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MAAPEALSEDMAAPEALSED MAA-ALUSEDMAA-ALUSED

HÜDRANTIDE KASUTUSJUHENDHÜDRANTIDE KASUTUSJUHEND

Siibri avamine ja sulgemine peab toimuma aeglaselt ja pikkamööda. 
Kiire avamine ja sulgemine on keelatud, sest see tekitab hüdraulilisi 

lööke veevärgis ja võib põhjustada süsteemi rikkeid!

Ava ja eemalda hüdrandi plastkate, keerates hüdrandivõtmega 
kinnituspoldi koonilist otsa vastupäeva.

Ava ja eemalda püstiku otsakorgid.

Loputa tõusutoru.

Ühenda püstiku külge voolik.

Ava siiber, keerates hüdrandi spindlit hüdrandivõtmega vastupäeva.

Peale vee tarbimist sulge siiber, keerates hüdrandi spindlit 
hüdrandivõtmega päripäeva. 

Veendu, et tõusutoru veetase alaneb ja ei jää lekkima. Lekke puhul 
teavita võrgu valdajat.

Sulge püstiku otsakorgid. 

Pane tagasi hüdrandi plastkate 
ja sulge see, keerates hüdrandi-
võtmega kinnituspoldi koonilist 
otsa päripäeva.

Ava kaevuluuk ja eemalda hüdrandi liitmiku kaitsekate.

Loputa tõusutoru.

Ühenda püstiku külge voolik.

Ava siiber, keerates hüdrandi spindlit hüdrandivõtmega vastupäeva.

Peale vee tarbimist sulge siiber, keerates hüdrandi spindlit 
hüdrandivõtmega päripäeva ning seejärel eemaldada voolikud 
püstikust ja püstik hüdrandist. 

Veendu, et tõusutoru veetase alaneb ja ei jää lekkima. Lekke puhul 
teavita võrgu valdajat.

Pane tagasi hüdrandi liitmiku kaitsekate ja sulge kaev luugiga. 
Eelnevalt veendu, et luugi toetuspind on puhastatud liivast ja mudast.

Siibri avamine ja sulgemine peab toimuma aeglaselt ja pikkamööda. 
Kiire avamine ja sulgemine on keelatud, sest see tekitab hüdraulilisi 

lööke veevärgis ja võib põhjustada süsteemi rikkeid!
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Vaadata lisaks tuleohutuse seaduse alusel 
kehtestatud määruse nõudeid: „Veevõtu-
koha rajamise, katsetamise, kasutamise, 
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse 
nõuded, tingimused ning kord“

Pidev koostöö kohaliku päästekomando, vabatahtlike ja vee-ettevõtetega.

Vähemalt kord aastas korraldada piirkonna juhtide kohtumine, et jagada infot suuremate muudatuste 
kohta ja arutada esile kerkinud probleeme.

Vee-ettevõte teavitab kohalikku päästekomandot jooksvalt plaanilistest veekatkestustest ja -avariidest.

Päästeamet kooskõlastab kohaliku vee-ettevõttega tuletõrjevee vooluhulkade katsetused, hüdrandi 
kasutamise koolituste ja väljaõppe läbiviimised.   -

Ainult vee-ettevõtte loal võib hüdranti kasutada päästetöödega mitteseotud eesmärgil.

Peale hüdrandi kasutamist tuleb taastada selle kasutamiseelne seisukord.

Kohalikku vee-ettevõtet koheselt teavitada, kui hüdrant ei tööta korralikult või on tekitatud vigastus.

Päästekomando edastab vee-ettevõttele info kasutatud vee koguse kohta esimesel võimalusel pärast 
hüdrandi kasutamist.                         -

Üldised soovitused ja meeldetuletus:

Veevärgi hüdrauliliste 
löökide kohta vaata 
selgitavat videot siit:


