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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Külmamehaanik II

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Refrigeration Mechanic II

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

3. KUTSEOSKUSED

Külmamehaanik II taseme kutsetunnistuse omanik:
- paigaldab, reguleerib, seadistab, käitab ja remondib külmutusseadmeid
- tunneb ja oskab kasutada külmutusseadmeid, külmutusseadmete komponente, elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu ning
abivahendeid
- oskab kasutada, hooldada ja hoolduse käigus remontida mitmeastmelist külmasüsteemi
- oskab oma töös rakendada külmatehnika, elektrotehnika ja külmasüsteemi komponentide alaseid teadmisi
- oskab mõõtmis- ja testimisseadmete abil mõõta vajalikke parameetreid
- tunneb ja oskab kasutada kutsealal enamkasutatavaid materjale, külmaagense ja soojuskandjaid (töötavaid aineid); õli,
määrdeaineid ning abimaterjale
- on võimeline tuvastama häireid seadmete töös ja need vastavalt etteantud instruktsioonidele kõrvaldama
- tunneb kutsealast tegevust ja tööõigust puudutavaid õigusakte
- oskab teostada elektriala isiku järelevalve elektriala paigaldustöid
- suudab teostada lukksepa põhitöid
- valdab isolatsiooni-, müra- ja korrosioonikaitseseadmete installeerimise oskusi

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Töötab tööstuslik-kaubanduslikes, kliimatehnika-, transpordi- jm ettevõtetes, mis on seotud kunstliku jahutuse ja/või külmutuse
tootmise või kasutamisega.

Spetsialiseerumisalad: tööstuslikud külmutusseadmed ja –süsteemid, kaubanduslikud külmutusseadmed ja –süsteemid,
külmutustranspordi seadmed ja –süsteemid, kliimaseadmed ja –süsteemid, külmutusseadmete tootmine, soojuspumpade
seadmed ja-süsteemid.

(1) Kui on kohaldatav

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


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

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsesüsteemi II kutsetase
Eesti Kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik, tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

II taseme külmamehaaniku kutseoskuste tõendamine toimub
kutseeksamil kirjaliku testi ja proovitöö käigus

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Külmatehnik III

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

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

