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Työohje mittauskeskuksen rakentamiseen
Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan, että hänen suorittaman
työn ja siihen käytettyjen materiaalien tulee olla laadultaan kaikin
puolin moitteetonta sekä täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka Suomessa voimassa olevat lait, asetukset ja viranomaisten määräykset asettavat.
Urakoitsijan on huolehdittava, että työtä suoritettaessa on noudatettava voimassa olevia palosuojelu- ja työturvallisuusmääräyksiä.
Urakoitsijoiden on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaisten
lakisääteiset tarkastukset ja ilmoitukset tulevat suoritettua kustannuksineen.
Urakoitsija huolehtii työnsä aiheuttamat jätteet viipymättä työkohteen päätteeksi asianmukaisesti käsiteltäväksi. Tilaajalla on oikeus poistaa urakoitsijan työstä aiheutuneet jätteet parhaaksi katsomallaan tavalla työkohteittain, mikäli urakoisija ei huolehdi asianmukaisesti työkohteiden siisteydestä. Tilaajan suorittaman jätteiden poiston kustantaa urakoitsija.
Mittauskeskuksen valmistukseen tarvittavat osat hankkii Napapiirin Energia ja Vesi Oy. Urakoitsija noutaa tilaajan hankkiman tavaran tilaajan varastosta tai hankintapaikasta.
Putkien hitsaustöitä saavat suorittaa ainoastaan täysin ammattitaitoiset ja tilaajan hyväksymät hitsaajat. Työhön osallistuvat hitsaajat on ilmoitettava tilaajalle etukäteen hyväksymistä varten.
Todistukset hitsaajien pätevyydestä on toimitettava tilaajalle ennen hitsaustyön aloittamista.
Putkityötarvikkeet ja materiaalit ovat ET:n suositusten mukaiset.
Sisäjohtojen asennuksessa on noudatettava ET:n antamia ohjeita.
Tilaajan valvoja selvittää urakoitsijan edustajalle tarkemmat yksityiskohdat putkien sijoituksesta. Urakoitsijan edustaja suorittaa
tarvittavat merkinnät.
Mittauskeskusten valmistuksen ja asennuksen suorittaa urakoitsija yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Mittauskeskus sijoitetaan asiakkaan kanssa etukäteen sovittuun paikkaan.

Mittauskeskusten esimerkkikuvia kuvat 1-4.
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Kuva 1.

Sulkuventtiilit:
-

Hitsattavat palloventtiilit PN 16 meno- ja paluupuolella

-

Asennus pysty- tai vaakatasoon

-

Koko kohteen putkidimension mukaisesti

Lämpötila-anturien muhvit:
-

Hitsattavat muhvit ½ tuumaa

-

Lämpötila-anturin taskun pituus 90mm

-

Muhvien asennus hitsaamalla t-haaraan tai tuubikäyrään. (kuva 2 ja 3. )
 Napapiirin Energia ja Vesi Oy asentaa lämpötila-anturit

Kiertojohto:
-

Hydrauliikkaletku 8-10mm

-

Asennetaan lämpötila-anturien muhveihin

-

Tilaajalla varastossa

Lianerotin:
-

Hitsattava lianerotin PN 16 menopuolelle

-

Asennus vaakatasoon

-

Koko kohteen putkidimension mukaisesti
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Mannekiini:
-

Asennus paluupuolella pysty- tai vaakatasoon, mutta asennusta ylimpään
kohtaan on vältettävä. (kuva 4.)

-

Mittariliittimet Napapiirin Energia ja Vesi Oy

 Napapiirin Energia ja Vesi Oy asentaa virtausanturin ja lämpömäärän laskimen
MANNEKIININ KOKO:

– SVV < 2,5m3 kohteissa pieni 130mm mannekiini
– SVV 2,5-5m3 kohteissa iso 190mm mannekiini
– SVV > 5m3 kohteissa selvitä rakennuttajalta koko
Selvitä kohteen sopimusvesivirta Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n yhteyshenkilöltä.
Supistukset:
-

Kohteen putkidimension mukaisesti

Tuentatarvikkeet:
-

Kohteeseen sopivat kannattimet.

Eristykset:

Kuva 2.

-

Ensiöpuolen eristyksen tilaaja tilaa erikseen

-

Eristys mineraalivillalla ja päällystetään PVC-muovilla tai pellillä
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