150 mm

Tühjendusega maakraan HAWLE
DN25 mm koos spindlipikenduse ja
kapega (vajadusel)

min 2,0 m

1,0 m

Märkekaabel Ø1,5 mm2
(isoleeritud vaskkaabel)

1.0 m

Maa-alune plasttoru SDR 11, PE De32x3,0
paigaldussügavus min 1,8 m maapinnast
toru peale (ilma soojustuseta) või min 1.4m
(nõuetekohase soojustusega)

Märkelint kirjaga
"VESI"

Tühjendusega maakraani kasutamise
korral rajada toru kaldega tühjenduskraani poole

Torustiku paigaldus
1,8 m sügavusel kuni
tühjendusega maakraanini

0,4 m

1,8 m

min 1,0 m
max 2,0 m

Hoone vundament

Hoone põrand

Torustiku paigaldus 1,8 m
sügavusel min 1,0 m kaugusel
tühjendusega maakraanist

Kinnistu piir
Elektrikeevismuhv De32 mm

Olemasolev maapind

Olemasolev vee liitumispunkti
maakraan DN25 mm koos
spindlipikenduse ja kapega

KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUSSKEEM.
TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI KASUTAMINE
(LUBATUD AINULT SUVISE VEEKASUTUSE KORRAL)

Sisend hoonesse
De32x3,0 mm (hülsstorus)

*Veetoru viimisel läbi hoone vundamendi peab
veetoru ja vundamendi vahe olema piisavalt
isoleeritud vältimaks külma jõudmise vundamendist veetoruni

Veetorustik rajada kaitsehülsis min DN60 kuni veemõõdusõlmeni
Hülsi välimine ots jätta 1,0 m maja seinast ja sulgeda veetihedalt.
Paigaldussügavus min 1,8 m maapinnast (ilma soojustuseta)
või min 1,4 m (nõuetekohase soojustusega)

OÜ Strantum vastutusala
Kliendi vastutusala

Märkused:
1. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber.
Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID“.
2. Tühjendusega maakraani paigalduskoha valikul arvestada kinnistu vertikaalplaneeringuga, et tagada
veetorustiku tühjenemine.
3. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm²
ristlõikega
pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud
peavad olema veetihedad. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval liitumispunkti maakraani kape
alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik"
5. PE veetoru ja keevisliitmike materjali miinimumnõuded:
·
De32/40/50: PE100(RC) PN16 SDR11
·
De63 ja suurem: PE100RC PN10 SDR17
6.

Strantum OÜ
Reg.nr. 10731164
Kooli tn 2a, Tabasalu
Harku vald, Harjumaa
Tel +372 602 6480
strantum@strantum.ee
Joonise nimetus:

KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUSSKEEM
TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI KASUTAMISE
KORRAL (LUBATUD AINULT SUVILATELE)

Detailsed nõuded: https://strantum.ee/tehnilised-nouded-ja-soovitused
Koostamise kuupäev:
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