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Joonised
Nimetus Joonise nr
Asendiplaan (M 1:500) EV 001 – EV 005
Elektriline skeem, maanduspaigaldis EV 006
Maakaabli paigaldus sillal EV 007
Paviljoni elektrivarustus EV 008
Pargi valgustid, mastid EV 009
Kilpide KK1 kuni KK4  skeemid EV 010
Kilpide TVK, KK5, KK6  skeemid EV 011
Kaablikaevikute ristlõiked EV 012

Lisad

1. Pargi valgusti Alfred I LED 33W
2. Kaablikapp-pollar PETRA E I/2
3. Pargi valgusti mast koos vundamendiga, Leipziger Leuchten
4. Maakilp „SE 56“ Moser Systemelektrik tehniline juhend.
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1. Asukoht: Ravila mõis, Ravila alevik, Kose vald, Harju maakond

 

2. Tehnilised näitajad

Projekteeritud maakaablitrass jm
Projekteeritud  mastvalgusti tk

Projekteeritud pollarvalgusti tk
Projekteeritud jaotuskilp tk
Projekteeritud valgustuse lülituskilp tk
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3. Seletuskiri

3.1 Üldosa
Käesoleva  projektiga  on  lahendatud  Ravila  mõisa  pargi  välisvalgustus  ja  -elektrivarustus.
Projekteerimisel  on kasutatud Metricus OÜ poolt  koostatud geoalusplaani  (töö nr 14-G-6596).
Projekteerimise  lähteülesandeks  on  võetud   Artes  Terrae  OÜ  poolt  koostatud  eskiislahendus.
Käesolev  projekt  on  Ravila  mõisa  park  rekonstrueerimisprojekti  (koostaja  Artes  Terrae  OÜ
07KP14)  osa nr.3. Projekteerimisel  on arvestatud CIE soovitusi,  standardeid  CEN/TR 13201-
1:2004, EVS-EN 13201 (osa 2 kuni  4), EVS 907:2010, “Ehitusseadus",  “Elektriohutusseadus",
EVS-HD  60364-4-41:2007   Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4-41:  Kaitseviisid.  Kaitse
elektrilöögi  eest,  EVS-HD 60364 4 42:2011 Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse  kuumustoime  eest,  EVS-HD  60364-4-43:2010  Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  4-43:
Kaitseviisid. Liigvoolukaitse,  EVS-EN 50110-1:2005 Elektripaigaldiste käit, Eesti Standard EVS-
HD 60364-4-443:2007 " Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest", Eesti Energia
(0,4...20) kV võrgustandard" ja teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid. 

Ehitajal  on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.  Enne tööde
algust tutvuda kooskõlastus tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne ehitustööde
algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha märkida. Vähemalt kolm päeva enne liiniehitustööde
algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid tööde teostamisest nende
maaüksusel. 
Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne
asukoht surfimise teel.
Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija
ja tellijaga.
Ehituse  käigus  kahjustada  saanud  maa-alune  kommunikatsioon  tuleb  ehitajal  nõuetekohaselt
taastada!
NB! Ehitustöödeks valida aeg kui maapinna kahjustused on minimaalsed.

3.2 Tehniline lahendus

3.2.1 Projekteeritud 0,4kV kaabelliinid
Kaablite  paigaldamisel  juhinduda  Elektrilevi  OÜ   P342  0,4-20  kV  võrgustandard  -  0,4  kV
kaabelliinid. Maakaabelliin paigaldada vastavalt asendiplaani joonistele EV 001-005. Elektrilised
ühendused teostada vastavalt elektriskeemi joonisele EV 006. Juhistiku süsteem TN-S (uued toite
ahelad), TN-C taastatavad toiteahelad (Mõisa hoone, kuur, katlamaja).

Tabel 3.1. Projekteeritud 0,4 kV kaabelliin

ALGUS LÕPP Kaabli mark
Kaabli pikkus, 
[m]

Kaablikaitse-
toru

Kaablikapp KK1 Valgustuskilp TVK MCMK 4x6/6     3 -

Kaablikapp KK1 Kaablikapp KK2 AMCMK 4x50/16 194 D75mm, 450N

Kaablikapp KK2 Kaablikapp KK3 AMCMK 4x50/16 395 D75mm, 450N

Kaablikapp KK3 Kaablikapp KK4 MCMK 4x6/6  82 D50mm, 450N

Kaablikapp KK1 Kaablikapp KK6 AMCMK 4x35/16    359 D75mm, 450N

Kaablikapp KK1 Kuur MCMK 4x6/6     70 D50mm, 450N
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Kaablikapp KK1 Katlamaja AMCMK 4x35/16     43  D50mm, 450N

Kaablikapp KK1
Mõisa hoone 
jätkumuhv

AMCMK 4x70/35       7  D100mm, 450N

Valgustuskilp TVK Mastvalgustid
MCMK 4x6/6
MCMK 2x6/6

 D50mm, 450N
 D32mm, 450N
 (paviljonile)

Tabel 3.2. 
Madalpingekaabli ja tehnorajatiste vahelised väikseimad lubatavad vahekaugused (kujad) [m]

TEHNORAJATISE NIMETUS
Rõhtvahekaugus rööpkulgemisel Püstvahekaugus

ristumisel
I II I

Vee- ja kanalisatsioonitoru
kaabel torus

1/0,51)

0,251) 1
0,5

0,259)

Gaasitoru
kaabel torus

1/0,51)

0,251) 1
0,5
0,29)

Kaugküttetorustiku kanali või
torukatte välispind

kaabel torus 2 2/0,56) 0,5
0,254)

Elektrikaabel
paigaldatav kaabel torus

0,1
0,072) 0,2-0,3

0,25)

07) 8)
0,1/0,510)

0,1
Sidekaabel või -kanalisatsioon

paigaldatav kaabel torus
0,5
0,15) 0,25-0,5

0,25)

07) 8)
0,5

0,1511)

1)  Kitsas kohas erikooskõlastuse kohaselt.
2)  Kehtestatakse käesoleva standardiga eeldusel, et mõlemad kaablid on torus.
3)  PE-gaasitorude puhul, kui kaabel paikneb torust allpool. Nimipingel 20 kV pole lubatav.
4)  Pinnase temperatuur soojatorust 2 m kauguseni ei tohi sel juhul tõusta suvel üle 10°C ja talvel üle 15°C ümbritseva pinnase 
suhtes.
5)  Kaabel kaitstud tugeva või keskmise kaitseastmega või eraldatud betoonvaheseinaga. Alus: Tehnilised nõuded sideliinide 
ristumisel elektriliinidega. Juhendi projekt.
6) Kaitsetsooni välispiir, soovitav väikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.
7)  Mõlemad kaablid kaitstud (torus või kanalis).
8)  Vähimad rõhtkaugused lähenemisel.
9)  Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest ±2 m kummalegi poole.
10)  Ristumisel keskpinge- või kõrgepingekaabliga.
11)  Kaablid p.o. 1 m pikkuselt kummalegi poole olema eraldatud betoonplaatide või A-tugevusklassi torudega; sidekaabel 
peab paiknema kõrgemal.
I  veerg  sisaldab  kooskõlastamis-  ja  ehituspraktikas  seni  kehtivaks  tunnistatud elektriseadmete ehituseeskirjade norme.
II veerg sisaldab Eesti Projekteerimisnormide EPN 17 eelnõu osa 8 tabelites 8.2–8.4 ja 8.6 toodud norme, mis pole veel 
üldkohustuslikena kehtestatud, kuid mille täitmist võib (eriti vähendatud kaugusi kitsastes kohtades) projekteerimisel taotleda.

Eriti  kitsastes  kohtades  võib  kooskõlastatult  rajatise  valdajaga  projekteerida  tooduist 
erinevaid  (vähendatud) kaugusi tingimusel,  et  need  võimaldavad täita  ehituse,  remondi  ja 
hooldamise ohutusnõudeid.

Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. 
Kaablitrasside sügavus haljasalal min. 0,5 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani), teemaa-alal min.
1,0 m, kraavi põhjast min 1m. Kaablite kohale kaablikaitsekoorikust kõrgusele 0,3 m kaabli või toru
ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile. Teemaa-alal täita kaevis sõelutud liivaga ja tihendada.
Ristumistel  teiste  kommunikatsioonidega esmalt  määrata  kindlaks nende sügavus käsitsi  kaevamise
teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile otsustada pealt või
altpoolt  läbimineku kasuks.  Kaevetööd  teiste  kommunikatsioonide   kaitsevööndis  teostada käsitsi.
Puudele ligemal kui 2 m teostada kaevetööd käsitsi.
Kaevikute  laius  sõltub  kaevamisviisist  ja  pinnasest.  Ehituse  käigus  kahjustada  saanud  maa-alune
kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada.
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Hoolitseda kaevikute toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise ajal.
Pärast  kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija  ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele.
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele.
Kaabel  paigaldatakse  maasse  lahtisel  meetodil,  arvestada  pinnase tagasitäitena  lisaks  väljakaevatud
olemasolevale pinnasele ka liiv, kruus ja killustik.
Korrastada teemaa-ala nõlvad ja kraavid. Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida.
Jäätmete  käitlemisel  tuleb  lähtuda  jäätmeseadusest  ja  Kose  valla jäätmehoolduseeskirjast.  Kaevise
teisaldamisel tuleb lähtuda maapõueseaduses toodud nõuetest.
Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi  kontrollmõõdistamine horisontaalsete  ja
vertikaalsete sidemetega. Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. 

3.2.2 Projekteeritud kaablikapid
Sokliga kaablikappide väljaehitusel juhinduda Elektrilevi OÜ P343 0,4-20 kV võrgustandardist - 0,4 kV.
Paigaldada kaablikapid KK1, KK3, KK4, KK6, TVK (sokliga pinnases) ja KK2 (pollartüüpi), KK5
(maakilp)  vastavalt asendiplaanile EV 002-005 ja paigaldusjuhenditele. 
Komplekteerimisel jälgida valmistaja tehase nõudeid (KK2 Leipziger Leuchten "Petra E I/2 ja KK5-
Moser  Systemelektrik  "SE56"  komplekteeritakse  valmistaja  tehases  [tarnija:  Silman  Elekter  AS]).
Komplekteerida vastavalt joonistele EV 010, EV 011.
Juhistiku süsteem KK1 TN-C-S, KK1 kuni KK6 ja TVK TN-S. Un=230/400V.

3.2.3 Projekteeritud valgustus
Pargi valgustus on projekteeritud  3,17m valualumiinium mastidele (mastide ja valgusti joonised
EV  009,  pargi  valgusti  mast  Z-A),  mast  on  projekteeritud  I  klassi  seadmeks.  Mastidele  on
projekteeritud valgustid Leipziger Leuchten 5.705.9042.16LK Alfred I LED (clear frosted glazing)
võimsus reguleeritav ja distantselt juhitav, (klass I, IP65, 3000K). Valgustid paigaldada vastavalt
asendiplaanile joonised EV 002- TV 005 metallvundamendile G 300A, ümber metallvundamendi
teostada tihendus loodusliku kruusaga ja kruus katta mineraalmullaga 10cm. Lühise eest kaitsta
kaabel mastis mastikaitsme-komplektiga SV 15.06 (paigaldada sulavkaitse gG 4A). Valgusti masti
ja valgusti värvi toon must RAL 9004.
Kogu ala juhistiku süsteem TN-S.
Valgusteid juhitakse automaatselt hämaralülitusanduriga või gsm modemiga (vt punkt 3.2.5)

3.2.4 Valgustitele esitatavad nõuded
1. Valgusti IP65 või suurem, 220-240V, 50-60Hz, juhtimiskontrolleriga. Kontrollerite ühendus
GPRS või lisa  sidekaabli  kaudu.  Valgusti  soovitavalt  I  kaitseklassi  toode. II  klassi  valgusti
kasutamisel peab tootjal olema olemas juhend valgusti I klassi võrku ühendamiseks. Garantii
ei tohi katkeda valgusti I klassi võrku ühendamisel. Valgusti peab olema koos kaabliga, mis
ulatub teenindusluugis asuvate ühendusklemmideni. Vahepealsed ühendused ei ole lubatud.
Valgustid peavad olema dimmerdatavad piirides vähemalt 10 ... 100%.
2. Valgusti tüübile peab olema teostatud valgusti IP ja IK katsetused tootjast sõltumatu 
Euroopa labori poolt.
3. Valgusti peab omama paigaldusjuhendit.
4. Valgustid peavad omama CE ja ENEC märgistust.
5.  Valgusti  passiivosade  eluiga  peab olema vähemalt  15 aastat  ning  varuosade saadavus
vähemalt 15 aastat peale objekti üleandmist.
6. Valgustile lubatud värvustemperatuur (CCT)  3000K.
7. Valgustile lubatud värviedastusindeks CRI >80.
8. Valgustid ei tohi tekitada liigset räigust ja peavad vastama standardi EN13201-2:2003
nõuetele.
9. Leed-valgustite jahutuselement peab olema valmistatud alumiiniumist või muust
sobilikust  metallist,  et  oleks  tagatud  loomulik  soojusvahetus.  Sundjahutamist  (näit
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ventilaator) kasutada ei ole lubatud.
10. Valgustite värvustemperatuuride vahe peab vastama standardile ANSI C78.377A CCT.
Erinevus ei tohi olla 3000Kjuures olla ± 175K.
11. Valgusti peab võimaldama töötamist temperatuuril -40...+40°C.
12. Valgusti hooldeväärtus (MF) peab olema vähemalt 80% 100 000h möödumisel, defektsete
leed elementide koguarv peab jääma alla 10% (L80F10 at 25°C).
13.Valgusti leedmooduli valgusviljakus peab olema vähemalt 90 lm/W. Valgusviljakus ei tohi
peale optilisi ja termilisi kadusi olla üle 30% väiksem.
14. Valgustid  kaitsta  ülepinge  eest.  Valgustis  peab  olema  min  6kV  liigpingekaitse  kaitsmaks
elektroonikat ja leedmoodulit ülepinge eest. 
15. Korpuse ehitus peab võimaldama kiire juurdepääsu leedidele ja toiteseadmele.  Korpus
peab  olema  avatav  ilma  tööriistu  kasutamata Lubatud  ei  ole  erinevate  omavahel  mitte
kokkusobivate metallide kasutamine. 
16. Valgusti löögikindlus peab olema vähemalt IK08.
17. Valgustil peab olema rõhutasandusklapp.

3.2.5 Valgusti juhtimissüsteemi kontrolleri töö kirjeldus.
Valgustite juhtimissüsteem peab vastama järgmistele tehnilistele nõuetele:

*Igas valgustis 2,4 Ghz raadiosidega kontrollerid mis omavahel moodustavad eraldi võrgu; 
*Krüpteeritud side kontrollerite vahel;
*Iga valgusti individuaalne sisse/välja lülitamine;
*Paindlik dimmerdamise seadistamine (kellaaeg, hämardamise aste) igal valgustil eraldi;
*Kontrolleri iseseisev töötamine (ei vaja pidevat andmesidet);
*Veebipõhine kasutajaliides reeglite muutmiseks;
*Võimalus lisada hiljem samasse võrku erinevaid sensoreid ja lisaseadmeid;
*Võimalus juhtida lampide tööd erinevate väliste sensoritega (liikumisandur, liiklusvoo andur jms);
*Kasutajaliides võimaldab seadistada:

- iga valgusti sisse/välja lülitumise astronoomilisele kalendri järgi asukohajärgse päikese loojangu ja tõusu järgi)
- juhtimissüsteem võimaldab vajadusel muuta valgustite töö parameetreid igal ajal ka manuaalselt.
- aega millal valgusti töötab vähendatud võimsusega (hämardamine)
- määrata valgusti valgustugevuse määra vahemikus 10-100%
- grupeerida valgusteid vastavalt kasutuskohale ja/või otstarbele ning määrata töörežiimi korraga tervele 
valgustite grupile

Kontrollerite side kasutajaliidesega toimub läbi GSM modemi. 
Ilmastikukindel modemi karp paigaldatakse postile, selleks puuritakse posti sisse auk mis keermestatakse ning 
karp kinnitatakse tihendatud läbiviiguga IP67 mille sees jookseb ka modemi toitekaabel. Toide võetakse SV 
klemmide pealt.

Öisel ajal vähese kasutusega tee puhul on võimalik süsteemi lisada liikumisandurid. Liikumisandurid 
võimaldavad hoida valgusteid vähese kasutatavusega ajal vaikimisi välja lülitatuna. Kui teel toimub liikumine 
siis liikumisanduri signaali peale lülitatakse antud lõigul valgustus automaatselt sisse. Hämardamisrežiimis 
oleku ajal suurendatakse liikumisanduri signaali peale valgustite valgustugevust. Valgustuse töötamise aega ning
ka valgustugevust millega nad töötavad, peale liikumisandurilt lülitussignaali saamist, on võimalik seadistada 
läbi graafilise kasutajaliidese. Samuti on võimalik läbi kasutajaliidese seadistada seda millised valgustid 
reageerivad millistele liikumisanduritele.
Liikumisandureid on vajadusel võimalik süsteemile lisada ka hiljem.

3.2.6 Maandus
Projekteeritud  valgustitele,  kaablikappidele (vastavalt  joonistele  EV006) ja  tänavavalgustuse
lülituskilbile ehitada  välja  maanduspaigaldised  R<100Ω.  Metallmastid  ja  pollar  ühendada  PE
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juhiga vastavalt paigaldusjuhendile.

3.2.7 Tähistused
Märkseiltide paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ ettevõttestandardist     P346 0,4-20kV 
võrgustandard – tähisstused.
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel tähistada vajalike märkesiltidega.
Kaablid tuleb kogu trassi  ulatuses tähistada hoiatuslindiga,  mis peab olema kollast  värvi  ning
sisaldama  musta  värviga  hoiatust,  et  tegemist  on  elektrikaabliga.  Märkelint  paigaldada
elektrikaabli  kaitsetorust  0,3m  ülespoole.  Tähistused  peavad  olema  vastupidavad  keskkonna
mõjudele.

4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitaja peab
tööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne tööde
algust.  Ehitustööde  ajal  ei  tohi  ehitusel  viibida  kõrvalisi  isikuid  ning  tööd  ei  tohi  ohustada
mõjupiirkonnas  olevaid  isikuid.  Kaevetöid  võib  alustada  vastavate  lubade  olemasolul.
Kommunikatsioonide tsoonis tuleb kaevata käsitsi.
Ehitaja  peab  tagama,  et  töötajad  peavad  olema  instrueeritud  tööohutusalaselt  ja  olema
varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.
Ehitusplats tuleb vastavalt  nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja
peab  tagama  ehitustööde  teostamise,  ehitusplatsi  kontrolli  ja  töötervishoiu  ning  tööohutuse
nõuded vastavalt  eelmainitud  määrusele  nr.  377.  Ehitustööde teostajal  peavad olemas olema
määruses nõutud dokumendid.

5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve
Ehitustööde  dokumenteerimine  teostatakse  vastavalt  Ehitusseadusele. Kõik  kõrvalekalded
projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning
tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega.
Projektis tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja. Ehitaja teostab
kasutuselevõtukontrolli  vastavalt  kehtivale  seadusandlusele.  Kontrolli  toimingud  vormistatakse
kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt. Tellija ja töövõtja
poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.
Peale  ehitustööde  lõpetamist  on  töövõtjal  kohustus  esitada  valdajale  ja  Kose  Vallavalitsusele
ehitise täitedokumentatsioon vastavalt ehitusseaduses toodud nõuetele, teostusjoonised esitada
nii paberkandjal kui ja digitaalselt.

6. Käidujuhend kaabel
Kaabelliinid
Kaabelliinide koormusi ja pingeid võrgu mitmesugustes punktides mõõdetakse vastavalt 
normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi.
Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega:
a) maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vähemalt – 1 kord  3 
aasta jooksul;
b) otsmuhvid 1 kord aastas.
Andmed ülevaatustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda järgnevateks kõrvaldamiseks 
defektide raamatusse.
Suurvee ajal ja pärast paduvihmasid tuleb ringkäike teha väljaspool järjekorda.
Kaabelliinil ohtliku potentsiaali või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse meetmed, et 
vältida kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tõttu.
Kaabelliine remonditakse ülevaatuste ja teimide alusel välja töötatud graafiku järgi.
Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast otsast.
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Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid ekspluateeriva 
organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatuse järelvalve kogu tööde 
teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbirippumise vältimiseks kinnitada ja mehhaanilise 
vigastamise eest kaitsta. Töökohale paigaldatakse signaaltuled ja hoiatusplakatid.
Valgusteid hooldada 4 aasta järel.

Käidujuhendi täpsustab ehitaja vastavalt paigaldatud seadmetele.
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7. Andmetabelid

7.1 Spetsifikatsioon
Seadme nimetus Tüüp Tehnilised andmed Kogus Mõõtühik Märkus

Maakaabel 
MCMK 
2x6/6

1kV m+5% Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorru 
d50mm

Maakaabel 
MCMK 
4x6/6

1kV m+4% Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorru 
d50mm

Maakaabel 
AMCMK 
4x50/16

1kV m+4% Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorru 
d75mm

Maakaabel 
AMCMK 
4x70/21

1kV m+4% Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorru 
d110mm

Kaablikaitsetoru
450N, Ø50mm m+5% Mastvalgustite 

puhul arvestatud 
jalandisse 2m

Kaablikaitsetoru 450N, Ø75mm m+5%
Kaablikaitsetoru 450N, Ø110mm m+5%
Kaablihoiatuslint m+5%
Otsamuhv MCMK 
2x6/6 kaablile

1kV, 6mm² tk

Otsamuhv MCMK 
4x6/6 kaablile

1kV, 6mm² tk

Otsamuhv AMCMK 
4x50/16 kaablile

1kV, 50mm² tk

Otsamuhv MCMK 
4x70/21 kaablile

1kV, 70mm² tk

Hargnemismuhv 
MCMK 2x6/6 ja 
pollarvalgusti 
ühenduskaabli 
vahel

BAV-2U-GD-
MC25U

1kV, 6/6/1,5mm²
5x1,5-25 / 5x1,5-
25

tk Raychem, 
guroflex täitega, 
koos klemmidega 
5x1,5-25

Hargnemismuhv
MCMK 4x6/6 ja 
MCMK 2x6/6 vahel

BAV-2U-GD-
MC25U

1kV, 6/6/1,5mm²
5x1,5-25 / 5x1,5-
25

tk Raychem, 
guroflex täitega, 
koos klemmidega 
5x1,5-25

Valgusti metallpost
silindriline

Alumet COL 
4M MGR AL 
SIL NG

Silindriline, IP65 
d200mm, IK10 
alumiinium, H=4m

tk Thorn Lighting

Valgusti LED
Alumet Stage 
LEDs Head 
CL2 CL

H=1,25m tk Thorn Lighting

Valgusallikas LED
Alumet Stage 
LED 7L70 
x36INT (STD)

17W, 3600lm tk Paigalduse koht 
valgustis 
vastavalt 
joonisele EV003

Valgusallikas LED

Alumet Stage 
LED 7L70 
x36SINT 
(STD)

17W, 3600lm tk Paigalduse koht 
valgustis 
vastavalt 
joonisele EV003

Pollarvalgusti LED WD  Palluz  C
01 

h=230mm   (LED  8W,
klass I,  IP 65,  3000K,
CRI  85,  665lm,  opal
glass)

tk Valgusti tarnida 
koos ühendus-
kaabliga (3x1,5)

Pollarvalgusti 
betoonvundament

D=0,2m, h=0,4m tk Koostada vasta-
valt joonisele EV 
004

Posti SV15.5 tk PE, N, 3xL
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klemmikomplekt
Kaitsmepesa SVV 1.15 tk
Sular klemmi-
komplektile 
SV15.06

4A, gG
tk

Valgusti lülituskilp
IP 34D, 63A, TN-S kmpl Koostada 

vastavalt joonsele
EV 006

Kaablikapp 
IP 34D, 63A, TN-S kmpl Koostada 

vastavalt joonsele
EV 006, EV 007

Energiaarvesti 3f tk ERM hoone PJK1

Voolutrafo 150/5, 0,2S tk ERM hoone PJK1

Automaatkaitse-
lüliti 

B6A, 
Icu=6kA

tk ERM hoone VK1, 
grupp 10

Maandustarvikud
Maandusklemm tk
Maandusvarda 
komplekt

Vt joonis TV 005 
L=1,5m

kmpl

Maandusjuht HK 25 Cu 25mm² m
Kaeviku täite materjal
Sõelutud liiv m³
Mineraalmuld m³
Täitepinnas m³
Spetsifikatsioonis  toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks,  valgustid
peavad vastama projektile (kooskõlastada tellija ja projekteerijaga). Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumist tutvuda olukorraga kohapeal ja
antud osa teeprojektiga. Seletuskiri on spetsifikatsiooni osa. Kaevetööde maht sõltub tehnikast ja tööde järjekorrast. Katete taastamise mahud
tee- ja maastiku projektis.

7.1.1 Täpsustav mahtude tabel. 

Makseartilkli nr Nimetus Mõõtühik kogus

80100 Elektriülekandeliinid

80114 Kaablikaevik ja 0,4kV maakaablite paigaldamine torusse koos 
taastamisega 

m

80118 Elektrimaakaablid ühises kaevikus teiste kaablitega m

80122 0,4kV elektrikaabli otsamuhv tk

Kaablikaitsetoru paigaldus ilma kaablita m

Arvesti montaaž PJK1 (ERM hoone) + voolutrafod kmpl

80123 0,4kV kaablikapi montaaž tk

80125 Maanduste rajamine R<100 oom tk

80133 Kontrolltoimingud objekt

80134 Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m

80300 Välisvalgustus

80301 Valgustusliini demontaaž m

80302 Valgustusmasti demontaaž tk

80308 Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega m
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torusse/torudesse  koos taastamisega

80311 1kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile tk

1kV hargnemismuhv tk

80312 Valgustuse lülituskilbi montaaž tk

Kaitselüliti vahetus (ERM hoones VK1) tk

80314 Kordusmaanduse rajamine R<100 oom tk

80316 Valgustuse metallmasti (h=4+1,25m) + bet.vundament tk

Pollar tk

80324 Kontrolltoimingud objekt

80325 Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m
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Joonised
EV-001 kuni EV-012
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Lisad
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