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Vesivärava 42a korterisisese 

elektripaigaldise kasutusjuhend. 
 

 

Arvestid, keskused 

Üld- ja korterite vooluarvestid paiknevad maja keldri-korrusel peakilbiruumis 

peajaotuskeskuses PJK 

 

Korteris paikneb oma elektrikilp rühmakaitsmetega. 

Nõuded elektrikilbile: 

- El. kilbi kohal ja all ei tohi puurida ega ka lõhkuda seina (seal asetsevad kilpi minevad 

kaablid). 

- Kilbis ei tohi iseseisvalt sisemist katet lahti teha ega ka omavolilisi ühendusi teostada, 

vajaduse korral pöörduda pädevust omava elektritööde ettevõtte poole.  

- Kilbis asetsevad rikkevoolkaitse ja automaatkaitselülitid, mis on vastavalt kilbiskeemile 

markeeritud. 

- Korteri kahetariifiline vooluarvesti ja peakaitse asetsevad kortermaja peakilbis. 

Kasutatud materjalid 

Lülitid ja pistikupesad on valitud sarjast  Berker K.1 valge. Valgustuse, pistikupesade ja 

jõuseadmete grupiliinid on teostatud kaabliga XPJ-HF-D. Valgustuse grupiliinides on 

kasutatud kaablit XPJ-HF 1.5mm² ning  pistikupesade grupiliinides kaablit XPJ-HF-D 2.5mm².  

Materjalid on valitud esmaklassilised ja oma ehituselt sobivad antud paigalduskeskkonda ning 

omavad Eesti Vabariigis kehtivaid elektriehituse eeskirju ja norme. 

 

Korteri sisene kaabeldus 

Kaabeldus on teostatud süvistatult seintes, põrandates ja lagedes. Seina puurimisel tuleb silmas 

pidada, et elektrikaablid paiknevad horisontaalselt või vertikaalselt seintes lae või seina nurgast 

mõõdetuna 15-25cm kaugusel või siis vertikaalselt või horisontaalselt lülitite ja pistikupesade 

piirkonnas. Veel tuleb silmas pidada ka teisel pool seina olevaid elektriseadmeid ja nende 

toitekaablite oletatavaid paiknemiskohti. 

Korteri valgustuse kaabeldusel on kasutatud kaitsejuhti ja seega peab valgustite ühendamisi 

teostama elektritööde pädevust omav isik. 

 

 

Korteri elektripaigaldise võimalikud rikked ja kontroll 

Korteris ei ole voolu 

- Kontrollida korteri kilbis kaitselülitite asendit: lülitite vibud peavad olema ülemises 

„ON“ asendis. 

- Kontrollida peakilbis PJK korteri peakaitselüliti asendit: lüliti vibu peab olema ülemises 

„ON“ asendis.  
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Põrandakütte termostaat ei tööta 

- Kontrollida korteri  kilbis vannitoa kaitselüliti ja rikkevoolude asendit: lülitite vibud 

peavad olema ülemises „ON“ asendis.  

Lülita põrandakütte regulaator sisse „klahv regulaatoril“ pööra timmeri nuppu kellaosuti 

suunas – kuulete „plõksu“ ja signaaltuli süttib – regulaator töötab. Timmeri nuppu tuleb 

kergelt keerata, mitte kasutada jõudu – vastasel juhul keeratakse timmeri võll üle. 

 

Elektriohutuse vältimiseks ja kvaliteetse töö tagamiseks peab kõiki elektriühendusi tegema 

elektritööde vastavustunnistust omav isik. 
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