
EUROPASSI KUTSETUNNISTUSE LISA (*)

Eesti Vabariik

(*)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

© Euroopa Ühendused 2002

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

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Cooling and heating system technician, level 4

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

3. KUTSEOSKUSED

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad töötavad peamiselt ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes.
Nende peamine tööülesanne on kütte- ja jahutussüsteemide ning -seadmete paigaldamine. Põhilised tegevused on torude
lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Välistrasside ja
rajatiste ehitamisel lisanduvad torustike aluste rajamine ja kraavkaeviku tagasitäitmine.
Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepad tegelevad ka kütte- ja jahutussüsteemide hooldamise ja remondiga. Nad lokaliseerivad
ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid.

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4 kutsestandard kirjeldab praktilise töökogemusega ja kogenud töötaja
kutsealaseid oskusi ja teadmisi.

Tööosad ja ülesanded:
1. Hoonesiseste kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamine
- Torude mõõtmine, lõikamine ja deformeerimine
- Läbiviikude tegemine
- Torulõigete tegemine, torude ja liitmike paigaldamine
- Torustike paigaldamine
- Küttekehade paigaldamine
- Soojussõlmede ja nende juurde kuuluvate seadmete paigaldamine
- Katlasüsteemide paigaldamine
- Soojuspumbasüsteemide paigaldamine
- Päikeseküttesüsteemide paigaldamine
- Survestamine ja kvaliteedikontroll
- Isolatsioonitööde tegemine

2. Välistrasside ja rajatiste ehitamine
- Kraavkaevikusse torustiku liivaluse rajamine
- Välisküttetorustike ehitamine ja paigaldamine
- Välisküttetorustike seadmete paigaldamine
- Survestamine ja mõõtmistööde tegemine
- Kraavkaeviku tagasitäitmine

3. Kütte- ja jahutussüsteemide ja seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine
- Kütte- ja jahutussüsteemide hooldamine
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- Kütte- ja jahutussüsteemide avariide lokaliseerimine ja remonditööde tegemine

4. Madalama tasemega kütte- ja jahutussüsteemide lukkseppade nõustamine ja juhendamine
- Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
- Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamise nõustamine
- Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepa juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

5. Energiatõhus ehitamine

Valitavad tööosad:
6. Õhk-õhk tüüpi soojuspumpade paigaldamine
- Ettevalmistustööd õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigaldamiseks
- Õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigaldamine

7. Õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldamine
- Ettevalmistustööd õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldamiseks
- Välismooduliga õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldamine
- Siseruumidesse paigaldatava õhk-vesi tüüpi soojuspumba paigaldamine

8. Maasoojuspumpade paigaldamine
- Ettevalmistustööd maasoojuspumpade paigaldamiseks
- Maasoojuspumpade paigaldamine

9. Ventilatsioonisoojuspumpade paigaldamine
- Ettevalmistustööd ventilatsioonisoojuspumba paigaldamiseks
- Ventilatsioonisoojuspumba paigaldamine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Külmamees, torulukksepp, 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

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

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

