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PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID
Automaatsed sprinklersüsteemid
Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
Fixed firefighting systems
Automatic sprinkler systems
Design, installation and maintenance
Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2016. aasta veebruarikuu numbris.

1. Jaotis 7.2.2.1 „Üldist“
Kustutada lauselõpp „v.a juhul, kui kohaldatakse lisa P“ ja esitada lause järgmiselt:
Üle 12 m kõrguste hoonete korral tuleb konsulteerida pädeva ametiasutusega.
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Jaotis 10.1 „Üldist“

Lisada viimases lõigus sõna „pumbakompletid“ ette sõna „horisontaalne“ ja esitada lause järgmiselt:
Horisontaalse pumbakomplektide ajami ja pumba vaheline ühendus peab olema tehtud nii, et kumbagi
saaks sõltumatult eemaldada pumba sisemiste osade ülevaatuseks või vahetamiseks ilma imi- või
survetorusid lahti ühendamata.
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Jaotis 10.7.3 „Hüdrauliliselt arvutatud süsteemid“

Kustutada esimeses lauses esimesel kasutuskorral sõna „pumbakomplekt“ ja asendada see teisel
kasutuskorral sõnaga „pump“ ning esitada lause järgmiselt:
Kui mõõtmised tehakse tarnija katsestendil, peab pump tagama väljundsurve, mis on vähemalt 0,5 baari
kõrgem hüdrauliliselt ebasoodsaima ala arvutusliku tööpunkti survest.
Asendada teises lauses sõna „pumbakomplekt“ sõnaga „pump“ ja esitada lause järgmiselt:
Pump peab tagama ka veevooluhulga ja -surve väärtused hüdrauliliselt soodsaima arvustusliku ala kohta
veevarustuse kõikide veetasemete korral.
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Jaotis 10.9.13.2 „Vastuvõtu katse“

Esitada esimene lause järgmiselt:
Installatsiooni vastuvõtul tuleb diiselmootori automaatne käivitussüsteem aktiveerida suletud
kütusesüsteemiga kuue käivituskatse tegemise ajaks, sealjuures peab iga käivituskatse tsükkel toimuma
mitte vähem kui 15-sekundilise vedamisrežiimiga ja mitte rohkem kui 15-sekundilise või vähem kui 10sekundilise taastumisrežiimiga.
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Jaotis 20.3.5.3 „Veevarustuse voolusulgurid, alarm- ja tagasilöögiklapid“

Kustutada sõnad „lahti monteeritud“ ja esitada lause järgmiselt:
Kõik veevarustuse voolusulgurid, alarm- ja tagasilöögiklapid peavad olema uuritud ja vajaduse korral
remonditud.
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