestad vastavalt punküle 412.2 vöi

alalisvoolul, kui seadmestik pailaieb kuivas raumis,

» isolatsioon, mis vastab primaarahela teimipmgele.

mffles ei ole suuri (üumkehaga ulatuslikult kokku
puutuda vöivaid) puutevöunalikke pingestatud

Kui FELV-ahelasse kuuluva seadme isolatsioon ei

pindu;

vasta primaarahela teimipmgele, tuleb puutevöimaüke

mittejuhtivate osade isolatsiooni paigaldamisel sei

•6V vahelduwoolul ega 15 V pulsatsioonivabal

tugevdada, et ta taluks l min kestel temü-

alaHsvoolul köigil muudel juhtudel.

vahelduvpinget 1500 V.
Märhis. Ahelad vöib toiteallika sobival
Märhis. Nünetatud väärtus vöib uute rahvusvaheliste

vüsü maandamise teel.

isolatsioonikoordmeerimisstandardite väljatöötamisel
muutuda.

4l 1.2
411.3.3

Väljatöötaumsd.
411.3

Puutepingekaitse tuleb realiseeddajärgmiselt:

411.3.1

• kui primaarahelas on k^utatud mönda punktis
413.1 mmetatud kaitsevüsidest, tuleb FELV-ahela

Kui talifluslikel pöhjustel pmgepiirkonda I
kuuluvat väikepinget, kuid mitte köik punkti 411.1
kohased SELV- vöi PELV-kaitsepinget puudutavad
nöuded ei ole täidetud, ja kui SELV- ega PELV-

pingealüd juhtivad osad ühendada primaarahela
kaitsejuhiga; see ei takista FELV-ahela pingesta-

tud osade ühendamist primaarahela kaitsejutoga;
• kui primaarahelas on kohaldatud punlitis 413.5

süsteemi kasutamine ei ole tingimata vajaiik, tuleb

nimetatud kaitseeraldust, tuleb FELV-ahela

otse- ja kaudpuutekaitse tagada pimktide 411.3.2 ja

pmgealtid juhtivad osad ühendada primaarahela

4113.3 kohaselt. Sellist ahelat nimetatakse talitlus-

maandamata potentsiaaliühtlustusjuhiga.

väikepinge- ehlcFfLF-ahelaks.

4l 1.3.4 Pistikud ja pistikupesad
Markus. Talitlusväikepinget kasutatakse nt. trafodes,

releedes, kaugjuhtumslülitites ja kontaktorites, mille

FELV-süsteemi pistikud ei tohi sobida ^muude pinge-

ahelate isolatsioon körgemapmgeliste ahelate suhtes ei

süsteemide pistikupesadesse ega muude pingesüstee-

pmugi vastata kaitseisolatsiooni nöuetele.

mide pistikud FELV-süsteemi pistikupesadesse.

14
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412

KATTSE OTSEPUUTE EEST

412.1

Kaitee pingestatud osade isolcerimise teel

BEI 3-4:1994
• vastavaid et ega

ei
•

Isolatsioon peab takislama pingestatud osade

et

et ava kaudu osi ja et

igasugust puudutamist.
Pingestatud osad peavad üleni olema kaetud

osi

puudutada,

ei tohi tahflikult teha.
412.2.2

puudutatavate ja

isolatsiooniga, mida ei saa maha vötta ilma seda

ulapumad peavad vastama vähemalt

rikkiunata.

EP4X.

Tehasetootelise seadme isolatsioon peab vastama

ja olema kinnitatud

seadme kohta kehtivate standardite nöuetele. Muude

tugevad ja vastupidavad, et nöutav

seadmete isolatsioon peab riknemiseta taluma temale

nöutav osadeni

käidu ajal möjuda vöivaid mehaamlisi, keemilisi,
elektrilisi ja soojusükke toimeid. Värv- ega emailkatteid ei saa tavaliselt lugeda turvaliseks isolatsioomks.

oludes, välisfaktorite toünet,
412.2.4

Km vöi osi on tarvis vöi

tohib see oHa vöimalik

Markus. Kui isolatsioon moodustatakse paigalduse
ajal, tuleb seile kvaliteeti kontrollida samasuguse
teimiga nagu tehasetooteliste seadmete isolatsioonikontroUil.

412.2 Kaitse katete ja kestadc abil
Kaitsekatted ja -kestad peavad takistama pingestatud
osade igasugust puudutamist.
412.2.1 Pmgestatud osad peavad olema sellises kestas vöi

• vötme vöi töömstaga;
•

vöi

väljalülitamist, kusjuures taassisselüiitamine
tohib oüa vöunalik vöi
tagasiasetamist;
» olemasolul, mis vähemalt

IP 2X
puudutamist; seile körvaldamiue tohib oUa
vöimalik ainuüksi vötme vöi tööriista abil.

sellise katte taga, mis tagab vähemalt kaitseastme
IP 2X. Kaitseaste vöib olla madalam, kui suuremad
avad tekivad osade vahetamisel nagu nt. mönedes
lambi-, pistiku- ja kaitsmepesades vöi kui neid on vaja

elektriseadme nöuetekohaseks talitluseks. Neiljuhtudel
tuleb

Tökked peavad takistama pingestatud osade
juhuslikhi puudutamist, kuid ei pruugi takistada
tahtlikku puudutamist tökke eiramise teel.
~"7 '"^ >,/-""

^-'{ \/

&
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412.3.1 Kaitsetöke peab taldstama
• urimese juhnsKkku kä.undimist
VÖl

• pingestatud osade juhusükku puudutamist, km
pingestatud elektriseadmeid
tavalisel vüsil.

412.3.2 Töket vöib ihna vötme vöi
tööriistata, ta olema et

ei saa eemaldadajuhuslitailt.
412.4

1,25 m

ted

Kaitse pingestatud osade paigutamise tee! väljapoole
puuteküündivust on moeldvd üksnes nende juhuslihi
puudutamise takistamiseks.

412.4.1 Üheaegselt puudutatavad eri potentsiaaliga osad ei tohi
oUa teineteisele Ugemal kui puutekuündivus.
Märhis. Kahte osa loetakse üheaegselt puudutatavaks,

kui nad ei ole teineteisest kaugemal kui 2,50 m (vt.
Puuteküündtvuspiir

joon. 4l A).

Joon. 4l A. Puutekuündivuspürkonna möötmed:

S pinnaala, miHel mimest vöib lugeda asuvaks

18
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Kui tavaline on

mingi mille on kui
IP 2X (nt. vöi vörkpmdega),
puuteküündivust

413.1

puutekäändivusdks 2,50 m S, arvestamata vahetökked, imlle on

Toite automaatne väljalülitamine peab takistama sedavörd suure ning sedavörd kestva puutepinge tekki-

kuiIP2X.

mist, et see vöiks olla inimesele ohtlik (vt. IEC 479-1,

Effects ofcurrentpassing through the human bocfy).

Markus. Puuteküündivuse all

miUeni immene kü&nib
(tööriista,redditvms.)

See kaitseviis eeldab maandussüsteemi, kaitsejuhnde
ja kaitseaparaatide omaduste omavahelist sobitamist.

kus töö vöi
juhtivate
ja 412.4.2 nöutud

Täpsemad nöuded ja IEC 479 alusel saadud

möötmete vörra.

dobimendis "A/feasures against indirect contact by

söltwused esitatakse IEC hrvandatavas teabeautomatic disconnection ofthe s'uppty"

aänl
Alalisvoolusüsteemide kohta käivad lisanöuded on
Rikkevoolukaitse on möeldud amuüksi muude

väljatöötamisel.

otsepuutekaitsevnside täienduseks.

412.5.1 Rikkevoolukaitselülitit, mffle mmirakendusvool ei ole
muude otsepuute vasto kasutatavate kaitseviiside törkel

Käesolev punkt käsiäeb .kaitsele esitatavaid
üldnöudeid. Kaitse eripärasusi eri maandussüsteemide

vöi käitaja ettevaatamatose korral.

korral vaadeldakse punktides 413.1.3 ... 413.1.5.

üle 30 mA, loetakse üsakaitseks, mis peab toumma

412.5.2 Rikkevoolukaitset ei tohi kasutada ainsa kaitseviisina

413.1.1.1 Toite väljalülitamine

ja tema kasutamine ei vähenda vajadust paragrahvides
412.1...412.4 mmetatud kaitsevüsidejärele.

Puutepingekaitseks kasutatav kaitseaparaat peab
automaatselt sedavörd küresti kafkestama kaitstava

ahela toite, et isolatsioonirikke korral tekkiv
puutepmge, kui see ületab vahelduwoolul 50 vöi
pulsatsioonivabal alalisvoolul 120 V, ei kestaks eri
juhtivate osade üheaegsel puudutamisel ohtlikult kaua.

20
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Mönikord vöidakse
pikemat, enimalt 5 s pikkust (vt.

413.1.2

413.1.3.5).

413.1.2.1 Peapotentsiaaliühtlustus

Markus l. Elektrienergia tootmis-ja jaotussüsteemides

vöidakse lubada käesolevas alapunktis

Igas ehitises tuleb peapotentsiaaUuhflustusjulu abil
kokku ühsndadajärgmisedjuhtivad osad:

suuremat puutepinge väärtust ja kestust.

• peakaitsejuht;
Markus 2. Eripaigaldistes ja -oludes vöidakse nöuda
puutepiage väiksemaid väärtusija kestusi (vt. osa 7).
tAärkus 3. FT-juhistikus ei ole
lüütamine esimese rikke korral vajalik (vt.

• peamaandusjuht vöi peamaandusklemm;
• ehitist veega, gaasiga vms. toitvad tomd ja nende

tarindid;
• metaüosad niug, tau vöimalik, keskkutte- ja
ventilatsioomseadmestilaid.

413.1.5).
M.ärkus 4. Käesoleva alapunkti
vahelduwoolul sagedusega 15... 1000 Hz ja

Väljastpoolt ehitist tulevad juhtivad osad tuleb
ühendada potentsiaaliühtlustasjuhiga vöimaülailt
sisenemiskoha lähedal.

411.1.4.3 määraäetud pulsatsioonivabal alatisvoolul.
Peapotentsiaaüühdustusjuht peab vastama pfk. 54
413.1.1.2 Kaitsemaandus

nöuetele.

Pingealtid juhtivad osad tuleb uhendada kaitsejuhiga
vastavalt kasutatavale maandussüsteemile.

Üheaegselt puudutatavad osad tuleb übe ja
sama maandussüsteemiga käs eraldi, rühaiakaupa vöi

Peapotentsiaaliühdustusjuhiga ühendatakse ka sidekaabüte metaUmauäid, nuüeks aga tuleb saada nende

kaablite valdajate vöi käitajate nöusolek.
413.1.2.2 Lisapotentsiaaliühtlustus

ühtse kogumina.

Markus. Nöuded maandustele ja kaitsejuhtidele vt.
pfk. 54.

Kui ehitises vöi seile osas ei saavutata alapunkti
413.1.1.1 nöuetele vastavat automaatset väljalüUtust,

tuleb kasutada kohalildm potentsiaaliuhäustust; punkti
413.L6 kohaselt nimetatakse seda lisapotentsiaaliühtlustuseks.

22
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Märhis l. Vaatamatä vöib

toite automaatne väljalülitamine vajalikuks

bis nad vöi

muudel pöhjustel nagu nt.
jms.

&4ärkus 2. Lisapotentsiaaliühtiustus vöib

(PEN-juht) mi km ka

paigaldist, seUe osa, vöi

hai

on

Markus 3. Erioludes vöidakse
sele esitada lisanöudeid (vt. osa 7).

(vt
el
aja

ja

ja

413.1.3.1 TN-süsteemis tuleb köik juhtivad

vöi

ja

osa

ühendada jaotussüsteemi

juhtide kaudu, mis iga vöi
generaatorijuures vöi nende läheduses.

's AJ:s-2<-/0

Z,

mis

ja

Jaotussüsteemi vahetult maandatad on
üldiselt sästeemi neutraalpunkt. Kui ei ole vöi
kui seda ei saa kasutada, tuleb

Ja

VOOl,

A

ln-

aja km on

juures maandada üks faasijuhtidest. Seejuures ei tohi
faasijuht mmgil juhul tomuda PEN-juhina (vt.

5

413.1.3.2).

[/o

Markus l. Kui on olemas töhusaid

TabeMlA.

tuleb soovitada, et kaitsejuhid vöimalust

4l

mööda selliste punktidega. Samuti soovitada

vöünaUkult ühtlase jaotusega
(kordusmaandusi), et kaitsejuhi potentsiaal
puhul vöimalikult lähedaseks maa potentsiaalile.
Suurtes, eriti aga körgetes ehitistes, kus kaitsejuhi
kordusmaaadamine ei ole vöimalik, tuleb sobvitada

kaitsejuhi ja körvaliste juhtivate osade valielist
potentsiaaliühtlustust, mis annab sama tulemuse.

24
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Markus l. Nnmpmgete korral, mis tabelis

toodutest IEC 38 esitatud vörra,
lubatavat väljalülitumisaega

b) jaotukeshises on kasutusel potentsiaaüühflustus,
mis haarab samasuguseid juhtivaid osi
peapotentsiaaüütrtlustus ning rahuldab vümasele

tabeli-mmipmge korral (nt.

alapunktis 413.1.2.1 esitatud nöudeid.

220/380 ja 240/420 V aega
230/400 V).
EE märkus. Pingetel 230 ja 400 V on
tolerantsid ±10 % mmipingest ehk absoluutväärtus-

Märhis. Vt. ka alapunkti 413.1.3.9 märkus.
413.1.3.6

Kui alapunkäde 413.1.3.3, 413.1.3.4 ja 413.1.3.5

nöudeid ei saa täita lügvoolukaitse kasutamisega, tuleb

tena 207 ... 253 ja 360 ... 440 V.

kohaldada alapunktile 413.1.2.2 vastavat lisa-

potentsiaaliühflustust vöi kasutada rikkevoolukaitset.
Markus 2. Vahepealsete nitmpmgete korral vöetakse

lubatav väljalülitumisaeg nagu
mimpinge korral.

413.1.3.4 Eriti ohdised on tabeU 4l A pnrangud väljalülitusajale
alapunkti 413.1.1.1 nöuete täitmiseks tarvitilümde
korral, mis toidavad otse vöi pistikupesa kaudu
käeshoitavat vöi käidu ajal teisaldatavat I klassi seadet.

413.1.3.7

Paigaldistes, nuües vöib teüdda faasijuhi maaühendus
(nt. öhulümdes), ei tofai kaitsejulitide ja nendega
ühendatud pingealdiste juhtivate osade pinge maa vöi
maaga ühendatud körvaliste juhtivate osade suhtes
ületada maaühenduse korral 50 V; seega peab olema
täidetud tmgimus
R,
R.

413.1.3.5 Pea- ja rühmatoiteliüude korral ei tohi väljalüütumisRß

aeg olla ule 5 s.

<

50
U,-50

köigi maanduselektroodide resulteemv ühme
maandustakistas

Tarvitüüni väljalülitumisaeg vöib olla üle tabelis 4l A
esitatud väärtuse, kuid mitte üle 5 s, kui lün toidab
üksnes kohtkmdlaid seadmeid. Kui mingi peatoitelmu
vöi jaotuskeskuse kaudn toidetakse tamtiliini, mis
eeldab tabeüle 4l A vastavat väljalulitumisaega, peab
olema täidetud vähemalt üks järgmistest nöuetest:

Rp

kaitsejuhiga ühendamata, vöimalikku maaühendusahelasse kuuluvate körvaüste juhtivate
osade vähim oletatav maandustakistus maaühenduskohas

u,

nimipmge maa suhtes V

413.1.3.8 TN-süsteemis vöib kasutadajärgmisi kaitseseadmeid:

a) kaitsejuhi takistus jaotuskeskuse ja seile pimkti
vahel, imües kaitsejuht on uhendatud peapotentsiaaü-

• üigvoolukaitset (sulavkaitsmeid vöi kaitselüliteid),

ühtiustussüsteemiga, ei ole suurem kui

• nkkevoolukaitselüliteid.

Z.x50/[/„ 0;
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d tohi aga TNkm
ei

R^x 1^50

tohi olla
s.t.

ja

ja

ette

Q

4

A

Kui

Kni
on
ei

mi

vöib

ole osi vaja

(vt. BEC

on
TTp.

1008-1 current
overcurrent for

and uses (RCCB 's) / l: ja
IEC 1009-1 current circuit-

Markus.

with overcurrent for

vöib

cmd uses (RCBO's) / l:
General mies). Et

vöib

®

a (vt. 413.2).

oUa l s.

on

ie

lügvoolu- vm. tuleb

Kui on liigvoolukaitse, vöib
varianti:
•

rniUe

(mitmeastmelise
see iga

pmgealdistejuhtivate kohta
Neutraalpunkt, seile puudumisel aga iiks trafo vöi
faasijuhtidest, tuleb

on

vooluga; seljuhul Iy all voolu,

väljalülitumine tommb 5 s
jooksul;
» hefktoimelist sei juhul on la
vool, rniUe korral hetkväjalüMtamme on kindel.'

EE märkus. S-tüüpi kaitselüliteil (S selective)
on rakendusaeg suurem tan hetktoimeHstel

kartselälititel ja vöib mönel lüütituübil olla
määral reguleeritav.
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kasutada punktile 413.1.6 vastavat lisapotentsiaaU-

Markus. K.m lügpingete vöi pmgeköikumiste
vähendamiseks tuleb maandamist üle taldsti

ühflustust.

vöi tetusneutraalpunkti, ei tohi see vöte olla vastuolus

413.1.4.3 Kui alapunkti 413.1.4.2 nöuet ei saa täita, tuleb

paigaldise puutepingekaitse nöuetega.
413.1.4.4 TT-susteemis vöib kasutadajärgmisi kaitsese^imeid:

• rikkevoolukaitselülitsid,
• üigvoolukaitset.
Märhis l. Lügvoolukaitset saab TT-sästeemi kaudpuute- (puutepinge-) kaitsena kasutatada amult väga
väücese takistuse RA (vt. 413.1.4.2) korral.

,1.5.3 Pingealtid juhtivad osad tuleb maandada käs omaette,
rühmiti vöi ühtse kogumina. Seejuures peab olema
täidetud tmgimus
R^xl,<50
RA pingealdiste juhtivate osade resulteerav
maandustakistus 0

Id esimese nkke rikkevool A faasijuhi ja pingealti
juhtiva osa vahel rikkekoha takistust arvesta-

Märhis 2. Rikkepingekaitset vöidakse kasutada eri-

mata. Voolus la on arvesse vöetud seadmestiku

juhtumeü, nul eeüumetatud kaitseid kasutada ei saa.

lekkevoolja resulteeruv maandustakistus.

413.1.5 rr-susteemid

M'ärhis. Suurtes, eriti aga körgetes ehitistes vöib

413.1.5.1 FT-süsteemis peavad paigaldise pingestatud osad

olema maast isoleeritud vöi ühendatud maaga üle

kaitsejuhi otsene ühendamine maanduselektroodiga
olla vöimatu. Sei juhul vöidakse pingealdis osa
maandada kaitsejuhi, pingealti osa ja körvaüste

käUalt suure takistuse. Sellme ühendus vöidakse ette

juhtivate osade potentsiaaliühflustuse kaudu.

näha susteemi loomulikus vöi tehisneutraalpunkäs;
vümane vöib olla uhendatud ka otse maaga, kui

413.1.5.4 Kui FT-süsteemi kasutatakse toite pidevuse tagamise

summaame nuüjärgnevustaldstus on käüalt suur. Kui

eesmärgü, peab selles olema isolatsioomkontroUi-

neutraalpunkti ei ole, vöidakse takistase kaudu maaga

seade, mis reageerib esunese rikke tekknnisele

ühendada üks faasijuhtidest;

pmgestatud osa ja pmgealti osa vöi maa vahel,
rakendades tööle nahtava vöi kuuldava signaali vöi

Üksilankke korral on pingealtisse juhtivasse osasse vöi

mölemad.

maasse kulgev vool väike ja kui 413.1.5.3 nöuded on

täidetud, ei ole toite automaatae väljalülitamine
vajaUk. Kahe rikke üheaegse tekke vöimalusel tuleb
aga kasutada meetmeid elektrilöögiohu vältimiseks.

Kui kasutatakse mi kuuldavat kui ka nähtavat signaali,

vöib ette näha kuuldava signaaü väljalülitamise
(kviteerimise), nähtav signaal peab aga säilüAa nüsatnäkaua kui rike.

413.1.5.2 Paigaldise ükski pingestatud osa ei tohi olla otseses
ühenduses maaga.

Markus. Esimene nke soovitatakse körvaldada mi
ruttu kui vöünalik.
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Nimetatud seadmed peavad olema vantötatud

kaitseisolatsiooai tähisega [Dj.
413.1.6.1 LisapotentsiaalmMustosega tuleb

elektriseadmete köik uheaegselt pingealtid ja körvaüsed juhtivad osad. Kui saab, tuleb
ühendada ka ehitise raudbetoontarindite armatuiu-.

Potentsiaaliuhtlustussüsteem tuleb uhendada kogu
seadmestiku (sh. pistikupesade) kaitsejuhisüsteemiga.
413.1.6.2 Kui lisapotensiaaliühflustuse töhusus vöib tekitada
kahtlusi, peab üheaegselt puudutatavate pingealdiste ja
körvaliste juhtivate osade vaheline takistus vastama
nöudele

R<50/7, ß
la kaitseseadme rakendusvool A (rikkevoolukaitseluüti puhul mmirakendusvool, lügvoolu-

kaitsel rakendusajale 5 s vastav vool)
413.2 Kaitseisolateioonil poMncv
Kaitseisolatsioon peab takistama ohtliku pinge teket
elektriseadme puutevöimalikel osadel pöhiisolatsioom

413.2.1.2 Lisaisolatsiooni kasutamine; seBine isolatsioon

kohale seadme paigaldamise ajal lisaks
pöhüsolatsioomle seüiselt, et ta tagaks alapunkäle
413.2.1.1 vastava kaitse. Peale seile peab
üsaisolatsioon täitma punktide 413.2.2 ... 413.2.6
nöudeid.
Afärkus. Lisaisolatsiooniga seadmete kestade välis- vöi

sisepinnale, nähtayjde kohale tuleb paigutada
maanduskeelumärk ^).
413.2.13 Tugevdatud isolatsiooni kasutamine; seUine isolatsioon asetatafcse seadme paigaldamise ajal isoleerimata pingestatud osadele seUiselt, et ta tagaks
alapunktile 413.2.1.1 vastava kaitse. Peale seUe peab

tugevdatud isolatsioon täitma punktide
413.2.2 ... 413.2.6 nöudeid. SeUme isolatsioon on

lubatud ainult sei juhul, kui ei saa kasutada
kahekordset isolatsioom.

rikke korral.
413.2.1 Kaitse tuleb reaUseerida alapimktides 413.2.1.1,
413.2.1.2 vöi 413.2.1.3 esitatud vüsidel.
413.2.1.1 Järgmiste staudardikohaselt valmistatud, tätustatud ja
tüüpkatsetatud elektriseadmete kasutamme:

• kahekordse vöi tugevdatud isolatsiooniga (n klassi)
elektnseadmed,

Märhis. Tugevdatud isolatsiooniga seadme kesta

välis- vöi sisepinnale nähtavasse kohta tuleb paigutada
maanduskeelumärk <X).
413.2.2 Kui elektnseade on käiduvahms, peavad tema köik
juhtivad osad, mis on pingestatud osadest isoleeritud
üksnes pöhüsolatsiooniga, paiknema isoleerkestas
kaitseastmega vähemalt IP 2X.

• täisisoleeritud tehasetooteUsed lüütuskilbid, -kapid
jms. (vt. nt. IEC 439-1, Low-voltage switchgear
and controlgear assemblies / Type-tested and
partially type-tested assemblies).

34
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413.2.7 juhtivaid osi ei tohi
Kui aga
möeldud toite-

voib

ja

neue

Värv, ega

ei Vöib aga
lau see on

ja tan

olema sobival

vüsil
osi ega ei
kui see ei ole

Markus.

(pindvahed
vt. IEC 664 for
-vo.

[3.2.8

ei

taiitlust.

Km ei ole
ei ole

6
et

ei

Läbi ei osi,
vöiks ei. tohi
oUa mille
Kasutuspaiga isoleerimine peab takistama selliste
osade üheaegset puudutamist, • mis pöhnsolatsiooni
M.ärkus. Kui läbi

413.2.6

riknemisel vöivad omandada erisuguse potentsiaah.

vöi jätkulüü (nt. ajam), see

0-klassi elektriseadmeid vöib hisutada alljärgnevate

seUiselt, et see ei

punktide nöuete täitmisel.

Kui isoleerkesta vöi tööriista vöi
vötmeta, peavad köik juhtivad vöi

Pingealtid juhtivad osad selüselt, et
immesed ei

luukide avamisel muutuvad puutevöimalikeks,

IP 2X
juhuslikku
vöimalik abil.

36
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• ja, körvalist juhtivat osa,

kui vöib pöhuso-
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413.3.2 Isoleerimise teel kaitstud kasutuspaigas ei tohi oUa
kaitsejuhte.

413.3.5 Köik kasutuspaiga isoleerimisvötted peavad olema
püsivad ja neid ei tohi saada teha ebatöhusaks. Nad
peavad tagama pnsava kaitse ka teisaldatavate

413.3.3 Punkti 413.3.1 nöuded on rahuldatud, kui ruumi

elektriseadmete kasutamisel.

pörand ja seinad on isoleemiaterjaUst nmg kui

vähemalt üksjärgmistest tmgiruustest on täidetud:

M'ärkus l. Kui elektripaigaldise järelevalve ei ole
küüaldane, tuleb pöörata tähelepanu ohule, et seüesse

a) pingealtid juhtivad osad on paigutatud uksteiseät
ning körvaüstest juhtivatest osadest püsavalt kaugele;

vöidakse hiljem lisada muid juhtivaid osi (nt.
teisaldatavaid I Massi elektriseadmeid vöi körvalisi

kaugus kahe osa vahel loetakse püsavaks, kui see on

juhtivaid osi nagu nt. metaü-veetomsid). Seile

vähemalt 2 m; väljaspool puutekuündivust, voib seda
vahemaad vähendada 1,25 meetrim;

tagajärjel vöib punkti 413.3.5 nöue osutuda

b) pingealdiste ja köwaüste juhtivate osade vahele on
paigutatud töhusad tökked; tökkeid loetakse püsavalt
töhusaiks, kui ole nende {murdjooneliseli) möödetav
kaugus vastab punkri a nöuetele; tökkeid ei tohi
ühendada maaga ega pingealdiste juhtivate osadega;
vöimaluse korral peavad nad olema isoleennaterjalist;

c) körvaüsed juhtivad osad on isoleeritud; isolatsioon
peab olema mehaamliselt küllalt tugev nmg ta peab
tahuna temüpmget vähemalt 2000 V; lekkevoolei tohi
normaaltaütlusel ületada l mA.

mittetäidetuks.
Markus 2. Tuleb tagada, et uüskus ei saafcs möjutada
pöranda ega seinte isolatsiooni.
413.3.6 Vastavate vötetega tuleb tagada, et körvaUne juhtiv osa

ei saaks edastada potentsiaaü väljapoole isoleeritud
kasutuspaika.
413.4 Kaitse kohaliku maast eraldatud potentsiaaB-

uhtlustuse abil
Kohalik maast eraldatud potentsiaaliuhtlustus peab
takistama ohtliku puutepinge tekkimist.

413.3.4 Isoleerpörandate ja -semte takistus peab igas

vöimalikus möötepmriktis vastavalt osa 6
möötemeetoditele olema vähemalt

• 50 kü , kui paigaldise nmupmge ei ole üle 500 V,
• 100 kß , kui paigaldise nimipmge on üte 500 V.
Markus. Kui takistus on kasvöi ühes punlctis nöutavast

väiksem, tuleb pörand ja seiuad lugeda
puutepingekaitse seisukohast körvahsteks juhtivateks
osadeks.

38

413.4.1 Köik uheaegselt puudutatavad pingealtid ja körvaüsed
juhtivad osad trieb omavahel potentsiaaUühäustusjuhi
abil ühendada.
413.4.2 Kohalik maast eraldatud potentsiaaliühtiustussüsteem
ei tohi ei otse, pingealdiste ega körvaliste "juhtivate'
osade kaudu oUa ühendatud maaga.
Markus. Km seda nöuet ei saa täita, tuleb kasutada
toite automaatset väljalülitamist (vt. 413.1).
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Markus.

et

faji

ei
see
mis on

jubtami kohta, mil juhtiv, on

ja

§

süsteenuga.

413.5

nöudest:

Üksikvooluahela elektrilise
seisneb elektrilöögi juhtivate

•

§

osade puudutamisel, mis vooluahela pöhiisolatsioom
rikke korral vöivad sattuda pinge alla.

nad

ja

•

ja abil, mis

§ Km

abu {kaitseeraldus) on

ei tote

tau on

osi
.1.2 ei
kui 500 V.

iifie

tohi

otla

nöue.

.1.3

osi

ei

tohi

M'ärkus. soovitavafcä,

mmipingejajuhistitai
ei ule 100 000 Vmja
kui 500 m.

eriüst

m
Kaitseeraldatud
hea

vahel

dtii
onük

4-0
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on enti
jms.) ja mis

Ndd ei tohi

ja

ega

ja
on

Vt. p.

on

Kui
saa,

ei

mis

tsas

vöi

vöi

ja iga

H Hassi

vooluahel

Ühe

ei

tote
osi

korral, mil osa

ega

eri vöi
et

hiljemalt 4l A ajajooksul.

Märhis. Km

vöivad juhuslikult vöi
d söltu
vaid ka
kaitsevusidest.

42

Kui vooluahel on vötete

abfl püsavalt kaitstud kahjustuste ja isolatsioomrikete
eest, vöib alapunkti 413.5.1.1 vastavat

pingeaUikat kasutada mitme toitmiseks
tmgimusel, et köik alapunktide 413.5.3.1...413.5.3.<
nöuded on seejum-es täidetud.
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421
Inimesed, koduloomad, kohfldndlad ja
sellised kohfkindlad esemed, mis asuvad
elektnseadmete läheduses, peavad olema kaitstud

elektriseadmete kuumenemisest ja soojuskiirgusest
tuleneva kahjustusohu eest. Elektriseadmed ei tohi
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K-ui

vöib
vöi
ühtjärgmisest vöttest:

ega

omadusi,
•
•

•

taliflust.

kest;

•

vöi vöiksid

Markus, vt. pfk. 43.

mflle

ja

nad

ei tohi

oma
vöi

tulekahjuohtu.

et vastu

Märhis. vöib nt. 20 mm

nrille

Plefck- ega ei

vöib
vöi
mis pohjus•

vöi
talub

(nt. soojuse
on

soojusjuhtivusega;
• olema

materjaliga, mis talub
on väikese soojusjuhtivusega;

töttu) vöi soojuse (nt.
töttu),
püsavalt kohtkindlaist ja
et

normaal-

taliäusel ei ohtülcu temperatuuri toüne alla.

• peab paiknema selliselt, et soojus vöib
vabaneda ohutul kaugusel amest, mis
vöiks mmetatud temperatuuril kahjustuda.

Vöimalikud tugitarindid peavad olema väikese
soojusjuhtivusega.
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Km paiknev oMisel
määral pölewedelädm,
vedefflai ja

olevate

ei tote mis vöiks
pöletushaavu. Enimalt
on 42 A.

Märhis I. Vöidakse nt.

kasvöi

vöib 42 A

• valgumissuvendit, mis väjavalguvat

kaitstudjuhustiku

vedelikkuja

Tabelit 42 A ei mille puute-

•

ramm, mis on varustatud küllalt

on

nulle ventilatsiooniavad välja.
Märhis 2. Olulise

EE

vt.

705.

25 l.
42 A.
Markus 3. Väiksema koiral

juurde-

takistavad vedeliku väljavalgumist.

enimalt
normaaltaütlusel

Märfcus 4. Tulekahju korral on
tutest ohustatud pingetuks.

422.6 Paigaldamise ajal kohaleasetatava
taluma körgeimat elektriseadme poolt pöhjustatavat
temperatuun.

osa
kasutusviis

TaHfluse ajal

mater-

JäL

Metall

Muu

Kui ei ole kasutatud suttimist vältivaid ei
tohi kesta materjal olla pölev. Süttumst vältivateks
mimmaalmeetmeks vöib olla kesta katmme mittepöleva vöi vähemalt raskesti süttiva, väikese soojusjuhtivusega materjaUga.

46

TalMuse ajal puudutamist

Metall

vajav, kuid mitte käes-

Muu

temperatuur
°c

55
65
70
80

hoitav
Normaaltalitluse ajal puu-

dutamist mittevaiav

47

Metall

Muu

80
90

BEI 3-4:1994

EEI 3-4:1994

424

424.1.1

juhte tuleb kaitsta lügkoormuse (433)ja

seffine, et (välja
ei
töösse öhu vajalikn läbivoolu
öhu läbivool

lühise eest ühe vöi mitme automaatselt

väljalülitava Erandiks on juhtumid,
mil Uigvool on jaotise kohaselt püratud vöi nul
lügvoolu-kaitset ei saa kasutada. Lügkoormus- ja

automaatselt välja.
(nt.

ja
mis öhu

tolevad jaotise 435 nöuete kohaselt
omavahel sobitada.

J. juhte, mis on jaotise 433

öhukaualites.

tügkoommse loetakse

ka eest, puhul tekkiv lügvool on

ja

suurusjärgus lügkoormusvooluga.
Markus 2. K-ohaldamise vt. jaotis 473.

voi

Köigi vett vöi tootvate ja
lügkuumenemise. Kui ei
käiva nöuetele, tuleb
mis

Märhis 3. Käesoleva käivad ka

kohfkindlalt paigaldatud kohta.
Pamdkaablid, mis on kohfkmdla paigaldisega
pistikülienduse kaudu, vöivad oüa
üigkoormuse eest

söltumatult temperatuuriregulaatorist.
Et vältida vee röhu lubamatut töusu, tuleb ette
näha vaba äravooluava; kui vaba äravoolu ei ole, tuleb
seadmes veeröhupm-amisseadist.

4Q
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432.2 mis Ingkoormusvoolu

432
Kaitseseadmed peavad oma üldomadustelt vastama
paragrahvide 432.1... 432.3 nöuetele.

432.1
ka

mis

nii

Uksnes lägkoommse kaitsva kaitseseadme
rakendusaeg on tavaüselt pöördvördeline vooluga ja

kui

tema lahutusvöime voib oüa väiksem kui kaitse
paigalduskohas vöiv lühisvool. Kaitse peab
vastamajaotise 433 nöuetele.

Need kaitseseadmed peavad olema vöimelised välja
Mitama oma paigalduskohas teHdda vöivat lügvoolu,
seaUmlgas lühisvoolu. Nad peavad vastamajaotise 433
ja pimkti 434.3.1 nöuetele.

Sellistetcs kaitseseadmeteks vöivad olla
• lügkoonnusvabastiga varustatud kaitselülitid,
• kontaktorkaitselüliti koos sulavkaitsmetega vm.
taoline lügkoormuskaitse,

• liini kaitseks möeldud sulavkaitsmed (gG-tüüpi
kaitsmed).
Markus l. Kui kaitseseadme laliutusvöune ei vasta

tema paigalduskohas tekkida vöivale lülüsvoolule,
tuleb järgida p. 434.3.1 nöudeid.
Markus 2. Kaitseseadmed peavad vastama rahvus-

vaheliste standardite IEC 269 (Low-voltage füses),
IEC 898 (Circuit breakers for overcurrent protection

432.3

luMsvoolu

Uksnes lühisvoolukaitsena toimivat kaitseseadet vöib
kasutada juhtumeü, mil lügkoormuskaitse on
reaüseeritud muul vüsü vöi mil lügkoormuskaitset
jaotise 473 järgi ei vajata. SeUine kaitse peab olema
voimelme välja lüütama suurimat tema paigalduskohas
tekkida vöivat luhisvoolu nmg ta peab vastama jaotise
434 nöuetele.

Seüiseks kaitseks vöivad oüa
• lühisvooluvabastiga kaitselüliti,
• sulavkaitsmed.

Rööbiti uhendatud juhtide kaitsevüsid lügkoonnus- ja
lühisvoolude eest on esitatud peatülds 47.

for household and smular use) ja IEC 947 (Lowvoltage switchgear and controlgear) vöi nende alusel

koostatud Euroopa standardite (EN) nöuetele.
EE märkus. Kum nende standardite kehtestamiseni
Eestis vöib kasutada seadmeid, UMS vastavad teistele
Eestis kehtivatele standarditele.
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433
Uldist
Iga vooluahel tuleb vamstada lühisekaitsega, kat-

Iga vooluahel tuleb varastada liigkoormuskaitsega,

ahela lühisvoolu enne, kui see jiAtidele ja
lüdetele soojuslihiltjamehaaniliselt ohtlikuks.

mis Uigkoormusvoolu kui

töus jöuab juhtide isolatsioooi, liiteid,
vöi umbrust.

Markus. Seiles jaotises käsitletakse amult ühesama

vooluahela juhtide vahelisi metalMisi luluseid.

433.2 ja
Jutii peab rahuldamajärgmisi

Arvutuslik lühisvool tuleb paigaldise
vajalühis punktis. Määramine vöib toimuda mi

l) IB <. In ^ l.

2)J2 ^ 1,45 J,

arvutuse kui ka möötmise teel, kuid ka

IB

vooluahela arvutusük vool

I.

juhi kestvalt lubatav koormus (vt. jaotis

In

kaitseseadme mmi- vöi (reguleeritava

energiasüsteemist alusel.

korral) sättevool

LüMseiaitse rahuldama punktide 434.3.1 ja

kaitseseadme tmgrakendusvool (vool, mis

nöudeid.

kaitseseadme kindla rakendurmse aja
jooksul; vt. osa 2, temun 2.5.9)

Markus. Vörratused l ja 2 vöib pfltlikult kujul

4

l, 45 I,

434.3.1

Kaitseseadme lahutusvöime ei tohi oüa väiksem lau
tema paigalduskoha arvutuslik lühisvool.
Lalmtusvöune vöib olla väiksem, kui kaitseseadme

toitepoolel on teine, küllaldase lahutosvöimega
kaitseseade. Mölemad kaitseseadmed tuleb sei juhul
omavahel seUiselt sobitada, et koormusepoohie

kaitseseade ega kaitstavad juhid soojuslikult ega
Paragrahvi 433.2 nöuete täitmine ei taga ündlat kaitset
kauakesh^a, kuid voolust ,2 väiksema
lügkoormusvoolu korral. Seetöttu soovitatakse kaitstav

elektriahel projekteerida selliselt, et väikesed, kuid

mehaamüselt ei kahjustuks.
Markus. Mölema kaitseseadme sobitamisel vöib osutuda vajalikuks arvestada valrmstajatehase andmeid.

kauakestvad liigkoormused esineksid harva.
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434.3.2 Mis tahes vooluahelas tuleb lüliisvool

hfljemalt hefkel, mil juhid metaUilisel lühisel
saavutaksid oma emmalt lubatava temperatuuri.

Markus l. Kui Muse kestus on väga väike (alla 0,1 s)
ja kaitseseade on voolupiirav, tuleb arvesse ka
lühisvoolu aperioodilme komponent, mistöttu kon-utis

LüMstel, mille kestos ei ole üle 5 s, saab juhi enimalt
lubatava temperatuuri saavutamiseks kuluvat
(eeldades, et enne lühist oü. juhi temperatuur vördne
normaaltaUtlusel enimalt lubatavaga) arrotada

valemiga

t=(kxs/I)2

(k s) peab olema sum-em kui kaitseseadme valmistajatehase poolt antav lubatav kormtis I21.

Markus 2. Teguri k väärtused vöivad eeltooduist
ermeda

a väükeste ristlöigete korral (nt. alla 16 mm ),

t luhise kestus s

• lühisvoolu kestusel üle 5 s,

s juhi risflöige mm

• juhtide teistsuguste üidete korral,

I lühisvoolu ruufkeskmine väärtus A

k juhi tüübist olenev soojussalvestustegur
A s mm. , mi11e väärtus vöetakse alljärgnevast

tabeüst

• paljasjuhtide korral.
Soojussalvestusvöimet

iseloomustav tegur k os.

arvutatav valemiga

Juhi isolatsioon*
vöi tüüp

PVC (s < 300 mm2)
EPR, XLPE
Butüülkautsuk
Puutevöimalikud

paljasjuhtmed

Alg-

Löpp-

tem-

tem-

pera-

pera-

tuur

tuur

°c

°c

Cu

AI

70
90
85

160
250
220

115
143
134

76
94
89

TegurÄr
olenevalt juhi
materialist**
Asl/2mm-2

70

160

115

105

250

135
115

Mineraalisolatsioon ja

paljaslatid
Vaskjuhtide jooteliited

PVC - polüvmttüüdoriid, EPR - eteenpropeenkautsuk, XLPE - vörkstruktuuriga polüeteen
**

EEI 3-4:1994

Cu - vask, AI - alumümum
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k!=

\c(ß+WLW^e-=^-)
Ao ^ ß+0.

k

soojussalvestustegur A s m

c

ß

'juhi mahu-erisoojus J / (m K)
juhi takistuse temperatuuriteguri pöördväärtus K

Pzo

juhi eritalistus temperatuuril 20 °C ß m

0,

juhi arvutuslüc algtemperatuur "C

öf

(mdeks i sönast initial. - EE)
juhi enimalt lubatav löpptemperatuur OC
(indeks/sönast^na/. - EE)

MaterjaUkonstandid ß, c ja /%o
Matetjal
Vask
Alumümum

_^_K_

234,5

228

55

c MJ/(m3K)
3,45

-M.

_p2o P.ßm

0,017241
0,028 264
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Arvutusliku algtemperatuuri ö, ja

i.2

löpptemperatuuri Qf oüd eelpool.

eri

Lügkoomms- ja lütosekaitse realiseerimisel eri
tuleb liigkoommskaitse valida
söltumatult jaotise 433, lühisekaitse aga jaotise

Markus 3. Lütosekaitseseadme nimivool vöib olla
suurem kuijuhi kestvalt lubatav koomiusvool.

nöuetejärgi.

Märhis 4. Käesolevas punktis

Lügkoormus- ja lühisekaitseseadmete omadused tuleb

pöhmevad standardfl IEC 724 (Guide to fhe short-

omavahel sobitada seUiselt, et lügkoormuskaitseseade

circuit temperature ümits of electnc cables with a

luhise korral (läbiva voolu soojusUtai toune,
keevitusnähtuste, elektrodünaamiüste jöudude tottu) ei

voltage not exceeding 0,6/10 kV).

kahjustuks.
Märhis. See nöue ei takista kaitse koordmeerimist

Ükssama lütesekaitse vöib rööbiti.
juhti, Smi on
valitud vastavalt juhtide paigaldusvüsile;

standardi IEC 947-4-1 (Low-voltage switchgear and
controlgear / Part 4: Contactors and motor-starters /
Section l: Electromechanical contactors and motor-

valihit ka pfk. 53.

starters) kohaselt.

Markus. Tuleb ka lühist, mis ei toimi

juhtidele.

436
JA

Juhid loetakse üigkoormus- ja lühisvoolude eest
kaitstuks, kui neid toidetakse aUikast, miüe vool ei saa.

ületada juhi kestvalt lubatavat voolu (nt. toitmisel
mönedest kölistitrafodest, keevitusm.uunduritest vöi

Kui jaotise 433 järgi valitud

päikesepatareidest).

lahutusvöime vastab
arvutuslikule luhisvoolule, on koormuspoolsed juhid
lühisvoolu kaitstud.
enti aga mn

lahutusvöime vöib lütosvoolude
mistöttu tuleb
m iärgi.
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ÜMist

44

LDGPINGEKATTSE

442

MADALPINGEPAIGALDISTE
AJUTISTE JA

Käesolevas jaotises käsitietakse amult järgmist nelja
siummaid ajutisi Uigpingeid tekitavat nähtust:

Sissejuhatavad

® körgepmgevörgu maaühendus; seile kohta käivaid
sätteid tuleb lugeda koos üsaga A;

442.1

• neutraali katkestus TN- vöi TT-madalpmgevörgus

Käesolevajaotise sätted ei kehti paigaldiste kohta, mis
aUuvad osaliselt vöi täielihjlt elektrivamstusorganisatsioonide erieesküjadele.

Alajaama körgepingepoole pingealteid osi ja
maanduselektroodi läbiv maaühendusvool vöib esile
kutsuda pingealdiste osade potentsiaaü. oluKse töusu
maa suhtes. SeUe potentsiaali {maaühenduspotentsiaali) väärtus oleneb

(446.6);
• juhusUk maaühendus FT-madalpmgevörgus

(447.7);
• lähis madalpingepaigaldises (442.8).
442.1.1 ja otstarre
Käesolev jaotis sätestab mimeste ja madalpingeseadmete kaitset madalpmgevörku toitva alajaama
körgepingepoole maaühenduste korral.

• maaühendusvooluväärtusestja
• alajaama maandusjuhtide ja maanduselektroodide

442.1.2 ja

takistusesf.

Madalpiagepaigaldises körgepmgevörgu maaühenduse
Maaühendusvool vöib seega pöhjustada

korral teüdv maaühendus- ja puutepinge ega nende

• madalpingevörgu juhistiku ja maa vahelise pinge

kestus ei tohi ületada joonisel 44 A vastavalt
köveratega Uf (mgl fault voltage) vöi Up esitatud

töusu, s. t. lügpmge tekkimist, mis vöib suurendada

väärtusi.

madalpingeseadmete isolatsiooni läbilöögiohtu,
• madalpingepaigaldise pmgealdiste osade ja maa

442.1.3 Lngpinge

vaheüse pinge töusu, mis vöib ohtükult suurendada
puutepmget.
Käesolevas jaotises möistetakse körgepinge aU pinget,

mis ületab IEC 449 II pmgepürkoima (vt. 2.2.1c) pure,

Tarbijate madalpingepaigaldistes körgepingevörgu
maaühendusel tekkiv tööstussageduslik üigpmge ega
seile kestus ei tohi ületada tabeUs 44 A toodud väärtusi
(Uo madalpmgepaigaldise mmipmge maa suhtes).

s. t. pinget üle 1000 V. M.adalpinge aU möistetakse

sellele vastavalt plaget kuni 1000 V.

Markus l. Tööstussagedusliku liigpinge all möeldakse
isolatsioonile rakenduvat tööstussageduslikku pinget.
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Märhis 2. Alajaama madalpmgeseadmetele vöib
lubada körgemat lügpinget, kui seadmete isolatsioon

on sellele ette nähtud ja vastab paragrahvi

BEI 3-4:1994
10000

t ms
500B

sätetele.

Tabd44A
Madalpmgepaigaldise lubatav lugpmge V

Kestus s

Uo + 250
üo + 1200

Üle5

2000

Kimi5

Markus l. Erijuhtumeü, nul suurim

l »80

on kestvalt suurem kui Uo (nt. faasijuhi

^

korral), tuleb see pinge täpsemalt
500

Märhis 2. TabeU esimest rida pika
väljaMitusajaga (nt. kaudu
maandatud) korgepmgevörkude, teist aga lühikese.

väljalülüusajaga (nt. vahetult neutraaliga)
körgepingevörkude puhul. Neis sisalduvad nöuded
määravad madalpingevörgu isolatsiooni vajaüku
vastupidavuse ajutistele lügpingetele (vt. IEC 664-1,

2W

in»

Insulation coordmation for equipment witfam lowvoltage Systems / Part l : Principles, requirements and
tests,p. 1.3.7.1).

^

50
40

Markus 3. Tabelis esitatud ajutiste liigpmgete järgi
tuleb vaüda ka nende madalpingeseadmete pöhi-,
topelt- ja tugevdatud isolatsioon, mis ei ole haaratud

20

peapotentsiaaliühtlustusega ja on ühendatud
TN-vörku, mflle neutraaljuht on maandatud alajaama
körgepingepoole maanduri kaudu. Peapotentsiaali-

ühflustusegahaaratud alal, kui potentsiaaüühtlustusjuht
on ühendatud TN-süsteemi kaitsejuhiga paigaldise
liitumispunktis, ei ole selUseid lügpmgeid vaja
arvestada.

10
10

20

50 67 100

200

500 67B 1000

u v
Joonis 44 A. Maaühenduspmge U/ = R J„, ja puutepinge Up
enimalt lubatav kestus körgepingevörgu maaühenduse korral.
U pmge efektüwäärtus, t lubatav kestus
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442.1.4 Kasutatud nonnatüvid

Käesoleva jaotise sätted pöhinevad käesoleva eeskirja
osa l ja peatüld 4l nöuetel ning arvestavad
IEC 479-1:1984 (EfFects of current passing fhrough
human body / Part l: General aspects) andmeid.

BEI 3-4:1994

442.4 Madalpingepaigaldise julristike maandamisvnsid

AUjärgnevates pmAtides on kasutatud järgmisi
tähiseid:
In, körgepmgevörgu maaühendusvoolu see osa,

442.2 Trafoalajaamade maandaminc
Trafoalajaamas peab olema maandussüsteem, mfflega

tuleb ühendada

mis läbib trafoalajaama pingealdiste osade
maandurit;
R alajaama pingealdiste osade maanduri takistas;
Uo madalpingevörgi faasi ja neutraaU vaheline

pmge;
U madalpmgevörgu liinipmge;
Uf madalpmgepaigaldise pmgealdiste osade ja maa

• maandur,

• trafo paak,

• körgepmgekaabUte metallkestad,
• madalpmgekaablite metaükestad, kui neutraaljulit
ei ole maandatud eri maanduri kaudu,
• körgepingevörgu maandusjuliid,
• körge- ja madalpmgeseadmete pmgealtid osad,
• körvaüsedjuhtivadosad.

442.3 Trafoalajaamade
Paragrahvide 442.4 ja 442.5 nöuded loetakse
rahuldatuks, kui on täidetud vähemalt üks punMis
442.3.1 vöi 442.3.2 mmetatud tmginius. K.m ukski

nendest ei ole täidetud, tuleb rakendada § 442.4 ja
§ 442.5 nöudeid.
442.3.1 Alajaamaga on ühendatud körge- ja/vöi madalpingekaablid, miHe metallkestad on nöutaval vüsü maan-

datudja/vöi nuüe üldpikkus pümases on. üle l km.
442.3.2 Alajaama pmgealdiste osade maandustakistus ei ole
üle l ß.

vahelme pinge maaühenduse korral

(maaühenduspinge);
Ui alajaama madalpingeseadmetele rakenduv

Uigpmge;
U-t tarbija madalpmgeseadmetele rakenduv

lügpinge.
TN-susteemid

a) Kui maaühenduspmge R Im lülitatakse välja joonisei 44 A näidatud aja jooksul, vöib madalpingevörgu
neutraaljutu ühendada trafoalajaama pingealdiste
osade maanduriga (vt. joon. 44 B, juhtum TN-a).

Markus. Kui tarbija madalpingeseadmete pingealtid
osad asuvad peapotentsiaaliühtlustuse tomiealas, on
puutepmge Up = 0 (vt. jaotis 413).

b) Kui tmgimus a ei ole täidetud, tuleb madalpingevörgu neutraaljuht maandada eraldi maanduri abu (vt.

joon. 44 B, juhtum TN-b). Uhtlasi tuleb sei jiAul täita
punkti 442.5.1 nöudeid.

62

63

EEI 3-4:1994

BEI 3-4:1994
Vastasel korral tuleb neutraaü maandustakisti maanda-

a) Kai üigpinge R Im + Uo ja seile väljalülitasaja
tabeüs 44 A esitatud söltuvus rahuldab tarbijapaigaldise madalpmgeseadmete nöudeid, vöib
madalpmgevörgu neutraaljuhi ühendada alajaama

da elektriliselt söltumatu maandmi abu (vt. joonised
44 F ja 44 H). Ühtlasi tuleb sei juhul täita punkti
442.5.2 nöue.

442.5

pmgealdiste osade maanduriga (vt. joon. 44 C, TT-a).

puramine

b) Kui tmgimus a ei ole täidetud, tuleb madalpmge-

TN- ja

vörgu neutraaljuht maandada eraldi maanduri abil (vt.

joon. 44 C, juhtam TT-b). Ühtiasi tuleb sei juhul täita

Kui TN- vöi TT-süsteemi neutraaljuht on maandatud

punkti 442.5.1 nöue.

eraldi, alajaama pmgealdiste osade maandurist

Kui tarbija madalpingeseadmete pingealtid osad on

elektriüselt söltumatu maanduri abu (vt. juhtum TN-b
joonisel 44 B ja juhtum TT-b joonisel 44 C), tuleb
Uigpinge R Im + Uo välja lülitada aja jooksul, mis

peapotentsiaaliüliflustuse toünealas, on Up =0.

vastab alajaama madalpmgeseadmete isolatsioonitasemele.

a) Kui maaühenduspmge R Im lulitatakse välja
joonisel 44 A näidatud aja jooksul, vöib tarbijapaigaldise madalpmgeseadmete pingealtid osad ühendada

Markus. Alajaama madalpmgeseadmete isolatsiooni-

tase vöib olla ka körgem fau tabelis 44 A esitatud
väärtus.

alajaama pingealdiste osade maandunga (vt. joonised

44D,44Jja44K).

FT-susteemid

Vastasel korral tuleb madalpmgepaigaldise pingealtid

Kui FT-süsteemis nii tarbijapaigaldise pingealtid osad

osad maandada maanduri abil, mis ei söltu alajaama

kui ka neutraaU. maandustakisti (kui see olemas on) on

pingealdiste osade maandurist (joonised 44 E ... 44 H).

maandatud eraldi, alajaama maandurist elektriüselt
söltumatute maandurife abil (vt. joonised 44 F, 44 G ja
44 H), tuleb lügpinge R 4 + Uo välja lüUtada aja

b) Kai tarbijapaigaldise madalpmgeseadmete pingealtid osad on maandatud alajaama maandurist

söltumatu maanduri abil ja kui Uigpmge R Im + Uo ja
seile väljalüütusaja tabeUs 44 A esitatud söltuvus
rahuldab tarbijapaigaldise madalpingeseadmete

jooksul, mis vastab alajaama madalpmgeseadmete
isolatsioonitasemele.

nöudeid, vöib madalpmgevörgu neutraali maandus-

takisti (kui see olemas on) ühendada alajaama
pingealdiste osade maanduriga (vt. joon. 44 E).
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(l"c"'

Madalpingep aigaldis

Alajaam

12-

Madalpiagepaigaldis

pmge-

L

u

J2.
-L3_

-u

:m
Ui=üo

r

U^U^ÜQ
Uf=Rxi^

TN-a

ül=üo

U^RX^+UQ

.n.
.M,

\R.V'

•r

ü/=o
TT-a

F

2:L

L1

r

-Ü2-

vork

~U2~1_

JJ-

Korge- Alajaam

u

12

ü

l3_

SNU,=RXI^UO
Ü2=ÜO
•s ü/= ÜQ

r

U,=RXI^+UO

U2=Uo
Uf=U,

1^

r

TN-b

II-b

Joonis 44 B. TN-süsteemi nkkepmged körgepingevörgu maa-

Joonis 44 C. TT-süsteemi rikkepinged körgepingevörgu maaühenduse korral

ühenduse korral

Jooniste 44 B... 44 K valemitähiste seletus vt. 442.4.1.
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M.adalpingep aigaldis

Alajaam

rs

vork

r

U^Ü^UQ
ü/=5x/„

u^u^u^
^=5X^

L

-üa_

ÜI=E/O

U^RXI^+UO

r

l.. °-

ü/.=0

r

C£

t/i=üoYT

a

?

UHR

Madalpingep aigaldis

l. Madalpingevorgus maaühcndust ei ole

l. Madalpingevorgus maaühendust ei ole

_i:ün

Alajaam

pmge-

uf

ÜI=ÜD

Korge-

-£:ün ru2ZL

r

2. Madalpingevärgus on esimene maaühendus

üi= üoYT

U^R^+U^
U^R^I,<U,

r

l".ü/

2. Madalpmgevorgus on esimene maaiihendus

Joonis 44 D. FT-süsteemi rikkepinged körgepmgevörgu maa-

Joonis 44 E. FT-süsteemi nkkepinged körgepingevörgu maa-

ühenduse korral (näide a). Z neutraali maandustakisti

ühenduse korral (näide 6). Z neutraaü maandustaldsti.

68

69

Efil 3-4:1994
Madalpiagcpaigaldis

Korge- Alajaam

•Z- _(:"•-

rs=
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Korge-

Madalpmgep aigaldis

Alajaam

pißge-

rs

£:ÜH

vork

U,=RX^+UO

ÜI=AX^+ÜO

U2=Uo

\R.
^
^d

uf=o

;"ij

l. Madalpingevorgus maaühendust ei ole

r

l.. "/

uf=o

l. Madalpingevorgus maaühendust ei ole

1

rs:

-u-

U^RXI^U^

üi^xz^+^yy
U2= üoYT

U^UQ

R

/Jfk uf

U^R^I^U,

i'

2. Madalpingcvorgus on esimene maaühendus

R

ü2= üoYT

U^R^I^U,

Mj. f

2. Madalpingevorgus on esimene maaühcndus

Jooms 44 F. FT-süsteemi rikkepmged körgepingevörgu maa-

Joonis 44 G. FT-süsteemi rikkepinged körgepmgevörgu maa-

ühenduse korral (näide c7). Z neutraaü maandustaikisti

ühenduse korral (näide c2)
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Alajaam

Madalpingcp aigaldis

M.adalpingep aigaldis

Alajaam

n

C£=

-Ü23_

U,=RXI^Ü,
üi=^xz^+üo

r

U^=&xl^
l. Madalpiagevorgus maauhendust ei ole

l. Madalpingevorgus maaühendust ei ole

r

1

uf

i'

U^=U,=RX^+UO

i:

U2~L

l"!

U,=RX^+U^

Mjs j

Ü2= üofT
uf=o

r

uf

2. Madalpingevorgus on esimene maaühendus

R 112

U,=RXI^+U^-f3'

U^=U,=Rxl^-Uo-fT
u/=5x4

r

uf

2. Madalpingevorgus on esimene maaühendus

Joonis 44 H. FT-süsteemi riltkepmged körgepingevörgu maa-

Joonis 44 J. FT-süsteemi rikkepinged körgepingevörgu maa-

ühenduse korral (näide d). Z neutraali maandustakisti

ühenduse korral (näide el). Z neutraaü maaadustaldsti
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TN- vöi

Madalpiagepaigaldis

Alajaam

rs

Tuleb arvestada vöimalust, et kolruefaasilise TN- vöi
TT-süsteemi neutraaljulu vöivai pohi-,
topelt- ja tugevdatud isolatsioon mng faasi- ja

neutraaljuhi vahele üliendatud ahelaelemendid sattuda
ajutise Uigpiage aus, mis vördub faasidevahelise
U^RXI^+UO

uf

pmgega (kuni -V3 [/g).

U^=U,=RXI^+UO

ü/^x4,

442.7

l. Madalpingevorgus maaühendust ei ole

Tuleb vöimalust, et rT-süsteemi faasijuhi
juhusülad maauhendusel vöivad faasipingele

F2

-u;
£:ül-t

dimensioneeritud pöhi-, topelt- ja tugevdatud

isolatsioon mag ahelaelemendid sattuda ajutise
üigpmge aüa, mis vördub faasidevahelise

(kimiVSt/o).

MJ

Ü,=RXI^+UO-T[T

U^U^RXI^+UO-^
U^=RX^

r

2. Madalpingevorgus on esimene maauheadus

ja
Tuleb arvestada vöimalust, et faasi- ja neutraaljuhi

vahdisel lüMsel vöib tekkida kum 5 s kestev tügpiage
väärtusega kuni 1,45 Uo.

Joonis 44 K. FT-süsteemi rikkepmged körgepingevörgu maa-

ühenduse korral (näide e2)
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A

Körgepingevörgus vötab maaühenduse väljalütitamme tavaliselt

JA

rohkem aega kui madalpingevörgus, sest kaitsereleede vüde on

A.442.1

valitud seUiselt, et kaitse ei rakenduks lühiajaUste sürdenähtuste
korral. Ka on körgepingelised vöimsuslülitid aeglasema toimega
laii madalpmgelised kaitseaparaadid. Köige seile tottu vöib

Jaotise 442 sätetega püütakse tagada immeste ja madal-

maaühenduspiage ning seilest oleneva pingealdiste osade

pingeseadmete ohutast körgepingevörgu maauhenduse korral.

puutepinge kestas osutuda pikemaks kui madalpmgepaigaldiste
kohta käivad eeskirjad seda lubavad.

Eri pmgega vörkiide vahelised rikked vöivad
madalpingevörku körgepingevörgust toitva ülempmgepoolsetest riketest. Vümaste puhul tekib maaühendusvool, mis

läbib alajaama pingealdiste osade maandmit.

Körgepingevörgu maaühenduse korral vöib tekkida ka alajaama
vöi tarbijapaigaldise madalpmgeseadmete isolatsiooai läbilöögioht. K.aitseaparatuuri talitlust vöivad seejuures raskendada vöi
koguni halvata pinge taastumisejm. siirdeprotsessid.

Maaühendusvoolu väärtus söltub maaühenduse rikkesilmuse
takistusest, s.t. körgepingevörgu neutraali maandamisvusist.

Käesolevas jaotises on arvestatud aüjärgnevaid körgepmgevörgu
maaühendust möjutavaid olusid.

Alajaama pmgealdiste osade maandurit läbiv maaühendusvool
kutsub esile nende osade potentsiaali töusu maa suhtes;

Töhusalt maandatud neutraaliga körgepingevörgud

väljakujunev potentsiaal (maaülienduspmge) on määratud
Sellistes körgepmgevörkudes on vörgu neutraal maandatud käs
• maaühendusvoolu väärtusega,

vahetult vöi väiiese takistuse kaudu; kaitseaparatunr lülitab

• alajaama pmgealdiste osade maandiui takistusega.

maaühenduse välja vastuvöetavalt küresti.

Maaühenduspmge vöib küündida mitme küovoldini ja pöhjustada,

Eeldatakse, et vaadeldavas trafoalajaamas vörgu neutraal

olenevalt madalpingepaigaldise maandamisvüsist,

maandatud ei ole. Mahtuvuslikke voolusid ei arvestata.

• madalpiagevörgu potentsiaaü üldist töusu maa suhtes ja, seile

Isoleeritud neutmaliga körgepingevörgud

tagajärjel, madalpingeseadmete isolatsiooui läbüööke,
• madalpmgepaigaldiste piagealdiste osade potentsiaali üldist

Arvestatakse ainult ühefaasilist esimest elektrilist ühendust antud

töusu maa suhtes ja, seUe tagajärjel, maauhendus- ja puutepmge
ohtlitdku suurenemist.

mahtuvuslikku maaühendusvoolu vöidakse, olenevalt sejle

76

alajaama pmgestatud ja pingealti osa vahel. Tekkivat
väärtuscstja kaitsevüsist, välja lülitada vöi mitte.
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Maandusreaktori kaudu maandatud neutraaliga körgepinge-

IT-sustecnrides maaiihendusel

(vt. 442.4.4 ja 442.5.2)

vörgud.

Eeldatakse, et vaadeldavas alajaamas maandusreaktoreid ei ole.

Juh-

Koos- vöi lahus-

Kui alajaama pingestatud ja pmgealti osa vahel teüb elektrilme

turn

maandamisviis*

(nt. kere-) uhendus, kaasneb see suhteliselt väikese

u,

u^

AJMPS | NMT | MPP

Ur

^

maaühendusvooluga (kuni möniläumnend ampnt), mis vöib
kullaltki kaua.

r-

-r

-l

V3C/o

V3C/o

r-

-l

l

V3C/o

I^R+^U,

o***

A.442.1.2

l

l

-L

I^R+^U,

V3C/o

o***

l

r-

I^R+^U,

V3C/o

I^R+^U,

I^R+^U,

Joonis 44 A on tuletatud IEC 479-1 (Efiects of current
through fhe human body / Part l: General aspects) joonisest C l.
Maaühenduspinge hindamisel tuleb arvestada
a) körgepingevörgu maaühenduse väikest töenäosust,
b) asjaolu, et puutepinge on maaülienduspmgest alati väiksem,
kuna enamasti on kasutusel nii alapunktis 4i3.1.1.2 nöutav pea-

potentsiaaüühtlustus kui ka tarbijapaigaldistes ja mujal
ettenähtavad kordusmaandused.
Rahvusvahdise Telegraafi- ja TelefonitehnAa Konsultatüvkomitee

(CCFTT) lubatavad väärtused - 650 V kestusel 0,2 s ja 430 V
automaatse väljalülitamise korral ajaga üle 0,2 s on mönevöiTa
suuremad kuijooaisel 44 A lubatavad väärtused.

r

-L
-l

o***
I^.R

* AJMPS - alajaama madalpiageseadmete pingealtid osad,
NMT - neutraali maandustakisti (taii see on olemas),

MPP - madalpingepaigaldise pmgealtid osad
** Juhtudel el ja el on neutraali ja maa vahele ühendatud
maandustakisti, juhtudel c2 ja e2 on neutraal maast isoleeritud.
*** TegeUkult vördub Uf esimesel maaühendusel tekkiva voolu Id
ja pingealdiste osade maauduri takistuse RA kon-utisega, mis ei tohi
ületada lubatavat puutepmget UL . Juhtudel a, b ja d vöib esimesel

maaühendusel tekkiv mahtuvuslik vool pinge Uf väärtust
mitmekordselt suurendada, kuid seda ei ole sim arvestatad.
Joonistel 44 D ... 44 K on esitatud julustikusüsteemi FT
mitmesugused maaühendusjuhtumid nii esimese maaühenduse
olemasolul kui ka seile puudumisel.
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443 JA LÜLCTUSLHGPINGETE
BEST

Käesoleva jaotise juhised haaravad mi
kui ka
lügpingekaitseseadmete abu. Kui jaotis
lügpingekaitset ette ei ei ole ka isolatsiooni koor-

Käesolevas jaotises vaadeldakse lügpingete püramisvotteid, mis vöimaldavad vähendada paigaldise ja
selles paibaevate elektriseadmete kahjustumisrisid

dmatsioon tagatudja lügpmgeohtu tuleb arvestada.

vastuvöetava töenäosuseui. Jaotis kajastab IEC 664-1

Markus l. Piksetügpmge all

(Insulation coordmation for equipment within low-

rakenduvat lügpinget, mis on tingitud elektrivarastus-

voltage Systems / Part l: Principles, requirements and

ajal tomauvatest siü-denäh.tustest

tests) isolatsiooni koordmatsiooai nöudeid, mille järgi

lunidel, taaslülitus, rikkeihningud,
pikselahendused jms.) ja mille amplituud on määratud

iga seadet, olenevalt tema kasutasvüsist ja isolatsiooni
töökindlusnöuetest, peab saama valida sellekohase

toenäosusüfai väärtusena.

impulsitaluvus- (lügpinge-) klassijärgi.

Markus 2. PIkselügpmgete toime järgi ei vahet

443.1 ÜIdist

ja maandamata vörkude vahel.

443.1.1 Puriflus ja

Markus 3. Väljaspool paigaldist tekkivate luütuslügpiagete arvestamise vüsid on väljatöötamisel.

Käesolev jaotis teitleb elektnpaigaldiste kaitset
elektrivarustussüsteemi kaudu edasftanduvate pikse-

Markus 4. Käesoleva jaotise ei käi sidevörkude

lügpingete ja paigaldises endas tekkivate lülitusliig-

kohta.

pmgete eest.

Et hoida lügpingekahjustusi mimeste ja omandi

443.1.2

turvalisuse ning elektrivarastuse pidevuse seisulcohast

Käesolevas jaotises on arvestatud peale eeskuja EEI-3

vastuvöetavalt harvadena, tuleb öigesti arvestada

leiste osade, peatüüdde ja jaotiste veel järgmiste DEC

paigaldise asukoha äikeseüst mtensüvsust mng
lügpingekaitseseadmete padgutustja omadusi.
Sürdenähtuslikud, nn. transient-pikselügpinged söltu-

vad toitevörgu ehitusest (öhu- vöi kaabelvörk) ja
madalpingeliste liigpmgekadtseseadmete olemasolust
toitevorgus eespool elektripaigaldise liitumispimkti.

uusimaid trukke:

IEC 38 IEC voltages
IEC 664-1 Insulation coordination for equipment
wittun low-voltage Systems / Part l:
Prmciples, requirements and tests

IEC 1024-1 Protection of stmctures against Ughtnmg
/ Part l: General prmciples
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Tabel 44 B

443.2

nöutav unpulssliigpmgetaluvus

443.2.1 KIassifikateiooni

Paigaldise

Seadmete jaotamine tügpmgeklassidesse (tabel 44 B)
iseloomustab nende taMtluse pidevuse erisugust

töökindlust ja rikete erisugust vastuvöetavat riski.
Seadmete lügpingeklassi öige valikuga saavutatakse
kogu paigaldise isolatsiooni öige koordinatsioon ja
lügpingetest tmgitud rikete päsavalt madal

Nöutav vastupidavus impulssliigpmgele
olenevalt lügpmgeUassist kV

v

Ühe-

Lüte-

Jaotus-

faasilme

punkti-

vörgu-

kaitset

kesk-

seadmed

seadmed

nöudvad

punktiga
vörk

(liig-

(liig-

(liig-

(liig-

pmge-

pmge-

pmge-

pmge-

vörk

esinemissagedus.
Mida suurem on lügpingeklassi number, seda suurem
on seadme impulsslügpingetaluvus (vastupidavus

impulsslügpmgele) ja seda vabamalt saab vaüda
lügpingekaitseseadmeid.
Lügpmgeklasse kasutatakse

Tarvitid

Kolme-

faasiline

120/240

seadmed

HassIV)
4

6

230/400
277/480
>300/520
400/690
1000

Eri-

8

m)

H)

Hassl)

-1A_
2,5

0,8

4

6

4

2,5

Ä5-

1,5

Vastavalt körgepmgevörkude nomiidele

tugewooluvörgust

toidetavate seadmete valikul.
M.ärkus. Oma edasikandumisel mööda elektrivörku

tarvitite poole ei sumbu pikselügpmged kuigi oluliselt.
Uurimused on näidanud, et nende hindamisel on

ötstarbekas kasutada statistilisi meetodeid.

Klassi I nöudeid tuleb arvestada lugpingetimdlike eriseadmete,
Hassi II nöudeid jöuvörgust toidetavate klassi DI
nöudeid jaotusvörguaparatuuri ja instaUatsioommaterjalide, Hassi
TV nöudeid tarbijaid toifrvate elektrivarustusvQrtaide aparatuuri
väljatöötamisel.

443.2
I lügpingeklassi kuuluvad seadmed, mis on ette nähtud

ühendada ehitise kohtkindla elektripaigaldisega ja mis
eeldavad Uigpmge piiramist lubatava väärtuseni
lügpmgekaitseseadmete kasutamise teel väljaspool
seadet (käs kohfkmdlas paigaldises vöi kohfkindla
paigaldiseja seadme vahel).
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M.ärkus 2. Lülituslngpingeid ei ole enamasti vaja
arvestada, sest mööteandmete statistiüse töötluse

pöhjal ei ületa nad II lügpingeklassi lubatavate
Märhis. 'Süa kuuluvad nt. kodumasmad, kantavad

lügpmgete taset.

tööriistadjms.
443.3.1

vörgu

III liigpingeklassi kuuluvad seadmect, mis moodus-

tavad osa kohfkmdlast elektripaigaldisest, mng
seadmed, mfflelt nöutakse körgemat töökindlust.

ta ei sisalda öhulüne, on seadmete vastupidavus

Markus. Süa kuuluvad nt. jaotuskeskused, kaitselüli-

lügpmgeimpulssidele tabeli 44 B kohaselt püsav,
mistöttu muud kaitset pikselügpinge eest ei ole vaja.

tid, kohtkmdlad juhistikud (sh. juhtmed, kaablid, latid,
harukarbid, lülitid, pistikupesad), tööstusseadmed ja
möned muud kohfkindlad seadmed (nt. kohtkindla
vörguga pidevalt üliendatud kohfkindlad mootorid).
W liigpingeklassi kuuluvad seadmed, mis paiknevad

toitevörgus eespool paigaldise lütuimspimkti seile

Kui paigaldist toidetakse üksnes maakaablitega ja kui

Markus. MetaUmantli, -soomuse vöi -varjega öhukaablit tuleb lugeda samaväärseks maakaabliga.

443.1.2 Kui paigaldist toidetakse öhulimist vöi kui ta sisaldab
öhulime, ei ole välistoime alalügi AQ1 (kuni 25
äikesepäeva aastas) puhul Usakaitset piksetügpmge

juures vöi läheduses.

eest vaja.

Markus. Süa kuuluvad nt. elektriarvestid, peaahelas

Markus l. Lisakaitse piksetugpmge eest vöib osutuda

paiknevad lügvoolukaitseseadmed ja körgemate
harmooniliste filtrid.

vajaükuks, kui paigaldiselt nöutakse suuremat

töökmdlust vöi kui üigpmged vöivad pöhjustada lisa(nt. tule-) ohtu.

443.3 Lugpingekaitse korraldus
Kui paigaldises käesoleva jaotise kohaselt nöutakse
impulsslügpingekaitset, tuleb lähtuda p. 443.3.1 ja

Markus 2. JEC 1024-1 järgi on 25 äikesepäeva puhul
aastas tegemist keskmiselt 2,24 pikselöögiga l km2
kohta aastas. See järeldub valemist

443.3.2 nöuetest.
N = 0,04D1'1,25
Markus l. Pikselööke madalpinge-öhulümdesse ega
ehitiste elektnpaigaldistesse ei arvestata (s. t. ei eeldata

välistoime alaliild AQ3); vt. ka IEC 1024-1
(Protection of structures against lightning / Part l:

N
D

pikselöökide an/1 km2 kohta aastas
äikesepäevade arv aastas

General prmciples).
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443.3.2

443.4

443.3.2.1 Kui paigaldist toidetakse öhuliimst vöi kui ta sisaldab
öhulüne ja kui on tegemist väUstoimete
alaliigiga AQ2 (üle 25 äücesepäeva aastas), tuleb ette
näha kaitseseadmed pikselügpingete
Lügpmgekaitse rakenduspinge ei tohi oUa körgem kui
II lügpingeklassi kuuluvate seadmete impulssliigpmge-

443.4.1

valik
Elektnseadmed tuleb valida selliselt, et nende
lumi-unpulssüigpmgetaluvus ei oleks väiksem kui

tabelis 44 B nöutav väärtus. Tabelis 44 B esitatud
väärtustest tuleb lähtuda ka tootestandardite
väljatöötamisel.

taluvus (vt. tabel 44 B).

Markus. Nimi-impulssliigpmgetaluvus on määratletud

Markus l. Lügpinget saab pürata paigaldise

kohta ja iseloomustab nonnatüvselt defmeeritud vüsil

lütumispimkti ees paösneva lügpingekaitseseadmega,

isolatsiooni liigpmgetaluvust (IEC 664-1, p. 1.3.9.2).

seadme vahmstaja poolt käs kogu seadme vöi seile osa

mis on ühendatud käs öhulümga vöi paigaldise
ehitisesisese osaga.

443.4.2

Seadmeid, mille impulsslügpingetaluvus on väiksem
kui tabeüs 44 B nöutu, vöib kasutada suurema

Markus 2. Lisakaitseseadmed vöivad osutuda

vajalikuks, kui paigaldiselt nöutakse suuremat
töökmdlust, bui üigpinged vöivad pöhjustada Usa- (nt.
tule-) ohtu vöi kui üsaohtudega seotud risk peab olema
paigaldise käidu seisukohalt äärmiselt väike.

lubatava kahjustusriskiga juhtudel. Impulsstügpingelahendid ja nendega jadamisi ühendatavad
kaitsevahendid peavad kiudlalt vastu pidama jaotises
442 käsitletud kestvatele lügpmgetele.

443.3.2.2 Alapunktile 4433.2.1 vastavat kaitset pikseliigpingete
eest vöib ehitise paigaldises realiseerida
• II lügpingeklassile vastava impulsslügpingelahendiga (vt. kajaotis 534);
• muude vötetega, mis tagavad lügpmge samasuguse

järkjärgulise vähenemise.
Markus. Juhised jadamisi (astmeUselt) paiknevate
impulsslügpingelahendite valikuks on väljatöötamisel.
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Käesolevas jaotises on esitatod elektromagnetiliste

EEST

häirete vältimise üldpöhimötted. Konta-eetsemad
nöuded sisalduvad käesoleva muudes osades

(nt. jaotises 548) ja IEC IEC 1000 ja IEC
1024 (vt. 444.1).
Käesolev jaotis käsitleb elektripaigaidiste
elektromagnetiliste häü-ete (mgl electromagnetic
interference, EMT) eest. Vümased vöivad vöi
kahjustada nt. andmeedastussüsteemide ja elektronelemente sisaldavate elektriseadmete vooluahelaid.

Käesolevas jaotises on arvestatud peale eesldrja EEI 3
leiste osade, peatukkide ja jaotiste veel järgmiste IEC
standardite uusünaid triildce:

Pikne, lülitustoimmgud, lühised jm. elektro-

magnetilised nähtused vöivad pöhjustada liigpingeidja
elektromagnetilisi häireid, eriti kui paigaldis sisaldab

IEC 742 Isolatmg transfonners and safety
isolatmg transformers - Requirements

IEC 1000-2 Electromagnetic compatibility (EMC) /
• suuri metalUUsi voolukontuure,
• eri ümidena pailmevaid tugev- ja nörkvoolu-

juhistikke.
Indutseeritud häirepinge söltub piksevoolu muutumise

kümsest (di/dt) ja eelnimetatud voolukontuuri

Part 2: Environment

JEC 1000-5 Eleetromagnetic compatibility (EMC) /
Part 5: Installation and mitigation
guidlmes
IEC 1024-1 Protection of stmctures against lightmng
/ Part l: General prmciples

möötmetest.

ja

TugewoolukaabUd, mida läbib suur ja küresti
• muutuda vöiv vool (nt. liftide ja pooljuhtmuundurite
kaabHd), vöivad pöhjustada andmetöötlussüsteemide
kaablites selliseid lügpingeid, miUe toimel vöib

Köik elektnseadmed peavad vastama elektro-

moonutuda vöi hävida edastatav teave vöi kahjustuda

magnetilise uhildatavuse nöuetele, mis sisalduvad

andmetööäus- vms. seadmed.

sdlefaAastes tootestandardites. Uhtlasi peavad olema

täidetud käesoleva eeskirja paragrahvides 515.1 ja
Meditsümrummde lähedal vÖivad elektriseadmete
elektromagnetväljad häidda meditsümseadmeid;

515.3 ningjaotises esitatud nöuded.

vötted nende häirete vältimiseks on esitatud käesoleva

Indutseeritud pmgete vähendamise käesolevas jaotises

eeskirjajaotises 710.

kirjeldatud vötete töhusus söltub sellekohasest potentsiaaliühflustusest, varjestusest, füüsikalisest eraldusest,

ffltriteja impulssUigpmgepmajate kasutamisest.
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aUjärgnevates punktides nimetatud asjaolusid ja

BEI 3-4; 1994
,2.10 Uhesoonelistest juhtidest koosnevate

ahelate

paigutamine ühisesse metallkesta.

vötteid (vt. kajoon. 44 P).
444.2.11 TN-C-juhistikusüsteemi vältimine paigaldistes, mis

444.2.1 Vöünalike häü-eaUikate paigutus häü-etundlike
seadmete suhtes.

sisaldavad häiretundlikke seadmeid (vt. joon. 44 L ja
548.3).

444.2.2 Häiretundlilse seadmete paigutus tugevasti koormatud

Ehitistes, kus kasutatakse voi kus vöidakse kasutusele

jaotuskeskuste, kogumislattide, lattlünide ja

vötta oluüsel hulgal andmetöötlusseadmeid, tuleb

tugewooluseadmete (nt. liftide) suhtes.

kaaluda eraldi kaitsejuhi (PE) ja neutraaljuhi (N)
alates ehitisesisendist, et maksnnaalselt

444.2.3 Fütrite ja/vöi ünpulsstügpingepiirikute olemasolu

vältida lügvoolude ja elektromagnetiliste

häiretandUke seadmete toitelümdes.

neutraaljuhi voolu kulgemisel signaali-

edastuskaablites (vt. joon. 44 L ja 44 M).
444.2.4 Vütega toümvate (kürelt m.ööduvate transientnähtuste
puhul soovimatut rakendumist vältivate) kaitse-

444.2.12 TN-C-S-jutestikusüsteemi on, olenevalt

ja ehitise koryaliste juhtivate

seadmete vaUk.

ühendamisvüsist, vöünalust
444.2.5 Varjestamme ja metaükestade kokkuühendamine.
444.2.6 Tugewoolu- ja signaaüedastuskaablite paigaldamme
temeteisest püsavalt kaugele, varjestamine teineteisest,
ristamme täisnurga aü. Tugewoolu- ja

vähendamiseks:

• vältida juhistiku TN-C-osa kasutamist etetisss;
® vältida ühendusi ehitise eri TN-S-osade vahel (vt.
joon. 44 M).

signaaliedastuskaablite paigaldamine püsavalt kaugele
•püstildtmidestjavarjestammenendest(vt. IEC 1024 ja

Elektritoitekaabüte ja torustike (vee-, gaasi-, kätte- jm.

joon. 44 Q).

torude) sisestamine efaitisse ühessamas kohas.

444.2.7 Induktüvselt sidestatud vooliikontuuride vältimme
lümtrasside vafflail.

444.2.8 Varjestatud ja/vöi bifflaarpaaride kasutanmie
signaaliedastuskaableis.

444.2.9 VöimaUkult lühikeste potentsiaaliühtlustusjuhtide
kasutamine.

Kaabüte metalhnantlidja varjed metalltorud tuleb
ühendada ehitise peapotentsiaaliuhtlustus- (peamaandus-) lati vöi -klemmiga (vt. joon. 44 N).
444.2.14 Kui ehitises on eraldi taütlevaid potentsiaaliühtlustussüsteeme, tuleb signaaliedastuses soovitada
valguskaabüte vm. mittejuhtivate edastusvahendite
kasutamist.
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Märhis. Suurte avalike sign.aalie(tetusvörkude eri
osade erisuguse pinge vältimiseks suhtes vöivad

nende vörkude valdajad soovitada ka teisi vötteid.
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PEN
Seadel

Sende l

444.3
Kui ehitise elektripaigaldis sisaldab PEN-juhti vöi kui
signaaliedastuskaabUtele toimivaid elektromagnetilisi
häireid ei saa muudel pöhjustel välistada (vt. 548.5),

Seade2

Seade 2

tuleb häü-ete maksunaalseks vähendamiseks kaaluda
aüjärgnevate vötete kasutamist.
444.3.1 Valguskaabüte kasutamine signaalide edastamiseks.
444.3.2 II elektriohutosklassi seadmete kasutami&e.

Joonis 44 L. Neutraaljuhi voolu vältimine potentsiaaüühtlustussüsteemis TN-S-juhistiku kasutamise abil. Vasahd TN-C-

444.3.3 Andmetööflusseadmete toitmine kohatikest eraldustrafodest, arvestades seejuures punktide 312.2.3 ja
413.1.5 nöudeid kohalikele TT-süsteemidele vöi, tau

juhistik (neutraaljulu vool hargneb potentsiaaliühtlustusjuhtidesse),
paremal TN-S-jnhistik (neutraaljulti vool läbib amult neutraaljuhti)
PEN L

on tegemist kaitseeraldusega (nt. IEC 742 kohaselt
vaknistatud trafodega), paragrahvi 413.5 nöudeid.
444.3.4 Tugewoolu- ja signaaliedastuskaablite trasside selline

valik, et ei tekiks suurt pmdala haaravaid
voolukontuure.

Joonis 44 M. Juhtivate voolukontuuride vältimme eri TN-Ssüsteemide vahel TN-C-S-juhistikuga ehitises. Püstjuhistikus on
joomsel kasutusel TN-C-süsteem, röhtjuhistikes TN-S-süsteem.

PU vöimalik potentsiaaliühtlustusjuht
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Joonis 44 N. Metallsoomusega kaablitejametaUtorade sisestamine

ehitisse (näited). Vasakul öige sisestusvüs (köigi sisestatavate
kommunikatsioonide pinge maa suhtes on 0), paremal ebaöige
KlassU

Klassl

sisestusvüs (eri kommimikatsioonide pinge suhtes on

erisuguneja vöib olla eriti suur pikselöögi korral antemri).

il

A antenn ja anteunikaabel, E elektrivarastus, G gaas, J peajaotusküp, K kanaüsatsioon, M vundamendunaandur, P pikselöö3s,

6 ^

S soojus (kaugküte), Ttelefon, rvesi; / pikselöögivool, C/pmge

Klassl

JK

1-<-CD-J

VL\T.

r7777777777777777//7777///////K

AS

T.'

'

M

sektor...
.. .hindab ja töendab l. ja 2. liigi elektripaigaldiste vastavust elektriohutusnöuetele
.. .teeb teenustööna elektrifirmadele elektripaigaldiste kasutuselevötukontrolle
.. .teeb elektripaigaldiste ehitusaegset järelevalvet
.. .viib läbi korralist kontrolli köigis elektripaigaldistes
...annab elektriohutusalaseid konsultatsioone
.. .teeb e!ektriprojektide ekspertiise

AS ELEKTRIKONTROLLIKESKUS www.eeinet.ee
10412Tallinn 51014Tartu

30322 Kohtla-Järve 71020VH|andi SOOIOPärnu 72715Paide

Telliskivl 59 llmatsalu 5

Jän/eküla tee 66 Pargi 3 MaSmä 21 Pärnu 67

tel (2)6129500 tel (27)424644
faks (2)6129505 faks(27)W540

tel (233)74842 tel (243)54940 tel (244)55540 tel (238)38103
fata (233)7-1841 faks (243)54941 bis (244)79 350 (aks(238)38](M

ekk@eeinet.ee tartu@eeinet.ee viru@eeinetee

vjljandi@eeinet.ee parnu@eeinst.ee paide@eeinet.ee

Joonis 44 P. Vötted elektromagnetiliste häirete vältimiseks ehitises
(näide). l kaablid ja metalltorud sisenevad ehitisse ühessamas
kohas; 2 varjestus eri kaablite üliisel trassü; 3 potentsiaaliühtlustasjuMd nii lühikesed kui vöimalikja rööbiti kaabliga; 4 varjega vöi bifilaarpaaridega signaaliedastuskaablid; 5 TN-C-süsteemi
vältimine ehitise tugewooluvörgus; 6 eraldüstrafo; 7 kohalik
röhtne potentsiaaliühtlustus; 8 kaitseisolatsiooniga (H klassi)
seadmed. FE talitlusmaandus, JK jaotuskeskus, K andmeedastusliini kaitse, Mpeamaanduslatt, VL vahelagi
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45 ALAPINGEKATTSE

451 ÜLDNÖUDED
451.1 Kui pmge alanemine vöi kadumine ja seUele järgnev
taastumine vöib pöhjustada ohtu immestele, koduloomadele vöi omandüe, tuleb kasutada vastavaid
kaitsemeetmeid. Neid tuleb kasutada ka süs, kui osa

K

^-0-€^
p

paigaldisest vöi tarvititest vöib pinge alanemise töttu
kahjustuda. Alapmgekaitset ei nöuta, kui inimestele
ohtu ei ole, paigaldise vöi tarviti kahjustumisega aga
peetakse vöunafflaiks leppida.
451.2 Alapingekaitseseade vöib rakenduda vütega, kui
kaitstav paigaldiseosa talub lühiajalist alapinget vöi
luhiajalist pmgefcatkestust.
451.3 Kui kasutatakse kontaktoreid, ei tohi nende välja- ja
tagasilüUtamisel tekkiv vüde takistada nende kohest
väljalülitamistjuhtüms- ja kaitseseadmete toünel.
451.4 Alapmgekaitse tuleb sobitada elektdseadmete käivitusja käiduoludega.
451.5 Kui kaitseseadme kasutamisel ettenähtud
tagasüüUtumme vöib pöhjustada ohuolukorda, ei tohi
see toimuda automaatselt.

Joonis 44 Q. Ehitise maandussüsteemi kujundus (näide).
A andmetöötlusseade, E ehitise elektroonikaseadmed, JK jaotuskeskus, ÄTkaabUrüul, Mpeamaanduslatt, P pistikupesad, PC/kohaVk potentsiaaüühtlustus, R raudbetoontarmdite armatuur, S ehitise
sisestuskilp, T telefon, UPS katkestusvaba toiteseade, V piksemaandusjuht
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JA

462
462.1

460

Iga vooluahelat peab elektriohutust tagaval
vüsü lahutada igast pingestatud toitejuhist (erandid vt.
461.2).

Käesolevas peatüüs käsifletakse ja kaug-

Kui käiduolud lubavad, vöib mitme vooluahela

juhtimisega mitteautomaatseid kaitselahutus- jm.

kaitselahutuseks kasutada ühtsama seadet.

kaitseväljaläUtustoimmguid, mille on
elektripaigaldiste, elektnseadmeteja -masmate
seotud ohuolukordade teycevöimaluste körvaldamme

462.2

Asjakohaste meetmetega tuleb tagada,

et

elektriseadmed ei satuks pinge allajuhusHkult.

vöi takistamine.

EE märkus. Sellekohasteks käesolevale eeskujale

461 -

vastavateks meetmeteks vöivad olla eraldi vöi
samaaegselt

461.1 Iga kaitselahutus- vm. kaitseväljalütltusseade peab
rahuldamajaotise 537 nöudeid.

• lukustamine,
o paigutamine lukustatavasse ruumi vöi kesta.

461.2 TN-C-süsteemi PEN-juhis ei tohi oüa kaitselahutusega muid väljaMlitusvöünalusi. TN-S-süsteemi

neutraaljuhis ei pruugi kaitselahutusega muid
väljalülitusvoimalusi oUa, kui neutraaljuhti saab lugeda

Peale nende on soovitatav kasutada hoiatussüte.

töhusalt maandatuks.

Lisameetmena, kui seda nöuavad elektriohutus-

eeskirjad, vöidakse ette näha maandamme ja/vöi
lülristamine.

Märhis. Kaitselahutus- ega väljalüütusvöimalusi ei

tohi olla ühegi juhistikusüsteemi kaitsejuhis (vt. ka
543.3).

462.3

Kui elektriseade vöi kest sisaldab pmgestatud osi, mis
on ühendatud enaoa kui uhe toiteahelaga ja kui ei ole
blokeermgut, mis tagab köigi nende ahelate üheaegse

461.3 Käesolevas peatükis esitatud meetmed ei asenda

kaitselahutuse, tuleb ette näha kohtkindel hoiatussüt,

peatükkides 4l ... 45 küjeldatud kaitsemeetmeid.

mis teadvustab üumesele, kes vöib pääseda
pingestatud osade juurde, vajaduse lahutada need osad

köigist toiteaUikatest.
462.4

Vajaduse korral tuleb ette näha sobivad seadmed
mahtuvuslike ahelaelementide tühjendamiseks neu
säümud elektrilaengutest.
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463

HOOLDEOTSTARBELINE
MINE

463.1

.Kui mehaanüiste hooldetoimmgutega vöib kaasneda

464.1 Igas seadmestikuosas, milles ootamatu ohuolukord

inimese kalijustainise oht, peab elelctrikäidulist seadet
saama välja lüütada.

vöib nöuda toite väljalülitamist, peab olema ette
nähtud hädaväljalülitusvöimalus.

Markus l. Elektrikäidulise seadme all möeldakse sün

Markus. Hädaväljalülitamist on vaja nt. järgmistes

nü pöörlevat masinat kui ka küttekeha vöi elektro-

paigaldistes:

VÄLJALÜMTA-

464 HÄDAVÄLJALÜUTAMINE JA
HÄDASEISKAMINE

magnetiüst seadet.
• pölewedelürepumplad,

Markus 2. Hooldeotstarbelist väljalülitamist on vaja

• ventilatsioompaigaldised,

nt. tösteseadmete, liftide, eskalaatorite, konveierite ja

• suured arvutus- ja andmetöötluspaigaldised,

pumpade mehaanilisel hooldamisel.

• körgepmge- (sh. reklaam-) valgustuspaigaldised,

Markus 3. Käesolev eeskiri ei puuduta mitteelektrikäidulisi, nt. pneumaatüisi, hüdrauUüsi ega auru-

käiduüsi süsteeme; nende puhul ei pruugi amuüksi
elektritoite väljalülitamine oUa püsav.
463.2

Sobivate meetmetega tuleb tagada, et elektrikäidulist
seadet, kui seile lülitusseade ei ole töö tegija pideva
valve all, ei saaks mehaaniliste hooldetoimmgute ajal

juhusükult sisse lüütada.
Markus. Sellekoliasteks käesolevale eesküjale
vastavateks meetmeteks vöivad olla eraldi vöi
samaaegselt

• kaubamajad jms. suurehitised,
• elektrotehmlised katsetus- ja uurimispaigaldised,

• kütte-jakatiapaigaldised,
• suurköögid,
• öppelaboratooriumid.

464.2 Elektrilöögiohu korral peab hädaväljalülitusseade välja
lülitama köik pingestatud juhid, välja arvatud
paragrahvis 461.2 mmetatudjuhid.

464.3 Hädaväljalülitos- ja hädaseiskamisseadmed peavad
toimima vöimalikult otseselt väjalülitatavatele
toiteahelatele.

Lülitussüsteem peab vöimaldama toite väljalüUtamist

• lukustamine,

üheainsa lüUtustomunguga.

• hoiatussilt,
• paigutamiuelukustatavasse ruumi vöi kesta.

464.4 Hädaväljalülitusseade ei tohi pöhjustada lisaohtu 'ega
takistada muid ohu körvaldamiseks vajalikke
toimmguid.
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Hädaseishamisseadmed tuleb ette näha juhtudel, nul
oht vöib tuleneda elektrikäidulistest liikuvatest osadest.
Markus. Hädaseiskamist on vaja nt. järgmistes

BEI 3-4:1994

..1.5 TaliflusMitusseadmed, mffle abil tarvitid
iimber ühelt toitelt teisele, peavad tonnima köigile
pmgestatudjuhtidele. Peale seile peavad nad välistama
toiteaUikate paraUeeltalifluse, kui need ei ole selleks

paigaldistes:

spetsiaalselt ette nähtud.

• eskalaatorid,

Toite iimbedülitamisel ei tohi PEN- ega
muid kaitsejuhte.

• Uftid,
• tösteseadmed,
• konveierid,
• elektnajamiga uksed,
• autopesulad.

Abiahelate skeemid, aparatuur, paigaldus ja kaitse
peavad vöünalust mööda välistama ohud (nt.

465 TAMTLUSLÜUTAMINE
ÜIdist

valerakendumised), mis vöiksid abiahelate ja
muude juhtivate osade vaheüstel riketel.
Mootorite

465.1.1 Iga eraldi juhitava vooluahelaosa jaoks peab olema
lülitusseade, miüe abil saab sooritada talitlusMitusi
söltumatult paigaldise muudest osadest.

465.1.2 Taliäuslülitusseadmed ei pruugi tingimata
vooluahela köiki pingestatudjuhte.

465.3.1 Mootori julitmrisahel peab väMstama mootori
isekäivitamise pinge taastumisel pärast mootori

seiskumist alapmge vöi pmgekatkestose töttu, kui
selline käivitumine vöiks oüa ohtlik.
Vastulülituspidurduse kasutamisel tuleb tagada, et

Kohfkindlalt paigaldatud neutraaljuhis ei toü oUa

mootori pöörlemissmmd pidurduse löpus, kui see

uhepooluselist lülitusseadet.

vöilcs oüa ohtlik, ei muutuks.

465.1.3 Üldreeglina tuleb köiki juhtimist nöudvaid tarviteid
juhtida vastavate talitluslülitusseadmetega.

465.3.3 Kui ohutus söltub mootori pöörlemissuimast, tuleb
tagada, et pöörlemissuund ei muutuks nt. übe faasi
katkemisel ja et mootor faaside vahetumisel

Üks taliduslüütusseade vöib juhtida mitat üheaegselt

vastupidises suunas ei käivituks.

toümvat seadet.

465.1.4 Talitluslülitamiseks vöib kasutada pistikühendusi,
mille nimivool ei ole üle 16 A.
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47 KATTSEVHSIDE RAKENDAMINE

471 KATTSE ELEKTMLÖÖGI

470 ÜLDIST

471.1 Kaitse otsepuute eest (puutekaitse)

470.1 Kaitsevüse tuleb rakendada igas paigaldises,
paigaldiseosas ja elektriseadmes vastavalt käesoleva

Otsepuutekaitses tuleb kasutada jaotistes 411 ja 412
vaadeldud kaitsevüse.

peatüki nöuetele.

471.2 kaudpuute puhul (puutepingekaitse)
470.2 Kaitsevüside valikul ja rakendamisel tuleb arvestada
väüsfaktoreid peatükis 48 ettekujutataval vüsil.

471.2.1 Peale punktis 471.2.2 esitatud erandi tuleb köigi
elektnseadmete puutepingekaitses rakendada mönda

470.3 Kaitse tuleb reaüseenda

peatükis 411 vöi 413 esitatud kaitsevüsi. Uhäasi tuleb
täita alapunktide 471.2J.1 ... 471.2.1.3 nöudeid.

a) elektnseadmete eneste valiku abu,

b) rakendades kaitsevüse paigaldamisel vöi
c) mölema meetodi uhitamise teel.

471.2.1.1 Automaatset väljalüütamist (413.1) tuleb kasutada
köigis paigaldistes, väljaarvatult need osad, milles on
kasutatud alapunktile 471.2.1.2 vöi 471.2.1.3

470.4 Kui ühessamas paigaidises vöi seUe osas kasutatakse

vastavaid kaitsevüse..

eri kaitsevüse, tuleb takistada nende omavahelisi

ohtlüdke toimeid.

471.2.1.2 Kui automaatset väljalülitamist on tegelilckuses raske

paragrahvi 413.1 nöuete kohaselt rakendada vöi kui
see ei ole soovitav, vöib teatud osa paigaldisest kaitsta

isoleeriimbrusega (413.3) vöi maast isoleeritud
kohaUku poteutsiaaliühflustusega (413.4).
471.2.1.3 Igas paigaldises, kitsamalt aga igas miagis seadmes voi

paigaldiseosas vöib kasutada
• SELV- vöi PELV-väikepmget (411.1),
• n klassi elektnseadmeid vöi nendega samaväärselt

isoleeritud elektriseadmeid (413.2),
• kaitseeraldust (413.5).
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Märhfs 2. Muud juhtumid, mis nöuavad 30 mA mmi-

471.2.2 Puutepingekaitset ei vajajärgmised elemendid:

rakendusvooluga riücevoolukaitselulitite kasutamist,
on esitatud osas 7.

• öhulünide isolaatorite konksud ja tugipoldid itmg
nendega ähendatud metaüosad (öhutüniamiatuur),
kui need paiknevad väljaspool puuteküündivust

Ivtärkus 3. Kui kaitsena kasutatakse toite automaatset

väljalüUtamist, on 30 mA nimirakendusvooluga
rikkevoolukaitselülitid eriti soovitatavad paragrahvüe

(412.4);
• raudbetoomnastid, tau nende sarrase puudutamine

412.5 vastava lisakaitsevüsma nende lami 20 A

ei ole vöitnalik;

nimivooluga pistikupesade jaoks, mida kasutavad
elektrikutseoskuseta vöi mitteohuteadlikud (tava-)

a sellised pmgealtid juhtivad osad, nriUe puudutamine nende väücsuse (kuni u. 50 x 50 mm) vöi

kättesaamatu paigutuse tottu ei ole vöimaKk vöi
mis ei saa olulisel määral koldcu puutuda
inimkehaga mng mille ühendamine kaitsejutoga
oleks raske vöi ebatöökmdel;

isikud.

473

• (EE) metaütomd vöi muud metaUkestad, mis
kaitsevad elektriseadmeid p. 413.2 kohaselt;

Markus. Käesoleva jaotise nöuded ei arvesta

välisfaktorite toimet. Vastavaid lisakaitsevüse

• (EE) isoleerpörandaga kuiva raumi paigaldatud

käsiäetakse peatukis 48.

kuulojuhtme metaUkest.
Markus. Kolmandana mainitu käib nt. poltide, neetide,

andmesiltide, juhtide kimutusdetailidejms. kohta.
EE märkus. Eraldi kaitset ei vaja ka küpidele
kinnitatud mööteriistade, releedejms. kered.
471.2.3 Kui kaitsena kasutatakse toite automaatset väjalülitamist, tuleb väljas paiknevaid vöi väljas kasutatavate

seadmete toenäoUst toidet vöimaldavaid pistikupesi
nimivooluga kuni 20 A kaitsta rikkevoolukaitselülititega, nulle nmurakendusvool ei ole üle 30 mA.
Markus l. Kui paigaldises nahakse ette teisaldatavate
seadmete kasutamist väljas, soovitatakse üks vöi mitu

neid seadmeid toifrvat pistikupesa paigaldada välja.
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473.1

Liigkoormuskaitee

473.1.1

473.1.1.1 Lügkoormuskaitseseadmed tuleb paigutada köikjale,
kus juhi lubatav koonnus sei määral väheneb, et
eelpoolne kaitseseade seile kaitset enam ei taga;

erandid on loeäetud alapimkhs 473.1.1.2 ja punktis
473.1.2.

Lubatav koormus voib väheneda, kui muutub

• juhi ristlöige,
• juhi paigaldusvüs vöi
• juhi liik.
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473.1.3

mis tahes punkti, kui muutuskoha ja kaitseseadme

paigutuskoha vahel ei ole harg&evusi ega pistikupesi.
Peale seUe tuleb täita üht kahestjärgmisest nöudest:

vöi seilest

Punktide 473.1.1 ja 473.1.2 sätted lügkoormuskaitse
kaugemalepaigutamise vöi ärajätmise kohta kehtivad

a) lim on jaotise 434 nöuete kohaselt kaitstud lühiste

IT-süsteemis amult süs, kui köigis üigkoormuskaitseta

ahelates on rikkevoolukaitselüliti vöi kui köik seUistest
ahelatest toidetavad elektdseadmed ja juliistik on
kaitstud paragrahvis 413.2 loetletud vüsidel.

eest;

b) juhistiku pikkus muutuskoha järel. ei ole üle 3 m,
seUe ehitus on vaütud vähima vöimaliku luhiseohu
tagamise pölumöttel ja see ei paikne pölevaine
läheduses (vrdl. 473.2.2.1).

Lügkoonnuskaitee paigutamine
loobumine rT-sustecmidcs

473.1.4

Lügkoormuskaitsest

loobuminc

turvalisus-

kaalutlustel
473.1.2 ' Liigkoormuskaitscst loobumine
Lügkoormuskaitsest on soovitatav loobuda selliseid

Käesolevas punktis vaadeldavad erijuhtumid ei kehti
paigaldiste kohta, mis peavad rahuldama

elektnseadmeid toitvates vooluahelates, mille toite
ootamatu kafkemine vöib olla ohtlik.

ermormatüvide nöudeid (nt. tule- ega plahvatusohtlike
ruumide kohta).

Selliste ahelate hulka kuuluvad nt.

Lügkoonnuskaitset ei nöuta

• pöörlevate masinate ergutusahelad,
• töstemagnetite toiteahelad,

a) juhistikus, mis paikneb ristlöike, lügi vöi

• voolutrafode sekundaarahelad,

paigaldusviisi muutuse kohast koormuse pool, kui

• turva- (nt. tulekustutus-) seadmete toiteahelad.

toitepoole kaitseseade kaitseb juhistikku ka
liigkoonnuse eest;

b) juhistikus, nulle lügkoormus ei ole töenäoline, mis
onjaotise 434 nöuetejärgi lühiste eest kaitstud ning
milles ei ole haruühendusi ega pistilaipesi;
c) side-, juhtüms-, signalisatsiooni- jms. abivooluahelad, kuna nende üigkoormust vöib lugeda
ebatöenäoliseks.
M'ärkus. Löigus c nimetatud juhistike lügkoormuskaitsenöuded on väljatöötamisel.

Markus. Taolistes vooluahelates tuleb kaaluda
lugkoormussignalisatsioonikasat3imist.

473.2

Lühisekaitse

473.2.1

Luhisekaitseseadmete paigutus
Lühisekaitse tuleb paigutada iga vooluahela algusesse

ja köikjale, kus juhi lubatav lühisvool juhi ristlöike,
isolatsiooniliigi vm. muutuse töttu sei määral väheneb,
et eelpoolne kaitseseade lühisekaitset enam ei taga.
Erandid on loetletud punktides 473.2.2 ja 473.2,3,
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473.2.2 LäMsckaitseseadmete muuvnsiline

473.2.3 Luhisekaitscst loobumine

Lütosekaitset ei nöuta

Käesolevas punktis vaadeldavad erandid ei kehti
paigaldistes, mis peavad rahuldama ermormatiivide

• üinides, mis ühendavad generaatoreid, trafosid,

nöudeid (nt. tule- ega plahvatusohtlikes ruumides).

alaldeid vöi akusid nende juurde kuuluvate
Lütosekaitseseadet vöib paigutada punktis 473.2.1

jaotuskeskustega, kui lühisekaitseseadmed

sätestatust erinevalt, kui on täidetud alapunktide

paibievad jaotuskeskuses;
• vooluahelates, miüe kafkemine vöib seada ohtu

473.2.2.1 vöi 473.2.2.2 tmgünused.

toidetava paigaldise nagu punktis 473.1.4 maimtud
juhtudel;

473.2.2.1 Juhistiku osa, mis paikneb ristiöike väheneimse vm.

• mönedes mööteahelates.

muutuskohaja kaitseseadme paigutuskoha vahel, peab

rahuldama köild kolme alljärgnevat nöuet:
Seejuures peavad olema täidetud järgmised kaks
tmgunust:

a) seile pikkus ei ole üle 3 m;
b) paigaldus on vaütud sellme, et luhiseoht on
vöimalilailt väike;
c) paigaldusvüs ei pöhjusta tuleohtu ega ohtu

a) juhistik paigaldatakse selüselt, et lühiseoht on
vöimalikult väüce (vt. 473.2.2.1, b);

b) juhistik ei pailme süttivate amete läheduses.

üumestele.

Markus. Nöuet b vöidakse täita nt. julustikii parema

473.2

kaitsega valistotmete eest.

vähenemiskohast vm. muutuskohast toite poole, kui

Ukssama lühisekaitse vöib kaitsta mitut rööbiti
ühendatud juhti, tau kaitseseadme omadused ja
juhtide paigaldusvüs on omavahel sobitatud;

seile rakendumisparameetrid raliuldavad juhi

kaitseseadme valikut käsitleb ka ptk. 53.

473.2.2.2 Lühisekaitseseadet vöib paigutada juhi ristlöike

muutunud osajaoks punkti 434.3.2 nöudeid.

473.3 valik vooluahela Ingi järgi
473.3.1 Faasi- jm. äärejuhtide

473.3.1.1 Köik äärejuhid tuleb varastada tügvoolukaitsega, mis
peab välja lülitama liigvoolust läbitud äärejuhi, kuid ei
pmugi välja lülitada muid tööjuhte (erandid vt.
473.3.1.2).
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473.3.1.2 Neutraaljuhita TT-süsteemi. faasijuhtide vahelt

Märhis. Vümasena nimetatud tmgimus on täidetud,

toidetava ahela ühes faasijuhis voib lügvoolukaitse ära
jätta, kui on täidetudjärgmised kaks tmgünust:

kui koormus jaguneb vöimalilailt ühtlaselt eri faaside
vahel, nt. kui ühe faasi ja neutraaljuU vahele

uhendatud taryiti (valgusti, pistikupesa vms.) vöimsus
on palju väiksem kui kogu kolmefaasilise ahela
edastatav vöünsus. Neutraaljuhi nsflöige ei tohi otla

a) samas ahelas vöi seile toitepoolel on diferentsiaal-

kaitse, mis lüUtab välja köik faasijuhid;
b) löigus a mmetatud diferentsiaalkaitsest koormuse
pool ei kasutata tehisneutraalpunktist lähtuvat
neutraaljuhti.

väiksem kui peatixkis 52 nöutav väärtus.
473.3.2.2

M.ärkus. Kai uheamsa faasijuhi väljalüütamine vöib

FT-süsteem soovitatakse üldreeglma kujundada ilma

pöhjustada ohtu (nt. kohnefaasilistele mootoritele),

neutraaljuiuta. Kui see süski on osutunud vajalikuks,

taleb vötta püsavad meetmed seile ohu vältmriseks.

peab iga vooluahela neutraaljuhis olema

473.3.2 NcutraaIjuM kaitse
473.3.2.1 TT- ja TN-susteemid
a Kui neutraaljuhi ristlöige on vähemalt sama suur

kui faasijuhi oma, ei pmugi neutraaljuhis oUa
lügvoolukaitset ega muud väljalülitusseadet.

liigvoolukontroUiseade, mis lügvoolu tekkel tomrib
vooluahela köigi juhtide, sealhulgas ka neutraaljuhi
väljalülitamisele. SeUme kontroUiseade ei ole vajalik,
kui
• neutraaljuht on lühise töhusalt kaitstud
toitepoolse, nt. paigaldise toitepunktis paikneva
kaitseseadme abu vastavalt paragrahvi

b Kui neutraaljuhi ristlöige on väiksem kui faasijuhü,

nöuetele vöi kui
a vooluahel on kaitstud rikkevoolukaitselüütiga,

tuleb neutraaljuht varustada tema ristlöikele vastava

nulle mmirakendusvool ei ole suurem kui 0,15-

Uigvoolukaitsega. See kaitse peab välja lülitama
faasijuhid, kuid ei pmugi välja lülitada
neutraaljuhti. Neutraaljuhi Uigvoolukaitse vöib ära
jätta, kui on täidehidjärgmised kaks tmgimust:

kordne vastava neutraaljuhi kesfrvalt lubatav

koormusvool; see lüüti peab välja lülitama
vooluahela köik tööjuhid, seathulgas neutraaljuhi.
473.3.3 NeutraaljuM välja- ja

• neutraaljuht on kaitstud lühise eest faasijuhtide
kaitseseadmete abil;

Kui nöutakse neutraaljuhi väljalülitumist, ei tohi see

• neutraaljuhi suurim vöimalik normaaltaütlusvool ei

tounuda enne faasijufaite; tagasüülitumine peab

ületa tema kestvalt lubatavat koormusvoolu.
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toimuma käs üheaegselt faasijuhtidega vöi eune neid.
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EE. Ulevaade pmdctide 473.3.1 ja nöuetest

faasi- ja neutraaljuhtide kaitsele
Süs-

teem

TN-C
TN-S

Ahela tüup (L faasijuhid, N neutraaljuht)
L+N
3L
3L+N
2L
SN>SL

S 'N <S L

LLLN

LLLN

•••0
•••0

TT
rr

[•••0]

LLL

[::^
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•o
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481
1.1
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•••.,

••o3

ao

••

®03

W

SL faasijuhi nstlöige, s^ neutraaljuhi ristlöigejuht
• vajab üigvoolukaitset
0 juht ei vaja üigvoolukaitset
[ ] mittesoovitatav ahelatüüp

.1.1 Paragrahvi 481.2 nöuded sätestavad väKstoimete

arvestamist peatüüs 4l määratletud kaitsevüside
vaükul.

Markus l. Elektrilöögikaitse vaUkul on tegeükult
olirime amultjärgmiste välistoimete arvestamme:

• mimeste pädevus (BA),
• immkeha elektrüme takistus (BB),
• mimeste ühendatus potentsiaaliga (BC).
Markus 2. Muud välistoimed ei möjuta elektrilöögivalikut peaaegu üldse, kuid neid tuleb arvestada
seadmete vaükul (vt. pfk. 51, tabel 51 A).

PEN-juhti ei tohi katkestada (473.3.2.1,
märkus 2).

481.1.2 Kui antud välistomißte kombmatsioon vöimaldab.

Kui neutraaljuht on muul vüsil kaitstud ja kui

vaüda mitmeid kaitsevüse, on sobivaim kaitsevüs

ühtlasi tema normaaltalitlusvool ei ületa

määratud kohaüke oludega ja kasutatavate seadmete

lubatavat koormusvoolu (473.3.2.1, b).

omadustega.

Diferentsiaalkaitse olemasolul (472.3.1.2).
Kui neutraaljuht on lühisvoolude eest

toitepoolse kaitseseadmega kaitstud vöi kui

Markus. Eripaigaldiste ja eriolude korral kohaldataKse
käesoleva eeskirja 7. ja (EE) 8. osa nöudeid.

kasutatakse ^ rikkevoolukaitselülitit, mille
nimirakendusvool ei ületa 0,15-kordset
neutraaljuhi kestvalt lubatavat voolu
(473.3.2.2).
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Markus. Punktide ja nöuded on IEC
lähtetekstiga vörreldes rangemad, kuid kooskölas

481.1.3 Lähtenonnatuvid

Käesoleva jaotise sätted pöhinevad peatükkidel 4l
(Kaitse elektrilöögi eest) ja 51 (Elektriseadmete valiku
ja päigaldamise üldsätted) ning jaotistel 704 (Ehitus-,
remondi- ja lammutuspaigad) ja 705 (Pöllundus- ja
aiandusehitised).
481.2

eest

Soome, Rootsi ja teiste Pöhjamaade samalaadsete

eeskujadega. IEC lähtetekstis sisalduvad alapunktid
481.2.4.1 ja 481.2.4.2 on väljajäetud, kuna nad ei ole
käesolevas eesküjas kooskölas punktis 481.2.4
formuleeritud rangema üldsättega.
481.2.4.3 Ruumis, kus faooldus- vöi teenindusvahekäigu pikkus
on üle 20 m, peab vahekäigu mölemas otsas olema

väljapääs.

481.2.1 Kaitset pmgestatud osade isoleerimisega (412.1) ja
kaitset katete vöi kestade kasutamisega (412.2) vöib

Markus. Lühema vahekäigu kon-al, pikkusest

kasutada mis tahes välistoimete korral.

6 m, on väljapääs mölemas otsas soovitatav.

481.2.2 Kaitset tökete abil (412.3) ja kaitset paigaldamisega
väljapoole puutekäündivust (412.4) vöib kasutada

481.3

nuunides vöi aladel, kuhu pääsevad ainult

ohuteadlitaid (BA4) vöi elektrialaisitaid (BA5), kes on
antud tööks asjakohaselt juhendatud; peale seile

481.3.1 Köigis paigaldistes vöib kasutada paragrahvile 413.1
vastavat automaatset väljalülitamist.

peavad olema täidetudjärgmised tmgunused:

Kui lubatav vahelduv-puutepinge paigaldises vöi seile
• kasutatav nimipmge ei ületa D pmgepürkonna pure;

osas on eeskirja 7. osa (nt. jaotiste 704 vöi 705) sätete

• alapunktide 481.2.4.1 ja 481.2.4.3 nöuded on

kohaselt 25 V, lubatav pulsatsioonivaba alalispuute-

pinge aga 60 V, vöib alapunktide 481.3.1.1 vöi

rahuldatud;
• räum vöi ala on selgelt ja nähtavalt märgistatud.

481.3.1.2 nöuetest täita ainult üht.

481.2.3 Kaitse otsepuute eest tuleb ette näha köigis

Markus l. Alapunkti 481.3.1.1 nöudeid kaisutatakse

EE paigaldistes, söltumata teenmdus- ja hoolduspersonali

juhul, mil lubatav puutepinge on määratletud kogu

elektrotehmüsest kvalifikatsioonist.

valmispaigaldise jaoks.

481.2.4 Elektripaigaldiste (sh. elektrü-uumide) normaaltalit-

Markus 2. Alapunkti 481.3.1.2 üht nöuetest

EE lusel ei tohi pöhikaitsevüsma otsepuute eest kasutada
kaitsetökkeid, kuna neid ei saa lugeda elektriohutuse

kasutatakse juhul, mil lubatav 'puutepinge on
määratletud amult paigaldise osajaoks.

tagamisel püsavalt töhusateks.
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481.3.1.1 Paigaldistes vöi nende osades, miUes vastavalt 7. osa

(näit. peatäkkide 704 ja 705) on eaimalt
lubatav vahelduv-puutepmge 25 V, pulsatsioonivaba

alalis-puutepinge aga 60 V, tuleb täita alljärgnevaid

481.3.1.2 Paigaldiseosades, miUes lubatav vahelduv-puutepinge
on käesoleva eeskirja 7. osa vastavate järgi
25 V, lubatav pulsatsioonivaba alaüs-puutepinge aga

60 V, vöib rakendada paragrahvi 413.1 sätteid, kui on

nöudeid.

kasutatud ühtjärgmistest meetmetest:

• TN- ja FT-süsteemides tuleb enimalt lubatav

• lisa-potentsiaaüühtlustust (p. 413.1.6), kusjuures

väljalülitusaeg, eriaevalt tabelites 4l A ja 4l B

p. 413.1.6.2 valemis väärtus 50 asendatakse väär-

toodust, vötta tabeüst 48 A.

tusega25;
• kaitse rikkevoolukaitseluüti abil, mille mmirakendusvool ei ole üle 30 mA,

Tabel 48 A. Enimalt lubatavad väljalülitusajad

Märhis. Käesoleva alapinricti kohaselt vöib kogu

n-süsteem

TN-süsteem
Nuni-

Välja-

Nimi-

pmge
UQ

lülitus-

pmge

aeg t

Uo/U

Väljalülitusaeg t s

paigaldis oUa oma suuremas osas kaitstud paragrahvi

Neutraal-

413.1 üldnöuetejärgi, lisakaitsenöuded aga rakendatud

juht

juht

nendes paikades, milles osa 7 nöuab puutepinge

puudub

olemas

Neutraal-

s

v

120
230
277

0,35

120...230

0,4

l

0,2

0,5

481.3.2 Kaitse II Hassi elektriseadmete vöi samaväärse

0,2

0,5

isolatsiooni kasutamise teel (413.2) on rakendatav

400,480

0,05

230/400
277/480
400/690
580/1000

0.06

0.2

köigis öludes, kui osas 7 ei ole esitatud seüekohaseid

0,02*

0,08

püranguid.

v

580

0,2
0,2
0,02*

Uo pinge faasija neutraali vahel
* Kui sellist väljalüütusaega ei saa tagada, vöib osutuda
vajalikuks kasutada muid kaitsevüse (nt. potentsiaaüühtlustust)

puramist.

Markus. Turvalisuse tagamiseks on tähtis, et seadmete
valikul arvestataks välistoüneid.
481.3.3 Kaitset kasutuspaiga isoleerimise teel vöib kasutada

TT-süsteemi korral asendatakse p. 413.1.4.2 nöue

ainult § 413.3 nöuete järgumsel.

nöudega

R^xl^ 25 V.

481.3.4 Kaitset kohaUku maandamata potentsiaaliühtlustuse

abil (413.4) vöib kasutada amult seUistes oludeß,
FT-süsteemi korral asendatakse p. 413.1.5.3 nöue

Boilles mimesel ei ole otsest ühendust

nöudega

maapotentsiaaliga (BC1).
R^ x 1^ 25 V.
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481.3.5 Kaitset kaitseeralduse abu (413.5) vöib kasutada
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482.1

koigis oludes. Kohtades, tais mimesed on pidevas

Noudedevakuatsiooni
hädaolukordades

kokkupuutes metaflosadega nagu nt. mahutite sees

(BC4), vöib seda votet kasutada ainult übe seadme

SO!e;„„PTgrAV käsitleb

toitel uhest eraldustrafost.

hädaolAordades järgmiste välistoimeteioiTZ1

Punkti 411.1.4 kohast SELV- ja punkti 411.1.5 kohast

• mimeste^ väike^aiknemistihedus, larid keeruk^

PELV-süsteemi vöib kasutada puutepingekaitsena

evakuatsioon (BD2),

köigis oludes.

• uumeste suur paibiemistiliedus, kuid lihtne

Markus l. Mönedel julitudel nöutakse osas 7, et

• iaimeste suur paifaieimstüiedus ja keeruk^

evakuatsioon (BD3),
kaitseväikepinge oleks väiksem. kui 50 V (nt. mitte üle
25 vöi mitte ule 12 V).

evahiatsioon (BD4).
A/färkus. Evakuatsioomnöuded vöivad olla täpsemalt

Märhis 2. Taütlusväikepinge (FELV) kasutamisel
tuleb puutepmgekaitseks ette näha lisakaitsevötted

sätestatud ehitiste ehitus-, rahvakogunemis- ja
tuleohutuseesldrjadesja -nomrides.

(vt. 411.3.3).
.1.1

481.3.7 Teatud paigaldistes vöi nende osades, nt. ruumides,

Olukordades BD2, BD3 ja BD4 ei soovitatajuhistilske
paigutada evakuatsiooniteedele. Kui ei saa

miUes mimesed vöivad oUa kokkupuutes veega, nöuab

vältida, tuleb kasutada kaableid vöi seüiseid

osa 7 vastavjaotis erimeetmete kasutamist.

pürdeid vöi -kesti, mis ei soodusta tule levikut ega
kuumene sei määral, et need vöiks süttida ehitus-

eeskirjades evakuatsiooniteede mateqalidele
tatud tutepüsivusaja vöi, kui see ei ole teada, 30

482

jooksul.

Üldist
Käesoleva jaotise nöudeid tuleb arvestada lisaks

Markus. Vastavad katsetusvusid on rahvusvaheüste
standarditena väljatöötamisel.

peatüld 42 nöuetele, kui paigaldised asuvad raumides,

mffles on tegemist ailjärgnevalt vaadeldavate

Juhistikud, mis on paigaldatud evakuatsiooniteedele,

välistoünetega.

peavad paümema väljaspool puutekuundivust vöi
olema kaitstad mehaaniüste kahjustuste eest,

vöivad tekfäda mimeste evakueerimise ajal.
Evakuatsiooniteedel paiknevad peavad olema

vöünaükult lühikesed.
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arratud evakatsiooni hölbustamiseks ettenähtud

Ruumidesse, miües töödeldakse, käsifletakse vöi
säiütatakse pölevmaterjale, vöib paigaldada ainult
vältimatult vajaükke elektriseadmeid; juhistik peab

lulitusseadmed, olema kättesaadavad amult seüeks

vastama punkti 482.2.6 nöuetele.

Inüneste suure paitaiemistilieduse korral (olukordades
BD3 ja BD4) peavad lulitusseadmestikud, välja

volitatud isikutele.

482.1.3

Kui llüitusseadmed on evakuatsiooniteede ääres, peab

482.2.2 Kui elektriseadmete kestadele saab koguneda sei
määral tolmu, et see vöib pöhjustada tulekahjuohtu,

nende ehitus vöi lisakaitse tagama samasuguse

tuleb vötta meetmed vältimaks kestade kuumenemist

tulekindluse nagu teised samas paiknevad seadmed.

süttimisohtHim temperatuurim.

Inimeste suure paiknemistüieduse korral (olukordades

BD3 ja BD4) ei tohi evakuatsioomteede ääres
pailmeda pölewedeükke sisaldavaid elektriseadmeid.

482.2.3 Elektdseadmed tuleb vaüdaja paigaldada nü, et
kuumenemme normaaltalitlusel ega Aete kon-al d

saaks pöhjustada tulekahju.

Markus. See nöue ei laiene elektriseadmetes (nt.

Seda nöuet saab täita käs seadmete ehituse vöi nende

lahenduslampvalgustites ja mootorikäivitites)

pmgaldusvnsi vaUkuga.

sisalduvatele uksikutele abikondensaatoritele.
Erimeetmeid ei ole vaja, kui seadme pumatemperatuur

482.2

Pölevmaterjalide
säilitanisest tulcncvad nöuded

vöi

Käesolevas paragrahvis sätestatakse taleohtlikust

ei saa pöhjustada lähedalolevate esemete
materjalide süttümst.
482.2.4 Kaitse-, jiAtimis- ja lahutusaparatuur tuleb paigutada

olukorrast BE2 (vt. 322.5) johtuvad nöuded.

väljapoole nmme, miües töödeldakse, -käsitletakse vöi

Markus l. Pölevmaterjali lubatavat kogust ning seile

mffle kaitseaste tolmuvabas mumis on IP 4X, tohnuses

all olevat pindala ja ruumala vöivad sätestada muud

mumis aga IP 5X.

säüitatakse pölevmaterjale; erandiks on aparatuur,

eeskujad.
Markus 2. PlahvatusohtUke ruumide ja tsoonide kohta

kehtivad erieesküjad, nt. IEC 79-14 (Electrical

482.2.5 Km juhistik ei ole paigaldatud mitt^pölevasse amesse,
tuleb kasutada meetmeid, et juliistik ei saaks
soodustada tule levikut.

apparatus for explosive gas atmospheres / Part 14:
Electrical mstallätions in explosive gas atmospheres

(other than mines)).

Seile nöude täitmiseks vöib kasutada nt. juhtmeid ja
kaableid, mis rahuldavad katsetusstandardit IEC 332-1
(Tests on electric cables under fü-e conditions / Part l :
Test on a single vertical insulated wire or cable).
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Märhis. Seda standardit rahuldavad nt. polüvmüül-

482.2.10 Kui tuleohutuse tagamise eesmärgü on tarvis pürata

kloriidkestaga (vöi polüvüuiüUdoriidi asendavast,

juhistiku rikkevooludest tingitud ohtu, tuleb vooluahel

sama raskelt süttivast halogeeaivabast materjalist

kaitsta rikkevoolukaitseIüUtiga, miUe mmirakendus-

kestaga - £'£)juhtmedja kaablid.

vool ei ole suurem kui 500 mA. Kui seUist kaitselülitit

Juhistik, mis kulgeb läbi mumide, kus töödeldakse,
käsiäetakse vöi säiütatakse pölevmaterjale (BE2),
peab rahuldama aUjärgnevaid nöudeid:

pideva kontrolli seade, mis isolatsiooni rikke korral

ei saa kasutada, tuleb ette näha vooluahela isolatsiooni

• juhistik peab olema paigaldatud p. 482.2.5
kohaselt;
• juhistikus tohib oüa üiteid amult juhul, kui need
paümevad sama tulekmdlusastmega kestades nagu
muud selles ruumis pailaievad seadmed;

• juhistiku lügvoolukaitse vastab puaktile 482.2.11.

rakendab tööle vastava hoiatussignaali.

Kui jufaisäkus ei ole metallkesti, mis on ühendatud
kaitsejnduga, vöib juhistikus ette näha signaaljuhi, mis
ühtlasi vöib täita kaitsejuhi ülesandeid.
482.2.11 Juhistik, mis kulgeb läbi mumi, mffles töödeldakse,
käsitletakse vöi säilitatakse pölevmaterjale, peab
olema varustatud väljaspool mumi paiJmeva
liigkoormus-ja lühisekaitsega.

482.2.7 Elektriüse ohkkütte jaoks vajalik öhk tuleb vötta
kohast, milles ei ole polevtoknu, -aurusid ega -gaase.

Söltumatult alapunktide 411.1.4.3 ja 411.1.5.2

nöuetest tuleb SELV- ja PELV-ahelate pingestatud
Väljuva öhu teraperatuur ei tohi pöhjustada tulekahju-

osad, olenemata nende nimipmgest,

ohtu.

• paigutada kesta, mille kaitseaste on vahemalt
482.2.8 Automaat- vöi kaugjulutavad vöi pideva valveta

elektrünootorid peavad olema kaitstud lügkuumenemiskaitseseadisega.

482.2.9 Valgustid peavad vastama tuleohtHku raumi Uigile ja
nende kesta kaitseaste peab olema vähemalt IP 4X.

IP 2XB, vöi
• vamstada isolatsiooniga, mis talub vähemalt l mm
kestel teimi-vahelduvpmget 500 V.

482.2.13 Ruumides, milles töödeldakse, käsitletakse vöi
säilitatakse pölevmaterjale, ei tohi olla PEN-juhte;
erandiks on vooluahelad, mis kulgevad läbi nende

Lambidja valgustite osad peavad olema püsavalt hästi

mumide.

kaitstud vöimalike mehaamliste kahjustaste eest nt.
püsavalt tugevate polümeerkestade, vörede vöi tugeva

klaasiga. Kaitsekatted ei tohi olla kuuritatud lambipesa
külge, kui see ei ole ette nähtud valgusti ehituses.

124

125

BEI 3-4:1994
Tule soodustavatest
tulenevad nöuded

Käesolevas paragrahvis sätestatakse tuleohflikust
olukon-ast CA2 (vt. 323.1) johtuvad nöuded.

482.3.1 Tuleb kasutada meetaaeid tagamaks, et elektripaigaldis

EEI 3-4:1994

EE VMDATUD NORMDOKÜMENTUW LOETELU
Sulgudes onparagrahv vöipunkt, milles dokumendüe on viidatud

A2-94

Rakemmsten sähköasemmkset (Eessöna)

DINVDE0100

Errichten von Starkstromanlagen mit

ei pöhjusta seinte, pöranda ega lae süttümst.

Nennspamiungen bis 1000 V / Teü 400:
Schutzmaßnahmen (Eessöna)

482.4 Tule levikut soodustavatest

nöuded

EEE

Käesolevas paragrahvis sätestatakse tuleohflikust

ELSAK-FS 1994:7 Elsäkerhetsverket. Starkströmförestaiftema /
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande

olukonrast CB2 (vt. 323.2) johtuvad nöuded.
482.4.1 Kui ehitustarindite kuju vöi möötmed vöivad
pöhjustada tule küret levikut, tuleb kasutada
meetmeid, et elektripaigaldis tule levikut (nt.
korstnaefekti tekke tagajärjel) ei soodustaks.
Markus. Vöib kasutada tulekahjusignalisatsiooni, mis

teatab tulekahju levikut taüstavate seadeldiste

Elektnseadmete ehituse eesknjad (Eessöna)

och skötsel av elektriska starkströms-

anläggningar (Eessöna)

IEC38

IEC Standard voltages (413.1.3.3, 413.1.5.6,

443.1.2)
IEC 79-14

Electrical apparatus for explosive gas

atmospheres / Part 14: Electrical mstaUatipns

rakendumisest, nt. kaabükanalitesse vms. paigutatud

m explosive gas atmospheres (other fban

tulekiudlate sektsioneerimisseadeldiste sulgumisest.

mmes) (482.2)
IEC 146-2

Semiconductor convertors / Part 2: Semiconductor seif commutated convertors (41.1,
411.1.3.1)

IEC269

Low-voltage füses (432.4, 433.2)

IEC 332-1

Tests on electric cables under fire conditions
/ Part l: Test on a smgle vertical insulated

wire or cable (482.? S)
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IEC 439-1

Low-voltage switchgear and controlgear

assemblies / Part l: Type-tested and partially

BEI 3-4:1994
IEC 947 Low-voltage switchgear and controlgear

(432.4,

type-tested assembUes (413.2.1.1)

IEC 1000-2 Electromagnetic com.pati.bility (EMC) /

IEC 449

Voltage bands for electrical installations of

Part 2: Environment (444.0, 444.1)

buildings (444.1.1)
IEC 479-1

Effects of current passmg fhrough tfae human

body / Part l: General aspects (413.1,

IEC 1000-5 Electromagnetic compatibility (EMC) /
Part 5: Installation and mitigation guidlines
(444.0, 444.1)

A.442.1.2)
IEC 1008-1 Residual current operated cu-cuit-breakers
-IEC 536-2

Classification of electrical and electronic

without integral overcun-ent protection for

equipment with regard to protection agamst

household and similar uses (RCCB's) /

electric shock / Part 2: Guidelines to

Part l: General rules

requirements for protection against electric
shock (41.2, 411.1.3.1)

IEC 1009-1 Residual current operated cu-cuit-breakers
wifh integral overcurrent protection for

IEC664

IEC 664-1

Insulation coordmation for equipment within

household and similar uses (RCBO's) /

low-voltage Systems (413.2.3)

Part l: General rules (413.1.4.2)

Insulation coordmation for equipment within
low-voltage Systems / Part l: Prmciples,

IEC 1024-1 Protection of stractures lightamg /
Part l: General prmciples (443.1.2,

requirements and tests (Eessona, 442.1.3,
443, 443.1.2, 443.4.1)

IEC724

Guide to the short-ciicnit temperature limits
of electric cables wifh a rated voltage not
exceeding 0,6/1,0 kV (434.3.2,

IEC742

Isolating transformers and safety isolatiag
transformers - Requtrements (411.1.2.1^

444.3.3)

IEC898

Cü-cuit-breakers for overcurrent protection
for household and similar mstallations

(432.4)
128

IEC 1201 Extra-low voltage (ELV) - Limit values
(41.2, 411.1.1)
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IEC TC
PUBLIKATSIOONTO

64

IEC

IEC tehnilise komitee TC 64 (Electrical instaUations ofbuüdings)
töö tulemusel on seisuga 01.09.1995 kehtivate eraldi trükistena
ilmunud aüjärgnevad IEC publikatsioonid:

364-4-442 Chapter 44: Protection against overvoltages.
Section 442 - Protection oflow-voltage
installations against temporary overvoltages .and
faults between high-voltage Systems and earth.

Firstedition(l993).-41p.
[Nünetus korrigeeritud. - Amendment I]
Amendment l (1995). - 7 p.

364 Electrical mstallations ofbuildmgs
364-1 Part l: Scope, object and fimdamental prindples.
Third edition (1992). - 31 p.
364-2 Part 2: Defmitions
364-2-21 Chapter 21: Guide to general terms.

Firstedition(1993).-15p.

364-4-443 Chapter 44: Protection against overvoltages.
Section 443 - Protection against overvoltages of
atmospheric origm or due to switchiag.

Second edition (1995). - 15 p.
364-4-45 Chapter 45: Protection against undervoltage.

First edition (1984). - 5 p.
364-4-46 Chapter 46: Isolation and switching.
Firstedition(1981).-9p.

364-3 Part 3 :Assessment ofgeneral characteristics.

Second edition (1993). - 59 p.
AmendmentNo. l (1994). -13 p.

[Clause 321.10]
364-4 Part 4: Protection for safety
364-4-41 Chapter 41: Protection against electric shock.

Third edition (1992). - 49 p.

364-4-47 Chapter 47: Application ofprotective m.easures for
safety. Section 470 - General. Section 471 Measures ofprotection against electric shock.

First edition (1981). - 9 p.
Ameadment l (1993). - 3 p. [Subd?use 471.2.3]
364-4-473 Chapter 47: Appücation ofprotective measures for
safety. Section. 473 - Measures ofprotection
against overcurrent. First edition (1977). -11 p.

364-4-42 Chapter 42: Protection against fhermal effects.

First edition (1980). - 9 p.
364-4-43 Chapter 43: Protection agamst overcurrent.

Fü-stedition(1977).-llp.
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364-4-481 Chapter 48: Choice ofprotective measures nß a
fimction ofextemal influences. Section 481 Selection ofmeasures for protection against electric
shock in relation to extemal influences.

First edition (1993). - 19 p.
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364-6 Part 6: Verification

fimction ofextemal influences. Section 482 -

Protection against fire. First edition (1982). - 9 p.

364-6-61 Chapter 61: Initial verification.
First edition (1986). -17 p.

364-5 Part 5: Selection and erection of electrical
equipment

Amendment No. l (1993). - 25 p.

364-5-51 Chapter 51: Common mies.

364-7 Part 7: Requirements for special instaUations

Second edition (1994). - 23 p.
364-7-701 Section 701 - Locations contaimng a bath tob or
364-5-52 Chapter 52: Wirmg Systems.

shower basin. First edition (1984). - 17 p.

First edition (1993). - 45 p.
364-7-702 Section 702 - Swimming pools.
Chapter 52: Wirmg Systems. Section 523 - Current-

First edition (1983). - 13 p.

carrymg capacities. First edition (1983). - 69 p.
364-7-703 Section 703 - Locations contammg sauna heaters.
364-5-53 Chapter 53: Switchgear and controlgear.

Firstedition(1984).-8p.
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