LÄMMITYSLAITTEISTON
SÄHKÖASENNUSTEN
KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
KÄYTÄNNÖSSÄ

ALKUSANAT


Tämä esitys on laadittu lämmityslaitteistojen sähköasennuksia
tekevien ammattilaisten tarpeisiin. Lämmityslaitteistoilla tässä
yhteydessä tarkoitetaan keskuslämmitysjärjestelmiin liitettäviä
lämmityslaitteistoja, kuten öljypolttimia, lämmitysvastuksia kattiloissa
tai varaajissa, kaukolämpölaitteistoja, lämmityksen säätölaitteita,
apulaitteita ja vastaavia.



Esitykseen on otettu soveltuvilta osin vaatimuksia ja velvoitteita
käyttöönottotarkastuksia ja kunnossapitotarkastuksia käsittelevästä
standardista SFS 6000-6. Sellaisia seikkoja, jotka eivät tyypillisesti
liity lämmityslaitteistojen asennuksiin, ei tässä esityksessä käsitellä.



Sähköasennuksia tekevien on syytä perehtyä edellä mainittuun
standardiin kokonaisuudessaan.
ÖLJY- JA KAASULÄMMITYS YHDISTYS ON JULKAISSUT LÄMMITYSLAITTEISTOJEN
SÄHKÖASENNUKSIA KÄSITTELEVÄN TEKNILLISEN SUOSITUKSEN TS-2.
SUOSITUKSESSA ON OTETTU HUOMIOON STANDARDISARJASSA SFS 6000 ESITETYT
PIENJÄNNITESÄHKÖASENNUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET.
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ASENNUSTÖIDEN EDELLYTYKSIÄ JA VELVOITTEITA
LÄMMITYSLAITEALAN TYÖT

(asennusliikeasetus 558/2012; öljylämmitys- ja kaasuala )

 asennuksia tekevän toiminnanharjoittajan (yrityksen) on oltava turvatekniikan keskuksen
päteväksi arvioima ja rekisteröimä
 toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava asennustyöstä vastaava vastuuhenkilö ja
käytettävissä tarvittavat työvälineet ja työaluetta koskevat säädökset
 toiminnanharjoittaja vastaa tekemästään asennustyöstä ja antaa siitä vastuuhenkilön
varmentaman todistuksen työn teettäjälle

SÄHKÖTYÖT

(sähköturvallisuuslaki 410 / 1996 )

 asennuksia tekevän toiminnanharjoittajan (yrityksen) on oltava turvatekniikan keskuksen
päteväksi arvioima ja rekisteröimä
 toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava asennustyöstä vastaava
pätevyystodistuksen omaava sähkötöiden johtaja ja käytettävissä tarvittavat mittaus- ja
työvälineet ja työaluetta koskevat säädökset
 sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön, kun käyttöönottotarkastuksessa on todettu, että
siitä ei aiheudu häiriötä tai vaaraa
 tarkastusten dokumentoinnista on määräykset ministeriön päätöksessä sähkölaitteistojen
käyttöönotosta ja käytöstä ( 517 / 1996 )
SÄHKÖALAN, ÖLJYLÄMMITYSALAN JA KAASUALAN TOIMINNASTA ON TEHTÄVÄ ILMOITUKSET
TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO TUKESILLE. REKISTERÖIDYT URAKOINTIOIKEUDET JA
VASTUUPÄTEVYYDET ON TARKISTETTAVISSA TUKESIN INTERNETSIVUILTA OSOITTEESSA:

rekisterit.tukes.fi
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MIHIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PERUSTUU ?
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Sähköturvallisuuslakiin nro 410 / 1996
 § 17 : ” Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun
käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu
5 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä”



Ministeriön päätökseen sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja
käytöstä nro 517 / 1996
 2 luku, 3 § : Sähkölaitteistolle on tehtävä
käyttöönottotarkastus, jossa riittävässä laajuudessa
selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu
sähköturvallisuuslain ( 410/1996 ) 5 §:ssä tarkoitettua vaaraa
tai häiriötä.



Käyttöönottotarkastus tehdään standardissa SFS 6000-6-61
esitetyllä tavalla

KUKA TEKEE JA MILLOIN ?


käyttöönottotarkastuksen tekee
yleensä asentaja asentamalleen
sähkölaitteistolle
 tehdään asennuksen aikana ja sen
valmistuttua, ennen kuin se otetaan
käyttöön
 laitteistoon saa kytkeä jännitteen
käyttöä varten vasta, kun
käyttöönottotarkastuksen perusteella
on todettu laitteisto turvalliseksi ja
vaatimusten mukaiseksi
 tarkastuksen tekijän pitää olla
ammattitaitoinen ja tarkastuksen
tekemiseen kykenevä (päätös
516/1996, § 11)
 muista, että kiinteiden
sähkölaitteistojen tilapäis- (”roikka”)
-asennukset eivät ole sallittuja
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HUOM! JÄNNITTEEN KYTKEMINEN
KÄYTTÖTOIMENPITEIN TULEE OLLA ESTETTY, KUNNES
TURVALLISUUS ON VARMISTETTU
KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSESSA.

!

MÄÄRITELMIÄ
Standardissa SFS 6000-6-61 käytetään tarkastuksesta seuraavia
määritelmiä:

TARKASTUS
 Kaikki menettelyt, joilla arvioidaan tarkastuskohteen
vaatimustenmukaisuutta havainnoimalla ja tarpeen mukaan
mittaamalla ja testaamalla.

AISTINVARAINEN TARKASTUS
 Sähköasennusten tutkiminen käyttäen kaikkia aisteja, joiden avulla
todetaan asennuksen olevan tehty vaatimusten mukaisesti.

TESTAUS
 Sähköasennuksessa tehtävät mittaukset, joiden avulla
sähköasennuksen turvallisuus osoitetaan. Testaus sisältää arvojen
toteamisen sopivilla mittalaitteilla, ellei niitä saada selville
aistinvaraisella tarkastuksella.
 Huomioitava EMC –vaatimukset (sähköturvallisuuslaki 5a luku ja
standardi SFS 6000-4-44, kohta 444)
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AISTINVARAINEN TARKASTUS 1/3
Aistinvarainen tarkastus on yleensä tehtävä ennen testauksia koko
asennuksen ollessa jännitteettömänä
Aistinvaraisen tarkastuksen havaintoja on suositeltavaa tehdä koko
asennustyön ajan.
On tarkastettava, että kiinteästi asennetut sähkölaitteet
 ovat niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia
 tutkitaan merkintöjä ja todistuksia

 ovat standardisarjan SFS 6000 ja suosituksen TS 2 vaatimusten
ja valmistajan ohjeiden mukaisesti valittuja ja asennettuja

 eivät ole vaaraa aiheuttavalla tavalla näkyvästi vaurioituneita
Tässä tarkastuksessa varmistetaan myös laitteiden asennuksen
olevan valmistajan ohjeen mukainen, jottei laitteen suorituskyky
huonone.
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AISTINVARAINEN TARKASTUS 2/3
Aistinvaraisessa tarkastuksessa on todettava vähintään seuraavat
kohdat:
 sähköiskulta suojaukseen käytetyt menetelmät, mukaan lukien
vaadittavien etäisyyksien mittaukset, jotka koskevat esimerkiksi
suojausta käyttämällä suojuksia tai koteloita, suojausta esteiden
avulla tai sijoittamalla jännitteiset osat kosketusetäisyyden
ulkopuolelle
 palosuojauksien käyttö ja muut palon leviämisen estämiseksi ja
lämpövaikutuksilta suojaamiseksi tehdyt toimenpiteet, kuten sen
varmistaminen, ettei palo-osastoinnin taso ole heikentynyt
johdotusten läpivienneissä
 johtimien valinta kuormitettavuuden ja sallitun jännitteen aleneman
kannalta
 suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu
 erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus
 sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden
vaikutuksen mukaan, kuten esimerkiksi kotelointiluokkien oikea
valinta
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AISTINVARAINEN TARKASTUS 3/3
Aistinvaraisesti on tarkastettava
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nolla- ja suojajohtimien tunnukset
piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo
virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistettavuus
johtimien liitosten sopivuus
 ovatko liitostarvikkeet sopivia liitettävälle johtimelle ja onko
liitos tehty kunnolla
sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatima tila
 on tarkistettava, että ohjauslaitteet on järjestetty siten, että
käyttäjä pääsee niihin helposti käsiksi
hätäkytkentöihin ja hätäpysäytykseen käytetyt laitteet
mekaanisten huoltotöiden ajaksi poiskytkentään käytetyt laitteet
jakokeskuksen hoitotila
 etäisyydet on esitetty standardissa SFS 6000-7-729

JOHTIMIEN JA ASENNUSTEN AISTINVARAINEN TARKASTUS


tarkistetaan johtimien liitosten
sopivuus
 todetaan, ovatko
liitostarvikkeet sopivia
liitettäville johtimille ja onko
liitos tehty kunnolla
 esimerkiksi hienosäikeisten
johtimien liitännässä
käytetään pääteholkkeja



tarkistetaan nolla- ja
suojajohtimien tunnukset



todetaan virtapiirien,
varokkeiden, kytkimien ja
liittimien tunnistettavuus
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MIKSI JA MITEN MITATAAN?
Sähköasennukselle on tehtävä sellaiset testit, joilla todetaan että
standardin SFS 6000-6-61 vaatimuksia on noudatettu
Testauksessa käytetään sopivia
mittalaitteita, kuten yleismittaria ja
eristysvastusmittaria.

Kuvassa on asennustesteri, jolla
saadaan mitatuiksi
 tasa- ja vaihtojännite
 eristysvastus
 PE-piirin jatkuvuus
 silmukkaimpedanssi
 taajuus
 oikosulkuvirta
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TESTAUS
Seuraavat kyseeseen tulevat testit on tehtävä ja mieluiten
seuraavassa järjestyksessä:

suojajohtimien ( maadoitusjohtimien, suojamaadoitusjohtimien,
PEN –johtimien ja potentiaalintasausjohtimien) jatkuvuus

sähköasennuksen eristysvastus

syötön automaattisen poiskytkennän toiminta

napaisuus

toiminta
Jos jossakin testissä havaitaan vika, tämä ja sitä edeltävät testit, joissa
saatuun tulokseen havaittu vika on voinut vaikuttaa, on toistettava
vian korjauksen jälkeen.
HUOMAUTUS!
Jos eristysvastuksen mittauksessa havaitaan virheitä, joudutaan
virheelliset kytkennät korjaamaan ja tämä voi vaikuttaa suojajohtimen
jatkuvuuteen.
Mitattaessa tulee varmistua siitä, että mitattava johdin on suojajohdin.
Tämän voi tehdä esimerkiksi irrottamalla nollajohdin mittauksen
ajaksi. (Pääkeskuksessa N/PE yhdistys!)
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ÖLJYPOLTTIMEN SUOJAJOHTIMEN JATKUVUUDEN MITTAUS


Mittauksessa on
syötön kuormittamaton
jännite 4…24 V tasa- tai
vaihtojännitteellä.



Testi vaaditaan syötön
automaattisen
poiskytkennän
suojausehtojen
tarkistamiseksi.

• mittaustulos 0,20
ohmia (alle 1 )
• suojajohtimen
jatkuvuus on kunnossa

KUVASSA ESITETYSSÄ TAPAUKSESSA POLTTIMESTA ON JOHTAVA
YHTEYS SUOJAMAADOITUSKISKOON LIITÄNTÄJOHDON OHELLA MYÖS
KATTILAN METALLIOSIEN KAUTTA. POLTTIMEN LIITÄNTÄJOHDON
SUOJAJOHTIMEN JATKUVUUS ON TARKISTETTAVA POLTIN
IRROTETTUNA KIINNITYSLAIPASTAAN.
HUOMAA, ETTÄ NOLLA- JA PE- OVAT YHDISTETYT PÄÄKESKUKSESSA!
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ÖLJYPOLTTIMEN ASENNUKSEN ERISTYSVASTUKSEN
MITTAAMINEN KESKUKSELTA
 Mitattava kaikkien jännitteisten
johtimien ja maan väliltä. (

)

 Koejännitteenä on yleensä 500
voltin tasajännite.
 Nollajohdin kannattaa irrottaa
kiskosta ja yhdistää vaihejohtimeen.
Näin vältetään koejännitteen
mahdollisesti aiheuttamat
laitevauriot. (
)
 Eristysvastuksen on oltava yhtä
suuri tai suurempi kuin 1 M.

Mittaustulos on suurempi
kuin 199,9 megaohmia.
Mittauslaitteen käyttöohjeen
mukaan tulos osoittaa
eristysvastuksen olevan
erityisen hyvän.
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JÄNNITTEEN KYTKEMINEN KÄYTTÖTOIMENPITEIN
VOIDAAN TARVITTAESSA ESTÄÄ LUKITSEMALLA
KYTKIN NOLLA-ASENTOON JA POISTAMALLA
SULAKKEIDEN POHJAKOSKETTIMET!

!

ERISTYSVASTUKSEN MITTAAMINEN POLTIKYTKIMELTÄ





esimerkiksi vaihdettaessa
öljypoltin uuteen, on
asennuksen rajana usein
öljypolttimen pääkytkin
eristysresistanssi voidaan
mitata pääkytkimeltä
sopiva hetki mittaukseen on
johtimia kytkimeen kytkettäessä

 Polttimelle menevät nollajohdin
ja vaihejohdin yhdistetään ja
eristysresistanssi mitataan
näiden ja PE –johtimen väliltä.
 Suositeltavaa on
mahdollisuuksien mukaan
näissäkin tapauksissa mitata
koko syöttö pääkeskukselta.
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VARALÄMMITYSVASTUKSEN SUOJAJOHTIMEN JATKUVUUDEN
TESTAUS

 mittaustulos 0,16 ohmia
 suojajohtimen jatkuvuus on
kunnossa
 tässä esimerkissä oletetaan,
että rakennuksen
sähköurakoitsija on
varmistanut pääkeskuksen ja
ryhmäkeskuksen välisen
syötön turvallisuuden
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VARALÄMMITYSVASTUKSEN ASENNUKSEN ERISTYSRESISTANSSIN
MITTAAMINEN KESKUKSELTA
 Mitattava kaikkien jännitteisten
johtimien ja maan väliltä.(

)

Koejännitteenä on yleensä 500 voltin
tasajännite.
 Nollajohdin kannattaa irrottaa kiskosta
ja yhdistää vaihejohtimeen. Näin vältetään
koejännitteen mahdollisesti aiheuttamat
laitevauriot. (
)
 Eristysresistanssin on
oltava yhtä suuri tai
suurempi kuin 1 M.
Mittaustulos on suurempi
kuin 199,9 megaohmia.
Testauslaitteen käyttöohjeen
mukaan tulos osoittaa
eristysresistanssin olevan
erityisen hyvän.
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JÄNNITTEEN KYTKEMINEN KÄYTTÖTOIMENPITEIN
VOIDAAN TARVITTAESSA ESTÄÄ LUKITSEMALLA
KYTKIN NOLLA-ASENTOON JA POISTAMALLA
SULAKKEIDEN POHJAKOSKETTIMET!

!

SILMUKKAIMPEDANSSIN / OIKOSULKUVIRRAN MITTAAMINEN 1/3



Silmukkaimpedanssi mitataan
testauslaitteella lyhytaikaisen
verkkokuormituksen avulla,
oikosulkuvirran testauslaite
yleensä määrittää laskemalla.



Mitatun oikosulkuvirran suuruuden
perusteella voidaan varmistua siitä,
että laitteiston ylivirtasuojaus saa
oikosulkutapauksessa riittävän
suuren virran voidakseen laueta
riittävän nopeasti.
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L

N

PE

SILMUKKAIMPEDANSSIN / OIKOSULKUVIRRAN MITTAAMINEN 2/3






Turvallinen tapa on mitata
silmukkaimpedanssi asennuksen
läheisyydessä olevasta
pistorasiasta.
 Tällöin käytetään testilaitteen
omaa, tähän tarkoitettua
mittausjohtoa.
Jos mitattu oikosulkuvirta riittää
pistorasialta edellytettyyn 0,4
sekunnin laukaisuun, on
todennäköistä, että saman
rakennuksen sähköverkkoon
kiinteästi liitetyn laitteen 5 sekunnin
laukaisuaika toteutuu.
Suojalaitteiden valinnasta ja johtojen
kuormitettavuudesta on annettu
tarkempia käytännön ohjeita
julkaisun D1 luvuissa 4 ja 5.

19

LAUKAISUAIKA 0,33 s

LAUKAISUVIRTA 649 A

NAPAISUUS



yksinapaisia kytkinlaitteita ei saa olla nollajohtimissa
napaisuuden toteamiseksi on varmistettava, että yksinapaiset
kytkinlaitteet on kytketty vaihejohtimiin

L

N
PE
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ÖLJYPOLTTIMEN TOIMINNAN TESTAUS

ON

Testaa myös
 polttimen häiriölukitus
 rajakytkimet
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OFF

VARALÄMMITYSVASTUKSEN TOIMINNAN TESTAUS

ON
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OFF

DOKUMENTOINTI
 tarkastuksesta tehdään pöytäkirja

 pöytäkirjaan merkitään toimenpiteet
ja mittaustulokset
 öljylämmityslaitteiston
asennustodistuksessa on kenttä, joka
soveltuu vähäisten asennustöiden
käyttöönottotarkastuksen
kirjaamiseen
 tarvittaessa käytetään erillistä
lomaketta
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KAIKKI KUNNOSSA!
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kytkentätilojen kannet kiinni ja
kosketussuojaukset paikoillaan
pöytäkirjat täytetty ja niistä
annettu asiakkaalle omat
kappaleet
työvälineet kerätty ja muu
loppusilaus tehty
sitten vain kohti uusia
asennuskohteita!

LOPUKSI VIELÄ MUUTAMA SEIKKA TURVALLISUUDEN TIIMOILTA:








totea jännitteettömyys aina
mittaamalla
älä luota testaamatta vanhojen
johdinten värimerkintöihin
huomaa, että vanhoissa
asennuksissa saattaa piillä
vaarallisia asennusvirheitä tai
vikoja
Pelkässä polttimen
vaihdossakin tee PE-piirin
yhtenäisyyden mittaus
mahdollisimman etäältä
olemassa olevasta laitteistosta
vastuullinen
käyttöönottotarkastus
varmistaa käyttäjän ja
asentajan tuvallisuuden!

Tässä on uusittu
öljypolttimen kytkin. Miten
olikaan vanhan johtimen
värit? Melkein kaikkia
värejä löytyy. Huomaa,
että poltin saattaa
hyvinkin toimia vaikka
turvallisuus ei olisikaan
kohdallaan. Tarkistamatta
ei asia selviä!

• PE ????
• N ???

• L ??
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