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EESSÖNA
Käesolev eeskiri pöhüieb Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni
(International Electrotechnical Commission, IEC) standardü nr. 364
(Electrical mstallaüons of buildmgs), kuid arvestab seejuures ka
Eesti tegelikke olusid, naabermaade Soome ja Rootsi samalaadseid
eeskirju mng Saksa standardi DIN VDE 0100 (Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspanmmgen bis 1000 V) möningaid
meie oludes otstarbekaid lisanöudeid.
Eeskirja ilmumme on kavandatud osade kaupa. Käesolev esimene

osa pöhineb peamiselt IEC 364 esimese osa (Scope, object and
fundamental prmciples) kohnandal (1992. a.) väljaandel ja ermeb
seilest ainult mönede Usamärkusteja täienduste poolest. Eeskiri käib
ehitiste elektriseadmestike kohta, mille nmiipmge on vahelduwoolul
enimalt 1000, alalisvoolul aga enimalt 1500 V. Eeskiri erineb
mitmeti meü seni veel kehtivatest NSVL "Elektriseadmete ehituse
eeskirjadest"; käesolev vihik ei tühista oma väga üldise iseloomu
töttu ühtegi konkreetset seile normdokumendi osa, kuid
vasturääkivuste korral tuleb lugeda öigeks käesoleva eesknja
nöuded.

Käesolev eeskirja osa "Kohaldusala, sisu ja pöhialused" kehtib
projekteeritavate ja ehitamisele vöi rekonstroeerimisele tulevate

paigaldiste kohta alates l. juulist 1995. Eeskirja soovitatakse vöimaluse korral rakendada aga ka paigaldiste kohta, mille projekteerimine, ehitamine vöi rekonstmeerimine on alanud varem.
Eeskirja ülesehitus ja sätete numeratsioon on samasugused nagu

lähtestandardis IEC 364 ja eeskirja pöhitekst vastab seile standardi
ingUskeelsele tekstüe. Eesti olusid arvestavad muudatused,
täpsustused, Usanöuded, -märkusedja -selgitused on tähistatud Eesti

riigitähisega EE.

"alates" ja "kam"

ka

ja

on ette vaänristanud föögmpp, mis

Elektrikontrollikeskuse juures.
koostas ja sissetoodud Tallinna
Tehnikaülikooü professor E. Risfliein.
Märkused ja eeskirja käesoleva osa järgmise, paran-

datudja ettevahnistamiseks palutakse aadressil
Kreutzwaldi 2, EE-0001 TALUNN1.
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EE. AUjärgnevalt on mformatüvsuse huvides täieUkult esitatud
IEC 364-1 eessöna.

l. DEC tehmMsed nöuded ja koldculepped on välja töötatud IEC
tehmüstes 'komiteedes, müles on esindatud köik asjasfhuvitatud

rahvusükud komiteed, ja väljendavad vaadeldavates küsimustes
suurimal vöimatikul määral rahvusvahelist konsensust.
2. Esitatavad sätted kujutavad endast rahvusvaheliseks kasutemiseks

möeldud soovitusi ja on seUistena rahvusüke komiteede poolt
heaks küdetud.
EE märhis. Eesti Elektrotehnikakomitee ei kuulunud käesoleva
eeskirja koostamise ajal veel IEC rahvuslike komiteede huUca.

3. Rahvusvahelise ühüustamise huvides soovitab IEC köigil
rahvuslikel kotniteedel kasutada IEC soovituste teksti oma
rahvusUkes flormatüvides sei määral, mil seda lubavad
konta-eetse maa eripärasused. Lahknevused IEC soovitustest ja

seUekohasöd teistsugused rahvusUkud nöuded tuleb rahvusUkes
normatüvides esile tuua nü selgelt kui vöimalik.
Käesoleva rahvusvahelise standardi on koostanud IEC tehnilme

komitee nr. 64 (Electdcal mstallations ofbufldmgs).
IEC 364-1 käesolev kolmas väljaanne tühistab sama standarcti teise
väljaande (1972) ja DEC 364-2 esimese väljaande (1970).
Käesoleva Standard! tekst pöhmeb standardiprojekäl 64(00)200 ja
hääletusprotokolül 64(00)223. Täielikud hääetusandmed
sisalduvad hääletusprotokoUis.

?ij-i:iyy4

11
11.1
51;

a)
l»)
c)

d)
s)

f)

g) iaagripaigadjm. taolised,
Il) ja näituse-, laada- ja

i) jafaidjm. huvisöidualused,
j) . ehitised.
11.2

a) toidetakse mmi-vahelduvpingel
V vöi mnri-alalispmgel kuni 1500 V; vakohalduvad eeskirjad eeskätt sageduste-

le 50, 60 ja 400 Hz; ei ole väUstatud ka muude
kasutamist;

b) vooluahelaid, mis toimivad
piagel kui 1000 V, kui need on üheadatud
eleklripaigaldisq^a, mffle vahelduvpinge on emmalt
1000 V; seBisdd vooluahelaid on nt. lahendus-

bmpvalgustases ja elektrostaatilistes filterseadmeis;
c) miäahtöjulnsti3aiosa,midaelektnseadmete

bsutamise kohta Scäivad standardid ei haara;

d) köiki ehitäseväliseid taibijapaigaldisi;
6
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e) side-,

juhistikku);

f)

ja
osi,

11.3

ja

ei

a) elekterveoseadmeid,

b)
c)

d)
e)

f)

g) raadiohäirete
osas, mis möjutab

h) elekte&arjuseidjm.
i) ehitiste piksekaitset.
Markus. Atmosfäärifisi sei
määral, nril need möjutavad (nt Uigpmgelahendite valikul).
11.4 Käesolev eeskiri ^haarab la eleldrivarustusettevötdie (A.

EE nende jaotusvöriaide mng jmtusvöAe toitvate eIAtritootmis-ja -edastussüsteamde) dritisL

11.5 Paigaldatavaid elektriseadmeid loisifleb e^dri ainult sei
määral, nul see on vajaük: neade valikute ja pai^ldiste
kasutamiseks. Sama käib ka stondardsefe (sellAohastele
staadarditele vastavate) komplehseadmete kohta.
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12 SISU
12.1 Käesolevas eeskirjas sisalduvad elektripaigaldiste projekteerimis- ja ehitamisnöuded peavad tagama paigaldiste
ettenähtud kasutusvüsis nende turvalisususe mng öige
talitiemise.

12.2 Käesoleva eeskirja peatükk 13 käsifleb eeskirja pöhialuseid ega ei sisalda üksikasjalikke tehnilisi nöudeid, kuna
vümased vöivad tehnilise arengu tulemusel muutuda.

12.3 Tehnilised nöuded, mille järgmiine peab tagama elektripaigaldise vastavuse peatüki 13 pöhialustele, on koondatud käesoleva eesknja osadesse 3...7.
EE märhis. Käesolev eestikeelne eeskiri sisaldab Usaks

neile veel osa 8 (Eriseadmed 2), miUe aluseks on Soome
elektnpaigalduseeskirja 8. osaja milles on kasutatud ka
leiste maade normdokumente.

13 PÖHIALUSED
131 Ohutus® tagamisefcs vajaäik kaitse
131.1 ÜIdist
Käesoleva jaotise nöuded on möeldud urimeste,
koduloomade ja omandi kaitseks selliste ohtude ja
kahjustuste eest, mis vöivad tekkida elektnpaigaldiste
tavapärasel talitiusel.

Märhis. Elektripaigaldistes on tegemist kahe pöhiohuga:
® elektrilöögivool,
• Itigtemperatuur, mis vöib pöhjustada nt. pöletusi vöi

tulekahju.

8

EEI 3-1; 1994

131.2 Kaitse elektriloögi eest
131.2.1 Puutekaitse (kaitse otsepuute eest)
Inimesi ja koduloomi tuleb kaitsta ohtude eest, mis vöi-

vad tekkida paigaldise pingestatud osade puudutamisel.
Selline kaitse vöidakse saavutadajärgmisel kahel vüsil:
• mimese vöi looma keha läbida vöiva voolu tekke
takistamisega,
• mimese vöi looma keha läbiva voolu piiramisega

allapoole elektrilööki pöhjustavat väärtust.
131.2.2 Puutepingekaitse (kaitse kaudpuute puhul)
Inimesi ja koduloomi tuleb kaitsta ohtude eesl, mis
vöivad tekkida pmgealdiste juhtivate osade
puudutamisel. Selline kaitse vöidakse saavutada

• inimese vöi looma keha läbida vöiva rikkevoolu tekke
takistamisega,

• uumese vöi looma keha läbida vöiva rikkevoolu
piiramisega allapoole elektrilööld pöhjustavat
väärtust, vöi
• toitepmge püsavalt küre automaatse

väljalülitamisega seUise rikke tekkünisel, nüs vöiks
pöhjustada elektrilööki esüekutsuvat voolu läbi
pmgealdiste juhtivate osadega kokkupuutes oleva
ümnese vöi looma keha.

Markus. Uks tähtsamatest üldpöhimötetest puutepingekaitse tagamisel onpotentsiaaliühtlustuse kasutamine.

131.3 Kaitse kuumuse toime eest

Elektnpaigaldis tuleb ehitada semselt, et karge
temperaüiur ega elekbikaar ei pöhjustoks pölevainete
süttimisohtu. Elektnseadmete normaaltaütlusel ei tohi
tekkida ka inimeste ega ^oösÄoovaaAepöletusohtu.

131.4 Lägvoolukaitse
Inimesi, koduloomi ja omandit tuleb kaitsta pingestatud
juhti läbivast lügvoolust tmgitud lügtemperatuuri ja
elektrodimaamiliste jöududega esüekutsutavate kahjustaste eest.

Sellme kaitse on reaUseeritav
® liigvoolu automaatse väljalülitamisega enne voolu

ohtliku väärtuseja/vöi kestuse saavutamist;
• lügvoolu väärtuse ja kestuse püramisega ohutu
tasemem.

131.5 Pingestamata osade liigvoolukaitse

Pingestamatajuhidjm. osad, mida lüliisel, maaühendusel
vms. rikkel tekkiv vool vöib läbida, peavad
lügkuumenemiseta vastu pidama sellise voolu toünele.
Märkused.
l. Erilist tähelepanu tuleb pöörata maauhendus- ja lekkevooludele.
2. Pingestatud osade kaitse rikkelügvoolu eest saavu-

tatakse paragrahvis 131.4 kirjeldatud kaitsevüsidega.

10
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131.6 Liigpingekaitse
131.6.1 Inimesi, koduloomi ja omandit tuleb kaitsta kahju eest,
mida vöib pöhjustada eri toitepingega yooluahelate
pingestatud osade vaheline rike.

131.6.2 toimesi, koduloomi ja omandit tuleb kaitsta ka muudel
pöhjustel tekkivatest (nt. äikese- vöi lülitus-) lügpingetest
tmgitud kahjude eest.
132 Projekteerimine

132.1 Üldist
Elektnpaigaldise projekteerimisel tuleb ette näha
• mimeste, koduloomade ja omandi kaitse vastavalt

jaotise 131 nöuetele,
• elektnpaigaldise öige talitlename ettenähtud
kasutusvüsi korral.

Projekteerimiseks vajalikud lähteandmed on loedetud
paragrahvides 132.2...132.5. Projekteemnist emiast

sätestavad nöuded on esitatud paragrahvides
132.6...132.12.

132.2 Elektritoitesüsteemi pöhinäitajad
132.2.1 Voolu üik: vahelduv- vöi alalisvool. Vooluüikide
rahvusvaheUsed lühitähised on vastavalt AC (altemaüng
current) ja DC (direct current).

EE selgitus. Rahvusvahelised lühitähised^lCja DC on
kehtestatud IEC standardiga IEC 617 (Graphical Symbols
for diagrams).

n

EEI 3-1:1994

132.2.2 Ahelajuhtide üigidja arv:
• vahelduwoolul - faasijuhid, neulraaljuht, kaitsejuht,
• alaüsvoolul - poolusejuhid, keskjuht, kaitsejuht
EE selgitus. IEC 445 (Identification of equipment
temunals and of termmations of certain designated
conductors, iacludmg general rules of an alphanumeric

System) kohaselt on vahelduwQoluahelate faasijuhtide
tahised Ll, L2 ja L3, neutraaljuhi tähis N, kaitsejuhi tähis
PE, ühitatud neutraal- ja kaitsejuhi (PEN-juhi) tähis PEN.
Alalisvooluahelate ppolusejuhtide tähised on L- ja L+,
keskjuhi tähisMja kaitsejuhi tähis PE.
132.2.3 Pöhisuurusedjanendehälbed:
• pinge ja pingehälbed,
• sagedusjasagedushälbed,
• suurun lubatav vool,
• arvutusük lühisvool.

EE märhis. Lubatavaid pingehälbeid käsifleb muuhulgas
BEC 555 (Disturbances in supply Systems caused by
household appUances and similar electrical equipment).
132.2.4 Elektntoitesüsteemi ehitusega määratud kaitsevüsid (nt.
neutraal- vöi keskjuhi maandamme).
132.2.5 Elektnvörguettevötte poolt esitatavad ermöuded.
132.3 Koormuse iseloom
Vajalike valgustus-, kütte-, jöu-, juhtimis-, signalisatsiooni-, side- jne. vooluahelate arv ja lük tuleb määrata

järgmiste faktorite alusel:

12
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• tarbimispunktide asukoht,
• eri vooluahelate arvutuslik koormus,
• tarbitava vöimsuse ööpäevane ja aastane köikumine,

• vöimalilaid eriolud,
• juhtimis-, signaüsatsiooni-, side-jm. nöuded.

132.4 Turvatoitesüsteenri(de) valiku lähteandmed;
• toiteaUikas (Uik, tunnussuumsed),
• toidetavad vooluahelad.

132.5 Välistoüned
Vt. pfk. 32 ja IEC 721 (Classification of enviromnental
conditions).

132.6 Juhtide risflöiked
Juhtide risüöigete valikul tuleb arvestada
a) juhi enimalt lubatavat temperatuuri,

b) lubatavatpmgekadu,
c) lühisvoolu vöimaEkku elektromehaamMst toimet,
d) muidjuhüetoimidavöivaidmehaamlisikoonnusi,
e) lühisekaitse rakendumise seisukohast enimalt
lubatavat takistust.

Markus. ÜlaUoefletud möjurid tulenevad eeskätt
elektripaigaldise turvalisusnöuetest. Majanduslikel kaaluäustel vöidakse ristlöiked valida suuremad kui
turvaüsus seda nöuaks.

13
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132.7 Juhtide lük ja paigaldusviis
Juhtide lügija paigaldusvüsi valikul tuleb arvestada
• paigalduskoha omadusi,

• juhtide paigaldamiseks kasutatavate seinte vöi muude
tarindite omadusi,

• mimeste ja loomade juurdqpääsetavust juhtidele,
• pmget,

• lühistel tekkida vöivaid elektromehaanilisi jöude,
• muid koomiusi, mis vöivad toinuda juhtidele
elektripaigaldustööde vöi elektripaigaldise käidu ajal:
132.8 Kaitscscadmed.
Kaitseseadmete omadused tuleb vaüda nende soovitava

toimejärgi, mis vöib seisneda kaitses
• lügvoolude (lügkoonnuse, lühise) eest,
• maaühendusvoolude eest,
• lügpmgete eest,
• alapinge eestja pinge kadumise eest.
Kaitseseadmete rakendusvool, -pinge ja -aeg peavad
vastama vooluahelate omadustele ja ohtude esmeffiisvöünalustele.

132.9 Hädaolukorra jaoks ettenähtud juhtimisseadmed
Kui ohu tekkel on tarvis toide vübimata välja lülitada,
tuleb väljalülitusseade paigutada hästimärgatavalt ja
seUiselt, et seda saaks töhusalt ning Idiresti käsitseda.

14
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132.10 Kaitsdahutusseadmcd
Elektripaigaldises peab olana püsaval arvul tööohutust
tagavaid kaitselahutusseadmdd, et vooluahelaid vöi
üks&seadmeid saaks vörgust hoolde, katsetamise,
veaotsmgu vöi remondi eesmärgü lahutada.

132.11 Vastastikuse kahjustava toime
Ehitise elektnpaigaldis tuleb välja ehiteda selliselt, et see
ei toimiks kahjustavalt ehitise muudele paigaldistele nmg
et muud paigaldised ei toimiks fcahjustavalt
elektripaigaldisele.
132.12
Elektriseadmed tuleb paigaldada seffiselt, et
• nende ümber oleks küllalt mumi nende

paigaldamiseks ja uksikseadmete Mlisemaks
vahetamiseks,
• nad oleks käidu, katsetamise, kontrolü, hoolde ja
remondi jaoksjuurdepääsetavad.

133
133.1
Iga elektripaigaldises kasutatav elektriseade peab vastama
sellekohases IEC standardis esitatud nöuetele.

EE. Kui elektriseaAnete kohta on CENELEC vöi Eesti
standardeid (vöi teisi Eestis kehtivaid normdokumente),
peavad seadmed vastama ka nende nöuetele.

15
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133.2 Tunnussuuruscd
Iga vaütud elektnseade peab vastama nendele parameet-

ritele ja oludele, miUe jaoks ta on projekteeritud (vt.
jaotis 132), enti aga aüjärgnevate punktide nöuetele.

133.2.1 Finge
Elektriseade peab taluma suunmat esineda vöivat

kestevtoitepmget tring esineda vöivaid Uigpingeid.
Markus. Mönede elektdseadmete korral vöib osutuda
vajaUkuks vähima esineda vöiva pinge arvestamme.

133.2.2 Vool
Elektriseadmed tuleb vaüda seUiselt, et oleks arvestatud
suurimat kestewoolu, mis seadet nomMaltaütlusel vöib
läbida. Tuleb arvestada ka erandolukordades tekkida
vöivat voolu ja seile kestust; vümane vöib söltuda nt.
kaitseseadme rakendusajast.
133.2.3 Sagedus
Kui sagedus möjutab elektnseadme omadusi, peab seadme nimisagedus vastama seadet toitva ahela
taliflussagedusele.
133.2.4 Vöimsus
Vöimsuse järgi valitavad elektnseadmed peavad sobima

selleks taütiuseks, nulle jaoks nad valitakse. Valilcul tuleb
arvestada tegelikke koormusi ja normaaltaütlusvüse.

16
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133.3 Paigaldusolud
Elektdseadmed tuleb vaüda selliselt, et nad taluksid
turvaüselt neid koormusi ja uaihrusolusid, mis neue

vöivad möjuda (vt. 132.5). Kui mingi elektriseadme
ehitus ei rahulda paigalduskoha oludest järelduvaid
nöuddd, vöib seda seadet teutada ainult siis, kui
valmispaigaldises nähakse ette vastav lisakaitse.

133.4 KahjuBkc
Elektriseadmed tuleb vaüda seUiselt, et nad oma
normaaltalitlusel, sealhulgas lülitustoimingutel, d
pöhjustaks muude seadmete kahjustusi ega toitevörgu
häireid. Seilest seisukohastvöivad osutuda olulisteks nt.
• vötmsustegur,

• sisse- vöi ttmbedülitusvool,
• ebasümmeetrüme koormus,
• körgemad harmoonilised.

134 EIektripaigaMustoöd ja kasutuselevötukontroU
134.1 Elektripaigaldustööd
134.1.1 Elektnpaigaldustööd tuleb usaldada körge kutseoskusega
töötajatele ja tööks tuleb kasutada seUeks sobivaid
materjale.
EE märkus. Elektntöötajate ätesteerimise kord kehtestatakse erieeskiqaga.
134.1.2 Elektnseadmete omadused, mis on määralletud jaotises

133, ei tohi paigaldustööde käigus halveneda.

CA-Ö.S^
^~

.. I 17
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134.1.3 Juhte peab saama DEC 446 (Idenäficarion of conductors
by colours or numerals) nöuete kohaselt üksteisest
eristada.

134.1.4 Jubid tuleb omavahel ning elektriseadmetega ühendada
ef oleks tagatad tmvalineja töökindel kontakt.
134.1.5 tuleb selliselt, et nende

jahutustmgimused vastaksid ettenähtuile.
134.1.6 Elektnseadmed, milles vöivad körge temperatuur

vöi tuleb paigutada vöi kaitsta seüiselt, et nad
ei esüe kutsuda pölevainete sütämise ohtu. Kui

väüsosade temperatuur vöib pöhjustada
pöletust, tuleb osad paigutada vöi kaitsta
seUiselt, et ndd ei saaksjuhuslifailt puudutada.
134.2
Elektripaigddised tuleb kontroUida enne nende
kasutuselevöttu ja pärast iga oluüst ümberehitust
veendumaks, et paigaldustöö on sooritatud käesoleva
eesürja nöuete kohaselt.

10
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USA A
JA ÜLDKAVA
Tabel A.1. Nummcrdussusteem
Eeskirja elementide nmmnerdamisel kasutatakse araabia numbreid;

tabelitejajooniste tähised vöivad sisaldada ka suurtähti.
EE. Eesti Usasätete tähised vöivad siraldada ka väiketähti.
TäNstusvüs

Näide

Osa(part)

Ühekohaline järjekorranumber

Peatükk
(chapter)

4
4l

ja osasisese peatukijäqekorranumbreist

Eeskirja
element

Jaotis
(section)
Paragrahv

(clause)

Kahekohaline munber, mis koosneb osa
Kolmekohaline number, mis koosneb

413

vaadeldava peatüki numhnstja
peatükisisese jaotise järjekon-anumbrist
Jaotise numberja seilest punktiga
eraldatultjaotisesisese paragrahvi
järjekorranumber

413.5

Märkused.
l. Paragrghvijaotisesisenejärjekocra-

413.12

number vöib olla ka suurem kui 9.

2. Kui peatükis ei olejaotisi, onjaotisenumbri kohal 0.

330.1

3. Kui osa sisaldab eime peatükke sisse-

400.1

juhatust vöi üldparagrahve, on peatüld-ja
jaotisenumbri kohal numhnd 00.
Punkt
(subclause)

Paragrahvi numberja seilest punkäga

Tabel vöi

Peatuki numberjajärjekorrasuurtäht

542.1.1

eraldatult paragrahvisisese punkä number

jooms

19
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Tabd AJ. Ecskiqa iildkava
Osa,

Pealkiri

peatükk,
jaofas

l

11
12
13
131

KOHALDUSALA, SISU JA PÖfflALUSED
K-obaldusala

133
134

Sisu
Pöhialused
Ohutuse tagamiseks vajalik kaitse
Prqjekteerimine
Elektriseadmete vaük
Elektripaigaldustööd ja kasutuselevötukontroU

2

MÄÄRATLUSED

132

21

Pöhitemmrid ia -määraüused

3

ÜLDNÖUDED

3.1

Üldist

3.2

Kasutatud nonndokumendid
Elektnpaigaldise otstarve, üldülesehitu§jatoide

31

311

Maksnnaalkoormusjakoormuste eriaegsus

312
313
314
32
33
34
35
351

Jubistikusüsteemid
Toitesüsteemid
Paigaldisejaotamine ahelateks
Välistoimed
Uhüdatavus

352

Lügitus

4
4l
411
412
413
42

KATTSEVHSID

Hooldatavus
Tu-vatoitesüsteemid

Uldist

Kaitse elektrilöögi eest
Uhildatud otse-ja kaüdpuutekaitse
Kaitse otsepuute eest

Kaitse kaudpuute puhul
Kaitse kuumustomie eest
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421

422
423
424
43
431

432
433

434

435
436
44
45
451
46
460
461
462
463
464
465
47
470
471
473

48

481

482
5

51

510
511
512
513
514
515

Üldist
Kaitse tuleohu eest
Kaitse pöletuste eest

Kaitse liigkuumenemise eest
Lügvoolukaitse

Uldist
Kaitseseadmete üldomadused
Lügkoormuskaitse
Luhisekaitse
Lügkoormus-ja lühisekaitse ühitamine
Lügvoolu püramme toiteallikaga
Lügpingekaitse
Alapingekaitse

Üldnöuded
Kaitselahutus- ja muud lüütustoimmgud
Sissejuhatus

Üldnöuded
Kaitselahutamine
Hooldeotstarbeline väljalülitamine
Hädaväljalülitamine ja hädaseiskamine
Taüfluslülitamine
Kaitsevüside rakendamme

Üldist
Kaitse elektrilöögi eest
Lügvoolukaitse
Välistoimete arvestamioe kaitsevnside valikul
Kaitse elektrilöögi eest
Kaitse tulekahju eest

ELEKTMSEADMETE VALQC JA PAIGALDAMINE
Üldsätted
Üldist
Elektnseadmete vastavus standarditele
KasuhisoludjaväUstoimete arvestamine
Juurdepääsetavus

Tähistamine
Vastastikune toüne
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52

Juhistike valikja paigaldamme

520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
53
530
531

Üldist
Juhistike lügid

532
533

Kuumustoüne eest kaitsvad seadmed

534
535
536
539

Välistoünete arvessevött
Koormatayus

Juhtide risäöige
Pingekadu tarbija elektripaigaldistes

ElektrUised Uited
Tulekahju leviku vöimaluste vähendamine
Muude seadmete lähedus
Hooldus-ja puhastusvöünaluste arvessevött

Liüitusseadmed

Üldnöuded
Toite automaatsel väljalülituimsel pöhmevad
puutepiagekaitseseadmed
Lügvoolukaitseseadmed
Lügpmgekaitseseadmed
Alapingekaitseseadmed
Kaitselahutus-ja lüUtusseadmed
Kaitseseadmete omavaheline sobitamine

54

Maandussüsteemidja kaitsejuhid

541
542

Uldist
Uhendamme maaga

543

Kaitsejuhid

544
545

Kaitsemaandused

546

547
55
551
56
561
562
563
564

TaUäusmaandused
Kaitse- ja neutraaljuhi ühitamine
Potentsiaaüühflustusjuhid
Muud elektdseadmed
Pöhi- ja vamtoite-generaatorseadmed
Turvatoitesüsteenud

Uldist
ToiteaUikad
Vooluahelad
Tarvitid

565

Erinöuded turvatoitesüsteemi vooluahelatele, mille

toiteallikad ei saa talifleda rööbiti
566

6
61
611
612
7
700
701
702
703
704
705
706
707

708

709
710

711

713

Erinöuded turvatoitesüsteemi vooluahelatele, miUe

toiteatlikad vöivad talifleda rööbiti
KONTROLUTOIMINGUD
KasutuselevötukontroU

Visuaalkontroll
Katsetamineja tennüame

ERIPMGALDISED l
Üldsätted
Vaimi- ja dusiruumid

Ujumisbasseimd
Saunade kense- ja leüimumid
Ehitus- ja remondipaigad
PöUundus-ja aiandusehitised

Ahtadjuhtivad paigad
Andmetööfluspaigaldiste maandamme
Söidukelamudja neade laagdpaigad
Paadisadamad, paadidjm. väikealused
Meditsüninmmidja nendega külgnevad alad
Messide, näitustejms. ajutised paigaldised
Mööbliesemete elektripaigaldised

EE. Tabel A.3, Eeskirja 8. osa (EMPAIGALDISED 2) kava
Jaotis

800
801
802
803
804
805
806

807
808

Peatkiri
Üldsätted
Lülituspaigaldised
Kaabelküte
Kile-jms.küte

Väikepingevalgustus
KörgqMngelised lahenduslamppaigaldised
Teisaldatavad mootorgeneraatorid
Kaarkeevitusseadmestikud
Plahvatusohutsoonide elektriseadmed
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EE. VDDATUD NORMDOKÜMENTTOE LOETELU
(sulgudes - paragrahv vöi punkt, nulles dokumendile on vüdatud)
IEC 27 Letter Symbols to be used m electacal technology
(Lisamärkused)
IEC 50 International Electrotechnical Vocabulaiy
(Lisamärkused)
IEC 445 Identification ofequipmeat terminals and ofterminaäons
ofcertain designated conductors, mdudmg general rules

ofan alphamuneric System (132.2.2)
IEC 446 Identificarion of conductors by colours or numerals
(134.1.3)
IEC 555 Disturbances in supply Systems caused by household
appliaaces andsimilarelectrical equipment (132.2.3)
IEC 617 Graphical Symbols for diagrams (132.2.1, Lisamärku-

sed)
IEC 721 Classificaüon of enviromnental conditions (132.5)

LISAMÄRKÜSED
l. EESKIRJAREVTOEERIMINE
IEC pubUkatsioonide tehmline sisu on IEC pideva kontrolli all ja
hoitakse seega ajakohasel tasemel.

Eeskirja revideerimise, uue väljaande ja paranduste kohta saab
mformatsiooni IEC rahvusükelt komiteedelt ja järgmistest IEC
trükistest:
a lECBuUetin,
• lECYearbook,

» Catalogue of DEC PubUcations (ümub igal aastal).
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EE. Eesüs saab ülalnimetatod infonnatsiooni Eesti
Elektrotehnikakomitee tegevdn-ektor dots. Olev Tq)uperelt (TTÜ
energeetikateaduskomia hoone, Kopli 82, EE-0004 Tallnm, telefon

493 497, telefaks 639 52 76) ja Eesti ElektrikontroUikestaisest
(Kreutzwaldi 2, EE-0001 Taffinn, telefon 640 06 53). Samast saab
andmeid ka eestikeelsete elektrotelmika ala normdokumentide kohta.

2. TERMINOLOOGIA
Elektrotehnika üldsönavara sisaldub IEC publikatsiooms IEC 50
(International Electrotechnical Vocabulaiy), mille enalapeatukid
ning üldmdeks on ilmunud eraldi väjaannetena. Täpsemat
informatsiooni sönasfilai kohta saab tarbe korral ülalm.aimtud
aüikatestja organisatsioomdelt.
Käesoleva eeskirja oskussönad ja nende määraflused on käs vöetud
eehumetatud sönastilcust vöi on eraldi esitatud eeskirjas endas.

3. TINGMÄRGID JA TÄMSED
Tingmärgid ja suuruste tähised vastavad järgmistele IEC
standarditele:

BEC 27 Letter Symbols to be used in electrical technology
IEC 617 Graphical Symbols for diagrams
Käesolevas eesküjas kasutatud tähised ja tingmärgid on käs vöetud
nendest standarditest.vöi on eraldi selgitatud eeskirjas endas.

25

EEI 3-1:1994

4 IEC TEHNILISES KOMITEES TC 64 VALMINUD IEC
PUBLIKATSIOONID
IEC tehmlise komitee TC 64 (Electrical mstaüations ofbuildings)
töö tulemusel on seisuga 01.01.1995 kehtivate eraldi trükistena

ilmunud aUjärgnevad IEC publilcatsioonid:
364 Electrical mstallations ofbuildmgs.
364-1 Part l: Scope, object and fundamental principles.

Third editioa (1992). - 31 p.
Part2:Definitions.
364-2-21 Chapter 21 : Guide to general terms.

First edition (1993). - 15p.
364-3 Part 3 :Assessment ofgeneral characteristics.

Second edition (1993). - 59 p.
364-4 Part 4: Protection for safety.
364-4-41 Chapter 41: Protection against electric shock.

Third edition (1992). - 49 p.
364-4-42 Chapter 42: Protection against thermal effects.

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

First edition (1977). - 11 p.
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.

^Ä
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364-4-443 Chapter 44: Protection agamst overvoltages.
Section 443 - Protection against overvoltages of
atmospheric origin or due to switching.

Firstedition(1990).-21p.
364-4-45 Chapter 45: Protection against undervoltage.

Firstedition(1984).-5p.
364-4-46 Chapter 46: Isolation and switcfaing.
Firstedition(1981).-9p.
364-4-47 Chapter 47: Application ofprotective measures for
safety. Section 470 - General. Section 471 Measures'ofprotection against electric shock.

Firstedition(1981).-9p.
Amendment No. l (1993). - 3 p.

[Subdause 471.2.3]
364-4-473 Chapter 47: Application ofprotective measures for
safety. Section 473 - Measures ofprotection
against overcurre^t. First edition (1977). - 11 p.
364-4-481 Chapter 48: Choice ofprotective measures as-a
fimction ofextemal mfluences. Section 481 Selection ofmeasures for protection agamst electric
shock m relation to extemal influences.

First edition (1993). - 19 p.
364-4-482 Chapter 48: Choice ofprotective measures äs a
fünction of extemal influences. Section 482 Protection agaüist fire. First edition (1982). - 9 p.

364-5 Part 5: Selection and erection of electdcal
equipment.
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364-5-51 Chapter 51: Common rules.

Second edition (1994). - 23 p.
364-5-52 Chapter 52: Wiring Systems.
Firstedition(1993).-45p.
364-5-523 Chapter 52: Wiring Systems. Section 523 - Currentcarrying capacities. First edition (1983). - 69 p.
364-5-53 Chapter 53: Switehgear and controlgear.

Second edition (1994). - 21 p.
364-5-537 Chapter 53: Switchgear and controlgear.
Section 537 - Devices for Isolation and switching.

Firsteditioti(1981).-llp.
Amendment No. l (1989). - 5 p.

364-5-54 Chapter 54: Earthing arrangements and protective
conductors. First edition (1980). - 30 p.
Amendment No. l (1989). - 2 p.

[Clause 546.2: PEN conductors]
364-5-56 Chapter 56: Safety sendces.

First edition (1980). - 9 p.
364-6 Part 6: Verification.
364-6-61 Chapter 61: Initial verification.
Firstedition(1986).-17p.
Amendment No. l (1993). - 25 p.
364-7 Part 7: Requirements for special instaUations.

28

-701 Section 701 - Locations a tob '
CI

.702 702 - S
- 13 p.

Section 708 - Electrical mstallations m
and caravans. Second edition (1994). - 25 p.

Voltage bands for electrical mstallations of
buildings. First edition (1973). - 7 p.
AmendmentNo. l (1979). - 3 p.

[Classification ofDC mstallations]
479 Effects of current passiug fhrough fhe human body.
479-1 Part l: General aspects.

Second edition (1984). - 36 p.
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479-2 Part 2: Special aspects.
Second edition (1987). - 44 p.
536 Classification ofelectrical and electronic
equipment wifh regard to protection against electric
shock. First edition (1976). -11 p.
536-2 Part 2: Guidelines to requirements for protection
against electric shock. First edition (1992). - 37 p.
1140 Protection against electric shock. Common aspects
for mstaüation and equipment.

First edition (1992). - 25 p.
1200 Electrical mstallation guide.
1200-52 Part 52: Selection and erection of electrical
equipment. - Wirmg Systems.

Firstedition(1993).-15p.
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