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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Ventilatsioonilukksepp, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Ventilation duct fitter, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Ventilatsioonilukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes.
Nende peamine tööülesanne on ventilatsioonisüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on
ventilatsioonikanalite ja -torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, mõõtmine ja katsetamine.
Ventilatsioonisüsteemide lukksepad tegelevad ka ventilatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad
ja likvideerivad avariisid ning teostavad torude ja süsteemide hooldustöid (sh torusüsteemide ja kanalite puhastamine,
survemõõtmised jne).

Ventilatsioonilukksepp, tase 4 kutsestandard kirjeldab praktilise töökogemusega ja kogenud töötaja kutsealaseid oskusi ja
teadmisi.

Tööosad ja ülesanded:
1. Hoonesiseste ventilatsioonisüsteemide ja –seadmete paigaldamine
- Kandilise ristlõikega ventilatsioonikanalite paigaldamine
- Ümmarguse ristlõikega ventilatsioonikanalite (torude) paigaldamine
- Plastist ventilatsioonikanalite (torude) paigaldamine
- Läbiviikude tegemine
- Tule- ja suitsutõkkeklappide paigaldamine
- Reguleerimisklappide ja mürasummutite paigaldamine
- Õhujaotajate paigaldamine
- Kubude ja tõmbekappide paigaldamine
- Ventilatsiooniseadmete komplekteerimine, paigaldamine ja ühendamine ventilatsioonisüsteemi
- Kvaliteedikontrolli tegemine

2. Ventilatsioonisüsteemide hooldamine
- Ventilatsiooniseadmete hooldamine
- Ventilatsioonisüsteemi kanalite (torude) hooldamine ja kontroll
- Ventilatsioonisüsteemi kanalite (torude) puhastamine

3. Isolatsioonitööde tegemine
- Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
- Isolatsiooni katmine kattepleki või muu kattematerjaliga

4. Madalama tasemega ventilatsioonilukkseppade nõustamine ja juhendamine

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


- Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
- Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamise nõustamine
- Ventilatsioonilukksepa juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

5. Energiatõhus ehitamine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Ventilatsioonilukksepp, isoleerija.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm
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6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

