Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri
1 .Üldsätted
1.1 Veemõõdusõlmede ehituse ja veearvestite paigaldamise eeskiri (edaspidi eeskiri)
reguleerib veemõõdusõlmede ehitust ja veearvestite paigaldust SuFe OÜ ja SuFe OÜ
teenuste kasutajate vahel. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile SuFe OÜ klientidele.
1.2 Veearvestite valikul ja paigaldamisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi seadustest,
Tõstamaa Valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast ja käesolevatest
tingimustest.

2 .Veemõõdusõlme asukoht
2.1 Veemõõdusõlm paigaldada vahetult hoone veesisendile kuiva, valgustatud ja
lukustatud ruumi, mille temperatuur on üle +2 ja alla +40 C°.
2.2 Veemõõdusõlmes peab olema välditud veearvesti külmumine ja mehaaniline
vigastamine ning ruum ei tohi olla risustatud. Kui on tegemist külmumisohtliku
ruumiga, tuleb torustik isoleerida ja veemõõdusõlm paigaldada soojustatud kasti. Kastil
peab olema avatav esikülg ja pealmine osa.
2.3 Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks SuFe OÜ
esindaja poolt.
2.4 Kõik erandlikud paigaldusviisid kooskõlastada SuFe OÜ-ga.

3 .Veearvesti valik
3.1 Veearvesti peab olema ette nähtud külma vee mõõtmiseks. Veearvesti
nominaalvooluhulk peab olema ligilähedane hoone arvestuslikule vooluhulgale, kuid ei
tohi olla sellest väiksem.
3.2 Veearvesti peab olema kuiva numbrilauaga.
3.3 Veearvesti peab olema saanud tüübikinnituse Eesti Standardiameti poolt. Veearvesti
peab omama plommi või märgistust taatlemise kohta, mis on läbi viidud vastavat
riiklikku tegevuslitsentsi omava firma poolt.
3.4 Veearvestit tuleb taadelda uuesti, kui kehtiv taatlemisaeg on möödunud.

4 .Veemõõdusõlme ja veearvesti paigaldus
4.1 Veemõõdusõlm paigaldada vahetult hoone veesisendile peale esimest sulgarmatuuri.
4.2 Kandur tuleb kinnitada seina külge põrandapinnast 300-1200 mm kõrgusele. Kandur
välistab arvesti paigaldamisel tekkiva mõõtevea.
4.3 Veearvesti tuleb paigaldada horisontaalselt.
4.4 Veearvesti ees ei tohi olla ühtegi lisaseadet. Kõik filtrid peavad olema paigaldatud
veemõõdusõlmes peale kontrollkraani.
4.5 Veearvesti ees ei tohi olla mingit võimalust vee võtmiseks.
4.6 Mõlemal pool veearvestit peab asetsema sulgarmatuur.
4.7 Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik.
5 .Veemõõdusõlme kasutamine
5.1 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemõõdusõlme ruumi.

5.2 Veemõõdusõlmele peab olema tagatud juurdepääs regulaarseks kontrolliks SuFe OÜ
esindajale. Veemõõdusõlme kontroll peab toimuma koos kinnistu omaniku või omaniku
poolt volitatud esindaja (edaspidi esindaja) juuresolekul.
5.3 Kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras veemõõdusõlme sulgarmatuurid.
Kuulkraane, mis paiknevad veemõõdusõlmes, tuleb avada ja sulgeda aeglaselt, et
vältida hüdraulilisi lööke torustikes.
5.4 Veemõõdusõlmes olevaid plomme võib eemaldada ainult SuFe OÜ esindaja
juuresolekul.
5.5 Kinnistu omanik (või esindaja) on kohustatud SuFe OÜ le teatama kõikidest riketest
veearvesti töös vähemalt 3 tööpäeva jooksul pärast rikke avastamist.
5.6 Kinnistu omanikul (või esindajal) on keelatud teha omavolilisi ümberehitustöid
veemõõdusõlmes ilma eelneva SuFe OÜ kirjaliku kooskõlastuseta.
5.7 Kui veetarvidus oluliselt suureneb või väheneb, on kinnistu omanik (või esindaja)
kohustatud taotlema SuFe OÜ tehnilised tingimused veemõõdusõlme ümberehituseks ja
vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele teostama ümberehitustööd.
5.8 Veearvesti näitude kontrollimisel on SuFe OÜ esindaja kohustatud kontrollima ka
veearvesti töötamist, plommide olemasolu ja vigastamatust nii arvestil kui ka
möödaviikude siibritel.
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