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ETTEVÕTTESTANDARD                                                       EE 10421629 ST 6:2006       
 
VAHELDUVVOOLU  ELEKTRIENERGIA  MÕÕTMINE 
Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele mõõteko mpleksidele madalpingel 
 
 
MEASURING OF ELECTRIC POWER OF ALTERNATING CURRENT  
Technical Requirements for Fixed Measuring Systems Used in the Transactions at 
Low Voltage 
 
 
 
1. Käsitlusala 

Käesolev standard käsitleb madalpingelistele (kuni 1000 V) tehingutes kasutatavatele 1- ja 3-
faasilistele vahelduvvoolu elektrienergia statsionaarsetele mõõtesüsteemidele (edaspidi – 
mõõtekompleksid) ja nende paigaldusele esitatavaid nõudeid. 
Kõikide mõõtekomplekside projekteerimisel, ehitamisel, rekonstrueerimisel või täiendamisel 
tuleb lähtuda käesolevast standardist.    
 
 
2. Normatiivviited 

Käesolevas standardis on viidatud alljärgnevatele dokumentidele: 

2004/22/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 
mõõtevahendite kohta 
 

EN 50470-1 General requirements, test and test conditions (class indexes A, B and 
C). CENELEC, 2006 
 

EN 50470-3 Particular requirements – Static meters for active energy (class indexes 
A, B and C). CENELEC, 2006 
 

EN 60112 Method for determining the comparative and the proof tracking indices 
of solid insulating materials. CENELEC, 2003 
 

EN 60243-1 Electrical strength of insulating materials - Test methods - Part 1: Tests 
at power frequencies. CENELEC, 1998 
 

EN 62053-31 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 
31: Pulse output devices for electromechanical and electronic meters 
(two wires only). CENELEC, 1998 
 

EVS-IEC 60364-4-44 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete 
ja elektromagnetiliste häirete eest. EVS, 2003 
 

EVS-EN 60439-1/A1 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Täielikult või osaliselt 
tüüpsed koosted. EVS, 2001/2005 
 

EVS-EN 60439-3/A2  Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Erinõuded madalpingelistele 
aparaadikoostetele, mis on mõeldud paigaldamiseks paikadesse, kus 
neile pääsevad kasutamiseks juurde tavaisikud. Jaotuskilbid. EVS, 
2001/2002 
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EVS-EN 60439-5 Madalpingelise aparaadikooste ja juhtaparaadikooste elektriseadmed . 
Osa 5: Erinõuded koostetele, mis on mõeldud välispaigaldamiseks 
avalikes kohtades. Kaabeljaotuskapid (CDCs) elektrienergia 
jaotusvõrkudele. EVS, 2001  
 

EVS-EN 60044-1/A2  Mõõtetrafod - Osa 1: Voolutrafod. EVS 2002/2003 
 

EVS-EN 60044-3  Instrument transformers. Part 3: Combined transformers. EVS, 2003 
 

EVS-EN 60446 
 

Inimese-masina liidese peamised- ja ohutuspõhimõtted, märgistus ja 
identifitseerimine. Juhtide identifitseerimine värvide või numbritega. 
EVS, 2002 
 

EVS-EN 60947-7-1  Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 7: Tugiseadmed. 
Jagu 1: Vaskjuhtide riviklemmid. EVS, 2003 
 

EVS-EN 61107   Data exchange for meter reading, tariff and load control - Direct local 
data exchange. EVS, 2002 
 

EVS-EN 61334-4-41 Distribution automation using distribution line carrier systems – Part 4: 
Data communication protocols – Section 41: Application protocol – 
Distribution line message specification. EVS, 2002 
 

EVS-EN 62052-11 Vahelduvvoolu-elektriarvestusseadmed. Üldnõuded, katsetused ja 
katsetustingimused. Osa 11: Arvestid. EVS, 2003 
 

EVS-EN 62053-21 Vahelduvvoolu-elektriarvestusseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised 
aktiivenergiaarvestid (klassid 1 ja 2). EVS, 2003 
 

EVS-EN 62053-23 Vahelduvvoolu-elektriarvestusseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised 
reaktiivenergiaarvestid (klassid 2 ja 3). EVS, 2003 
 

EVS-EN 62054-21 Elektri mõõteseadmed (vahelduvvool). Tarbimise ja koormuse 
kontrollimise seadmed. Osa 21: Erinõuded programmkelladele. EVS, 
2004 
 

DIN 43857-2 Watthour meters in moulded insulation case without instrument 
transformers, up to 60 A rated maximum current; principal dimensions 
for poly-phase meters. DIN, 1978  
 

DIN 43857-4 Watthour meters in moulded insulation case without instrument 
transformers, up to 60 A rated maximum current; principal dimensions 
for meter terminal cover for poly-phase meters. DIN, 1974  
 

DIN 43857-5 Watthour meters in moulded case without instrument transformers up 
to 60 A rated maximum current - Part 5: Principal dimensions for 
terminal cover. DIN, 1998  
 

UL94 Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and 
Appliances. Underwriters Laboratories Inc. (UL), 1996 
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MKM 15.05.2006 
määrus nr 46 

Direktiivi 2004/22/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite 
olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord 
ning mõõtevahendite märgistamise nõuded. Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 15.05.2006 määrus nr 46  
 

VJ17  Nõuded liitumispunkti mõõtekilpidele. OÜ Jaotusvõrk 
kvaliteedikäsiraamatu dokument 

 
 
 
3. Terminid ja määratlused 

Käesolevas standardis kasutatakse järgmisi määratlusi: 

3.1.  
Arvesti baasvool, Ib – Otseühenduses mõõtmisel elektrienergiaarvestile tootja poolt määratud 
voolutugevuse väärtus  
 
3.2.  
Arvesti maksimumvool, Imax – Voolutugevuse kõrgeim väärtus, mille mõõtmise juures 
elektrienergiaarvesti täidab tootja poolt talle ettenähtud täpsusnõudeid  
 
3.3.  
Arvesti käivitusvool, Ik – Voolutugevuse väärtus, mille juures arvesti hakkab mõõtma ja jätkab 
mõõtmist 
 
3.4.  
Arvesti nimivool, I n –– Voolutrafodega mõõtmisel elektrienergiaarvestile tootja poolt määratud 
voolutugevuse väärtus  
 
3.5.  
Liitumispunkt –  Võrguühenduse kasutaja elektripaigaldise täpselt kirjeldatud ühenduskoht 
võrguettevõtja võrguga 
 
3.6. 
Mõõteahel – mõõtekompleksi elementide jada, millest moodustub mõõtesignaali kulgemistee 
sisendist väljundisse 
 
3.7. 
Mõõtekompleks – statsionaarselt paigaldatud mõõtevahendite ja lisaseadmete komplekt kindla 
mõõteülesande – vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine – jaoks 
 
3.8. 
Mõõtepunkt – mõõtekompleksi asukoht, kus mõõdetakse ostjale müüdavaid elektrienergia ja 
võrguteenuse koguseid 
 
3.9. 
Otseühenduses mõõtmine – 1- või 3-faasilise vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine vahetu 
elektrienergia arvestiga ilma voolutugevuse või pinge väärtusi eelnevalt muutmata, s.o. ilma 
voolu- või pingetrafodeta 
 
3.10. 
Peakaitsme nimivool, Ipk – tarbija liitumislepinguga määratud peakaitsme suurus 
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3.11. 
Pinge mõõteahel – ahel, mis koosneb lahutusklemmidest, elektrienergiaarvesti pingemähisest ja 
neid ühendavast juhistikust 
 
3.12. 
Voolu mõõteahel – ahel, mis voolutrafoga mõõtmisel koosneb voolutrafo mõõtemähisest, 
lahutus-lühistusklemmidest, elektrienergiaarvesti voolumähisest ja neid ühendavast juhistikust 
 
3.13. 
Voolujuhi pikkus  – elektrienergiaarvesti ja voolutrafo vahele ühendatud juhistiku pikkus 
 
3.14. 
Voolutrafo – voolu mõõtetrafo, mis muudab ahela voolu maa potentsiaali suhtes madala pinge all 
olevate mõõte-, kaitse- ja jälgimisseadmete vooluks ning eraldab primaar- ja sekundaarahela 
 
3.15. 
Voolutrafo sekundaarmähise nimivool, Ivt.n – voolutrafo sekundaarmähisele tootja poolt 
määratud voolutugevuse väärtus 
 
3.16. 
Voolutrafodega mõõtmine – 3-faasilise vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine elektrienergia 
arvestiga, voolutugevuse eelneva vähendamisega voolutrafode abil 
 
3.17. 
Võrgu nimipinge, Un – pinge, millele võrk on ette nähtud ja millele viidates iseloomustatakse 
teatud talitluskarakteristikuid 
 
 
4. Tingtähised ja lühendid 

CTI – pindjuhtivuskindluse indeks (comparative tracing index) 
DC – alalisvool 
Ib  – arvesti baasvool 
Ik – arvesti käivitusvool 
Imax – arvesti maksimumvool 
In – arvesti nimivool 
Ipk – tarbijale lepinguga sätestatud peakaitsme vool 
Ivt.n – voolutrafo sekundaarmähise nimivool 
S1 – voolutrafode sekundaarahelate algklemmid  
S2 – voolutrafode sekundaarahelate lõppklemmid 
Un – võrgu nimipinge  
fn – võrgu nimisagedus 
 
 
5. Üldnõuded 

5.1. Üldist 

Tehingutes kasutatavate mõõtekomplekside kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvad 
mõõtevahendid peavad olema läbinud metroloogilise kontrolli vastavalt Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri  määrusele “Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate 
mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning 
mõõtevahendite taatluskehtivusajad”. Tariifijuhtimiskellade käigutäpsus peab olema tõendatult 
vastav standardi EVS-EN 62054-21 täpsusnõudele. 
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Kõik mõõtekomplekside ehitamisel, rekonstrueerimisel või täiendamisel paigaldatavad 
mõõtevahendid (elektrienergiaarvestid ja mõõtetrafod) ning muud seadmed (näit. terminaalid) 
peavad vastama Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) või Euroopa Elektrotehnika 
Standardimiskomitee (CENELEC) standardite nõuetele. 
Muud mõõtekompleksides kasutatavad seadmed peavad vastama rahvusvaheliste või Euroopa 
standardiorganisatsioonide vastavate standardite nõuetele. Vastavate rahvusvaheliste või Euroopa 
standardite puudumisel võtta aluseks rahvuslike standardiorganisatsioonide (näit. DIN) poolt välja 
antud standardite nõuded. 
 
Mõõtekompleksides kasutatavate seadmete lubatav töökeskkonna temperatuur peab üldjuhul  
olema (–40...+60) oC. 
 
Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine toimub üldjuhul liitumispunktis kas otseühenduses- või 
voolutrafodega mõõtmise teel. Valiku tegemisel lähtutakse tarbijale lepinguga sätestatud 
peakaitsme voolust järgmiselt:  

- Otseühenduses mõõtmist tuleb kasutada, kui peakaitsme vool Ipk �  63 A  
- Peakaitsme voolu Ipk = (63…100) A korral võib sõltuvalt konkreetse paigaldise tarbimise 

iseloomust kasutada kas otseühenduses- või voolutrafodega mõõtmist 
- Peakaitsme voolu Ipk > 100 A korral tuleb kasutada voolutrafodega mõõtmist.  

 
3-faasilise elektrienergia voolutrafodega mõõtmisel peab igal faasil olema oma voolutrafo v.a. 
3x220 V elektrivõrgu korral, kus on lubatud kasutada kahte voolutrafot vastavalt Lisa E joonisele 
E.2.   
 
Mõõtekomplekside voolutrafode sekundaarahelatele tohib ühendada ainult elektrienergia 
mõõtmiseks vajalikke seadmeid. 
 
Tariifijuhtimiskella tohib kasutada rohkem kui ühe arvesti juhtimiseks ainult sel juhul, kui kõik 
juhitavad arvestid paiknevad ühes mõõtekilbis (k.a. kortermaja korrusekilbis). 
 
Mitme trafoga trafoalajaamades tuleb iga autonoomne mõõtekompleks varustada oma 
tariifijuhtimiskellaga. 
 
Kõik arvestini kulgeva juhistiku ühendusklemmid, sh  N või PEN ühendusklemmid, mis 
paiknevad elektriliselt enne arvestit, peavad omama plommitavat katet.  
 
Mõõtekomplekside projekteerimine peab toimuma võrguettevõtja lähteülesande alusel kooskõlas 
käesoleva standardiga. Mõõtekompleksi projekt kooskõlastatakse võrguettevõtjaga ja tarbijaga. 
 
 
5.2. Mõõtevahendite täpsusklassid 

Mõõtekomplekside ehitamisel, rekonstrueerimisel või täiendamisel kasutatavate 
elektrienergiaarvestite ja mõõtetrafode nõutavad täpsusklassid on toodud tabelis 1. 
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Tabel 1 – Mõõtevahendite nõutavad täpsusklassid 

Elektrienergiaarvestite täpsusklassid 

Kombiarvesti 

Mõõtemeetod 

Aktiivenergia 
arvesti 

Reaktiivenergia 
arvesti Aktiiv-

energia 
Reaktiiv-
energia 

Voolutrafo 
täpsusklass 

Otseühenduses
mõõtmine 

2,0 või 
täpsem, 
A või B 

- 1,0 või 
täpsem 

2,0 - 

Voolutrafodega 
mõõtmine 

2,0 või 
täpsem, 
A või B 

2,0 1,0 või 
täpsem 

2,0 0,2S 

 
  
5.3. Elektrienergia mõõtmise suund 

 Elektrienergia mõõtmise suund mõõtekompleksis valitakse sõltuvalt tarbimise iseloomust. 
Üldjuhul toimub aktiivenergia mõõtmine I ja IV kvadrandis. 
 
Võimsuste kvadrantjaotus on esitatud joonisel 1. Seejuures tähistatakse võimsusi järgmiselt: 

+P – tarbitav aktiivvõimsus 
 –P – toodetav aktiivvõimsus  

+Q – tarbitav reaktiivvõimsus 
–Q – toodetav reaktiivvõimsus 

 
Joonis 1 - Võimsuste kvadrantjaotus       

Aastatarbimisel üle 100 000 kWh ja võrguühenduse kasutuse lepinguga määratud peakaitsme 
voolul üle 200 A tuleb ette näha aktiivenergia mõõtmine I ja IV kvadrandis ning reaktiivenergia 
mõõtmine kõigis kvadrantides. 
 

Märkus 1. Reaktiivenergiat ei mõõdeta juhul, kui puudub võimalus rakendada tarbijale 
reaktiivenergia tariifi. 

 
 
6. Nõuded mõõtevahenditele 

6.1.  Elektrienergiaarvestid 

6.1.1. Üldised nõuded 

Kõikide tehingutes kasutatavate mõõtekomplekside projekteerimisel, ehitamisel või 
rekonstrueerimisel tuleb kasutada staatilisi aktiiv- ja reaktiivenergiaarvesteid.  
Nõuded elektrienergiaarvestitele, millistele ei kohaldu direktiiv 2004/22/EÜ, on esitatud tabelites 
2 ja 3. 

90° 270°

0°

180°

I kv.

II kv. III kv.

IV kv.

-P

-Q

P

Q
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Tabel 2 – Nõuded 1- ja 3- faasilistele elektrienergia arvestitele    

1-faasiline arvesti 3-faasiline arvesti 

Parameeter Otseühenduses 
mõõtmisel 

Otseühenduses 
mõõtmisel 

Voolutrafodega 
mõõtmisel 

Tootestandard: 
1,0 ja 2,0 täpsusklassi 
staatilised arvestid 

 
EVS-EN 62052-11,  EVS-EN 62053-21 

Tootestandard: 
2,0 täpsusklassi 
staatilised 
reaktiivenergia 
arvestid 

  
EVS-EN 62052-11, 
EVS-EN 62053-23 

Baasvool, Ib 
A 

5 või 10  5  
 

Nimivool, In  
A   5, erandjuhul 1 

Maksimumvool, Imax   

A 
�  65  80…100 

 
6, erandjuhul 1,2 

Käivitusvool, Ik    
A 

�  0,004 Ib (kl. 1,0) 
�  0,005 Ib (kl. 2,0) 

�  0,002 In (kl. 1,0) 
�  0,003 In (kl. 2,0) 

Nimisagedus, fn  
Hz 50  

Nimipinge, Un 

V 
230  3 x 230/400  

Pingepiirkond 0,8 Un …1,15 Un  

Töötemperatuur 
oC –40...+55   

Impulsspinge taluvus 
�  12 kV (1,2/50 ms),  

�  6 kV (1,2/50 ms)  DIN-liistule kinnituva arvesti korral 

Korpuse kaitseklass  IP 51 

Vahemik ülemise ja 
alumiste kinnituskohta-
de vahel 

mm 

  
160...180 

 
160...180 

Korpuse standard, 

kinnitusviis 

DIN 43857 (osad 2, 4 ja 5) 

35 mm DIN-liist, DIN-liistule kinnituva arvesti korral 

Impulssväljund S0 impulssväljund, klass A vastavalt standardile EN 62053-31  

Markeering Eesti Energia AS logo ja vöötkood 

 
Märkus tabeli 2 juurde.  Voolutrafodega mõõtmisel võib arvesteid nimivooluga 1 A ja 
maksimumvooluga 1,2 A kasutada juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada vajalikku 
mõõtetäpsust. 
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Tabel 3 – Nõuded kolmefaasilistele aktiiv/reaktiivenergia otseühenduses ja voolutrafodega 
kombiarvestitele  

Parameeter Otseühenduses 
kombiarvesti 

Voolutrafodega kombiarvesti 

1 2 3 

Tootestandard 
EN IEC 62052-11, EN IEC 62053-21,  

EVS-EN 62053-23 

Baasvool, Ib 
A 

5   

Nimivool, In    
A 

 
5, erandjuhul 1  

Maksimumvool, Imax     
A 

100  6, erandjuhul 1,2 

Käivitusvool, Ik    
A 

�  0,004 Ib (kl. 1,0) 
�  0,005 Ib (kl. 2,0) 

�  0,002 In (kl. 1,0) 
�  0,003 In (kl. 2,0) 

Nimisagedus, fn  
Hz 

50  

Nimipinge, Un 3x230/400 V,  
80 %…115 % Un 

3x230/400 V või  
3x46…300/80…520 V,  

80 %…115 % Un 
Töötemperatuur 

oC 
–40 ...+55   

Impulsspinge taluvus �  12 kV (1,2/50 ms) 

Pingeahelate omatarve   �  2 W, 10 VA 

Vooluahelate omatarve 
(In, Ib = 5 A) 

< 0,17 VA/faasile 

Korpuse kaitseklass IP 51 

Vahemik ülemise ja 
alumiste kinnituskohtade 
vahel 

mm 

 
180...240 

 
180...240 

Korpuse standard DIN 43857 (osad 2, 4 ja 5) 

Impulssväljund S0 impulssväljund, klass A 
vastavalt standardile  
EN 62053-31 

S0 impulssväljund, klass A 
vastavalt standardile  
EN 62053-31 
S0 impulsi väärtuse seaded:   
0,1 kWh või selle 
kümnekordsed 

Konfigureeritavus Optilise liidese abil, standardi EVS-EN 61107 järgi 

Kumulatiivsed näidud kumulatiivsete näitude nullimine peab olema välistatud 

Pingeahelate korratus peab omama pingeahelate korratuse releeväljundit  

Markeering Eesti Energia AS logo ja vöötkood 
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1 2 3 

Ekraanil kuvatavad 
suurused 

Instrumentaalväärtused: 
- vool, I  
- pinge, U  
- võimsus, P  
- tarbimise iseloom  
- kvadrant  
 

Kumulatiivsete näitude 
register: 
- aktiivenergia kWh või MWh 
- reaktiivenergia kvarh või   
Mvarh 
Veateated: 
- esinenud vigade arv  
- vea kirjeldus 
- jooksev veateade 
Hetkväärtused: 
- faasipinge L1, L2, L3 
- faasivool L1, L2, L3 
- pingenurk L1, L2, L3 
- voolunurk L1, L2, L3 
- faasi võimsustegur – cos �  
- 3- faasi summaarne 
aktiivvõimsus 
- 3- faasi summaarne 
reaktiivvõimsus 
Programmeeritavad suurused: 
- arvesti number ja kliendi ID 
- pingetrafo ülekandesuhe 
- voolutrafo ülekandesuhe 
- väljundimpulsi väärtus ja 
pikkus 
- väljundreleele omistatud 
väärtus (P+, P–, Q+, Q–) 
- programmi sisestamise 
kuupäev 

 
Märkus 1 tabeli 3 juurde.  Voolutrafodega mõõtmisel võib kombiarvesteid nimivooluga  
1 A ja maksimumvooluga 1,2 A kasutada juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada 
vajalikku mõõtetäpsust. 

 
Märkus 2 tabeli 3 juurde.  Programmeeritavad suurused peavad olema kaitstud salasõnaga. 

  
Nõuded aktiivelektrienergiaarvestitele, millistele kohaldub direktiiv 2004/22/EÜ, on esitatud 
tabelis 4. 
 
Tabel 4 – Nõuded direktiivi 2004/22/EÜ kohastele aktiivelektrienergia arvestitele    

Nõudeid esitavad dokumendid Direktiiv 2004/22/EÜ 
MKM 15.05.2006 määrus nr 46 
 

Tootestandard EN 50470-1, EN 50470-3 
 

Klassi indeks A või B 
 

Töötemperatuur  
oC –40...+55 
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6.1.2. Energiaimpulsside lugem ja väärtus 

Impulsi väärtuse valikul tuleb alati lähtuda mõõtekompleksi nimivõimsusest  
(liinipinge x voolutrafo primaarnimivool), arvestades ühtlasi suurima oodatava 
võimsustarbimisega. Impulsi väärtuse valikul on soovitatav alati lähtuda eeldusest, et lugemist 
põhjustatud viga (ümardamisviga) oleks väiksem kui 0,1 %. 
 

6.1.3. Energiaimpulsi kaalu valik sekundaarregistreerimisega arvestite korral 

Sekundaarregistreerimisega ehk sisseprogrammeerimata voolutrafode ülekandeteguriga 
elektrienergiaarvesteile antakse impulsi väärtus kas impulsside arvuna kW·h (kvar·h) kohta või 
W·h (var·h) arvuna impulsi kohta. Mõlemal juhul tuleb impulsi tegeliku väärtuse saamiseks 
sekundaarne impulsi väärtus korrutada voolutrafo ülekandeteguriga.  
 

6.1.4. Primaarregistreerimisega elektrienergiaarvestid 

Primaarregistreerimisega ehk sisseprogrammeeritava voolutrafode ülekandeteguriga 
elektrienergiaarvesti energia näit peab olema kilovatt-tundides (kilovar-tundides) ja 
aktiivvõimsuse näit kilovattides.   
 
 
6.2. Voolutrafod 

6.2.1. Üldised nõuded 

Tabelis 5 on toodud üldised nõuded voolutrafodele. 

Tabel 5 – Üldised nõuded voolutrafodele    

Tootestandard EVS-EN 60044-1/A2, 
EVS-EN 60044-3 

Mõõtesüdamike kaitsetegur, FS FS �  5 

Sekundaarmähise nimivool, Ivt.n 
A 

5, erandjuhul 1 

Maksimaalne tööpinge 
V 

720  

Pingetaluvus 
kV 

�  3  

Sekundaarmähise võimsus 
VA 

�  3,5  

Termiline voolutaluvus vähemalt 60 Ivt.n 

Dünaamiline voolutaluvus vähemalt 150 Ivt.n 

Isolatsioon klass E mõõtemähiste tööl 
kuni 120 C juures 

 
Märkus tabeli 5 juurde.  Voolutrafosid sekundaarmähise nimivooluga 1 A võib kasutada 
juhul, kui muul viisil ei ole võimalik tagada vajalikku mõõtetäpsust. 

 
Mõõteahelates ei ole lubatud kasutada:  

- vahevoolutrafosid  
- voolutrafode sekundaarvoolude summeerimist 
- erinevate fiidrite primaarvoolude summeerimist.  
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Primaarmähist moodustav voolujuht võib voolutrafot läbida ainult ühe korra. 
 
Voolutrafod peavad omama plommitavat sekundaarklemmide katet, vältimaks juurdepääsu 
elektrilistele ühendustele.  
 
Lattidele paigaldatavad voolutrafod tuleb kinnitada valmistajatehase poolt selleks ettenähtud 
kinnitusdetailidega. 
 
Mõõtekompleksi voolutrafod peavad olema ühte tüüpi ja sama nimivooluga. 
Voolutrafode lubatud piirvead sõltuvalt koormusest on esitatud tabelis 6. 
 
Tabel 6 – Voolutrafode lubatud piirvead 

Trafo koormusvool 
% nimivoolust Ivt.n 

1 5 20 100 120 

Vooluviga 
 ± % 

0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 

Nurgaviga 
± min 

30 15 10 10 10 

 
 

6.2.2.   Primaarne nimivool 

Mõõtekompleksides kasutatavate trafode primaarne nimivool valitakse järgmiste suuruste hulgast: 
100 A, 150 A, 300 A, 600 A, 1000 A, 1500 A ja 2500 A. 
 

Märkus 2. Vajadusel on lubatud kasutada ka suurema primaarse nimivooluga trafosid. 
 
Primaarvoolu valikul tuleb lähtuda mõõtekompleksi peakaitsme nimivoolust.  
 
Voolutrafode primaarsed nimivoolud sõltuvalt peakaitsme nimivoolust on esitatud tabelis 7. 
 
 
Tabel 7 – Voolutrafode primaarne nimivool sõltuvalt peakaitsme nimivoolust 

Peakaitsme 
nimivool 

A 

 
80 

 
100 

 
125 

 
160 

 
200 

 
250 

 
315 

 
400 

Voolutrafo 
primaarne 
nimivool 

A 

 
100 

 
100 

 
150 

 
150 

 
300 

 
300 

 
300 

 
600 

Peakaitsme 
nimivool 

A 

 
500 

 
630 

 
800 

 
1000 

 
1250 

 
1600 

 
> 1600… 

2500 

 
 

Voolutrafo 
primaarne 
nimivool 

A 

 
600 

 
600 

 
1000 

 
1000 

 
1500 

 
1500 

 
2500 

 
 

 
Märkus tabeli 7 juurde. Peakaitsme nimivoolude 80 ja 100 A korral võib vastavalt punktile 
5.1. kasutada kas otseühenduses- või voolutrafodega mõõtmist.  
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7. Juhistik 

7.1. Üldised nõuded  

Juhistiku ja klemmide tähistus peab olema loetav ja üheselt mõistetav. Juhid peavad olema 
nummerdatud ja neid peab saama standardi EVS-EN 60446 nõuete kohaselt üksteisest eristada. 
 
Kiudsoontega kaablite või juhtmete korral tuleb ühendustes kasutada soonte hülssimist. 
Isoleeritud kaitse- (PE) juht peab olema kollarohelisetriibuline; selliselt tähistatud juhti ei tohi 
kasutada muul otstarbel. 
 
Isoleeritud neutraal- (PEN) juhid tuleb tähistada ühel järgmistest viisidest: 

- kollased ja rohelised triibud kogu pikkuses ja  helesinine lisamärgistus juhi lõppudel 
- helesinine tunnusvärv kogu pikkuses ja kollaroheline lisamärgistus juhi lõppudes. 

 
Liinijuhtmete (L1, L2, L3) värvidena tuleb kasutada kas musta, pruuni või halli.  
 
Tariifijuhtimiskella ühendused tuleb teostada vaskjuhtmetega ristlõikega 1,5 mm2. 
 
Arvesti(te) ja mõõteterminali vahelised ühendused tuleb teostada kiudsoontega vaskjuhtmetega 
ristlõikega (0,4…0,75) mm2. 
 
Kilpide ehitamisel tuleb kasutada TN-C juhistikusüsteemi. 
 
Mõõteahelate ühendusskeemid on esitatud lisades A…F.  
 
Kilpi siseneva kaabli isolatsioon peab olema eemaldatud (10…15) cm pikkuselt kaabli otsast. 
 
Mõõtejuhistiku ühenduskohad, juhtivad osad, seadmed, klemmid jms. peavad omama 
kinniplommitud olekus kaitseastet IP4X. 
 
 
7.2. Nõuded juhistikule otsemõõtmisel 

Liitumispunkti mõõtekilbi juhistikuna tuleb kasutada vaskjuhtmeid järgmiste ristlõigetega:  
- peakaitsmete nimivooluga kuni 63 A – 16 mm2 
- peakaitsmete nimivooluga 80 kuni 100 A – 25 mm2. 
 

Juhtmete ja kaablite ühendamiseks kasutada spetsiaalseid AL ühendusklemme (35 mm2). 
 
 
7.3. Nõuded mõõtejuhistikule voolutrafodega mõõtmisel 

Mõõtejuhistik peab olema teostatud vaskkaablite või -juhtmetega soone ristlõikepindalaga mitte 
vähem kui 2,5 mm2. 
 
Voolujuhtide arv kolmefaasilisel mõõtmisel peab olema 6. 
 
Tabelis 8 on esitatud voolu mõõteahela juhtide poolt tekitatud koormused sõltuvalt nende 
ristlõikest ja pikkusest. 
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Tabel 8 – Voolu mõõteahela juhtide poolt tekitatud koormused         

 
Voolu mõõteahela juhtide poolt tekitatud koormused sõltuvalt voolu mõõteahela 

pikkusest 
V·A  

 
 

Voolutrafo sekundaarvool 5 A Voolutrafo sekundaarvool 1 A 

            Pikkus 
                  m 
Voolu- 
  juhi 
soonte arv 
x ristlõige 
   mm2 

 

1 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

15 

 

20 

 

10 

 

15 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

2 x 2,5 0,35 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 5,25 7,00 0,14 0,21 0,28 0,42 0,56 0,70 

2 x 4,0 0,22 0,44 0,88 1,31 1,75 2,19 3,28 4,38 0,09 0,13 0,18 0,26 0,35 0,44 

2 x 6,0 0,15 0,29 0,58 0,88 1,17 1,46 2,19 2,92 0,06 0,09 0,12 0,18 0,23 0,29 

 
Voolu mõõteahela juhtide poolt tekitatud koormus S on arvutatud järgmise valemi järgi: 
 
 

s
lI

S
22 ´´

=
r

      (1) 

       
 
kus 

I – voolutrafo sekundaarvool (A) 
�  – vase eritakistus (0,0175 � Wm) 
l – mõõteahela pikkus (m) 
s – voolujuhi ristlõige (mm2) 

 
Voolutrafode sekundaarahelate algus- (S1) ja lõppklemmid (S2) ühendatakse lahutus-
lühistusklemmide kaudu arvesti vastava faasi vastavate klemmidega.  
 
Voolutrafode sekundaarahela juhtide värvid võivad erineda liinijuhtide (L1, L2, L3) värvidest. 
 
Lahutus-lühistusklemmid peavad võimaldama: 

- pinge mõõteahelate lahutamist 
- voolu mõõteahelate lahutamist, voolutrafode sekundaarahelate ajutist lühistamist ja 

maandamist arvesti vahetamise ajal 
- kontrollarvesti ühendamist 
- selgelt eristada pingeklemme vooluklemmidest ning eristada erinevaid faase. 

 
Tabelis 9 on esitatud nõuded lahutus-lühistusklemmidele. 
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Tabel 9 – Nõuded lahutus-lühistusklemmidele 

Parameeter Suurus Standard 

läbilöögitugevus 
(dielectric strength) 

30 kV/mm EN 60243-1 

kaitseklass  
(protection class) 

IP 20  

süttivuse tase 
(flammability level) 

V2 või V0 UL94 ja 
EVS-EN 60947-7-1 

pindjuhtivuskindlus, CTI  
(tracing resistance) 

> 600 V EN 60112 

 
 

Pinge mõõteahelate juhid tuleb valida sellised, et pingelang neis ei ületaks 0,1 %.  
 
Pingeahelates on keelatud kasutada kaitseaparatuuri.  
 
Arvesti pingemähised tuleb ühendada elektriliselt enne voolutrafosid. 
 
 
8. Nõuded mõõtekilpidele 

8.1. Üldised nõuded 

Mõõtekilp peab olema: 
- valmistatud vastavalt standardite EVS-EN 60439-1/A1, EVS-EN 60439-3/A2, EVS-EN 

60439-5 ja EVS-EN 60529 nõuetele  
- valmistatud järgides OÜ Jaotusvõrk põhiseadmetele ja materjalidele esitatavaid  

kvaliteedinõudeid, mis on esitatud dokumendis VJ17 
- läbinud nõuetekohased tüübikatsetused. 

 
Mõõtekilbi ehitus peab tagama: 

- tavaisikute ohutuse 
- arvestini kulgeva juhistiku, arvesti klemmliistu, tariifijuhtimiskella ja muude 

lisaseadmete ning pealüliti (pöördlüliti) ja peakaitsme plommitavuse.  
 
Mõõtekilbid peavad, lisaks VJ17 esitatule, vastama järgmistele nõuetele: 

- elektrienergiaarvesti, mõõteandmete salvestusseadmed ja nende lisaseadmed peavad 
asuma omaette mõõtekilbis 

-  kilbi kesta kaitseaste peab olema sisetingimustes vähemalt IP 20  
- uksele ei või paigaldada mõõteriistu ega muid seadmeid 
- mõõtekilbi ees peab olema teenindusruumi vähemalt 1 m ulatuses   
- arvesti klemmliistu kõrgus peab olema: 

- vahemikus (1,0…1,7) m maapinnast, kui kilp on paigaldatud mastile või põrandast, 
kui kilp on paigaldatud seinale 

- �  0,5 m alusest, kui kilp on paigaldatud alusele, või vundamendist, kui kilp on 
paigaldatud vundamendile 

- kilpi paigaldatud seadmete, nagu voolutrafode, programmkellade vms alumise serva 
kõrgus peab olema: 
- �  0,3 m alusest, kui kilp on paigaldatud alusele  
- �  0,3 m vundamendist, kui kilp on paigaldatud vundamendile 



 15  

- vajadusel (näit. juhul, kui madala temperatuuri tõttu tekib oht mõõtekompleksi 
normaalsele talitlusele), tuleb kilbis kasutada kütet. Kütteseade ühendatakse punktis 
10.3. kirjeldatud viisil 

- kilp tuleb paigaldada vibratsioonivabasse keskkonda 
- seadmete ja kilbi välisseinte vahele peab jääma vähemalt 5 cm ruumi montaa�iks 
- kilbi ehitus peab tagama juurdepääsu kõigile ühendus- ja klemmliistudele paneeli 

arvestipoolsest küljest 
- kilpides paiknevad plommitavad katted peavad olema piisava jäikusega läbipaistvast 

materjalist. 
 

Otsemõõtmisel peab plommitav pealüliti (pöördlüliti) ja peakaitse paiknema elektriliselt vahetult 
arvesti ees ja samas kilbis.  
 
Voolutrafodega mõõtmisel peab plommitav peakaitse asuma primaarahelas vahetult enne 
voolutrafosid. 
 
Lahutus-lühistusklemmid ja arvesti(d) peavad paiknema ühes ja samas kilbis. 
 
8.2. Mõõtekilbi paigaldus 

Õhuliinidega võrgus paigaldatakse mõõtekilp ja tema ühenduskaabel üldjuhul õhuliini mastile, 
kuid paigaldamisel tuleb kasutada distantsklambreid tagades sellega võimaluse roniraudade 
kasutamiseks.  
 
Kaablivõrgu korral monteeritakse mõõtekilp komplektsele/spetsiaalsele raamile, eraldi 
vundamendile või paigaldatakse kinnitatuna transiitkilbi külge. 
 
 
9.   Mõõtetulemuste andmeedastus  

9.1. Üldist  

Mõõteandmete kogumiseks, summeerimiseks ja edastamiseks kasutatakse mõõteterminali, mis 
võib olla nii iseseisev kui integreeritud arvestiga ja paikneda viimasega ühises korpuses. 
 
Andmeedastus toimub kommunikatsiooniseadme ja sidekanali abil. Sõltuvalt valitud terminali või 
arvesti tüübist võivad kasutatavad kommunikatsiooniseadmed olla nii eraldiseisvad kui ka 
terminali või arvestisse integreeritud.  
 
Andmesideks kommunikatsiooniseadme ja kauglugemiskeskuse vahel võib kasutada järgmisi 
sidekanaleid: 

- telefoniliini (PSTN) 
- mobiilsidevõrku (GSM), sh andmeühendust teenuste kasutamiseks (GPRS) 
- andmesidevõrku 
- püsiliini  
- elektrivõrku 
- raadiosidevõrku. 

 
 
9.2. Nõuded andmeedastusele  

Andmeedastus peab toimuma standardiseeritud protokollide alusel. Soovituslikud protokollid on 
määratletud järgmiste standarditega: 
Arvestite ja mõõteterminalide vahel: 
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- S0 impulssväljund, klass A vastavalt standardile EN 62053-31 
- EVS-EN 61334-4-41. 

 
Kommunikatsiooniseadme ja kauglugemiskeskuse vahel: 

- EVS-EN 61107 
- EVS-EN 61334-4-41. 

 
Juhtmete pikkus impulsianduriga arvesti ja mõõteterminali vahel peab olema vastavuses kasutatud 
andmeedastusprotokolliga lubatule. 
 
Juhul, kui  arvesti ja mõõteterminal paiknevad eri mõõtekilpides, tuleb arvestite ja terminalide 
vahelises impulsiedastuses kasutada varjestatud kaableid.  

 
9.3.  Nõuded mõõteterminalile 

Mõõteterminal peab: 
- olema kaitstud identiteedikoodiga või parooliga 
- tagama rikke korral häiresignaali edastamise 
- toite katkemisel tagama reaalaja ja salvestatud mõõteandmete säilivuse 14 ööpäeva 

jooksul. Konfiguratsioon peab säilima sõltumata toite olemasolust 
- sisaldama reaalaja kella ja funktsiooni kellaja sünkroniseerimiseks süsteemi ajaga  
- võimaldama registreerida tarbimisandmed vähemalt 15 minutiliste mõõteperioodidena 
- salvestama mõõteandmed nii arvestinäitude kui ka tarbimisandmetena akumuleeritud 

impulsside kujul mõõteperioodi kohta 
- tagama salvestatud mõõteandmete säilimise sõltumata välistest mõjuritest 
- võimaldama salvestada 15 minutilisi tarbimisandmeid vähemalt 60 päeva kestel 
- olema varustatud programmeeritava kumulatiivse registriga mis on jälgitav ka 

kommunikatsioonikanali kaudu 
- üldjuhul võimaldama plommida konfigureerimisliidest 
- võimaldama mõõteandmeid lugeda kohapeal 
- omama erinevaid ligipääsutasemeid sh ka juhtparameetrite programmeerimise osas 
- omama kas Ethernet võrgukaarti, PSTN-, GSM-, GPRS modemit, RS232 või RS485 

liidest. 
 
 

9.4.  Nõuded andmesidekanalitele  

Telefoniliini kasutusel peavad sidekanal ja modem võimaldama andmevahetust kiirusega 
(300…9600) bps. Sideühenduseks valitud sidekanal peab kogu pikkuses olema kasutatav täisriba 
ulatuses, s.o. (300…3400) Hz. Modemi ja telefoniliini vahele peab olema ühendatud 
liigpingekaitse. 
 
GSM side kasutamise eelduseks on piisava tugevusega signaali olemasolu mõõtekompleksi 
asukohas. Valitud GSM operaatori tugijaamadest kaugel asuvates mõõtekompleksides tuleb selle 
tagamiseks modemiga ühendada vastava võimendusega antenn, vajadusel väline suundantenn. 
Antenni valikuga tuleb tagada modemi normaalseks tööks vajalik GSM signaali kvaliteet. GSM 
modemit saab  andmete edastamiseks kasutada ainult koos andmesidet võimaldava SIM-kaardiga 
(nn. DATA-kaart). GSM modemi ja välispaigaldusega antenni vahele peab olema ühendatud 
liigpingekaitse. 
 

Märkus 3.  Vastuvõetava GSM signaali tugevus ei tohi olla väiksem kui –75 dBm, kui 
kasutatava modemi tehnilistest andmetest ei tulene teisiti. 
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Modemi ja mõõteterminali vahelise liidese tüüp peab, sõltuvalt modemiga ühendatavate 
terminalide arvust, olema RS232 või RS485. Lubatud on kasutada RS232 / RS485 muundureid. 
 
Püsiliini kasutamise korral peab liini ja mõõteterminali vahelise liidese tüüp olema RS232 või 
RS485. Kui sideseadmete ja mõõteterminali toide võetakse erinevatest toiteallikatest, peab liides 
liini ja mõõteterminali galvaaniliselt eraldama.  
 
 
10.  Lisaseadmed  

10.1. Üldist 

Lisaseadmete all mõeldakse käesolevas standardis abi- ja lisafunktsioonide, järelevalve jms jaoks 
ettenähtud seadmeid. 
Nimetatud seadmete paigaldamise vajaduse ja ulatuse määravad peale vastavate eeskirjade ka 
võrguettevõtja ja tarbija vahelised erikokkulepped. 
 
10.2. Tariifijuhtimiskellad  

Tariifijuhtimiskellade nõutavad parameetrid on toodud tabelis 10.  
 
Tariifijuhtimiskellad peavad olema varustatud plommitava kattega vältimaks juurdepääsu kella 
programmeerimisnuppudele ja elektrilistele ühendustele. 
 
Tabel 10 – Tariifijuhtimiskellade nõutavad parameetrid   

Toiteallika eluiga �  10 a 

Releekontaktide lahutusvool 10 A 

Programmid nädala- ja päevaprogramm, mõlemal 4 sisse- ja 4 
väljalülitust, minimaalne lülituste vahe 1 minut 

Töötemperatuur (–25 … +55) °C 

Käigutäpsus ± 0,5 s ööpäevas  

vastavalt standardile EVS-EN 62054-21 

Käigureserv �  1500 h 

Impulsspinge taluvus �  6 kV (IV liigpingekategooria vastavalt  
EVS-IEC 60364-4-44 punkt 443.4) 

Toitepinge ~ 230 V (+10 …–15) % 

Võrgusagedus (50 ± 2) Hz 

 

 
10.3. Mõõteterminali, tariifijuhtimiskella ja lisaseadmete toitepinge 

Mõõteterminali, mõõtetulemuste edastamise seadmete ja muude lisaseadmete, nagu näit. 
kütteseade, toitepinge tuleb võtta lahutus-lühistusklemmidelt L1 ja PEN ning tema toiteahel tuleb 
varustada kuni 6 A nimivooluga plommitava kattega kaitselülitiga. 
 
Tariifijuhtimiskella toitepinge võetakse arvesti klemmliistu selleks ettenähtud klemmidelt.  
Kui tariifijuhtimiskell juhib rohkem kui ühte arvestit, tuleb tema toiteahel varustada kuni 6 A 
nimivooluga plommitava kattega kaitselülitiga.  
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Märkus 4.  Kui lisaseadmete toite katkematusele esitatakse kõrgendatud nõudeid, tuleb 
kasutusele võtta piisavad meetmed nimetatud seadmete toite katkematuse tagamiseks. 
Sellisteks meetmeteks võivad olla näiteks: 

- autonoomsete toiteallikatega lisaseadmete kasutamine 
- katkematu toite allikate (UPS) kasutamine. 

 
 
11.   Mõõtekompleksi töösse viimine  

11.1. Toimingud enne mõõtekompleksi pingestamist 

Enne mõõtekompleksi pingestamist tuleb kontrollida: 
- arvestite, voolutrafode ja tariifijuhtimiskellade taatluskleebiste kehtivust ja 

taatlusplommide olemasolu ning nende puutumatust 
- mõõtekompleksi seadmete ühendamise õigsust 
- ahelate markeeringute vastavust projektile 
- mõõteahelate vastavust projektile.  

 
11.2. Toimingud peale mõõtekompleksi pingestamist 

Peale mõõtekompleksi pingestamist tuleb teostada järgmised toimingud: 
- kontrollida mõõtekompleksi toimimise õigsust (sh arvestite ja mõõteterminalide 

konfigureerimise õigsust) vastavate tehniliste vahenditega 
- arvestite, mõõteterminalide, tariifijuhtimiskella ja tema kaitselüliti (viimase olemasolu 

korral) ning arvestikilbi klemmliistu katete plommimine, et oleks välistatud 
mõõtetulemuste mõjutamine. 
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Lisa A (normatiivlisa)  
Otseühenduses aktiivenergia arvestiga ühendusskeemid 
 
 
 

 

 
    
Joonis A.1 - Ühefaasiline ühendusskeem  
 
 
 
 
 

  
 
       
Joonis A.2 - Kolmefaasiline ühendusskeem           Joonis A.3 - Kolmefaasiline ühendusskeem 
                     arvestit läbiva neutraaljuhiga     arvestit mitteläbiva neutraaljuhiga 
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Lisa B (normatiivlisa)  
Kolmefaasiline voolutrafodega aktiivenergia arvestiga ühendusskeem 
  
 

 
 
Joonis B.1 - Ühendusskeem



 21  

 

Lisa C (normatiivlisa)  
Kolmefaasiline voolutrafodega aktiiv- ja tarbitava reaktiivenergia arvestiga ühendusskeem 

 

 
 
Joonis C.1 - Ühendusskeem 

 



 22  

 

Lisa D (normatiivlisa)  
Kolmefaasiline voolutrafodega aktiiv- ja tarbitava ning võrku antava reaktiivenergia 
arvestiga ühendusskeem 
 
 

 
Joonis D.1 - Ühendusskeem 
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Lisa E (normatiivlisa)  
Aktiivenergia arvestite ühendusskeemid 3x220 V elektrivõrgu korral 
 
 

    
 
Joonis E.1 - Kolmefaasiline otseühenduses ühendusskeem 
 
 

 

  
  
                         
Joonis E.2 - Kolmefaasiline voolutrafodega ühendusskeem  
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Lisa F (normatiivlisa)  
Kolmefaasiline voolutrafodega 3x220 V aktiiv- ja tarbitava reaktiivenergia arvestiga 
ühendusskeem 
 
 

 
 
Joonis F.1 - Ühendusskeem 


