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Sisu kirjeldus: Töö esmärgiks on kirjeldada millest koosneb ja kuidas toimub
elektriprojekteerimise protsess hoonetes vastavalt Euroopa Liidu Standartitele. On antud pea
etaapid

elektriprojekti

valmistamiseks

ja

toodetud

gruppid,

millest

koosneb

elektripaigaldised.
Töös on analüseeritud tugevvoolupaigaldised. Selleks on kirjeldatud põhielemendid, nende
struktuur, tööpõhimõte, eesmärgid ja ülesanned. Olulised andmed projekteerimiseks ja
paigaldiseks on kirjas standartites, mllised on olemas Eesti Standardikeskuses. On kasutatud
tegutsevad seadused, mis on toodut portaalis „Riigiteataja“. Töökirjutamiseks oli kasutatud
internetiallikad.
Peamine tulemus on see, et elektriprojetreemise sfäär on väga vastutav, millest sõltuvad
inimeste elud.
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Abstract: The purpose of this thesis is to describe process of electrical projecting in buildings:
what does it consists of and how does it done, according to European Standards. Are given the
main steps of electrical project creating and groups of electrical installation.
In this paper are analyzed power installations. For this are described the main elements, their
structer, operating principle objectives and tasks. Inportant information and datas for
projecting and installation are shown in standarts, which could be found at the Estonian Centre
for Standardisation. From portal „Riigiteataja“ are used operating laws. For writing are used
Internet Sources.
The main conclusion is, that the electrical design sphere is very responsible and people’s lives
are depends on that.
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