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Sisukord

 Millised õigusaktid reguleerivad elektriseadmete 
tootmist ja vahendamist

 Millised dokumendid tõendavad elektriseadmete 
vastavust

 Kuidas toimib elektriseadmete turujärelevalve

 Millised on elektriseadmete enamlevinud 
puudused Eesti ja Euroopa kogemuse põhjal



 1995 aastal kehtestati Eestis esimesed 
taasiseseisvumise järgsed nõuded, mis 
lähtusid EL direktiividest

 Kohustuslik heakskiidu süsteem



Elektriohutusseadus

 Elektriohutusseadus kehtestati Eestis 1. mail 
1999, muudetud kujul  jõustus seadus 2002. 
aasta 1. juulil. Kehtiv versioon 20.07.2007 

 Elektriseadmetele nõudeid esitav osa ühtlustatud 
2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC)
direktiividega

 Seadus reguleerib  elektriseadmete turule 
laskmist ja -paigaldiste ehitamist, 
vastavushindamist, kasutuselevõttu, ja riiklikku 
järelevalvet



Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, 
nende elektromagnetilisele ühilduvusele, 
märgistuse ja teabega varustamisele ning

vastavushindamise kord

 10. aprilli 2007. a MKM määrus nr 24 

 Madalpingeseadmele peavad olema loetavalt
kantud tema ohutuks kasutamiseks vajalikud
andmed

 Madalpingeseadmele peavad olema kantud
loetavalt tootja nimi või kaubamärk



Toote nõuetele vastavuse seadus

 Toode on ohutu, kui see mõistlikel
kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning
asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, 
paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab
inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta
ümbritsevat keskkonda.



Elektriseadme mõiste

 Elektriseade on seaduse tähenduses 
elektrienergia tootmiseks, muundamiseks, 
edastamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks 
mõeldud elektrilisi või elektroonilisi komponente 
sisaldav seade või elektritarvik

 Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide 
statsionaarselt paigaldatud talituslik kogum



Elektriohutusseaduse üldnõude kohaselt 
tuleb elektriseadet kavandada, 
projekteerida, toota, remontida ja ümber 
ehitada nii, et see nõuetele vastava 
paigaldamise ja ettenähtud otstarbel 
kasutamise korral ei ohustaks inimest, 
kodulooma, vara ega keskkonda



Turule laskmine

 Elektriseadme võib turule lasta kui:

 see vastab elektriohutusseaduses ja selle alusel
kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele

 selle nõuetele vastavus on seaduse alusel
kehtestatud korras tõendatud

 see on varustatud nõutava märgistuse ning 
teabega

 see on varustatud vastavusmärgiga



Madalpingedirektiivi reguleerimisala

 Vahelduvpingel 50 kuni 1000V

 Alalispingel  75 kuni 1500 V



Reguleerimisalasse ei kuulu:

 Plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavad  
elektriseadmed;

 Meditsiiniseadmed;

 Liftide elektriosad;

 Elektriarvestid;

 Pistikupesad ja pistikud;

 Elektrikarjused;

 Laevadel, õhusõidukites ja raudteel kasutatavad 
elektriseadmed



 Elektrotehniline või elektrooniline 
iseseisvalt kasutatav kuid ka seadmetes 
rakendatav tarbe – ja tööstuskaup, 
sealhulgas iseseisvate lõppomadustega 
komponendid ( trafod, muundurid, 
kaitselülitid), kuid mitte komponendid 
mille ohutuse hinnang sõltub sellest kuidas 
neid on kasutatud (kondensaatorid, 
pooljuhid)



Madalpinge seadme turule 
laskmine

 Täidetud direktiivi ja 
standardite nõuded

 Nõuetele vastavus 
tõendatud tehnilise 
dokumentatsiooni, 
vastavusmärgi ja CE 
märgiga

TOOTJATOOTJA

Tehniline

dokumentatsioon

Vastavusdeklaratsioon

CE märk

TURULE

LASKMINDE

Tunnustatud asutus



Vastavushindamine

 Tehniline dokumentatsioon ( Enne toote turule laskmist 
koostab tootja tehnilise dokumentatsiooni, mille põhjal 
saab hinnata kas elektriseade vastab direktiivi nõuetele)

 Vastavusdeklaratsioon ( Tootja või tootja volitatud 
esindaja on kohustatud enne toote turule laskmist 
koostama vastavusdeklaratsiooni )

 CE märk (Seadme peab enne turule laskmist varustama 
CE – märgistusega. Ainult tootjal või tootja volitatud 
esindajal on õigus elektriseadet CE – märgistusega 
varustada )



Vastavushindamise skeem
TOOTJA

HARMONEERITUD

STANDARD

IEC/CEE 

STANDARD

RAHVUSLIK

STANDARD

(EVS)

LVD
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Tehniline dokumentatsioon

Vastavusdeklaratsioon

Tunnustatud asutus

CE



Vastavusdeklaratsoon

Vastavusdeklaratsioon, mis tõendab , et seadme tootmisel 
on kasutusele võetud kõik meetmed ohutuse 
tagamiseks, sisaldab järgmist:

1) tootja või tootja volitatud esindaja nimi ja aadress; 

2) madalpingeseadme tehniline kirjeldus;

3) viited harmoneeritud standarditele või nende puudumisel 
standarditele, mille nõuetele elektriseade vastab; 

4) vajadusel selgitused erisuste kohta, millega nõuetele
vastavust deklareeriti;

5) allakirjutanud isiku andmed;

6) Vastavusmärgi paigaldamise aasta kaks viimast arvu. 



EC-DECLARATION OF CONFORMITY
We affirm, that the electrical equipment manufactured by us fulfils the requirements of the Low Voltage 
Directive (LVD) 73/23/EEC, the Directive of Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC and the 
Amending Directive 93/68/EEC concerning these.

Name of manufacturer PC-Profi Ltd.

Contact information of the manufacturer Machine road 4, SO4 L52 London, GREAT BRITAIN
tel. (00) 123 4567, fax. (00) 123 4568, 
e-mail: mail@pc-profi.com

Description of the appliance Personal computer,
Case: “Greenline 230“, power: HiPower 230 ATX
mother board: ASUS 58X
In addition: various assortment of CE-marked units as DD, 
HD, CDD, CDDr&w, DVD, modem, Wave Table SB

Trade name, model and serial number of the appliance “RUNNER“, SG200-series
Serial number: date code-…
(e.g. 000204-32 = the 32nd unit that has been manufactured 
4.2.2000), every unit’s assembly has been registered in our 
database.

Name, address, telephone- and fax number of the 
manufacturer’s authorised representative operating in the 
EEA-area.

- - -

The construction of the appliance is in accordance with the following harmonised standards:
LVD 2)

EN 60950:1992 + A1 and A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 + A11:1997,
Testing laboratory ELCHECK Ltd's (U.K.) certificate no AR2268-2 (4.12.1999)
For the product there has been collected a technical file, our document no. RT-SG2000 (28.12.1999)
EMC 3)

Emission: EN 55022:1994 + A1:1995 + A2:1997 (class B), (EN 60555-1987)
Immunity: EN 50082-1:1997
ESCAP A/S, Denmark, certificate no. TR991233Z (27.12.1999)
The conformity to mentioned standards of each manufactured unit is ensured accordind our quality control instructions PC-
LVD-SQ2000 and PC-EMC-SQ2000.
The appliance is CE-marked 2000.
London, 15th January 2000                                                         PC-Profi Ltd.

(Signature)
Ron Stevenson, product development manager



Puuduste jagunemine
 Vähene oht, nõuetele mittevastavus, mis ei 

ohusta tarbijat. (märgistus, mittevastav teave 
jne.)

 Võimalik oht, mittevastavus, mis võib ohustada 
tarbijat (toitejuhtme tõmbe ja väände vastase 
kaitse puudumine, ristlõige väiksem jms.)

 Otsene oht, mittevastavus, mis otseselt 
ohustab tarbijat (ebapiisav puutekaitse 
pingestatud osade eest, ohtlik konstruktsiooni 
lagunemine, jne.)



Reaktsiooni toimingud

 Toimingud puuduvad

 Hoiatus

 Toote tarnimise keeld

 Müügikeeld

 Tagastusmenetlus

 Toote hävitamine



Puudustega seadmete päritolumaad 
Eesti andmete põhjal

Ohtlike seadmete päritolumaa

Hiina

24%

Taiwan

7%

Läti

3%

Jaapan

13%

Leedu

3%

teadmata

31%

Valgevene

3%

Türgi

10%

Saksamaa

3%Ukraina

3%



Puudustega seadmete päritolumaad 
RAPEX info põhjal

Hispaania

4% Türgi

10%

Jaapan

3%

Saksamaa

3%

Ukraina

1%

Hiina

8%

Sloveenia

2%

Suurbritannia

1%

Teadmata

68%



Juhistik vigastub 

liikuvate osade 

vahel

3%

Isolatsiooni-

takistus

3%

Tähistus

27%

Valed 

nimiandmed

8%

Aktiivkompo-

nentide 

vahemikud 

väiksed

1%

Mittevastav 

üleminek I-, II-

klassilt 0-klassile

15%

Toitejuhi ristlõike 

pindala

5%

Pistiku 

dimensioonide

vead

12%

Töökindlus

7%

Materjal põleb 

või sulab

3%

Liigne 

kuumenemine

3%

Konstruktsiooni 

puudused ja 

lagunemine

1%

Toitejuhtme 

kinnitus nõrk ja 

kaitsmata

12%



Konstruktsiooni 

puudused ja 

lagunemine

14%

Toitejuhtme 

kinnitus nõrk ja 

kaitsmata

12%

Materjal põleb 

või sulab

11%

Ligipääs 

pingestatud 

osadele

3%

Isolatsiooni-

takistus

10%

Töökindlus

5%

Juhistik vigastub 

liikuvate osade 

vahel

7%

Toitejuhi ristlõike 

pindala

4%

Pistiku 

dimensioonid

11%

Liigne 

kuumenemine

3%

Detailide 

pingestumise oht

3%

Valed 

nimiandmed

2%

Aktiivkompo-

nentide 

vahemikud 

väikesed

3%

 Üleminek I ja II 

klassilt 0-klassile

12%





Elektriseadmete klassid

 I-kaitseklass (põhikaitseks on 
tarviti põhiisolatsioon, 
rikkekaitseks pistiku ja pesa
kaitsekontaktide kaudu ühendatud
maandatud kaitsejuht)

 II-kaitseklass (põhiisolatsiooni 
täiendab topelt- või tugevdatud 
isolatsioon)

 III-kaitseklass (põhi- ja rikkekaitse 
tagab kaitseväikepinge 
kasutamine (vahelduvpinge kuni 
50 V või alalispinge kuni 120 V) ja 
võrgutoitega seadmetel lisaks 
tugevdatud või topeltisolatsioon. 
Võrgutoide peab toimuma 
eraldustrafo kaudu.



IP-klass

 Kirjeldab elektriseadme  keskkonnataluvuse 
võimekust

 Koosneb kahest numbrist, millest esimene 
kirjeldab kaitset tahkete osakeste sisenemise 
vastu (IP 20)

 Teine number kirjeldab seadme veekindlust
(IP..4 –kaitstud suvalisest suunast pritsitava     
vee eest)



Niiskete ruumide elektriseadmed





Rikkevoolukaitselüliti





Elektriõnnetused perioodil 2011-
2014



Tänan!


