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Artikkel 4.05 

Märgistused 

1. Tunnustatud signaallaternad, optika ja valgusallikad peavad olema järgmiselt märgistatud: 

 e . X . YY . nnn 

kus “  e” on tüübikinnitusmärgis, 

“X” näitab tüübikinnituse väljastanud riiki, kusjuures: 

1 = Saksamaa 18 = Taani 

2 = Prantsusmaa 19 = Poola 

3 = Itaalia 21 = Portugal 

4 = Madalmaad 23 = Kreeka 

5 = Rootsi 24 = Iirimaa 

6 = Belgia 26 = Sloveenia 

7 = Ungari 27 = Slovakkia 

8 = Tšehhi Vabariik 29 = Eesti 

9 = Hispaania 32 = Läti 

11 = Ühendkuningriik 36 = Leedu 

12 = Austria 49 = Küpros 

13 = Luksemburg 50 = Malta 

17 = Soome  

“YY” on tüübikinnitusaasta kaks viimast numbrit ja 

“nnn“ katseasutuse antud tüübikinnituse number. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 14 
IX LISA DG C III  ET 

2. Märgised peavad olema selgelt loetavad ja kustutamatult kinnitatud. 

3. Kestade märgistused peavad olema sellised, et nende leidmiseks ei peaks laevas 
paigaldatud signaallaternaid maha monteerima. Kui kest ja optika on eraldamatud, piisab 
märgisest kestal. 

4. Üksnes tunnustatud signaallaternad, optika ja valgusallikad tohivad kanda eespool lõikes 1 
osutatud märgiseid. 

5. Katseasutus peab märgistusest viivitamata teatama komiteele. 
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Liide 

Siseveelaevade signaallaternate tüübikinnitustunnistuse näidis 

Signaallaternat ............................................................................................................................ 

(tüübi, mudeli ja kaubamärgi kirjeldus) 

on lubatud kasutada siseveelaevades Euroopa Parlamendi ja nõukogu … direktiivi …/…/EÜ, 
millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja  
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 82/714/EMÜ+ reguleerimisalas. 

Sellele on antud number    e ............................................. 

Laternate komponendid peavad olema märgistatud direktiivi …/…/EÜ++ IX lisa I osa artikli 4.05 
kohaselt. 

Tüübikinnitustunnistuse valdaja peab “ direktiivi …/…/EÜ++ IX lisa I osa artikli 4.03 kohaselt 
tagama, et tootmine toimub üksnes katseasutuse poolt tunnustatud kavandite ning tüübikinnituse 
saanud laternate valmistamiseks kasutatud tehnoloogia kohaselt. Muudatused on lubatud üksnes 
katseasutuse nõusolekul. 

Erimärkused: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

..................................... - ............................................... 
 (Koht) (Kuupäev) 
 ............................................... 
 (Katseasutus) 
 ............................................... 
 (Allkiri) 

 

                                                 
 
 
+ Väljaannete talitus: sisestada käesoleva direktiivi kuupäev ja number. 
++ Väljaannete talitus: sisestada käesoleva direktiivi number. 
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II OSA 

Nõuded siseveelaevade signaallaternate  
katsetamise ja tüübikinnituse tingimuste kohta 

Sisukord 

1. peatükk Üldsätted 
Artikkel 1.01 Standardpinge 

1.02 Toimivusnõuded 
1.03 Paigaldus 
1.04 Fotomeetrilised nõuded 
1.05 Komponendid 
1.06 Hooldus 
1.07 Ohutusnõuded 
1.08 Tarvikud 
1.09 Mitteelektrilised signaallaternad 
1.10 Topeltlaternad 

2. peatükk Fotomeetrilised ja kolorimeetrilised nõuded 
Artikkel 2.01 Fotomeetrilised nõuded 

2.02 Kolorimeetrilised nõuded 
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3. peatükk Nõuded tootmisele 

Artikkel 3.01 Elektrilaternad 

3.02 Filtrid ja optilised klaasid 

3.03 Elektrilised valgusallikad 

 

4. peatükk Katse- ja tüübikinnitusmenetlus 

Artikkel 4.01 Menetlemise üldine kord 

4.02 Taotlus 

4.03 Katse 

4.04 Tüübikinnitus 

4.05 Tüübikinnituse peatamine 

 

Liide Keskkonnakatsed 

1. Pritsiva vee ja tolmu vastase kaitse katsed 

2. Atmosfääriniiskuse katse 

3. Külmakatse 

4. Kuumuskatse 

5. Vibratsioonikatse 

6. Kiirendatud kliimakatse 

7. Soolase vee ja kliima (mereudu) katse. 
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1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

Artikkel 1.01 

Standardpinge 

Siseveelaevade signaallaternate standardpinge peab olema 230 V, 115 V, 110 V, 24 V ja 12 V. Kui 
võimalik, tuleks kasutada 24 V seadmeid. 

Artikkel 1.02 

Toimivusnõuded 

Laeval tavapäraselt toimuvad tegevused ei tohi segada signaallaternate ja nende tarvikute normaalset 
tööd. Eeskätt kõik kasutatud optilised komponendid ning põhiosad nende paigaldamiseks ja 
reguleerimiseks peavad olema nii valmistatud, et nende asendit ei oleks võimalik töö ajal muuta. 

Artikkel 1.03 

Paigaldus 

Signaallaternate laeva paigaldamiseks vajalikud osad peavad olema tehtud nii, et kui need on kord 
juba reguleeritud, ei oleks enam võimalik kindlasse asendisse fikseeritud laternate asendit nende 
kasutamise ajal muuta. 
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Artikkel 1.04 

Fotomeetrilised nõuded 

Signaallaternad peavad andma valgustugevuse ettenähtud jaotumise; valguse tunnusvärvus ja 
ettenähtud tugevus peavad olema saavutatavad kohe, kui valgus sisse lülitatakse. 

Artikkel 1.05 

Komponendid 

Signaallaternates tohib kasutada üksnes nende jaoks valmistatud komponente. 

Artikkel 1.06 

Hooldus 

Signaallaternate ja nende tarvikute ehitus peab võimaldama nende regulaarset hooldamist ja vajaduse 
korral valgusallikate hõlpsat vahetamist ka pimedas. 

Artikkel 1.07 

Ohutusnõuded 

Signaallaternad ja nende tarvikud peavad olema nii valmistatud ja olema sellise suurusega, et 
inimestel oleks võimalik neid ohutult käitada, kontrollida ja jälgida. 
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Artikkel 1.08 

Tarvikud 

Laternate tarvikud peavad olema nii konstrueeritud ja valmistatud, et nende korraldus, paigaldus ja 
ühendamine ei takistaks laternate tavapärast ja nõuetekohast tööd. 

Artikkel 1.09 

Mitteelektrilised signaallaternad 

Mitteelektrilised laternad peavad olema konstrueeritud ja valmistatud käesoleva peatüki 
artiklite 1.02–1.08 kohaselt ning vastama ka 3. peatüki nõuetele. 2. peatükis sisalduvaid nõudeid 
katsetamise ja tüübikinnituse tingimuste kohta kohaldatakse mutatis mutandis. 

Artikkel 1.10 

Dubleerivad laternad 

Peab olema võimalik kasutada ühe kestaga kaetud kahte teineteise kohale paigaldatud laternat 
(topeltlaternat) ühe laternana. Mitte mingil juhul ei tohi topeltlaterna kahte valgusallikat kasutada 
samaaegselt. 
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2. peatükk 

FOTOMEETRILISED JA  

KOLORIMEETRILISED NÕUDED 

Artikkel 2.01 

Fotomeetrilised nõuded 

1. Signaallaternate fotomeetrilised andmed on sätestatud I osas. 

2. Signaallaternate ehitus peab tagama, et valgus ei peegelduks ega katkeks. Ei tohi kasutada 
reflektoreid. 

3. Kahe- või kolmevärviliste tulede puhul tuleb tõhusalt takistada ühe värvuse valguse levimist 
antud värvuse jaoks ettenähtud piiridest väljapoole, kaasa arvatud ka klaasis. 

4. Neid nõudeid kohaldatakse mitteelektrilistele tuledele mutatis mutandis. 

Artikkel 2.02 

Kolorimeetrilised nõuded 

1. Signaallaternate kolorimeetrilised andmed on sätestatud I osas. 

2. Signaallaterna valguse värvus peab vastama kromaatilisele asendile ja värvustemperatuur 
kasutatava valgusallika tüübile nagu on kehtestatud I osas. 

3. Signaaltulede värvus peab tulenema üksnes filtritest (optika, klaasid). Läbinisti värvitud 
optilised klaasid peavad tagama, et väljastatava valguse kromaatilised punktid ei erine 
rohkem kui 0,01 võrra IEC kromaatilisel diagrammil antud koordinaatidest . Värvitud pirnid 
ei ole lubatud. 
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4. Värviliste klaaside (filtrite) läbipaistvus peab olema selline, et kasutatava valgusallika 
värvustemperatuuri puhul saavutatakse ettenähtud valgustugevus. 

5. Lähtevalguse peegeldus signaallaterna osadel ei tohi olla selektiivne st signaallaternas 
kasutatava valgusallika trikromaatiliste koordinaatide x ja y lahknevus pärast peegeldust ei 
tohi kasutatava värvustemperatuuri juures olla suurem kui 0,01. 

6. Värvitu klaas ei tohi kasutatava värvustemperatuuri juures selektiivselt mõjutada 
väljastatavat valgust. Samuti ka pika tööperioodi järel ei tohi signaallaternas kasutatava 
valgusallika trikromaatiliste koordinaatide x ja y hälve olla pärast klaasi läbimist suurem 
kui 0,01. 

7. Mitteelektriliste signaallaternate valguse värvus peab kasutatava valgustemperatuuri juures 
asuma kromaatilises asendis, mis on kindlaks määratud I osas. 

8. Mitteelektriliste värviliste signaallaternate valguse värvus peab tulenema üksnes läbinisti 
värvilisest silikaatklaasist. Värviliste mitteelektriliste laternate puhul peab kogu värviline 
silikaatklaas olema selline, et mitteelektrilisele valgusallikale kõige lähemal 
värvustemperatuuril saavutatakse ettenähtud valgustugevus. 
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3. peatükk 

NÕUDED TOOTMISELE 

Artikkel 3.01 

Elektrilised signaallaternad 

1. Kõik laternate osad peavad vastu pidama laeva liikumisest tulenevale tööpingele, 
vibratsioonile, korrosioonile, temperatuuri kõikumistele, löökidele lastimise ja jääs sõitmise 
ajal ning muudele laevas tekkida võivatele mõjudele. 

2. Ehitus, materjalid ja töötlus peavad andma laternale stabiilsuse ning tagama, et nimetatud 
nõuete kohased mehaanilised ja termilised mõjutused ning ultraviolettkiirgus ei muudaks 
laterna talitlusvõimet, eeskätt selle fotomeetrilisi ja kolorimeetrilisi omadusi. 

3. Korrodeerivale mõjule avatud komponendid peavad olema valmistatud korrosioonikindlatest 
materjalidest või peab neil olema tõhus korrosioonikaitse. 

4. Kasutatavad materjalid ei tohi olla hügroskoopsed, kus see võib halvendada paigaldiste, 
seadmete ja tarvikute talitlust. 

5. Kasutatavad materjalid peavad olema väga kõrge tulekindlusega. 

6. Katsetamisasutus võib lubada erandeid kasutatud materjalide omaduste osas, kui tootja 
suudab tagada ohutuse. 

7. Signaallaternate laevas kasutamiseks sobivuse kindlakstegemiseks tuleb neid katsetada. 
Katsetega tuleb kontrollida vastavust keskkonna- ja talitlusnõuetele. 

8. Keskkonnanõuded: 

a) Keskkonnaklassid 

− Kliimaklassid: 

X Välistingimustes kasutamiseks mõeldud seadmed. 

S Seadmed, mis võivad sattuda vee alla või olla pikaaegses kokkupuutes 
soolase veega. 
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− Vibratsiooniklassid: 

V Seadmed ja seadised, mis on mõeldud mastide otsa ning muudesse eriti 
suure vibratsioonimõjuga kohtadesse paigaldamiseks. 

− Raskusklassid: 

Keskkonnatingimused on jaotatud kolme raskusklassi: 

1) Tavalised keskkonnatingimused: 
need võivad rakenduda laevas regulaarselt pikkade ajavahemike vältel. 

2) Ekstreemsed keskkonnatingimused: 
need võivad rakenduda laevas erakorraliselt teatud erijuhtudel. 

3) Keskkonnatingimused transpordil: 
need võivad rakenduda paigaldiste, seadmete ja tarvikute transpordi ning 
säilitamise ajal, kui neid ei käitata. 

 Tavalistes keskkonnatingimustes tehtavaid katseid kirjeldatakse “tavaliste 
keskkonnatingimuste katsetena”, ekstreemsetes tingimustes tehtavaid katseid 
nimetatakse “ekstreemsete keskkonnatingimuste katseteks” ning transpordil 
valitsevate keskkonnatingimuste katseid nimetatakse “transpordi keskkonnatingimuste 
katseteks”. 

b) Nõuded 

 Signaallaternad ja nende tarvikud peavad sobima pikaaegseks tööks mereveega 
kokkupuutes ning laevas eeldatava vibratsiooni, niiskuse ja temperatuuri kõikumise 
juures. 

 Signaallaternad ja nende tarvikud peavad kliites loetletud keskkonnatingimustel 
vastama oma keskkonnaklassi nõuetele, mis on määratletud lõike 8 punktis a. 

9. Talitluskõlblikkus 

a) Toide: toitepinge ja -sageduse kõikumistel nimiväärtuste1 ümber allpool esitatud 
tabelis määratletud piirides ning vahelduvvoolu pinge kõikumisel 5%, peavad 
signaallaternad ja nende tarvikud toimima laevas töötamisel lubatud tolerantside 
piires, mida neile kohaldatakse katse ja tüübikinnituse tingimuste alusel. Teoreetiliselt 
ei tohi laternate toitepinge hälve olla suurem kui ±5% valitud nimipingest. 

                                                 
 
 
1 Nimipinge ja -sagedus kajastavad tootja poolt ette nähtud väärtusi.  

Võidakse esitada ka pinge- ja/või sagedusulatus. 
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Toide Laternate ja nende tarvikute toitevoolu 
pinge ja sageduse kõikumised 

(Nimipinge) Pinge 
kõikumine 

Sageduse 
kõikumine 

Kestus 

Üle 48 V alalisvool 

ja vahelduvvool 

Alalisvool kuni 48 V (viimane kaasa 
arvatud) 

± 10% 

± 20% 

± 10% 

± 5% 

± 10% 

– 

pidev 

maks. 3 sek 

pidev 

 Signaallaternaid ja nende tarvikuid ei tohi kahjustada pingetipud kuni ± 1200 V 
tõusuajaga 2–10 µs ja maksimaalse kestusega 20 µs ja toitevoolu reverseerimine. 
Pärast nende esinemist, kui ohutusseadised võivad olla aktiveerunud, peavad 
signaallaternad ja nende tarvikud toimima laevas töötamisel lubatud tolerantside 
piires, mida neile kohaldatakse katse ja tüübikinnituse tingimuste alusel. 

b) Elektromagnetiline vastavus: tuleb võtta kõik põhjendatud ja praktilised meetmed 
laternate ja nende tarvikute ning muude laevade varustusse kuuluvate paigaldiste ja 
seadmete vastastikuse elektromagnetilise mõju vähendamiseks või kõrvaldamiseks. 

10. Keskkonnatingimused laevas 

Lõike 8 punktis a osutatud tavalised, ekstreemsed ja transpordi keskkonnatingimused 
põhinevad IEC väljaannete 92-101 ja 92-504 kavandatud täiendustel. Muud nendest 
erinevad väärtused on märgistatud * abil. 
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 Tavaline Ekstreemne Transpordil 

 Keskkonnatingimused 

 a) Ümbritseva õhu temperatuur: 

  Kliimaklassid: ................................................  

  Kliimaklassid X ja S lõike 8 punkti a kohaselt 

 

 _ 25 kuni 

 + 55°C* 

 

 _ 25 kuni 

 + 55°C* 

 

 _ 25 kuni 
 + 70°C* 

 b) Ümbritseva õhu niiskus: 

  Püsiv temperatuur ..........................................  

  Maksimaalne suhteline niiskus ......................  

 

 + 20°C 

 95% 

 

 + 35°C 

 75% 

 

 + 45°C 

 65% 

  Temperatuuri muutus ....................................   Võimalik, et jõuab kastepunktini  

 c) Ilmastikutingimused tekil: 

  Päikesepaiste .................................................  

  Tuul   

  Vihm   

  Vee kiirus liikumisel (lained) ........................  

  Vee soolsus.....................................................  

 

 1120 W/m2 

 50 m/s 

 15 mm/min 

 10 m/s 

 30 kg/m3 

 d) Magnetväli: 

  Magnetväli igast suunast ...............................  

 

 80 A/m 

 e) Vibratsioon: 

  Sinusoidne vibratsioon igast suunast 

  Vibratsiooniklass V vastavalt lõike 8 punktile a (suur pinge näiteks mastidel) 

 Sagedused  2 kuni 10 Hz  2 kuni 13,2 Hz* 

 Amplituud ..........................................................   ± 1,6 mm  ± 1,6 mm 

 Sagedused  10 kuni 100 Hz  13,2 kuni 100 Hz* 

 Kiirendus   ± 7 m/s
2
  ± 11 m/s

2*
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11. Signaallaternad peavad läbima liites esitatud keskkonnakatsed: 

12. Laterna orgaanilistest materjalidest komponendid ei tohi olla tundlikud ultraviolettkiirguse 
suhtes. 

Pärast liite punkti 6 kohast 720tunnist katsetamist ei tohi kvaliteet halveneda ja 
trikromaatilised koordinaadid x ja y ei tohi hälbida rohkem kui 0,01 väärtustest, mis on ette 
nähtud läbipaistvatele osadele, mis ei ole kokku puutunud ei kiirguse ega veega. 

13. Laterna läbipaistvad osad ja klaasid peavad olema nii konstrueeritud ja valmistatud, et need 
ei deformeeru, muutu ega hävi nende laiendatud kasutamisel kehtivatest tavanõuetest 10% 
kõrgema pingega ja ümbritseva õhu temperatuuril + 45°C. 

14. Laiendatud kasutamisel ja 10%-lise lisapinge juures ning ümbritseva õhu temperatuuril 
+60°C peavad laternad jääma oma hoidjates terveks, kui neile rakendub kaheksa tunni 
jooksul jõud 1000 N (njuutonit). 

15. Laternad peavad vastu pidama ajutisele sukeldumisele. Laiendatud kasutamisel 10%-lise 
lisapingega ning ümbritseva õhu temperatuuril +45°C ei tohi neid mõjutada vihmutamine 
10-liitrise mahtuvusega nõust, kus vee temperatuur on +15 kuni + 20°C. 

16. Kasutatud materjalide vastupidavus töötingimustel peab olema tagatud, eriti peavad 
materjalid olema töös vastupidavad kõige kõrgematele pidevkasutuse temperatuuridele. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 28 
IX LISA DG C III  ET 

17. Kui laternates on mittemetallist komponente, peab olema määratletud nende pidevkasutuse 
temperatuur laevas valitsevatel tingimustel kui ümbritseva õhu temperatuur on +45°C. 

Kui sellisel viisil kindlaks määratud mittemetallist materjalide pidevkasutuse temperatuur 
ületab IEC väljaande 598 I osa tabelites X ja XI esitatud maksimaalsed temperatuurid, tuleb 
läbi viia eriuuringud, et kindlaks määrata laternate nende osade vastupidavus püsivatele 
mehaanilistele, termilistele ja kliimamõjutustele. 

18. Osade püsitemperatuuril mittedeformeerumise katsete puhul asetatakse laternad 
tööasendisse kerges püsivas õhuvoolus (v = umbes 0,5 m/s) ning keskkonnatemperatuuril 
+45°C ja laevas valitsevates tingimustes. Kui need on allutatud temperatuuri mõjutustele 
ning töötemperatuur on saavutatud, tuleb mittemetallist osadele rakendada mehaanilist 
survet, mis vastab nende eesmärgile või võimalikule sellega manipuleerimisele. Laternate 
läbipaistvatele osadele, mis on muust materjalist kui silikaatklaas, tuleb rakendada 
5mm × 6mm metalltempliga ühtlast jõudu 6,5 N (võrdub sõrmesurvega) poolel teel 
läbipaistava osa ülemise ja alumise serva vahel. 

Detail ei tohi sellise mehaanilise surve toimel püsivalt deformeeruda. 

19. Kui katsetatakse laternate vastupidavust ilmastikule, tuleb laternate ilmastikumõjudega 
kokkupuutuvad mittemetallist komponendid paigutada kliimakambrisse, kus 12 tundi on 
õhutemperatuur 45°C ja suhteline niiskus 95% ning seejärel 12 tundi õhutemperatuuri – 
20°C, ja lastes neil töötada vahelduvalt laeval valitsevates tingimustes, nii et need läbiksid 
nii kuum-niiskeid kui külmi tsükleid ja ning temperatuuri muutusi madalalt temperatuurilt 
kõrgele perioodide vältel, mis vastavad nende tööaegadele. 

Selle katse kogupikkus peab olema vähemalt 720 tundi. Katse ei tohi mõjutada laterna 
mittemetallist osade talitlusvõimet. 

20. Kergesti ligipääsetavatel laterna osadel ei tohi ümbritseva õhu temperatuuril +45°C kerkida 
temperatuur üle +70°C, kui need on tehtud metallist, või +85°C, kui need on mittemetallist. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 29 
IX LISA DG C III  ET 

21. Laternad peavad olema konstrueeritud ja valmistatud heakskiidetud standardite kohaselt 
ning peavad eeskätt vastama IEC väljaande 598 I osale “Laevad, tuled – 
üldspetsifikatsioonid ja katsed”. Järgmistes punktides esitatud nõudeid tuleb järgida: 

− Ühenduste kaitsmine (nr 7.2); 

− Kaitse elektrilöökide eest (nr 8.2); 

− Isolatsiooni takistus ja pinge stabiilsus (nr 10.2 ja nr 10.3); 

− Maa- ja õhuliinid (nr 11.2); 

− Vastupidavus ja kuumutamine (nr 12.1, tabelid X, XI ja XII); 

− Vastupidavus kuumusele, tulele ja puistevoolule (nr 13.2, nr 13.3 ja nr 13.4); 

− Keermestatud ühendused (nr 14.2, nr 14.3 ja nr 14.4). 

22. Elektrijuhtmete ristlõige peab tavaliselt olema mitte väiksem kui 1,5 mm2. Ühendamiseks 
kasutatavad juhtmed peavad olema vähemalt HO 7 RN-F tüüpi või sellega samaväärsed. 

23. Plahvatusohu tsoonide laternakaitsete tüüp tuleb kindlaks määrata ja antud eesmärgil 
kinnitada pädeva katseasutuse poolt. 

24. Laternate tootmise meetodi puhul peab olema arvestatud: 

1) puhastamise hõlpsust, ka laterna seest ning valgusallika vahetamise lihtsust, ka 
pimedas; 

2) kondensvee kogunemise takistamist; 

3) elastsete kinnituste kasutamist üksnes selleks, et tagada äravõetavate osade 
lekkekindlust; 

4) selle tagamist, et laternast ei pääseks välja muud värvi valgust, kui on ette nähtud. 

25. Kõikidel paigaldatavatel laternatel peavad olema kaasas positsioneerimis- ja 
paigaldusjuhendid, mis näitavad, kuhu tuled tuleb monteerida ning milline on vahetatavate 
osade eesmärk ja tüüp. Liigutatavaid laternaid peab olema võimalik paigaldada kergelt ja 
ohutult. 

26. Nõutavad paigaldusalused peavad olema sellised, et kui need on ettenähtud asendis, oleks 
laterna horisontaalne sümmeetriatasand paralleelne laeva veeliinitasandiga. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 30 
IX LISA DG C III  ET 

27. Igale laternale peavad olema kinnitatud selgelt ja püsivalt järgmised märgised, mis peavad 
olema nähtavad ka siis, kui latern on laevas paigaldatud: 

1) valgusallika nimivõimsus, kui erinevad nimivõimsused võivad anda erinevaid 
tööpiirkondi; 

2) sektortulede laterna tüüp; 

3) sektortuledel nullsuuna viit, mille tähis asub vahetult läbipaistva sektsiooni kohal või 
all; 

4) tule liik, näiteks “ugev”; 

5) kaubamärk; 

6) tüübikinnitusmärgise koht, näiteks .F.91.235. 

Artikkel 3.02 

Filtrid ja optilised klaasid 

1. Filtrid (optika ja klaasid) ja optilised klaasid tohivad olla valmistatud orgaanilisest klaasist 
(sünteetilisest klaasist) või anorgaanilisest klaasist (silikaatklaasist). 

Silikaatklaasist filtrid ja optilised klaasid peavad olema tehtud vähemalt ISO standardis 719 
osutatud hüdrolüütilisest IV klassi klaasist, mis tagab püsiva veekindluse. 

Sünteetilisest klaasist filtritel ja optilistel klaasidel peab olema samasugune püsiv veekindlus 
kui on silikaatklaasist tehtud filtritel ja optilistel klaasidel. 

Optilised klaasid peavad olema valmistatud madalate sisepingetega klaasist. 

2. Filtritel ja optilistel klaasidel peab olema nii vähe mulle ja lisandeid kui võimalik. Ei tohi 
olla pinnadefekte nagu poleerimata (matte) sektsioone, sügavaid kriimustusi jne. 

3. Filtrid ja optilised klaasid peavad vastama artikli 3.01 nõuetele. Need tingimused ei tohi 
mõjutada nende fotomeetrilisi ja kolorimeetrilisi omadusi. 
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4. Külgtulede punased ja rohelised optilised klaasid ei tohi olla omavahel vahetatavad. 

5. Lisaks tootja märgisele peavad filtritele ja optilistele klaasidele olema loetavalt ja püsivalt 
märgitud tüübikinnitusnumber ja tüübikirjeldus kohtadesse, kust need on nähtavad ka pärast 
filtrite ja optiliste klaaside laternatesse paigaldamist. 

Nendel märgistel olevad väärtused ei tohi jääda allapoole fotomeetrilistest ja 
kolorimeetrilistest miinimumnõuetest. 

Artikkel 3.03 

Elektrilised valgusallikad 

1. Signaallaternates tohib kasutada üksnes antud otstarbeks valmistatud hõõglampe. Need 
peavad olema kättesaadavad standardpingetega. Erijuhtudel võib lubada erandeid. 

2. Peab olema võimalik hõõglampe signaallaternatesse ainult ettenähtud asendis paigaldada. 
Signaallaternates on lubatud maksimaalselt kaks kindlat asendit. Ebakorrektsed ja 
vahepealsed asendid ei tohi olla võimalikud. Katse jaoks tuleb valida vähemsoodne asend. 

3. Hõõglampidel ei tohi olla nende tõhusust ebasoodsalt mõjutavaid eritunnuseid, nagu näiteks 
kriimustusi või plekke kolvil või hõõgniitide vale paigutust. 

4. Hõõglampide värvustemperatuur nende kasutamise ajal ei tohi olla väiksem kui 2360 K. 

5. Kasutatud alused ja lambihoidjad peavad vastama optiliste süsteemide erinõuetele ning 
pidama vastu laevas töö käigus tekkivatele mõjudele. 

6. Hõõglambi sokkel peab olema vastupidav ning tugevasti kinnitatud kolvi külge, nii et 
töötades 100 tundi 10%-lise lisapingega peaks see vastu ühtlasele keeramisele momendiga 
25 kg/cm. 

7. Kaubamärk, nimipinge ja -võimsus ja/või nimivalgustugevus, samuti tüübikinnitusnumber 
peavad olema märgitud loetavalt ja vastupidavalt hõõglambi kolvile või soklile. 
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8. Hõõglampidele on lubatud järgmised tolerantsid: 

a) Hõõglambid nimipingele 230 V, 115 V, 110 V ja 24 V 
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Märkused: 

1. 24 V/40 W lambi valguskeskme pikkuse tolerants: ± 1,5 mm 

2. L: Kui lamp on püsti, siis vaadates vastu valguse levimissuunda on sokli P 28 S laiem fiksaator vasakul. 

3. Katse alguses enne väärtuste mõõtmist peab hõõglamp juba olema 60 minutit töötanud nimipingel. 

4. Neist piirväärtustest tuleb kinni pidada piirkonnas ±10° mõlemal pool horisontaaljoont, mis läbib 
laternakorpuse keskpunkti, kui lampi pööratakse 360° tema teljel. 

b) Hõõglambid nimipingele 24 V ja 12 V 
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Märkused: 

1. Katse alguses enne väärtuste mõõtmist peab hõõglamp juba olema töötanud nimipingel 60 minutit. 

2. Neist piirväärtustest tuleb kinni pidada piirkonnas ± 30° mõlemal pool horisontaaljoont, mis läbib 
laternakorpuse keskpunkti, kui lampi pööratakse 360° ümber telje. 

c) Hõõglampide soklil peab olema märge vastava suuruse kohta. Kui need märgised on kolvil, 
et tohi need mõjutada lambi talitlust. 

d) Kui hõõglampide asemel kasutatakse gaaslahenduslampe, tuleb neile kohaldada samu 
nõudeid, kui hõõglampidele. 
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4. peatükk 

KATSETAMISE JA TÜÜBIKINNITUSE MENETLUS 

Artikkel 4.01 

Menetlemise üldine kord 

Katse- ja tunnustamismenetlus peab vastama I osale. 

Artikkel 4.02 

Taotlus 

1. Tootja või tema volitatud esindaja poolt esitatavale tüübikinnituse taotlusele tuleb lisada 
järgmised andmed ja dokumendid: 

a) Tule liik (näiteks “tugev”); 

b) Laternatüübi kaubanduslik nimetus ja kirjeldus, selle valgusallikas ja tarvikud, kui 
need on olemas; 

c) Elektriliste signaallaternate puhul olenevalt kasutusotstarbest nende nõutav toitepinge 
laevas; 

d) Andmed kõikide omaduste ja võimsuste kohta; 

e) Lühike tehniline kirjeldus, kus on näidatud materjalid, millest näidislatern on 
valmistatud ning juhtmestiku skeem lühikese tehnilise kirjeldusega, kui komplekti 
kuuluvad tarvikud, mis tõenäoliselt võivad mõjutada laterna talitlust. 
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f) Näidislaternate, ja kui see on vajalik, siis ka nende tarvikute puhul kaks koopiat: 

i) Seadistus- ja paigaldusjuhendid andmetega valgusallika ja kinnitus- või 
hoideseadise kohta; 

ii) Katsenäidise ning laeva paigaldatavate laternate ja nende tarvikute (kui need on 
olemas) identifitseerimiseks vajalike mõõtmete, tüübinimetuste ja kirjeldustega 
kavand; 

iii) Muud dokumendid nagu joonised, osade loendid, elektriskeemid, 
kasutusjuhendid ja fotod, mis käsitlevad või võivad käsitleda nende katsete ja 
tüübikinnituse tingimuste peatükkides 1-3 osutatud olulisi üksikasju, kui need on 
vajalikud katsenäidiste kohaselt valmistatavate laternate vastavuse 
tõendamiseks. Eriti olulised on järgmised andmed ja joonised: 

– pikiläbilõike joonis, mis näitab filtri ehituse üksikasju ja valgusallika 
(hõõglamp) läbilõiget ning asukohta ja kinnitust; 

– laterna ristlõige poolel filtri kõrgusel, mis näitab valgusallika paigutuse 
üksikasju, filtrit, optilist klaasi (kui see on olemas) ja sektoritulede 
horisontaalset jaotumisnurka; 

– vaade sektortulede tagant koos hoidja või kinnituse üksikasjadega; 

– ringtulede vaade koos hoidja või kinnituse üksikasjadega; 

iv) Andmed masstoodanguna valmistatud valgusallikate, filtrite, optiliste klaaside, 
kinnitus- või hoideseadiste ja valgusallikate ning filtrite omavahelise asendi 
mõõtmete tolerantside kohta; 

v) Andmed masstoodanguna valmistatud valgusallikate horisontaalse 
valgustugevuse kohta nimipingel; 

vi)− Andmed masstoodanguna valmistatud värviliste klaaside tolerantside kohta 
standardvalgusti A (2856K) värvuse ja läbipaistvuse või ettenähtud valgusallika 
valguse liigi osas. 
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2. Koos taotlusega tuleb esitada kaks kasutuskõlblikku näidist, neist kumbki kümne 
valgusallikaga iga nimipinge jaoks ja kui see on asjakohane, siis ka iga signaalvärvuse viis 
värvilist filtrit koos kinnitus või suunamisseadisega. 

Vastava nõudmise korral tuleb tüübikinnituse katse jaoks esitada ka vajalikud täiendavad 
eritarvikud. 

3. Näidis peab täielikult vastama kavandatud tootemudelile. See peab olema varustatud kõikide 
tarvikutega, mis on vajalikud laterna kinnitamiseks ja paigutamiseks tavalisse tööasendisse, 
milles seda laevas selle kasutusotstarbe kohaselt kasutatakse. Teatud tarvikud võib ära jätta, 
kui pädev katseasutus sellega nõus on. 

4. Vastava nõudmise korral tuleb esitada täiendavad näidised, andmed ja dokumendid. 

5. Dokumendid tuleb esitada selle riigi keeles, kus katse- ja tüübikinnitusasutus asub. 

6. Kui taotletakse täiendavate seadiste tüübikinnitust, kohaldatakse lõikeid 1-5 
mutatis mutandis, lähtudes arusaamisest, et täiendavaid osi võib tunnustada üksnes 
tunnustatud laternatega kombineeritult. 

7. Sektortuled tuleb põhimõtteliselt esitada täieliku komplektina. 

Artikkel 4.03 

Katse 

1. Tunnustatud laterna või tarviku uue või muudetud variandi katsetega tuleb kindlaks teha, kas 
näidis vastab nimetatud katse nõuetele ja tüübikinnituse tingimustele ning on vastavuses 
artikli 4.02 lõike 1 punktis f osutatud dokumentidega. 

2. Tüübikinnituskatse peab toimuma laevas valitsevate tingimuste kohaselt. Katse peab 
hõlmama kõiki hankimisele tulevaid valgusallikaid, optilisi klaase ja tarvikuid, mis on 
signaallaternate jaoks ette nähtud. 
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3. Fotomeetriline ja kolorimeetriline katse viiakse läbi nimipingel. 

 Laterna hindamisel tuleb arvestada selle töötamisaegset horisontaalset valgustugevust IB ja 
töötamisaegset värvustemperatuuri. 

4. Osasid või tarvikuid tuleb katsetada üksnes selle laternatüübiga, mille jaoks need on ette 
nähtud. 

5. Teiste pädevate asutuste poolt tehtud katseid võib pidada 3. peatüki nõuetele vastavust 
tõendavateks, kui need on tunnistatud võrdväärseteks liites sätestatud katsetega. 

Artikkel 4.04 

Tüübikinnitus 

1. Signaallaternate tüübikinnitus peab toimuma “I osa artiklite 4.01-4.05 kohaselt. 

2. Masstoodanguna valmistatud ja valmistatavate laternate ja tarvikute tüübikinnituse võib 
väljastada taotlejale pärast taotleja kulul tehtud katset, kui taotleja tagab tunnustamisest 
tulenevate õiguste nõuetekohase kasutamise. 

3. Tüübikinnituse puhul tuleb I osa artiklis 4.03 osutatud tunnistus väljastada vastava 
laternatüübi kohta ning sellele tuleb kanda I osa artiklile 4.05 vastav tüübikinnitusmärgis. 

Tüübikinnitusmärgis ja seerianumber peavad olema loetavalt ja vastupidavalt kantud igale 
kooskõlas näidisega valmistatud laternale sellisesse kohta, mis on täielikult nähtav pärast 
laterna laeva paigaldamist. Originaalmärgised ja -tüübikirjeldused peavad olema selgelt 
loetavad ja kustutamatult kinnitatud. Laternatele ei tohi kinnitada märgiseid, mida võiks 
tüübikinnitusmärgistega segi ajada. 

4. Tüübikinnituse võib anda piiratud ajavahemikuks ja vastavalt sätestatud tingimustele. 

5. Tunnustatud laterna muutmine ning sellele täienduste tegemine peavad olema 
kooskõlastatud katseasutusega. 
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6. Kui laterna tüübikinnitus on tühistatud, tuleb taotlejale sellest viivitamata teatada. 

7. Iga tüübikinnituse saanud laternatüübi üks näidis tuleb jätta tüübikinnituse väljastanud 
katseasutusele. 

Artikkel 4.05 

Tüübikinnituse kehtivuse lõppemine 

1. Tüübikinnitus peatatakse aegumise, tühistamise või tagasivõtmise tõttu. 

2. Tüübikinnituse võib tühistada, kui: 

− selle väljastamistingimused ajaliselt ja vormiliselt enam ei kehti; 

− katse- ja tüübikinnitustingimustest ei peeta enam kinni; 

− latern ei vasta tüübikinnituse saanud näidisele; 

− kohustuslikke tingimusi ei täideta; 

− on tõendatud tüübikinnituse valdaja ebausaldusväärsus. 

Tüübikinnitus võetakse tagasi, kui puudub vastavus selle väljastamisaegsetele tingimustele. 

3. Kui tüübikinnitusega signaallaternate tootmine katkestatakse, tuleb sellest viivitamata 
teatada tüübikinnituse väljastanud katseasutusele. 

4. Tüübikinnituse tagasivõtmine või tühistamine tähendab seda, et väljastatud 
tüübikinnitusnumbri kasutamine on keelatud. 

5. Kui tüübikinnitus ei ole enam kehtiv, tuleb tunnistus esitada annulleerimiseks samale 
katseasutusele, kes selle väljastas. 
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Liide 

Keskkonnakatsed 

1. Pritsiva vee ja tolmu vastase kaitse katse 

1.1 Laterna kaitsetüüp peab olema tagatud vastavalt IEC väljaande osa 598-1liigitusele IP 55. 

Katse, mis käsitleb näidise kaitsmist pritsiva vee ja tolmu eest ning tulemuste hindamine 
tuleb läbi viia vastavalt IEC väljaande 529 liigitusele IP 55. 

Esimene “5” tähendab kaitset tolmu vastu. See tähendab: pingestatud komponentide täielik 
tolmukindluskaitse ja kaitse kahjulike tolmukogumite vastu. Tolmu sissetungimine ei ole 
täielikult tõkestatud. 

Teine “5” tähendab kaitset pritsiva vee vastu. See tähendab, et ükskõik millisest suunast 
laternale suunatud veejuga ei tohi seda kahjustada. 

1.2 Näidise kaitset vee vastu hinnatakse järgmiselt: kaitset peetakse piisavaks, kui mis tahes 
sissepääsenud vesi ei kahjusta näidise tööd. 

Isolatsioonimaterjalidele et tohi koguneda vett, kui seetõttu võib minimaalne tööiga jääda 
saavutamata. Elektriliselt pingestatud komponendid ei tohi märjaks saada ja neid ei tohi 
mõjutada mitte mingisugune laternasse kogunev vesi. 

2. Atmosfääriniiskuse katse 
2.1 Eesmärk ja kohaldamine 

Selle katsega määratakse kindlaks artikli 3.01 lõike 10 punktis b kirjeldatud niiske soojuse ja 
niiskuse toime laevajuhtimise paigaldistele, seadmetele ja aparaatidele nende töö või 
transpordi või ladustamise vältel toimuvate temperatuurimuutuste ajal, kui need võivad 
kokku puutuda kondenseerumisest tekkiva pinnaniiskusega. 

Sisseehitamata komponentide puhul sarnaneb see kondenseerumine töö käigus tekkivate 
tolmukogumite või hügroskoopse soolakile toimele. 
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Järgnev spetsifikatsioon põhineb IEC väljaande 68 osal 2-30 koos artikli 3.01 lõike 10 
punktidega a ja b. Väljaandest võib leida lisateavet. 

Komponendid ja komponentide rühmad, mis on tüübinäidistena sisseehitamata kujul 
esitatud tüübikinnituseks, tuleb testida sellises sisseehitamata seisundis või kui see 
komponentide olemuse tõttu ei ole võimalik, siis varustades need minimaalsete 
kaitseseadistega, mida taotleja peab laevas kasutamisel vajalikuks. 

2.2 Läbiviimine 

1) Katse viiakse läbi katsekambris, kus vajaduse korral õhuvahetusseadise abil 
saavutatakse see, et temperatuur ja niiskustase on praktiliselt kõikides punktides 
samad. Õhu liikumine ei tohi märkimisväärselt jahutada katsetatavat näidist, kuid see 
peab olema piisav, et tagada ettenähtud õhutemperatuuri ja niiskuse säilitamine näidise 
vahetus läheduses. 

 Kondensaat tuleb katsekambrist pidevalt eemaldada. Kondensaat ei tohi tilkuda 
näidisele. Kondensaati tohib taaskasutada niisutamiseks pärast ümbertöötlemist ainult 
siis, kui eelkõige näidise kemikaalid on sellest eemaldatud. 

2) Näidisele ei tohi mõjuda kambri soojendamise soojuskiirgus. 

3) Näidis peab olema olnud kasutusest välja võetud vahetult enne katset, kuid siiski nii 
aegsasti, et kõik tema osad oleksid saavutanud keskkonnatemperatuuri. 

4) Näidis paigutatakse katsekambrisse keskkonnatemperatuuriga +25 ± 10°C vastavalt 
selle tavakasutusele laevas. 

5) Kamber on suletud. Õhutemperatuur reguleeritakse -25 ± 3°C ja suhteline õhuniiskus 
45% kuni 75% ning neid tingimusi säilitatakse seni, kuni näidis on saavutanud sama 
temperatuuri. 

6) Relatiivne õhuniiskus tõstetakse mitte vähem kui 95%ni maksimaalselt üheks tunniks, 
kusjuures õhutemperatuuri ei muudeta. Selline suurendamine võib toimuda näidise 
temperatuuritingimustele kohandamise viimase tunni jooksul. 
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7) Kambri õhutemperatuuri tõstetakse progresseeruvalt 3 t ± 0,5 t jooksul kuni 
+40 ± 2°C. Temperatuuri tõstes säilitatakse suhteline õhuniiskus vähemalt 95%sena 
ning mitte väiksemana kui 90% viimase 15 minuti jooksul. Selle temperatuuritõusu 
jooksul muutub näidis niiskeks. 

8) Õhu temperatuuri säilitatakse + 40 ± 2°C ajaperioodi 12 t ± 0,5 t jooksul, mõõdetuna 
7. faasi algusest suhtelise õhuniiskuse juures 93% ± 3%. Esimese 15 ja viimase 15 
minuti jooksul sellest ajavahemikust, mille vältel temperatuur on + 40 ± 2°C, võib 
suhteline õhuniiskus olla 90% ja 100% vahel. 

9) Õhutemperatuur vähendatakse kuni + 25 ± 3°C kolmeks kuni kuueks tunniks. 
Suhteline õhuniiskus peab pidevalt olema üle 80%. 

10) Õhu temperatuuri säilitatakse + 25 ± 3°C 24 tunni jooksul 7. faasi algusest, kusjuures 
suhteline õhuniiskus on pidevalt üle 95% . 

11) Korratakse 7. faasi. 

12) Korratakse 8. faasi. 

13) Mitte varem kui 10 tundi pärast 12. faasi alustamist lülitatakse sisse näidise 
õhukonditsioneerseade. Kui on saavutatud tootja poolt näidise kohta esitatud 
kliimatingimused, pannakse näidis tootja juhendite kohaselt tööle laeva elektrivõrgu 
nimipingega, mille tolerants võib olla ± 3%. 

14) Pärast tootja poolt teatatud normaalse tööolukorra jaoks vajaliku ajavahemiku 
möödumist kontrollitakse näidise funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles 
tööandmed, mis on olulised selle kasutamisel laevas. Kui selleks on vaja kamber 
avada, tuleb see uuesti sulgeda nii kiiresti kui võimalik. 

 Kui tavapärase töörežiimi saavutamiseks kulub rohkem kui 30 minutit, tuleb antud 
faasi vastavalt pikendada ning kui tööolukord on saavutatud, peab olema vähemalt 
30 minutit aega funktsioonide seireks ja tööandmete mõõtmiseks. 

15) 1–3 tunnise ajavahemiku vältel, kui näidis on jälle kasutusel, madaldatakse 
õhutemperatuur ümbritseva õhu temperatuurini tolerantsiga ± 3°C ja õhu suhteline 
niiskus alla 75%. 
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16) Kamber on avatud ja näidis on tavapärase temperatuuri ja õhuniiskusega keskkonnas. 

17) Pärast 3 tundi ning kui kõik näidisel näha olev niiskus on aurustunud, seiratakse uuesti 
näidise funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles tööandmed, mis on 
olulised selle kasutamisel laevas. 

18) Näidis vaadatakse üle. Laterna korpus on avatud ning kontrollitakse kliimakatse mõju 
selle sisemusele ning jääkkondensaadi olemasolu. 

2.3 Saavutada tulevad tulemused 

2.3.1 Näidis peab toimima tavapäraselt faasides 12-18 sätestatud tingimuste juures. Mingit 
talitluse halvenemist ei tohi olla täheldatud. 

2.3.2 Faaside 12 ja 18 tööandmed peavad jääma näidisele katse ja tunnustamistingimuste põhjal 
lubatud tolerantsi piiridesse. 

2.3.3 Laterna sees ei tohi olla ei korrosiooni ega jääkkondensaati, mis suure atmosfääriniiskuse 
pikaaegse mõju toimel võib põhjustada selle talitlushäireid. 

3. Külmakatse 

3.1 Eesmärk 

Selle katsega määratakse artikli 3.01 lõigete 8 ja 10 kohaselt kindlaks külma mõju 
tööolukorras ja transportimisel. Täiendavat teavet on võimalik leida IEC väljaande 68 
osast 3-1. 

3.2 Läbiviimine 

1) Katse viiakse läbi katsekambris, kus vajaduse korral õhutsirkulatsiooniseadise abil 
saavutatakse see, et temperatuur on praktiliselt kõikides punktides sama. Õhuniiskus 
peab olema piisavalt madal, et tagada, et näidis ei märguks kondensatsioonist üheski 
faasis. 

2) Näidis paigutatakse katsekambrisse keskkonnatemperatuuril +25 ± 10°C, mis vastab 
selle tavapärasele kasutamisele laevas. 

3) Kambri õhutemperatuur madaldatakse kuni -25 ± 3°C kiirusega mitte rohkem kui 
45°C/t. 
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4) Kambri õhutemperatuuri hoitakse -25 ± 3°C juures kuni näidis on saavutanud 
tasakaalutemperatuuri ja sellele lisaks veel vähemalt 2 tundi. 

5) Kambri õhutemperatuur tõstetakse kuni 0 ± 2°C kiirusega mitte rohkem kui 45°C/t. 

 Kõikidele artikli 3.01 lõike 10 punkti a näidistele kohaldatakse veel järgmist: 

6) 4. faasi viimaseks tunniks kliimaklassis X pannakse näidis tootja poolt ettenähtud 
viisil tööle laeva elektrivõrgu nimipingel tolerantsiga ± 3%. Näidises olevad 
soojusallikad peavad töötama. 

 Pärast normaalse tööolukorra saavutamiseks vajaliku ajavahemiku möödumist 
kontrollitakse näidise funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles tööandmed, 
mis on olulised selle kasutamisel laevas. 

7) Kambri õhutemperatuur tõstetakse ümbritseva õhu temperatuurini kiirusega mitte 
rohkem kui 45°C/t. 

8) Kui näidis on saavutanud tasakaalutemperatuuri, avatakse kamber. 

9) Näidise funktsioone kontrollitakse uuesti ning märgitakse üles tööandmed, mis on 
olulised selle kasutamisel laevas. 

3.3 Saavutada tulevad tulemused 

Näidis peab toimima tavapäraselt faasides 7, 8 ja 9 sätestatud tingimuste juures. Mingit 
talitluse halvenemist ei tohi olla täheldatud. 

Faaside 7 ja 9 tööandmed peavad jääma näidisele katse- ja tunnustamistingimuste põhjal 
lubatud tolerantsi piiridesse. 
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4. Kuumuskatse 

4.1 Eesmärk ja kohaldamine 

Selle katsega määratakse artikli 3.01 lõike 8 punkti a ja lõike 10 punkti a kohaselt kindlaks 
kuumuse mõju töötamise, transpordi ja ladustamise ajal. Järgnev spetsifikatsioon põhineb 
IEC väljaande 68 osal 2-2 koos artikli 3.01 lõike 10 punktidega a ja b. IEC väljaandest võib 
leida lisateavet. 

 Tavaline Ekstreemne 

 Keskkonnakatsed 

Kliimaklassid X ja S   +55°C +70°C 

 Lubatav tolerants ±2°C  

Põhimõtteliselt tuleb kõigepealt läbi viia katse ekstreemsetes keskkonnatingimustes. Kui 
tööandmed jäävad tavapäraste keskkonnatingimuste puhul kohaldatavate tolerantside 
piiridesse, võib ära jätta katse normaalsetes keskkonnatingimustes. 

4.2 Läbiviimine 

1) Katse viiakse läbi katsekambris, kus vajaduse korral õhutsirkulatsiooniseadise abil 
saavutatakse see, et temperatuur on praktiliselt kõikides punktides sama. Õhu 
liikumine ei tohi märkimisväärselt jahutada katsetatavat näidist. Näidisele ei tohi 
mõjuda kambrisoojenduse soojuskiirgus. Õhuniiskus peab olema piisavalt madal, et 
tagada, et näidis ei märguks kondensatsioonist üheski faasis. 

2) Näidis paigutatakse katsekambrisse keskkonnatemperatuuril +25 ± 10°C, mis vastab 
selle tavapärasele kasutamisele laevas. Näidis pannakse tootja poolt ettenähtud viisil 
tööle laeva elektrivõrgu nimipingel tolerantsiga ± 3%. 

 Pärast normaalse tööolukorra saavutamiseks vajaliku ajavahemiku möödumist 
kontrollitakse näidise funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles tööandmed, 
mis on olulised selle kasutamisel laevas. 

3) Kambri õhutemperatuur tõstetakse artikli 3.01 lõike 10 punktis a osutatud 
katsetemperatuurini kiirusega mitte rohkem kui 45°C/t. 
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4) Kambri õhutemperatuuri hoitakse seni, kuni näidis on saavutanud 
tasakaalutemperatuuri ja sellele lisaks veel vähemalt 2 tundi. 

 Kahe viimase tunni jooksul kontrollitakse uuesti funktsioone ning märgitakse üles 
tööandmed. 

5) Kambri õhutemperatuur madaldatakse keskkonnatemperatuurini mitte vähem kui ühe 
tunni jooksul. Kamber on siis avatud. 

Pärast seda, kui näidis on saavutanud keskkonnatemperatuuri, kontrollitakse uuesti 
funktsioone ning märgitakse üles tööandmed, mis on olulised selle kasutamisel laevas. 

4.3 Saavutada tulevad tulemused 

Näidis peab toimima tavapäraselt katse kõikides faasides sätestatud tingimuste juures. 
Mingit talitluse halvenemist ei tohi olla täheldatud. Faaside 2, 4 ja 5 tööandmed peavad 
jääma näidisele normaalsete keskkonnatingimuste katse ja tunnustamistingimuste põhjal 
lubatud tolerantsi piiridesse. 

5. Vibratsioonikatse 

5.1 Eesmärk ja kohaldamine 

Selle katsega määratakse kindlaks artikli 3.01 lõike 8 punkti a ja lõike 10 punktis a osutatud 
vibratsiooni funktsionaalsed ja strukturaalsed mõjud. Strukturaalsed mõjud puudutavad 
mehaaniliste komponentide talitlust, eriti resoneerivat vibratsiooni ja materjalide pingeid, 
mis tekitavad väsimust kuid ei mõjuta alati otseselt näidise tööd ega tekita muutusi 
tööandmetes. 

Funktsionaalsed mõjud puudutavad otseselt näidise tööd ja tööandmeid. Need võivad olla 
seotud struktuursete mõjudega. 

Järgnev spetsifikatsioon põhineb IEC väljaande 68 osal 2-6 koos artikli 3.01 lõike 10 
punktiga e. Eespool nimetatud sätetest kõrvale kalduvad väärtused on tähistatud sümboliga*. 
IEC väljaande 68 osast 2–6 võib leida lisateavet. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 47 
IX LISA DG C III  ET 

Katsenõuded: 

Katse tuleb läbi viia sinusoidse vibratsiooniga, kasutades järgmisi siin näidatud amplituude 
ja sagedusi:  

 Tavaline Ekstreemne 

 Keskkonnakatsed 

Vibratsiooniklass V: 

Sagedused 

Amplituud 

Sagedused 

Kiirendusamplituud 

 

2–10 Hz 

± 1,6 mm 

10–100 Hz 

± 7 m/s2 

 

2–13,2 Hz* 

± 1,6 mm 

13,2–100 Hz* 

± 11 m/s2 

Põhimõtteliselt tuleb kõigepealt läbi viia katse ekstreemsetes keskkonnatingimustes. Kui 
tööandmed jäävad tavapäraste keskkonnatingimuste puhul kohaldatavate tolerantside 
piiridesse, võib ära jätta katse normaalsetes keskkonnatingimustes. 

Näidised, mida kavatsetakse kasutada koos amortisaatoritega, tuleb ka koos nendega 
katsetada. Kui erandjuhtudel katsetamine koos tavapäraseks tööks ettenähtud 
amortisaatoritega ei ole võimalik, tuleb seadmeid katsetada ilma amortisaatoriteta ning 
muuta amortisaatorite toimega arvestamiseks katsetingimusi. 

Amortisaatoriteta katset tohib kasutada ka iseloomulike sageduste kindlaksmääramiseks. 

Vibratsioonikatse viiakse läbi kolmes põhisuunas, mis on üksteisega perpendikulaarsed. 
Näidiste puhul, millele nende konstruktsiooni tõttu võivad rakenduda vibratsiooni erimõjud 
kaldenurga all põhisuuna suhtes, tuleb teha katse ka nendes suundades, mille suhtes seade on 
eriti tundlik. 
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5.2 Läbiviimine 

1) Katsevahendid 

 Katse viiakse läbi vibratsiooniseadmega, mida nimetatakse vibratsioonilauaks, mis 
võimaldab rakendada näidisele mehaanilist vibratsiooni järgmiste tingimuste kohaselt: 

− Põhiliikumine peab olema sinusoidne ning selline, et näidise kinnituskohad 
liiguksid põhiliselt samas faasis ning piki paralleelseid jooni. 

− Kõikide kinnituspunktide külgliikumise vibratsiooni maksimaalne amplituud ei 
tohi ületada 25% põhiliikumise amplituudist. 

− Parasiitvibratsiooni suhteline olulisus, väljendatud valemiga 

d 
a

a
tot=  

²  -  a ²
  100

 1

1
⋅  (%) 

kus a1 on kohaldatava sageduse poolt tekitatud kiirenduse efektiivväärtus, 

ja kui atot on kogu kiirenduse efektiivväärtus, kaasa arvatud a1, mõõdetuna 
sagedustel  
< 5000 Hz, 

 ei tohi olla üle 25% kiirenduse mõõtmisel võrdluspunktiks võetud kinnituspunkti 
juures. 

− Vibratsiooni amplituud ei tohi erineda oma teoreetilisest väärtusest rohkem kui: 

 ± 15% võrdluspunktiks võetud kinnituspunkti juures 

 ± 25% kõikide teiste kinnituspunktide juures. 
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 Karakteristlike sageduste kindlaksmääramiseks peab olema võimalik reguleerida 
vibratsiooni amplituudi väikeste sammudega nulli ja teoreetilise väärtuse vahel. 

− Vibratsiooni sagedus ei tohi erineda oma teoreetilisest väärtusest rohkem kui: 

 ± 0,05 Hz sagedustel kuni 0,25 Hz, 

± 20%  sagedustel üle 0,25 Hz ja kuni 5 Hz, 

 ± 1 Hz sagedustel üle 5 Hz ja kuni 50 Hz, 

± 2%  sagedustel üle 50 Hz, 

 Karakteristlike sageduste võrdlemiseks peab olema võimalik reguleerida neid 
vibratsioonikatse alguses ja lõpus järgmiselt: 

 ± 0,05 Hz sagedustel kuni 0,5 Hz, 

± 10% ± 0,5 Hz sagedustel kuni 5 Hz, 

 ± 0,5 Hz sagedustel üle 5 Hz ja kuni 100 Hz, 

± 0,5%  sagedustel üle 100 Hz, 

 Sageduste skaneerimiseks peaks vibratsioonisagedusel olema võimalik pidevalt 
ja eksponentsiaalselt varieeruda mõlemas suunas punktis 5.1 esitatud 
sagedusulatuse ülemise ja alumise piirväärtuse vahel, kui skaneerimiskiirus on 1 
oktaav/minut ± 10%. 
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 Karakteristlike sageduste kindlaks määramiseks peab olema võimalik soovi 
kohaselt aeglustada vibratsioonisageduse varieerumise kiirust. 

− Näidise läheduses vibratsiooniseadise poolt tekitatud magnetvälja tugevus ei 
tohiks ületada 20 kA/m. Katseasutus võib nõuda näidiste jaoks madalamaid 
lubatavaid väärtusi. 

2) Esimene kontroll, kinnitamine ja kasutusele võtmine 

 Näidis vaadatakse üle, et hinnata selle veatust, nii palju kui see visuaalselt on 
võimalik, samuti kontrollitakse seda, kas koost on veatu kõikide komponentide ja 
komponentide rühmade osas. 

 Näidis kinnitatakse vibrolauale vastavalt laevas ette nähtud kinnitusviisile. Näidiseid, 
mille vibratsioonist mõjutatud talitlus ja jõudlus sõltub nende asendist vertikaali suhtes 
tuleb katsetada nende tavapärases tööasendis. Kinnitamiseks kasutatavad alused ja 
seadised ei tohi märkimisväärselt muuta näidise amplituudi ja liikumist katses 
kasutatud sageduste ulatuses. 

 Näidis pannakse tootja poolt ette nähtud viisil tööle laeva elektrivõrgu nimipingel 
tolerantsiga ± 3%. 

 Pärast normaalse tööolukorra saavutamiseks vajaliku ajavahemiku möödumist 
kontrollitakse näidise funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles tööandmed, 
mis on olulised selle kasutamisel laevas. 

3) Talitlusvõime eelkontroll vibratsiooni puhul 

 Kõik näidised peavad läbima katsefaasi. Näidised, mida võib kasutada erinevatel 
eesmärkidel erinevate vibratsioonimõjudega, tuleb katse läbi viia kas kõikide või 
mõnede erinevate kasutuste kohta. 

 Sagedustsükkel sooritatakse vibrolaua abil nii, et punktis 5.1 esitatud sageduste ulatus 
koos vastavate amplituudidega on hõlmatud madalaimast sagedusest kõige kõrgemani 
ning vastupidi kiirusel üks oktaav minuti kohta. Töötavat näidist jälgitakse asjakohaste 
mõõtmisvahendite abil ning visuaalselt, kasutades vajaduse korral stroboskoopi 
selleks, et kontrollida põhjalikult mis tahes talitlusprobleeme, tööandmete muutusi 
ning selliseid mehaanilisi nähtusi nagu resoneeriv vibratsioon ning teatud 
erisagedustel tekkiv tärin. Neid sagedusi kirjeldataksegi “karakteristlike sagedustena”. 
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 Karakteristlike sageduste ja vibratsiooni mõjude kindlaksmääramiseks aeglustatakse 
sageduste varieerumist, see lõpetatakse või muudetakse vastupidiseks ning 
vähendatakse vibratsioonide amplituudi. Tööandmete sammhaaval muutmisel tuleb 
oodata lõppväärtuse saavutamist, säilitades vibratsioonisagedust, kuid mitte üle viie 
minuti. 

 Sageduse skaneerimisel registreeritakse vähemalt sagedused ning näidise laeval 
kasutamiseks vajalikud tööandmed, märkides üles kõik karakteristlikud sagedused 
koos nende mõjudega nende edaspidiseks võrdlemiseks 7. faasis. 

 Kui näidise töötamise ajal ei ole võimalik piisavalt määratleda selle reageeringut 
mehaanilisele vibratsioonile, tuleb läbi viia täiendav vibratsioonile reageerimise katse 
ilma näidist ühendamata. 

 Katse võib katkestada, kui sageduste skaneerimisel tööandmed ületavad märgatavalt 
lubatud tolerantse, töö katkeb lubamatult või kui vibratsioonikatse jätkamisel 
strukturaalne resoneeriv vibratsioon võiks tõenäoliselt mõjuda purustavalt. 

4) Lülitusfunktsioonide katse 

 See katsefaas tuleb läbi viia kõigi näidiste puhul siis, kui vibratsioon võib mõjutada 
lülitusfunktsioone, näiteks releesid. 

 Näidisele rakendatakse punktis 5.1 osutatud sagedusulatusega vibratsiooni 
E12 seeriate1 kohaste sageduse varieerumise astmetega ning nendele vastavate 
amplituudidega. Igal sagedusastmel korratakse vähemalt kaks korda kõiki 
lülitusfunktsioone, mis võivad olla tundlikud vibratsioonile, vajaduse korral ka sisse- 
ja väljalülitamist kasutades. 

 Lülitusfunktsioone võib ka katsetada E-12 seeriate väärtuste vahele jäävatel 
sagedustel. 

                                                 
 
 
1 E-12 IEC seeriate põhiväärtused: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2. 
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5) Laiendatud katse 

 Selle katsefaasi peavad läbima kõik näidised. Näidistega, mida võib kasutada 
erinevatel eesmärkidel erinevate vibratsioonimõjudega, tuleb selle faasi esimene osa 
(kui näidis on kasutusel) läbi viia mitu korda kas kõikide või mõnede erinevate 
kasutuste kohta. 

 Kui näidis on 2. faasis kirjeldatu kohaselt kasutusel, rakendatakse sellele viis tsüklit, 
mille kestel punkti 5.1 kohaselt mõjuv sagedusulatus koos vastavate amplituudidega 
hõlmatakse igal korral kõige madalamast kuni kõige kõrgema sageduseni ja vastupidi 
kiirusel üks oktaav minutis. 

 Pärast viit tsüklit võib vibrolaua peatada, siis kontrollitakse funktsioone ning 
registreeritakse ja märgitakse üles tööandmed, mis on olulised kasutamisel laevas. 

6) Püsisageduse laiendatud katse 

 See katsefaas viiakse läbi siis, kui uuritakse vibratsiooni mõju eespool nimetatud 
3. faasis, jälgides üle 5 Hz sagedusulatuse skaneerimisega mehaanilisi resonantse, mis 
tootja või tema volitatud esindaja kinnituse kohaselt laiendatud kasutuse puhul laevas 
on lubatud, kuid millede esinemisel mõjutatavate osade tugevust ei saa pidada 
iseenesestmõistetavaks. Eriti puudutab see faas neid seadmeid, mis on varustatud 
amortisaatoritega, mille resonantssagedus jääb punktis 5.1 osutatud sagedusulatuse 
piiridesse ning on kõrgem kui 5 Hz. 

 Kui näidist kasutatakse eespool 2. faasis kirjeldatu kohaselt, siis iga kõnesoleva 
resonantssageduse puhul rakendatakse sellele kahe tunni jooksul ekstreemsete 
keskkonnatingimuste katses sätestatud amplituudidega ning punktis 5.1 osutatud 
vastava sagedusega vibratsiooni, kusjuures vibratsiooni suund on selline, mis 
tavapärase kasutuse korral kõnesolevatele osadele kõige suuremat mõju avaldab. 
Vajaduse korral tuleb kohaldatud sagedusi rektifitseerida nii, et resonantsvibratsioon 
jätkub amplituudiga, mis ei ole väiksem kui 70% sageduste maksimaalsest 
amplituudist või siis pannakse sagedus pidevalt varieeruma kahe väärtuse vahel 2% 
allpool ja 2% ülevalpool esialgu täheldatud sagedust, kusjuures kiirus on vähemalt 0,1 
kuid mitte suurem kui 1 oktaav minutis. Vibratsioonimõju rakendamise ajal seiratakse 
näidise funktsioone kuni talitlushäirete ilmnemiseni, mille põhjuseks on mehaaniliste 
osade eraldumine või teisaldumine või elektriühenduse katkemine või lühiühendus. 

 Näidiseid, mille jaoks selle katsefaasi sooritamine on oluline väljalülitatud asendis, 
võib selles seisundis katsetada, kui kõnesolevatele osadele avaldatav mehaaniline 
mõju ei ole väiksem kui tavapärasel kasutusel. 
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7) Talitlusvõime lõppkontroll vibratsiooni puhul 

 See katsefaas viiakse läbi vajaduse korral. 

 Talitlusvõime kontrollimist 3. faasis osutatud vibratsioonide puhul korratakse, 
kasutades selles faasis kohaldatud sagedusi ja amplituude. Sedastatud karakteristlikke 
sagedusi ning sedastatud vibratsioonimõju tagajärgi võrreldakse 3. faasi tulemustega, 
et määrata kindlaks kõik vibratsioonikatse käigus toimunud muutused. 

8) Kontrolli põhjal tehtud järeldused 

 Kui vibrolaud on peatatud ning on möödunud ajavahemik, mis on vajalik 
vibratsioonimõjuta tööolukorra saavutamiseks ilma, kontrollitakse funktsioone ning 
registreeritakse ja märgitakse üles tööandmed, mis on olulised kasutamisel laevas. 

 Lõpuks kontrollitakse näidist veel visuaalselt, et teha kindlaks, kas see on terve. 

5.3 Saavutada tulevad tulemused 

Näidisel, selle komponentidel ja komponentide rühmadel ei tohi olla mingeid mehaanilisi 
resonantsvibratsioone punktis 5.1 osutatud sagedusulatustes. Kui seda liiki 
resonantsvibratsioonid on vältimatud, tuleb võtta konstrueerimismeetmeid, et tagada näidise, 
selle komponentide ja komponentide rühmade vigastamatuks jäämine. 

Vibratsioonikatse ajal ja pärast seda ei tohi ilmneda mingeid vibratsioonimõju märgatavaid 
tagajärgi, eriti ei tohi olla erinevus 7. faasis täheldatud karakteristlike sageduste ja 3. faasis 
kindlaks määratud väärtuste vahel, samuti ei tohi laiendatud vibratsioon põhjustada mitte 
mingisuguseid vigastusi või talitlushäireid. 

Normaalsete keskkonnatingimuste katse korral peavad faasides 3 – 8 registreeritud 
tööandmed jääma tolerantside piiridesse, mis antud katse ja tunnustustingimuste põhjal on 
lubatud. 

Lülitusfunktsioonide katses 4. faasis ei tohi lülitamisel esineda talitlushäiret või tõrget. 
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6. Kiirendatud kliimakatse 

6.1 Eesmärk ja kohaldamine 

Kiirendatud kliimakatse (kliimaelementidega kokkupuutumise imiteerimine filtriga 
ksenoonlampide kiirguse ja piserdamise abil) viiakse läbi IEC väljaande 68 osade 2-3, 2-5 ja 
2-9 kohaselt koos järgmiste täiendustega: 

Nimetatud väljaande kohaselt on kiirendatud kliimakatse eesmärgiks looduslike 
ilmastikutingimuste imiteerimine katseseadmestiku abil spetsiifilistes korratavates 
tingimustes, et kutsuda esile kiireid muutusi materjalide omadustes. 

Kiirendatud kliimakatse viiakse läbi katseseadmestikus ksenoonlampide filtreeritud kiirguse 
ja perioodilise piserduse abil. Pärast elementidega kokkupuutumist, mida mõõdetakse 
kiirguse tugevuse ja kestusega, võrreldakse näidise eelnevalt kindlaks määratud osi sama 
päritoluga näidise osadega, mis antud elementidega ei ole kokku puutunud. Kõigepealt 
määratletakse praktilise kasutamise seisukohalt kõige olulisemad omadused nagu värv, 
pealispinna kvaliteet, löögikindlus, tõmbetugevus ja tugevus. 

Nende tulemuste võrdlemisel looduslike ilmastikutingimustega kokkupuutumisel saadavate 
tulemustega eeldatakse, et elementidega kokkupuutumisel tekitab omadustes muutusi 
eelkõige looduslik kiirgus ning sellega samaaegne hapniku, vee ja soojuse mõju 
materjalidele. 

Kiirendatud kliimakatse puhul tuleb erilist tähelepanu pöörata seadme kiirguse lähedusele 
looduslikule kiirgusele (vt IEC väljaannet). Erifiltriga ksenoonlambi kiirgus imiteerib 
loomulikku kiirgust. 

Kogemused on näidanud, et osutatud katsetingimuste juures on tugev korrelatsioon 
kiirendatud kliimakatse ilmastikukindluse ja looduslikele ilmastikutingimustele 
vastupidavuse vahel. Kiirendatud kliimakatsel, mis ei sõltu kohast, kliimast ega aastaajast, 
on eelis looduslike ilmastikutingimuste ees, kuna see on korratav ning võimaldab katseaega 
lühendada, kuna see ei sõltu päeva ja öö vaheldumisest ning aastaaegadest. 
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6.2 Näidiste arv 

Kliimakatse puhul tuleb kasutada piisavat arvu näidiseid, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 
Võrdlemiseks on vajalik piisav arv näidiseid, mida ilmastikutingimused ei ole mõjutanud. 

6.3 Näidiste ettevalmistamine 

Näidiseid katsetatakse nende tarnimisseisundis, kui pole kokku lepitud teisiti. Võrdlemiseks 
kasutatavaid näidiseid tuleb hoida kogu katse ajal pimedas ja keskkonnatemperatuuril. 

6.4 Katseseadmestik 

Katseseadmestik koosneb põhiliselt ventileeritavast katsekambrist, mille keskel on 
kiirgusallikas. Kiirgusallika ümber paigutatakse optilised filtrid. Näidiste aluseid liigutatakse 
süsteemi pikitelgede ümber allikast ja filtritest kaugusel, mis on vajalik punktis 6.4.1 
ettenähtud kiirguse saavutamiseks. 

Kiirgustugevus kiirgusega kokkupuutuva näidise kogupealispinna ühelgi komponendil ei 
tohi erineda rohkem kui ±10% erinevate pindade kiirgustugevuse aritmeetilisest keskmisest. 

6.4.1 Kiirgusallikas 

Kiirgusallikana kasutatakse ksenoonlampi. Kiirgusvoog peab olema valitud nii, et 
kiirgustugevus näidise pinnal oleks 1000±200 W m-2 ja lainepikkus on 300–830 nm 
(vt punkti 6.9 kiirituse mõõtmise seadmestiku kohta). 

Kui kasutatakse õhkjahutusega ksenoonlampe, ei tohi juba kasutatud osooni sisaldav õhk 
katsekambrisse sisse pääseda ning see tuleb eraldi eemaldada. 

Mõõdetud väärtused näitavad, et ksenoonlampide kiirgusvoog väheneb 80%ni oma esialgse 
väärtusega võrreldes pärast umbes 1500 tunnist kasutust ja pärast seda ajavahemikku 
väheneb märkimisväärselt ka ultraviolettkiirguse osa teiste kiirgusliikidega võrreldes. 
Seepärast tuleb ksenoonlamp pärast nimetatud ajavahemikku asendada (vt ka 
ksenoonlampide valmistaja poolt esitatud andmeid). 
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6.4.2 Optilised filtrid 

Optilised filtrid peavad asuma kiirgusallika ja näidiste aluste vahel, et ksenoonlampide 
filtreeritud kiirgus oleks looduslikule kiirgusele võimalikult lähedane (vt IEC väljaande 68 
osi 2–9). 

Kõiki klaasfiltreid tuleb korrapäraselt puhastada, et vältida kiirgustugevuse soovimatut 
vähenemist. Kui sarnasust loodusliku kiirgusega pole enam võimalik saavutada, tuleb filtrid 
asendada. 

Asjakohased optilised filtrid peavad vastama katseseadmestiku tootja poolt esitatud 
andmetele. Katseseadmestiku tarnimisel peab tootja tagama selle vastavuse punktis 6.4 
sätestatud nõuetele. 

6.5 Piserdus- ja õhuniisutusseadis 

Näidist tuleb niisutada nii, et see toimuks samamoodi nagu loodusliku vihma ja kaste puhul. 
Näidise piserdusseadis peab olema nii konstrueeritud, et selle piserdamise ajal niiskuvad 
kõik näidise välispinnad. Seda tuleb juhtida nii, et oleks järgitud punktis 6.10 ettenähtud 
piserduse/kuivperioodi tsüklit. Katsekambri õhku tuleb niisutada, et säiliks punktis 6.10.3 
ettenähtud suhteline niiskus. Piserduseks ja õhu niisutamiseks kasutatav vesi peab olema 
destilleeritud või täielikult soolatustatud (juhtivus < 5 µS/cm). 

Destilleeritud või täielikult soolatustatud vee tankid, torud ja pihustid peavad olema 
korrosioonikindlast materjalist. Katsekambri suhtelist niiskust mõõdetakse piserduse ja 
otsese kiirguse eest kaitstud hügromeetriga ning reguleeritakse hügromeetri abil. 

Kui kasutatakse täielikult soolatustatud vett või suletud ringluses vett, on see oht (nagu 
läikekatse puhul), et näidiste pinnale moodustub sade või et heljumained kulutavad pinda. 

6.6 Ventilatsiooniseadis 

Punktis 6.10.2 kirjeldatud musta paneeli temperatuuri säilitatakse katsekambris puhta, 
filtreeritud, niisutatud ja vajaduse korral juhitud temperatuuriga õhuvahetuse abil. Õhuvoog 
ja -kiirus tuleb valida sellised, et oleks tagatud süsteemi kõikide näidiste aluste välispindade 
ühesugune temperatuur. 
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6.7 Näidise alused 

Kasutada võib igasugust roostevabast terasest alust, mis võimaldab paigaldada näidiseid 
punktis 6.10.1 sätestatu kohaselt. 

6.8 Musta paneeli termomeeter 

Musta paneeli temperatuuri mõõtmiseks tsükli kuiva perioodi ajal kasutatakse musta paneeli 
termomeetrit. See termomeeter koosneb roostevabast terasest paneelist, mis on termiliselt 
isoleeritud oma alustest, mis on samade mõõtmetega kui näidise alused ja 0,9±0,1 mm 
paksud. Paneeli kaks külge on kaetud läikiva musta lakiga, mis on väga veekindel ja mille 
maksimaalne peegeldusjõud on 5% kiirgusest, mis on suurema kui 780 nm lainepikkusega. 
Paneeli temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse bimetalltermomeetrit, mille andur on asetatud 
paneeli keskele ning millel on hea termiline kontakt. 

Ei ole soovitatav jätta termomeetrit seadmestikku punktis 6.10 osutatud katse ajaks. Piisab 
sellest, kui panna see katseseadmestikku iga 250 tunni järel umbes 30 minutiks musta 
paneeli temperatuuri mõõtmiseks kuiva perioodi ajal. 

6.9 Kiirituse mõõtmise seadmestik 

Kiiritus (mõõteühik: W s m
-2

) saadakse kiirituse intensiivsuse (ühik: W . m
-2

) ja kiirituse 
kestuse (ühik: s) tulemusel. Näidise pindade kiiritust katseseadmestikus mõõdetakse vastava 
kiirituse mõõtmise seadmega, mis on kohandatud kiirgusallikast ja filtrist koosneva süsteemi 
kiirgusfunktsioonile. Kiirituse mõõtmise seade peab olema nii gradueeritud või 
kalibreeritud, et see ei arvestaks infrapunast kiirgust üle 830 nm. 

Kiirituse mõõtmise seadme jõudlus oleneb põhiliselt sellest, kas ta andur on väga vastupidav 
ilmale ning vananemisele ning kas tal on piisavalt spektraalset tundlikkust loodusliku 
kiirguse jaoks. 
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Kiirituse mõõtmise seadmel võivad näiteks olla järgmised osad: 

a) silikoonist fotoelement kiirgusandurina; 

b) fotoelemendi ette asetatud optiline filter ja 

c) kulonmeeter, mis mõõdab fotoelemendi poolt toodetava voolu ja sellega võrdelise 
kiirituse intensiivsuse (ühik: A) ning aja (ühik: s) kaudu kiiritust (ühik: C=A.c). 

Kiirituse mõõtmise seadme skaala peab olema kalibreeritud. Pärast aastast kasutamist tuleb 
kalibreeringut kontrollida ning vajaduse korral korrigeerida. 

Kiirituse tugevus näidiste pinnal oleneb kaugusest kiirgusallikast. Seepärast peavad näidise 
pinnad olema nii palju kui võimalik samal kaugusel allikast kui kiirituse mõõtmise seadme 
andur. Kui see pole võimalik, tuleb kiirituse mõõtmise seadme näitu korrutada 
korrigeerimisteguriga. 

6.10 Läbiviimine 

6.10.1 Näidised paigaldatakse alustele nii, et vesi ei saaks koguneda tagumistele pindadele. Näidise 
alused peavad põhjustama üksnes nii väikest mehaanilist survet kui võimalik. Et tagada 
kiirituse ja piserduse võimalikult ühtlane jaotumine, pöörlevad näidised katse ajal kiirusel 
üks kuni viis pööret minutis allikast ja filtrist koosneva süsteemi ning piserdusseadme 
ümber. Tavaliselt on ilmastikutingimustega kokkupuutes üks näidise külg. IEC väljaande 
kohaldatavatest sätetest olenevalt või vastavalt sellele, mida muul viisil on kokku lepitud, 
võivad kokkupuutes olla ka üksiknäidise esi- ja tagakülg. Sellisel juhul on mõlemad pinnad 
avatud samale kiirgusele ja samale piserdusele. 
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Et antud näidise esi- ja tagapind oleksid kiirguse ja piserdusega sarnaselt mõjutatud, võib 
seda perioodiliselt pöörata. Seda võib teha automaatselt pööramisseadise abil, kui aluseks on 
avatud raam. 

6.10.2 Musta paneeli temperatuur punktis, kus näidised asuvad kuiva perioodi ajal, on kindlaks 
määratud ja seda reguleeritakse IEC väljaande kohaselt, mida kõnesolevale seadmele saab 
kohaldada. Kui pole teisiti kokku lepitud, tuleb musta paneeli temperatuuri hoida +45°C 
juures. Musta paneeli keskmine temperatuur tähendab musta paneeli temperatuuri 
aritmeetilist keskmist kuiva perioodi lõpus. Kuiva perioodi jooksul on lubatud kohalik 
erinevus ±5°C ja erinevus piirjuhtumite puhul ±3°C. 

Musta paneeli nõutava temperatuuri säilitamiseks ja vajaduse korral näidise esi- ja 
tagapinnal võrdväärse tugevusega kiirguse tagamiseks (vt punkti 6.10.1) võib näidist iga 
pöörde järel automaatselt 180° pöörata. Sel juhul peavad musta paneeli termomeeter ja 
kiirituse mõõtmise seade olema kaasatud pöörlevasse liikumisse. 

6.10.3 Allpool määratletud järjestikku korratavas tsüklis on alustele paigaldatud näidiste ja 
punktis 6.9 osutatud kiirguse mõõtmise seadme anduri kiiritamine ja piserdamine 
ühesugused. 

Piserdamine: 3 minutit 

Kuiv periood: 17 minutit 

Suhteline õhuniiskus peab olema 60 – 80% kuiva perioodi ajal. 

6.11 Katse kestus ja menetlus 

Katses järgitakse IEC väljaande 68 osas 2-9 sätestatud menetlust. Katse kestab 720 tundi 
koos punktis 6.10.3 määratletud piserdustsükliga. 

On soovitatav teha kliimakatse ühe ja sama näidisega (juhul kui peetakse silmas katset 
omaduste muutmisega, mis ei oleks purustav, nagu näiteks kliimakatse) või mitme näidisega 
(purustava katse puhul, nagu näiteks löögikindlus) erinevate eelnevalt kokkulepitud 
kiiritusastmete juures. Sellega võib seadmeüksuse omaduste muutuse arengu kliimakatse 
jooksul kindlaks määrata. 
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6.12 Hindamine 

Pärast seda, kui kokkupuude ebasoodsa kliimaga on lõpetatud, hoitakse näidist vähemalt 
24 tundi pimeduses õhutemperatuuril +23°C, kastepunktiga +12°C, suhtelise õhuniiskusega 
50%, õhu ringluse kiirusega 1 m/s ja atmosfäärirõhul 860–1060 hPa. (Lubatud erinevus 
on ±2°C õhutemperatuuri jaoks ja ±6% suhtelise niiskuse jaoks.) 

Nimetatud näidised ning punktides 6.2 ja 6.3 osutatud võrdluseks valitud näidised 
vaadatakse üle, et määrata kindlaks nende omadused artikli 2.01 lõigetes 1 ja 2 ja artikli 3.01 
lõikes 12 osutatud nõuete kohaselt. 

7. Soolase vee ja ilmastikukindluse katse 

(mereudu katse) 

7.1 Eesmärk ja kohaldamine 

Selle katsega määratakse artikli 3.01 kohaselt kindlaks soolase vee ja soola sisaldava õhu 
toime töötamise, transpordi ja ladustamise ajal. 

Seda võib piirata nii katsetades näidist või materjalide proove. 

Järgnev spetsifikatsioon põhineb IEC väljaande 68 osal 2-52. Väljaandest saab ka täiendavat 
teavet. 

7.2 Läbiviimine 

1) Katseseadmestik 

 Katse viiakse läbi katsekambris pihusti ja soolalahusega järgmistel tingimustel: 

− Katsekambri ja pihusti materjalid ei tohi mõjutada soolaudu korrosiivset toimet. 
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− Katsekambri sisemuses tuleb difundeerida peen, homogeenne, niiske, paks udu, 
selle laotumist ei tohi mõjutada keerised ega näidise kohalolek. Juga ei tohi 
otseselt näidist puudutada. Kambri sees moodustuvad tilgad ei tohi kukkuda 
näidisele. 

− Katsekamber peab olema piisavalt ventileeritud ning ventilatsiooni väljalase 
peab olema kaitstud õhu liikumise järskude muutuste eest, et oleks takistatud 
tugeva õhuvoolu moodustumine kambris. 

− Kasutatava soolalahuse mass peab koosnema 5 ± 1 osast puhtast 
naatriumkloriidist, kus on maksimaalselt 0,1% naatriumioone ja 0,3% 
kuivainelisandeid, ja kuni 95 ± 1 osast destilleeritud või täielikult soolatustatud 
veest. Selle pH peab olema 6,5 ja 7,2 vahel temperatuuril +20 ± 2°C ning seda 
tuleb hoida nendes piirides kogu toimimisaja jooksul. Pihustatud lahust ei tohi 
uuesti kasutada. 

− Pihustamiseks kasutatav suruõhk ei tohi sisaldada selliseid lisandeid nagu õli või 
tolm ning selle niiskusaste peab olema vähemalt 85%, et vältida otsaku 
ummistust. 

− Kambrisse difundeeritud udu tihedus peab olema selline, et puhtas mahutis, 
mille avatud horisontaalpind on 80 cm2, ja mis on paigutatud kambris ükskõik 
millisesse kohta, on keskmine sadenemine kogu aja jooksul 1,0–2,0 ml tunnis. 
Udu tiheduse seireks tuleb kambrisse asetada vähemalt kaks anumat nii, et need 
ei oleks kaetud näidisega ning neile ei langeks kondensaaditilkasid. Pihustatud 
lahuse koguse kalibreerimiseks peab pihustamise kestus olema vähemalt 8 tundi. 

 Niiskusperiood pihustamiste vahel veedetakse õhukonditsioneeriga kambris, kus 
on võimalik hoida õhutemperatuuri + 40±2°C ja suhtelist õhuniiskust 93±3%. 

2) Eelnev ülevaatus 

 Näidise vigastamatust, eriti aga selle korrektset kokkupanekut ning avade 
nõuetekohast sulgumist kontrollitakse ülevaatuse käigus visuaalselt. Puhastatakse 
määrdesed, õlised või mudased välispinnad. Käsitsetakse kõikide juhtimis- ja liikuvaid 
osi ning kontrollitakse nende nõuetekohast toimimist. Kõikide sulgurite, katete ning 
hoolduse või töö käigus eraldatavate või liigutatavate osade liikuvust kontrollitakse 
ning siis asetatakse need korrektselt oma kohale tagasi. 
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 Näidis võetakse kasutusse tootja juhendite kohaselt laeva elektrivõrgu nimipingega, 
mille tolerants on ± 3%. 

 Pärast normaalse tööolukorra saavutamiseks vajaliku ajavahemiku möödumist 
kontrollitakse funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles tööandmed, mis on 
olulised laevas kasutamise puhul ning soolaudu toime hindamisel. Seejärel 
ühendatakse näidis pihustamiseks lahti. 

3) Pihustamisfaas 

 Näidis pannakse soolaudukambrisse, nii et see on kokkupuutes soolauduga kaks tundi 
temperatuuril +15°C kuni +35°C. 

4) Niiskusperiood 

 Näidis pannakse konditsioneeritud õhuga kambrisse nii, et väikseim võimalik 
soolalahusekogus sellelt maha nõrgub. Seda hoitakse konditsioneeritud õhuga seitse 
päeva õhutemperatuuril +40±2°C ja suhtelise niiskuse juures 93±3%. See ei tohi 
puutuda kokku ühegi teise näidise ega metallesemega. Nii võib olla korraldatud mitu 
näidist, kui nende vastastikune toime on välistatud. 

5) Katsetsükli kordamine 

 Katsetsüklit koos 3. ja 4. faasiga korratakse kolm korda. 

6) Edasine käsitlemine 

 Pärast neljandat katsetsüklit võetakse näidis konditsioneeritud õhuga kambrist välja 
ning seda pestakse kohe seejärel viis minutit voolavas kraanivees ning loputatakse 
destilleeritud või soolatustatud vees. Näidise küljes olevad tilgad eemaldatakse 
õhujoaga või raputatakse maha. 

 Näidis jäetakse tavapärasesse keskkonda vähemalt kolmeks tunniks ja igal juhul nii 
kauaks, et igasugune nähtav niiskus jõuaks aurustuda, enne kui tehakse selle 
lõppülevaatus. Näidist kuivatakse pärast loputamist üks tund temperatuuril +55±2°C. 

7) Ülevaatuse põhjal tehtud järeldused 

 Kontrollitakse visuaalselt näidise välimust. Kahjustuste olemus ja ulatus näidise 
esialgse seisundiga võrreldes registreeritakse katsearuandes, vajaduse korral lisatakse 
ka fotod. 
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 Näidis võetakse kasutusele tootja juhendite kohaselt laeva elektrivõrgu nimipingel, 
mille tolerants on ±3%. 

 Pärast normaalse tööolukorra saavutamiseks vajaliku ajavahemiku möödumist 
kontrollitakse funktsioone ja registreeritakse ning märgitakse üles tööandmed, mis on 
olulised laevas kasutamise puhul ning soolaudu toime hindamisel. 

 Käsitsetakse kõiki juhtimis- ja liikuvaid osi ning kontrollitakse nende nõuetekohast 
toimimist. Kontrollitakse kõikide sulgurite, katete ning hoolduse või töö käigus 
eraldatavate või liigutatavate osade liikuvust. 

7.3 Saavutada tulevad tulemused 

 Näidisel ei tohi olla muutusi, mis võiksid: 

− takistada selle kasutamist ja talitlust; 

− takistada olulisel määral sulgurite ja katete eemaldamist või liikuvate osade liikumist, 
kui see on vajalik kasutamiseks või hoolduseks. 

− halvendaksid katte veekindlust; 

− võiksid pikaaegsel kasutamisel põhjustada talitlushäireid. 

Faasides 3 ja 7 registreeritud tööandmed peavad jääma tolerantside piiridesse, mis antud 
katse ja tunnustustingimuste põhjal on lubatud. 
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III OSA 

Miinimumnõuded ja katsetingimused siseveelaevadel  

navigeerimiseks kasutatavatele radarseadmetele  

1. peatükk: Üldosa 
Artikkel 1.01 Reguleerimisala 
Artikkel 1.02 Radarseadmete kasutuseesmärk 
Artikkel 1.03 Tüübikinnituskatsetamine 
Artikkel 1.04 Tüübikinnituskatsetamise taotlus 
Artikkel 1.05 Tüübikinnitus 
Artikkel 1.06 Radarseadme märgistamine ja tüübikinnitusnumber 
Artikkel 1.07 Tootja kinnitus 
Artikkel 1.08 Tunnustatud seadme muutmine 
 
2. peatükk: Üldised miinimumnõuded radarseadmetele 
Artikkel 2.01 Ehitus, konstruktsioon 
Artikkel 2.02 Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus  
Artikkel 2.03 Toimimine 
Artikkel 2.04 Kasutusjuhised 
Artikkel 2.05 Paigaldus- ja toimimiskatsed 
 
3. peatükk: Miinimumnõuded radarseadme toimimisele 
Artikkel 3.01 Radarseadme toimimisvalmidus 
Artikkel 3.02 Eraldusvõime 
Artikkel 3.03 Kaugusskaalad 
Artikkel 3.04 Muudetav kaugusmarker 
Artikkel 3.05 Kursijoon 
Artikkel 3.06 Tsentreeringust vabastamine 
Artikkel 3.07 Peilinguskaala 
Artikkel 3.08 Peilimise seadmed 
Artikkel 3.09 Seadmed veepinna ja sademete peegeldushäirete vähendamiseks  
Artikkel 3.10 Teise radarseadme poolt põhjustatud häirete vähendamine 
Artikkel 3.11 Ühilduvus radarimajakatega 
Artikkel 3.12 Võimenduse reguleerimine 
Artikkel 3.13 Sageduse häälestamine 
Artikkel 3.14 Navigatsioonilised jooned ja info ekraanil  
Artikkel 3.15 Süsteemi tundlikkus 
Artikkel 3.16 Kajasignaali jälg 
Artikkel 3.17 Lisanäiturid 
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4. peatükk: Tehnilised miinimumnõuded radarseametele 
Artikkel 4.01 Toimimine 
Artikkel 4.02 Kuvar 
Artikkel 4.03 Radaripildi karakteristikud 
Artikkel 4.04 Näidu värvus 
Artikkel 4.05 Pildi uuendamise kiirus ja katkematus 
Artikkel 4.06 Näidu lineaarsus 
Artikkel 4.07 Kauguse ja peilingu mõõtmise täpsus 
Artikkel 4.08 Antenni karakteristikud ja emissioonispekter 
 
5. peatükk: Radarseadmete katsetingimused ja katsemeetodid 
Artikkel 5.01 Ohutus, koormustaluvus ja häired 
Artikkel 5.02 Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 
Artikkel 5.03 Katsemenetlus 
Artikkel 5.04 Antenni mõõtmine  
 
1. liide Suunaeraldusvõime kauguste puhul kuni 1200 m (kaasa arvatud) 
2. liide Katseväljad radarseadmete eraldusvõime kindlaksmääramiseks 
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1. peatükk 

ÜLDOSA 

Artikkel 1.01 

Reguleerimisala 

Need sätted kehtestavad minimaalsed tehnilised ja toimivusnõuded siseveelaevade navigeerimiseks 
kasutatavatele radarseadmetele ning tingimused nimetatud miinimumnõuetele vastavuse 
kontrollimiseks. Käesolevate sätete tähenduses on radarseadmed sisevete ECDIS-seadmeid, mida 
saab kasutada navigeerimiseks. 

Artikkel 1.02 

Radarseadmete kasutuseesmärk 

Radarseadmed peavad hõlbustama laevade navigeerimist, esitades mõistetava radaripildi oma 
asukohast poide, kaldajoone ja navigeerimisehitiste suhtes, ka võimaldavad need usaldusväärselt ja 
õigeaegselt tuvastada teisi laevu ning üle veepinna ulatuvaid takistusi. 

Artikkel 1.03 

Tüübikinnituskatsetamine 

Radarseadmeid ei tohi paigaldada laeva enne, kui tüübikinnituskatsega on kindlaks tehtud seadmete 
vastavus käesolevate sätete miinimumnõuetele. 

Artikkel 1.04 

Tüübikinnituskatsetamise taotlus 

1. Radarseadmete tüübikinnituskatse taotlus esitatakse ühe liikmesriigi pädevale asutusele. 

Pädevad asutused peavad olema komiteele teada. 
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2. Iga taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid: 

a. kaks koopiat üksikasjalikust tehnilisest kirjeldusest; 

b. kaks paigaldus- ja hooldusdokumentide täiskomplekti; 

c. kaks koopiat üksikasjalikust kasutusjuhendist; 

d. kaks koopiat kasutusjuhendi kokkuvõttest. 

3. Katsete abil peab taotleja kindlaks tegema või laskma kindlaks teha radarseadmete vastavuse 
käesolevate sätete miinimumnõuetele. 

Taotlusele tuleb lisada katsetulemused ning antenni horisontaalse ja vertikaalse 
kiirgusdiagrammi mõõtmisaruanded. 

Pädev asutus peab säilitama dokumente ja ning katsetamisega saadud infot. 

4. Tüübikinnituskatsetamise tähenduses on “taotleja” iga füüsiline või juriidiline isik, kelle 
nimel, kaubamärgi all või mõne muu identifitseerimisviisi kohaselt katsetamiseks esitatavaid 
seadmeid toodetakse või turustatakse. 

Artikkel 1.05 

Tüübikinnitus 

1. Kui seadmed läbivad tüübikinnituskatse, väljastab pädev asutus tüübikinnitustunnistuse. 

Kui seade miinimumnõuetele ei vasta, tuleb teatada taotlejale kirjalikult tema taotluse 
tagasilükkamise põhjused. 

Tüübikinnituse annab pädev asutus. 

Pädev asutus peab teatama seadmetele tüübikinnituse andmisest komiteele. 
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2. Kõikidel katseasutustel on õigus valida igal ajal seeriatoodangust seadmeid kontrollimiseks. 

Kui antud kontrollimine paljastab seadmetes vigu, võib tüübikinnituse tagasi võtta. 

Tüübikinnituse peab tagasi võtma see asutus, kes selle väljastas. 

3. Tüübikinnitus kehtib 10 aastat ning seda saab vastava taotluse korral pikendada. 

Artikkel 1.06 

Radarseadme märgistamine ja tüübikinnitusnumber 

1. Igal seadme komponendil peab olema kustumatult märgitud tootja nimi, seadme 
tootenimetus, liik ja seerianumber. 

2. Pädeva asutuse antud tüübikinnitusnumber peab olema kustutamatult kinnitatud 
kuvariüksusele nii, et see oleks selgelt nähtav pärast seadme paigaldamist. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 69 
IX LISA DG C III  ET 

Tüübikinnitusnumber koosneb järgmistest osadest: 

e-NN-NNN 
(e = Euroopa Liit 

NN = tüübikinnituse andnud riigi kood, kusjuures: 
1 = Saksamaa 18 = Taani 

2 = Prantsusmaa 19 = Poola 

3 = Itaalia 21 = Portugal 

4 = Madalmaad 23 = Kreeka 

5 = Rootsi 24 = Iirimaa 

6 = Belgia 26 = Sloveenia 

7 = Ungari 27 = Slovakkia 

8 = Tšehhi Vabariik 29 = Eesti 

9 = Hispaania 32 = Läti 

11 = Ühendkuningriik 36 = Leedu 

12 = Austria 49 = Küpros 

13 = Luksemburg 50 = Malta 

17 = Soome  

NNN = pädeva asutuse poolt määratud kolmekohaline number.) 
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3. Tüübikinnitusnumbrit tohib kasutada üksnes sellega seotud tüübikinnituse puhul. 

Tüübikinnitusnumbri valmistamise ja kinnitamise eest vastutab taotleja. 

4. Pädev asutus peab määratud tüübikinnitusnumbri viivitamata teatama komiteele. 

Artikkel 1.07 

Tootja kinnitus 

Igal seadmeüksusel peab olema kaasas tootja kinnitus selle kohta, et antud üksus vastab põhilistele 
miinimumnõuetele ning et see on igas mõttes identne katsetamiseks esitatud seadmega. 

Artikkel 1.08 

Tunnustatud seadme muutmine 

1. Mis tahes muudatuste tegemine juba tüübikinnituse saanud seadmes tingib tüübikinnituse 
tagasivõtmise. Iga kord, kui selliseid muudatusi kavandatakse, tuleb nende üksikasjalik 
kirjeldus esitada kirjalikult pädevale katseasutusele. 

2. Pädev katseasutus peab otsustama, kas kohaldatakse sama tüübikinnitust või on vajalik 
kontroll või uue katse läbiviimine. 

Kui antakse uus tüübikinnitus, antakse ka uus tüübikinnitusnumber. 
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2. peatükk 

ÜLDISED MIINIMUMNÕUDED RADARSEADMETELE 

Artikkel 2.01 

Ehitus, konstruktsioon 

1. Radarseadmed peavad sobima tööks siseveelaevadel. 

2. Seadmete konstruktsioon ja ehitus peavad vastama kaasaegse tehnika tasemele nii 
mehaaniliselt kui elektriliselt. 

3. Kui direktiivi II lisas või käesolevates sätetes puuduvad vastavad erisätted, tuleb toitele, 
ohutusele, laevade seadmete poolt tekitatavatele vastastikustele häiretele, kompassi ohutule 
kaugusele, ilmastikukindlusele, mehaanilisele tugevusele, keskkonnamõjudele, kuuldavale 
müraemissioonile ja seadmete märgistamisele kohaldada IEC väljaandes 945 
“Navigeerimisseadmete üldnõuded” sisalduvaid nõudeid ja katsemeetodeid. 

Lisaks tuleb kohaldada ITU raadioeeskirjade nõudeid. Seadmed peavad vastama nende 
sätete kõikidele nõuetele radari kuvari keskkonnatemperatuuri vahemikus 0°C kuni 40°C. 

Artikkel 2.02 

Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 

1. Sagedustel 30–2000 MHz ei tohi parasiitemisioonide väljatugevus ületada 500 µV/m. 

Sagedustel 156–165 MHz, 450–470 MHz ja 1,53–1,544 GHz ei tohi parasiitemisioonide 
väljatugevus ületada 15 µV/m. Neid väljatugevusi mõõdetakse 3 meetri kaugusel 
katsetatavast seadmest. 
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2. Seadmed peavad vastama miinimumnõuetele elektromagnetilise välja tugevuse juures 
kuni 15 V/m katsetatavate seadmete vahetus läheduses sagedustel 30 – 2000 MHz. 

Artikkel 2.03 

Toimimine 

1. Seadmel ei pea olema rohkem juhtimisseadiseid, kui selle korrektseks toimimiseks on vaja. 

Juhtimisseadiste konstruktsioon, märgistused ning käsitsemine peab võimaldama nende 
lihtsat, ühetähenduslikku ja kiiret käsitsemist. Nende korraldus peab aitama võimalikult 
palju vältida vigu seadmega töötamisel. 

Tavapäraseks tööks mittevajalikud juhtimisseadised ei tohi olla vahetult kättesaadavad. 

2. Kõikidel juhtimisseadistel ja näituritel peavad olema ingliskeelsed sümbolid ja/või 
märgised. Sümbolid peavad vastama IMO soovituse nr A.278 (VIII) “Meresõidu 
radarseadmete juhtimisseadiste sümbolid” nõuetele või IEC väljaandes nr 417 sisalduvatele 
nõuetele; kõik numbrid ja tähed peavad olema vähemalt 4 mm kõrgused. 

Kui on võimalik tõendada, et tehnilistel põhjustel pole 4 mm kõrguste numbrite ja tähtede 
kasutamine võimalik ning kui see tööd ei takista, võib lubada kõrguse vähendamist 
3 millimeetrile. 

3. Seadmed peavad olema konstrueeritud nii, et käitamisvead ei põhjustaks seadme riket. 

4. Kõik miinimumnõuetest väljapoole jäävad funktsioonid, nagu näiteks seadised teiste 
seadmetega ühendamiseks, peavad olema sellised, et seadmed igas olukorras vastaksid 
miinimumnõuetele. 
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Artikkel 2.04 

Kasutusjuhised 

1. Iga üksusega peab olema kaasas üksikasjalik kasutusjuhend. See peab olema kättesaadav 
hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles ning see peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: 

a) aktiveerimine ja toimimine; 

b) hooldus ja teenindus; 

c) üldised ohutuseeskirjad (oht inimese tervisele, näiteks elektromagnetilise kiirguse jms 
mõju südamestimulaatorile); 

d) tehniliselt korrektse paigaldamise juhend. 

2. Iga seadmeüksusega peab kaasas olema kasutusjuhendi kokkuvõte kulumiskindlas vormis. 

See peab olema kättesaadav hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles. 

Artikkel 2.05 

Paigaldus- ja toimimiskatsed 

Paigaldus-, asendamis- ja toimimiskatsed peavad vastama V osas esitatatud nõuetele”. 
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3. peatükk 

MIINIMUMNÕUDED RADARSEADME TOIMIMISELE 

Artikkel 3.01 

Radarseadme toimimisvalmidus 

1. Külmkäivituse puhul peab radarseade olema täielikult töövalmis nelja minuti jooksul. Pärast 
seda ajavahemikku peab olema võimalik ülekannet silmapilkselt katkestada ja aktiveerida. 

2. Ühel inimesel peab olema võimalik radarseadet kasutada ning samaaegselt kuvarit jälgida. 

Kui juhtimispaneel on eraldi üksus, peavad sellel olema kõik otseselt radari juhtimiseks 
kasutatavad juhtimisseadised. 

Juhtmeta kaugjuhtimispuldid ei ole lubatud. 

3. Kuvarit peab olema võimalik lugeda ka küllaltki suure taustvalguse juures. Vajaduse korral 
peavad olema kättesaadavad asjakohased nägemise abivahendid ning neid peab saama 
lihtsalt ja kergesti kinnitada ning eemaldada. 

Nägemise abivahendeid peavad saama kasutada ka prille kandvad inimesed. 

Artikkel 3.02 

Eraldusvõime 

1. Nurkeraldusvõime 

Nurkeraldusvõime on seotud kaugusskaala ja kaugusega. Nõutav minimaalne eraldusvõime 
kauguse puhul kuni 1200 m (kaasa arvatud) on näidatud I liites. 

Minimaalne eraldusvõime on minimaalne asimuutkaugus kahe standardpeegeldi vahel 
(vt artikli 5.03 lõiget 2), mille puhul neid on võimalik radaripildil selgelt eraldada. 
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2. Minimaalne kaugus ja eraldusvõime kauguse järgi 

Kaugusskaaladel kuni 1200 m (kaasa arvatud) peavad kõikide kauguste puhul vahemikus 
15 kuni 1200 m olema samal peilingul üksteisest 15 m kaugusele paigutatud 
standardpeegeldid radariekraanil selgelt eraldatavad. 

3. Kaugusskaaladel kuni 2000 m ei tohi olla võimalik sisse lülitada funktsioone, mis võivad 
halvendada eraldusvõimet. 

Artikkel 3.03 

Kaugusskaalad 

1. Radarseadmed peavad olema varustatud järgmiste järjestikuliselt sisselülitatavate 
kaugusskaalade ja ringidega: 

Kaugusskaala 1 500 m üks ring iga 100 m kohta 

Kaugusskaala 2 800 m üks ring iga 200 m kohta 

Kaugusskaala 3 1200 m üks ring iga 200 m kohta 

Kaugusskaala 4 1600 m üks ring iga 400 m kohta 

Kaugusskaala 5 2000 m üks ring iga 400 m kohta 

2. Lubatud on ka edasised järjestikku sisselülitatavad kaugusskaalad. 

3. Valitud kaugusskaala ja vahemaa kaugusringi ning muudetava kaugusmarkeri vahel peab 
olema näidatud meetrites või kilomeetrites. 

4. Kaugusringide ja muudetava kaugusmarkeri joone laius ei tohi tavalise heledusreguleeringu 
juures olla üle 2 mm. 

5. Alasektori kuvamine ja suurendused ei ole lubatud. 
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Artikkel 3.04 

Muudetav kaugusmarker 

1. Radarseadmel peab olema muudetav kaugusmarker. 

2. Kaugusmarkeri peab saama reguleerida igale kaugusele 8 sekundi jooksul. 

3. Kaugus, millele muudetav kaugusmarker on seatud, ei tohi muutuda isegi pärast teistele 
kaugusskaaladele ümberlülitumist. 

4. Kaugus peab olema kuvatud kolme- või neljakohalise numbriga. 

Kaugustel kuni 2000 m ei tohi viga ületada 10 meetrit. Kaugusmarkeri raadius peab vastama 
digitaalkuvale. 

Artikkel 3.05 

Kursijoon 

1. Kursijoon peab ulatuma radariantenni asendile vastavast ekraanipunktist kuni radariekraani 
servani. 

2. Kursijoone laius ekraani serval ei tohi olla rohkem kui 0,5°. 

3. Radariüksusel peab olema reguleerimisseadis antenni paigalduse asimuudinurga vigade 
korrigeerimiseks. 

4. Pärast nurgavea korrigeerimist ja radarüksuse aktiveerimist ei tohi kursijoone kõrvalekalle 
kiilujoonest olla suurem kui 0,5°. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 77 
IX LISA DG C III  ET 

Artikkel 3.06 

Tsentreeringust vabastamine 

1. Et võimaldada laiendatud nähtavust ettepoole, peab saama radaripilti tsentreeringust 
vabastada kõikide artikli 3.03 lõikes 1 määratletud kaugusskaalade puhul. 

Tsentreeringust vabastamisega peab kaasnema nähtavuse laienemine üksnes ettepoole ning 
seda peab saama reguleerida vahemikus 0,25 kuni 0,33 ekraani kasulikust läbimõõdust. 

2. Kaugusringid peavad laienema ettepoole laiendatud nähtavuse alale ning muudetavat 
kaugusmarkerit peab olema võimalik reguleerida ja lugeda kuni maksimaalse kuvatava 
kauguseni. 

3. Lõike 1 kohaselt kuvatav kauguse püsiv ettepoole laiendamine on lubatud siis, kui pildi 
keskosa kasulik läbimõõt ei ole väiksem artikli 4.03 lõikes 1 sätestatust ja peilinguskaala on 
konstrueeritud nii, et asimuuti on võimalik võtta artikli 3.08 kohaselt. 

Sellisel juhul ei ole vajalik lõikes 1 osutatud tsentreeringust vabastamise seadis. 

Artikkel 3.07 

Peilinguskaala 

1. Radarseadmel peab olema ekraani serval peilinguskaala. 

2. Peilinguskaala peab olema jagatud vähemalt 72 osaks, millest igaüks vastab 5 kraadile. 
10 kraadi jaotusmärgised peavad olema selgelt pikemad 5 kraadi märgistest. 

Peilinguskaala 000 märgis peab asuma ekraani ülaserva keskel. 

3. Peilinguskaala peab olema märgistatud kolmekohaliste numbritega 000st kuni 360 kraadini 
kellaosuti liikumise suunas. Numereering peab olema araabia numbrites iga 10 või 30 kraadi 
järel. 

Arvu 000 võib asendada selgelt nähtava noolega. 
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Artikkel 3.08 

Peilimise seadmed 

1. Objekti peilingute võtmise seadmed on lubatud. 

2. Kui sellised seadmed on olemas, peab nendega olema võimalik võtta iga objekti peilingut 
umbes 5 sekundiga maksimaalse veaga ± 1 kraad. 

3. Kui kasutatakse elektroonilist peilingujoont, peab see: 

a) olema selgelt eristatav kursijoonest; 

b) olema kuvatud kvaasipidevalt; 

c) olema vabalt pööratav 360 kraadi paremale ja vasakule; 

d) olema ekraani serval maksimaalselt 0,5 kraadi laiune; 

e) ulatuma tekkekohast kuni peilinguskaalani; 

f) ja olema varustatud kolme- või neljanumbriliste kümnendarvuliste kraadinäitudega. 

4. Kui kasutatakse mehaanilist peilingujoont, peab see: 

a) olema vabalt pööratav 360 kraadi paremale ja vasakule; 

b) ulatuma tekkekohast kuni peilinguskaalani; 

c) mitte kandma muid märgiseid ja 

d) olema konstrueeritud nii, et ei varjutaks tarbetult kajanäitusid. 
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Artikkel 3.09 

Seadmed veepinna ja sademete peegeldushäirete vähendamiseks 

1. Radarseadmetel peavad olema käsitsi juhitavad seadmed veepinna ja sademete 
peegeldushäirete vähendamiseks. 

2. Veepinna peegeldushäirete reguleerimisseadis (STC) peab oma maksimaalse reguleeringu 
korral tõhusalt toimima kauguseni kuni 1200 m. 

3. Radarseadmetel ei tohi olla veepinna ja sademete peegeldushäirete vähendamise automaatseid 
seadmeid. 

Artikkel 3.10 

Teise radarseadme poolt põhjustatud häirete vähendamine 

1. Teise radarseadme poolt põhjustatud häirete vähendamiseks peab olema sisselülitatav seade. 

2. Selle seadme toimimine ei tohi summutada vajaliku objekti kuvamist. 

Artikkel 3.11 

Ühilduvus radarimajakatega 

IMO resolutsiooni A.423 (XI) kohased radarimajaka signaalid peavad olema selgelt kuvatud, kui 
sademete peegeldushäirete summutamise seade (FTC) on välja lülitatud. 
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Artikkel 3.12 

Võimenduse reguleerimine 

Võimenduse reguleerimise ulatus peab olema selline, et veepinna peegeldushäirete summutamise 
minimaalse reguleeringu juures oleks vee pinnaliikumine selgelt nähtav ning tugevad kajasignaalid, 
millele vastav kajapind on 10 000 m2, saaks eraldada iga vahemaa puhul. 

Artikkel 3.13 

Sageduse häälestamine 

Kuvar peab olema varustatud häälestusnäituriga. Häälestusskaala pikkus peab olema 
vähemalt 30mm. Näitur peab toimima kõikide kauguste puhul ja isegi ilma kajasignaalideta. Näitur 
peab toimima sama hästi ka siis, kui aktiveeritakse võimendus või lähikajade summuti. 
Seadmel peab olema käsijuhtimisseadis häälestuse reguleerimiseks. 

Artikkel 3.14 

Navigatsioonilised jooned ja info ekraanil 

1. Radariekraanil tohivad olla üksnes kursijoon, peilingujooned ja kaugusringid. 

2. Lisaks radaripildile ning infole radarseadme toimimise kohta võib olla kuvatud vaid allpool 
loetletud navigatsiooniline teave: 

a) pöördekiirus, 

b) laeva kiirus, 

c) rooli asend, 

d) vee sügavus, 

e) kompassikurss. 
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3. Kogu radaripildist väljajääv teave tuleb kuvada kvaasistatistiliselt ja uuendamiskiirus peab 
vastama toimimisnõuetele. 

4. Nõuded navigatsioonilise info kuvamise ja täpsuse kohta peavad olema samad, mida 
kohaldatakse põhiseadmetele. 

Artikkel 3.15 

Süsteemi tundlikkus 

Süsteemi tundlikkus peab olema selline, et 1200 m kaugusel asuv standardpeegeldi oleks radaripildil 
antenni iga pöörde juures selgelt nähtav. Kui samal kaugusel on 1 m2 peegeldi, ei tohi jagatis, mis 
saadakse 100 pöörde tegemiseks kuluva ajaperioodi jooksul kajasignaali andvate antenni 
pöördekiiruse jagamisel samal ajaperioodi kogu antenni pöördekiirusega, olla väiksem kui 0,8. 

Artikkel 3.16 

Kajasignaali jälg 

Eelnevad objekti asendid peavad olema näidatud kajasignaali jälje abil. 
Kajasignaali jälje esitus peab olema kvaasipidev ning selle heledus peab olema väiksem objekti 
helendusest, mille juurde see kuulub; kajasignaali jälg ja radaripilt peavad olema sama värvi. Jälje 
püsivus peab olema kohandatav radari toimimisnõuetele, kuid see ei tohi kesta kauem kui kaks 
antennipööret. 
Kajasignaali jälg ei tohi halvendada radaripilti. 

Artikkel 3.17 

Lisanäiturid 

Lisanäiturid peavad vastama kõikidele navigeerimisradaritele kohaldatavatele nõuetele 
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4. peatükk 

TEHNILISED MIINIMUMNÕUDED RADARSEADMETELE 

Artikkel 4.01 

Toimimine 

1. Kõik juhtimisseadised peavad olema korraldatud nii, et nende toimimise ajal kogu info oleks 
nähtav ning võimaldaks laeva takistamatult juhtida. 

2. Juhtimisseadised, mida saab kasutada seadmete väljalülitamiseks või millega sisselülitatud 
olekus saab tekitada häireid seadme töös, peavad olema kaitstud tahtmatu kasutamise eest. 

3. Kõikidel juhtimisseadistel ja näituritel peab olema mittepimestav valgusallikas, mis sobib 
kõikide ümbritseva keskkonna valgustustingimustega ja mida on võimalik reguleerida 
sõltumatu juhtimisseadise abil nullasendisse. 

4. Järgmistel funktsioonidel peab olema oma otsejuurdepääsuga juhtimisseadis: 

a) valmisolek/sisselülitatud, 

b) ulatus, 

c) reguleerimine, 

d) võimendus, 

e) veepinna peegeldushäire (STC), 

f) sademete peegeldushäire (FTC), 

g) muudetav kaugusmarker (VRM), 

h) kursor või elektrooniline peilingujoon (EBL) (kui on paigaldatud), 

i) laeva kursinäituri kuvamise katkestamine (SHM). 

Kui eespool nimetatud funktsioonide puhul kasutatakse pööratavaid juhtimisseadiseid, ei 
tohi need juhtimisseadised paikneda kontsentriliselt üksteise peal. 
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5. Vähemalt võimenduse ning veepinna ja sademete peegeldushäirete summutamise jaoks 
peavad olema pööratavad reguleerimisseadised, mille mõju on proportsionaalne 
pööramisnurgaga. 

6. Reguleerimisseadiste kasutamisel peab nende liigutamisel paremale või üles olema 
muutujatele positiivne mõju ning liigutamisel vasakule ja alla olema negatiivne mõju. 

7. Kui kasutatakse surunuppe, peab olema võimalik puudutusega nende asukohta kindlaks 
määrata ning neid kasutada. Nende väljalülitamine peab samuti olema selgelt tunnetatav. 

8. Peab olema võimalik reguleerida järgmiste muutujate heledust nullist kuni käitamiseks 
vajaliku väärtuseni: 

a) radaripilt, 

b) alalised kaugusringid, 

c) muudetavad kaugusringid, 

d) peilinguskaala, 

e) peilingujoon, 

f) artikli 3.14 lõikes 2 määratletud navigatsiooniline info. 

9. Juhul, kui mõnede kuvatud väärtuste heledus on nõrk ja alalist kaugusringi, muudetavat 
kaugusringi ja peilingujoont on võimalik sõltumatult üksteisest välja lülitada, võib olla neli 
heleduse reguleerimisseadist, igale järgmisele rühmale üks: 

a) radaripilt ja kursijoon, 

b) alalised kaugusringid, 

c) muudetavad kaugusringid, 

d) peilingujoon ja peilinguskaala ning artikli 3.14 lõikes 2 määratletud navigatsiooniline 
info. 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 84 
IX LISA DG C III  ET 

10. Kursijoone heledus peab olema reguleeritav, kuid selle madaldamine nulli ei tohi olla 
võimalik. 

11. Kursijoont väljalülitav juhtimisseadis peab olema automaatselt algolekut taastav. 

12. Häiretevastased seadised peavad olema alates nullist sujuvalt reguleeritavad. 

Artikkel 4.02 

Kuvar 

1. Radaripilt – ümbritsevate objektide kajasignaalide ning nende laeva suhtes toimuva 
liikumise ühtses joonmõõdus esitamine kuvariekraanil ühe antennipöörde jooksul, kusjuures 
laeva kiilujoon ja kursijoon ühtivad pidevalt. 

2. Kuvar – ekraani sisaldav seadmeüksus. 

3. Ekraan – kuvari vähepeegelduv osa, millel näidatakse kas üksnes radaripilti või radaripilti 
koos täiendava navigatsioonilise infoga. 

4. Radaripildi kasulik läbimõõt – peilinguskaala poolt piiratud täisringikujulise radaripildi 
suurim läbimõõt. 

5. Rasterskaneeringu esitamine – täieliku antennipöörde radaripildi kvaasistatistiline esitamine 
telepildina. 

Artikkel 4.03 

Radaripildi karakteristikud 

1. Radaripildi kasulik läbimõõt ei tohi olla väiksem kui 270 mm. 

2. Artiklis 3.03 määratletud kaugusskaalade välise kaugusringi läbimõõt peab olema vähemalt 
90% radaripildi kasulikust läbimõõdust. 

3. Kõikide kaugusskaalade puhul peab antenni asukoht olema radaripildil nähtav. 
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Artikkel 4.04 

Näidu värvus 

Näidu värvus peab olema valitud füsioloogiliste tegurite põhjal. Kui ekraanil on võimalik taasesitada 
erinevaid värve, peab tegelik radaripilt olema ühevärviline. Erinevate värvide taasesitamine ei tohi 
põhjustada üheski ekraani osas värvide segunemist värvide üksteise peale asetamise tõttu. 

Artikkel 4.05 

Pildi uuendamise kiirus ja katkematus 

1. Kuvaris näidatav radaripilt peab asenduma uuendatud radaripildiga 2,5 sekundi jooksul. 

2. Iga ekraanil olev kajasignaal peab püsima vähemalt ühe antennipöörde, kuid mitte kauem 
kui kaks antennipööret. 

Radaripildi katkematuse võib saavutada kahel moel: kas katkematu kuvamisega või pildi 
perioodilise uuendamisega. Pildi perioodilise uuendamise sagedus peab olema 
vähemalt 50 Hz. 

3. Heleduse erinevus kajasignaali ning selle järelhelenduse üleskirjutamise vahel ühe 
antennipöörde jooksul peab olema võimalikult väike. 

Artikkel 4.06 

Näidu lineaarsus 

1. Radaripildi lineaarsusviga ei tohi olla suurem kui 5%. 

2. Kõikide kauguste puhul kuni 2000 meetrini peab 30 m kaugusel asuv sirge püsikaldajoon 
olema kuvatud radariantenni abil sirge pideva kajastruktuuri abil ilma märgatavate 
moonutusteta. 
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Artikkel 4.07 

Kauguse ja peilingu mõõtmise täpsus 

1. Objekti kauguse kindlaksmääramisel muudetavate või alaliste kaugusjoonte abil peab täpsus 
olema kuni ± 10 m või ± 1,5%, olenevalt sellest, kumb neist on suurem. 

2. Objekti peilingu nurkväärtus ei tohi erineda tegelikust väärtusest rohkem kui üks kraad. 

Artikkel 4.08 

Antenni karakteristikud ja emissioonispekter 

1. Antenni käitursüsteem ja antenn peavad võimaldama korrektset toimimist tuule kiirusel kuni 
100 km tunnis. 

2. Antenni käitursüsteemil peab olema kaitselüliti saatja ja pöördajami väljalülitamiseks. 

3. Ühes suunas mõõdetud antenni horisontaalne kiirgusdiagramm peab vastama järgmistele 
nõuetele: 

a) -3 dB, peavihu laius: maksimaalselt 1,2 kraadi; 

b) -20 dB, peavihu laius: maksimaalselt 3,0 kraadi; 

c) külgvihu nõrgendus ± 10 kraadi peavihu ümber: vähemalt -25 dB; 

d) külgvihu nõrgendus väljaspool ± 10 kraadi peavihu ümber: vähemalt -32 dB; 
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4. Ühes suunas mõõdetud antenni vertikaalne kiirgusdiagramm peab vastama järgmistele 
nõuetele: 

a) -3 dB, peavihu laius: maksimaalselt 30 kraadi; 

b) peavihu maksimum peab olema horisontaalteljel; 

c) külgvihu nõrgendus: vähemalt -25 dB; 

5. Kõrgsageduslik kiirgusenergia peab olema horisontaalse polarisatsiooniga. 

6. Seadme töösagedusulatus peab asuma piirkonnas üle 9 GHz, mis kehtivate ITU 
raadioeeskirjade kohaselt navigeerimiseks kasutatavatele radarseadmetele on ette nähtud. 

7. Antenni kõrgsagedusliku kiirgusenergia sagedusspekter peab vastama ITU 
raadioeeskirjadele. 
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5. peatükk 

RADARSEADMETE KATSETINGIMUSED JA KATSEMEETODID 

Artikkel 5.01 

Ohutus, koormustaluvus ja häired 

Toidet, ohutust, laevaseadmete poolt tekitatavaid vastastikuseid häireid, kompassi ohutut kaugust, 
ilmastikukindlust, mehaanilist tugevust, keskkonnamõjusid ja kuuldavaid müraemissioone tuleb 
katsetada IEC väljaande 945 “Navigeerimisseadmete üldnõuded” kohaselt. 

Artikkel 5.02 

Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 

1. Parasiitemissioone tuleb mõõta vastavalt IEC väljaande 945 “Navigeerimisseadmete häired” 
sagedusulatusele 30–2000 MHz. 

Tuleb järgida artikli 2.02 lõike 1 nõudeid. 

2. Tuleb järgida artikli 2.02 lõike 2 nõudeid elektromagnetilise ühilduvuse kohta. 

Artikkel 5.03 

Katsemenetlus 

1. Liites 2 näidatud radarseadmete katsetamise katseala peab olema vähemalt 1,5 km pikkune 
ja 0,3 km laiune vaikse pinnaga veeala või samaväärsete peegeldustingimustega maa-ala. 

2. Standardpeegeldiks peab olema radaripeegeldi, mis 3,2 cm lainepikkusel vastaks ristlõikele 
10 m2. 
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Kolmnurksete pindadega kolmeteljelise radaripeegeldi ekvivalentne ristlõige (sigma) 
sagedusel 9 GHz (3,2 cm) tuleb arvutada järgmise valemi abil: 

2

4

0,00323
aπ4δ

⋅
⋅⋅

=  

a = serva pikkus meetrites 

Kolmnurksete pindadega standardpeegeldi serva pikkus a = 0,222 m. 

Kui katsetatava radarseadme lainepikkus on muu kui 3,2 cm, tuleb ulatuse ja eraldusvõime 
katsetamisel ikkagi kasutada samu peegeldite mõõtmeid, mida kasutatakse 3,2 cm 
lainepikkuse puhul. 

3. Standardpeegeldid peavad asuma antennist 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 
1170 m, 1185 m ja 1200 m kaugusel. 

Lisaks 85 m kaugusel asuvale standardpeegeldile peavad sellest mõlemal pool 5 m kaugusel 
olema üles pandud peilingujoone suhtes õige nurga alla täiendavad standardpeegeldid. 

Lisaks 300 m kaugusel asuvale standardpeegeldile peab sellest 18 m kaugusel õige nurga all 
peilingujoone suhtes olema üles pandud peegeldi, mis ristlõikele 300 m

2
. 

300 m kaugusele antennist peavad olema üles pandud täiendavad peegeldid, mis vastavad 
ristlõigetele 1 m

2
 ja 1000 m

2 ning nende vaheline peilingunurk peab olema vähemalt 
15 kraadi. 

Lisaks 1200 m kaugusel asuvale standardpeegeldile peab sellest 30 m kaugusele õige nurga 
all peilingujoone suhtes ühele poole olema paigaldatud standardpeegeldi ja teisele poole 
ristlõikele 1 m2 vastav peegeldi. 
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4. Radarseade peab olema reguleeritud pildi parimale kvaliteedile. Võimsus peab olema 
reguleeritud nii, et vahetult peegeldushäirete juhtimisseadise kasutusulatusest väljapoole 
jäävas piirkonnas ei oleks müra enam näha. 

Veepinna peegeldushäirete summutamise juhtimisseade (STC) peab olema 
miinimumasendis ja sademete peegeldushäirete summutamise juhtimisseade (FTC) välja 
lülitatud. 

Kõikide pildi kvaliteeti mõjutavate juhtimisseadiste asend peab jääma katse ajal teatud 
konkreetse antenni kõrguse juures muutumatuks ning see tuleb asjakohasel viisil fikseerida. 

5. Antenni võib paigutada soovitud kõrgusele vahemikus 5 10 m vee- või maapinnast. 
Peegeldid tuleb üles seada sellisele kõrgusele vee- või maapinnast, et radari kasulik 
peegeldus vastaks lõikes 2 määratud väärtustele. 

6. Kõik valitud kaugusele üles seatud peegeldid peavad olema kõikide kauguste puhul kuni 
1200 m (viimane kaasa arvatud) näidatud samaaegselt ekraanil selgelt eristatavate 
objektidena olenemata katseala peilingust kursijoone suhtes. 

Artiklis 3.11 kirjeldatud radarimajakate signaalid peavad olema selgelt kuvatud. 

Kõik nendes sätetes esitatud nõuded peavad olema täidetud kõikidel antennikõrgustel  
5–10 m, kusjuures lubatud on kasutada juhtimisseadiseid vaid põhireguleeringuteks. 
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Artikkel 5.04 

Antenni mõõtmine 

Antenni karakteristikud tuleb mõõta IEC väljaande 936 “Laevaradarid” kohaselt. 
 
1. liide 
Suunaeraldusvõime kauguste puhul kuni 1200 m (viimane kaasa arvatud) 
 
2. liide 
Katseväljad radarseadmete eraldusvõime kindlaksmääramiseks 
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IV OSA 

Siseveelaevadel kasutatavatele pöördekiiruse näituritele  

esitatavad miinimumnõuded ja katsetingimused 

1. peatükk: Üldosa 
Artikkel 1.01 Reguleerimisala 
Artikkel 1.02 Pöördekiiruse näituri kasutuseesmärk 
Artikkel 1.03 Tüübikinnituskatsetamine 
Artikkel 1.04 Tüübikinnituskatsetamise taotlus 
Artikkel 1.05 Tüübikinnitus 
Artikkel 1.06 Seadme märgistamine ja tüübikinnitusnumber 
Artikkel 1.07 Tootja kinnitus 
Artikkel 1.08 Tunnustatud seadme muutmine 
 
2. peatükk: Üldised miinimumnõuded pöördekiiruse näituritele 
Artikkel 2.01 Ehitus, konstruktsioon 
Artikkel 2.02 Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 
Artikkel 2.03 Toimimine 
Artikkel 2.04 Tööjuhised 
Artikkel 2.05 Paigaldus- ja toimimiskatse 
 
3. peatükk: Minimaalsed toimivusnõuded pöördekiiruse näituritele 
Artikkel 3.01 Pöördekiiruse näituri töövalmidus 
Artikkel 3.02 Pöördekiiruse näitamine 
Artikkel 3.03 Mõõteulatus 
Artikkel 3.04 Näidatava pöördekiiruse täpsus 
Artikkel 3.05 Tundlikkus 
Artikkel 3.06 Toimimise seire 
Artikkel 3.07 Mittetundlikkus laeva muu tavapärase liikumise suhtes 
Artikkel 3.08 Mittetundlikkus magnetväljade suhtes 
Artikkel 3.09 Lisanäiturid 
 
4. peatükk: Minimaalased tehnilised nõuded pöördekiiruse näituritele 
Artikkel 4.01 Toimimine 
Artikkel 4.02 Summutid 
Artikkel 4.03 Lisaseadmete ühendamine 
 
5. peatükk: Pöördekiiruse näiturite katsetingimused ja -menetlused 
Artikkel 5.01 Ohutus, koormustaluvus ja häired 
Artikkel 5.02 Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 
Artikkel 5.03 Katsemenetlus 
Liide: Pöördekiiruse näiturite maksimaalsed tolerantsid 
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1. peatükk 

ÜLDOSA 

Artikkel 1.01 

Reguleerimisala 

Need sätted kehtestavad minimaalsed tehnilised ja toimimisnõuded siseveelaevade navigeerimiseks 
kasutatavatele pöördekiiruse näituritele ning tingimused nimetatud miinimumnõuetele vastavuse 
kontrollimiseks. 

Artikkel 1.02 

Pöördekiiruse näituri kasutuseesmärk 

Pöördekiiruse näitur on mõeldud radari abil navigeerimise hõlbustamiseks ning laeva tüürpoordi või 
pakpoordi pööramise kiiruse mõõtmiseks ja näitamiseks. 

Artikkel 1.03 

Tüübikinnituskatsetamine 

Pöördekiiruse näitureid ei tohi paigaldada laeva enne, kui tüübikinnituskatsega on kindlaks tehtud, et 
seadmed vastavad käesolevate sätete miinimumnõuetele. 

Artikkel 1.04 

Tüübikinnituskatsetamise taotlus 

1. Pöördekiiruse näiturite tüübikinnituskatse taotlus esitatakse ühe liikmesriigi pädevale 
asutusele. 

Pädevad asutused tuleb komiteele teatavaks teha. 
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2. Iga taotlusega peavad olema kaasas järgmised dokumendid: 

a. kaks koopiat üksikasjalikust tehnilisest kirjeldusest, 

b. kaks paigaldus- ja hooldusdokumentide täielikku komplekti, 

c. kaks koopiat kasutusjuhendist. 

3. Katsete abil peab taotleja kindlaks tegema või laskma kindlaks teha, et seadmed vastavad 
käesolevate sätete miinimumnõuetele. 

Taotlusele tuleb lisada katse- ja mõõtetulemused. 

Pädev asutus säilitab dokumente ja ning katsetamisega saadud infot. 

4. Tüübikinnituskatsetamise tähenduses on “taotleja” iga füüsiline või juriidiline isik, kelle 
nimel, kaubamärgi all või mõne muu identifitseerimisviisi kohaselt katsetamiseks esitatavaid 
seadmeid toodetakse või turustatakse. 

Artikkel 1.05 

Tüübikinnitus 

1. Kui seadmed läbivad tüübikinnituskatse, väljastab pädev asutus tüübikinnitustunnistuse. 

Kui seade miinimumnõuetele ei vasta, tuleb teatada taotlejale kirjalikult tema taotluse 
tagasilükkamise põhjused. 

Tüübikinnituse annab pädev asutus. 

Pädev asutus peab teatama seadmetele tüübikinnituse andmisest komiteele. 
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2. Kõikidel katseasutustel on õigus valida igal ajal toodanguseeriatest seadmeid 
kontrollimiseks. 

Kui antud kontrollimine paljastab seadmetes vigu, võib tüübikinnituse tagasi võtta. 

Tüübikinnituse peab tagasi võtma see asutus, kes selle väljastas. 

3. Tüübikinnitus kehtib 10 aastat ning seda saab vastava taotluse korral pikendada. 

Artikkel 1.06 

Seadme märgistamine ja tüübikinnitusnumber 

1. Igal seadme komponendil peab olema kustumatult märgitud tootja nimi, seadme 
tootenimetus, seadme liik ja seerianumber. 

2. Pädeva asutuse poolt antud tüübikinnitusnumber peab olema kustutamatult kinnitatud 
juhtimisüksusele nii, et see jääks selgelt nähtavaks pärast seadme paigaldamist. 

Tüübikinnitusnumber koosneb järgmistest osadest: 

e-NN-NNN 

(e = Euroopa Liit 

NN = tüübikinnituse andnud riigi kood, kusjuures: 

1 = Saksamaa 18 = Taani 

2 = Prantsusmaa 19 = Poola 

3 = Itaalia 21 = Portugal 



 

 
13274/1/05 REV 1  MS/kro 96 
IX LISA DG C III  ET 

 
4 = Madalmaad 23 = Kreeka 

5 = Rootsi 24 = Iirimaa 

6 = Belgia 26 = Sloveenia 

7 = Ungari 27 = Slovakkia 

8 = Tšehhi Vabariik 29 = Eesti 

9 = Hispaania 32 = Läti 

11 = Ühendkuningriik 36 = Leedu 

12 = Austria 49 = Küpros 

13 = Luksemburg 50 = Malta 

17 = Soome  

NNN = pädeva asutuse poolt määratud kolmekohaline number.) 

3. Tüübikinnitusnumbrit tohib kasutada üksnes sellega seotud tüübikinnituse puhul. 

Tüübikinnitusnumbri valmistamise ja kinnitamise eest vastutab taotleja. 

4. Pädev asutus peab omistatud tüübikinnitusnumbrist viivitamata teatama sätestatud 
komiteele. 
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Artikkel 1.07 

Tootja kinnitus 

Igal seadmeüksusel peab kaasas olema tootja kinnitus selle kohta, et antud üksus vastab põhilistele 
miinimumnõuetele ning et see on igas mõttes identne katsetamiseks esitatud seadmega. 

Artikkel 1.08 

Tunnustatud seadme muutmine 

1. Mis tahes muudatuste tegemine juba tüübikinnituse saanud seadmes tingib tüübikinnituse 
tagasivõtmise. 

Iga kord, kui selliseid muudatusi kavandatakse, tuleb nende üksikasjalik kirjeldus saata 
kirjalikult pädevale katseasutusele. 

2. Pädev katseasutus peab otsustama, kas kohaldatakse sama tüübikinnitust või on vajalik 
kontroll või uue katse läbiviimine. Kui antakse uus tüübikinnitus, antakse ka uus 
tüübikinnitusnumber. 
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2. peatükk 

ÜLDISED MIINIMUMNÕUDED PÖÖRDEKIIRUSE NÄITURILE 

Artikkel 2.01 

Ehitus, konstruktsioon 

1. Pöördekiiruse näiturid peavad sobima tööks siseveelaevadel. 

2. Seadmete konstruktsioon ja ehitus peavad vastama kaasaegse tehnika tasemele nii 
mehaaniliselt kui elektriliselt. 

3. Kui käesoleva direktiivi II lisas või käesolevates sätetes puuduvad vastavad erisätted, tuleb 
toitele, ohutusele, laevade seadmete poolt tekitatavatele vastastikustele häiretele, kompassi 
ohutule kaugusele, ilmastikukindlusele, mehaanilisele tugevusele, keskkonnamõjudele, 
kuuldavale müraemissioonile ja seadmete märgistamisele kohaldada IEC väljaandes 945 
“Navigeerimisseadmete üldnõuded” sisalduvaid nõudeid ja katsemeetodeid. 

Lisaks peavad seadmed vastama kõikide nende sätete nõuetele keskkonnatemperatuuride 
vahemikus 0°C kuni 40°C. 

Artikkel 2.02 

Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 

1. Sagedusulatusel 30–2000 MHz ei tohi parasiitemisioonide väljatugevus ületada 500 µV/m. 

Sagedusulatusel 156–165 MHz, 450–470 MHz ja 1,53–1,544 GHz ei tohi 
parasiitemisioonide väljatugevus ületada 15 µV/m. Neid väljatugevusi kohaldatakse 
katsekaugusel 3 meetrit katsetatavast seadmest. 
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2. Seadmed peavad vastama miinimumnõuetele elektromagnetilise välja tugevuse juures kuni 
15 V/m seadmete vahetus läheduses katse ajal sagedusulatuses 30–2000 MHz. 

Artikkel 2.03 

Toimimine 

1. Seadmel ei tohi olla rohkem juhtimisseadiseid, kui selle korrektseks toimimiseks on vaja. 

Juhtimisseadiste konstruktsioon, märgistused ning käsitsemine peab võimaldama toimida 
lihtsalt, ühetähenduslikult ja kiiresti. Nende korraldus peab võimalikult palju aitama vältida 
vigu seadmega töötamisel. 

Tavapäraseks tööks mittevajalikud juhtimisseadmed ei tohi olla vahetult kättesaadavad. 

2. Kõikidel juhtimisseadistel ja näituritel peavad olema ingliskeelsed sümbolid ja/või 
märgised. Sümbolid peavad vastama kõikidele IEC väljaandes nr 417 sätestatud nõuetele. 

Kõik numbrid ja tähed peavad olema vähemalt 4 mm kõrgused. Kui on võimalik tõendada, 
et tehnilistel põhjustel pole 4 mm kõrguste numbrite ja tähtede kasutamine võimalik ning kui 
see tööd ei takista, võib lubada kõrguse vähendamist 3 millimeetrile. 

3. Seadmed peavad olema konstrueeritud nii, et käitamisel tehtavad vead ei põhjustaks riket. 

4. Kõik miinimumnõuetest väljapoole jäävad funktsioonid, nagu näiteks seadised teiste 
seadmetega ühendamiseks, peavad olema sellised, et seadmed igas olukorras vastaksid 
miinimumnõuetele. 
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Artikkel 2.04 

Tööjuhised 

Iga üksusega peab olema kaasas üksikasjalik kasutusjuhend. Seda peab olema võimalik saada 
hollandi, inglise, prantsuse ja saksa keeles ning see peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: 

a) aktiveerimine ja toimimine, 

b) hooldus ja teenindus, 

c) üldised ohutuseeskirjad. 

Artikkel 2.05 

Paigaldus ja toimimiskatse 

1. Paigaldus, asendamine ja toimimiskatsed peavad vastama V osas esitatud nõuetele”. 

2. Paigalduse suund kiilujoone suhtes peab olema näidatud pöördekiiruse näituri 
anduriüksusel. Vähima tundlikkuse tagamiseks laeva muu tavapärase liikumise suhtes peab 
olema koostatud paigaldusjuhend. 
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3. peatükk 

MINIMAALSED TOIMIVUSNÕUDED PÖÖRDEKIIRUSE NÄITURITELE 

Artikkel 3.01 

Pöördekiiruse näituri töövalmidus 

1. Külmkäivituse puhul peab pöördekiiruse näituri olema täielikult töövalmis nelja minuti 
jooksul ning toimima nõutud tolerantsi piires. 

2. Hoiatussignaal peab näitama pöördekiiruse näituri sisselülitamist. Pöördekiiruse näiturit 
peab saama samaaegselt jälgida ja käsitseda. 

3. Juhtmeta kaugjuhtimispuldid ei ole lubatud. 

Artikkel 3.02 

Pöördekiiruse näitamine 

1. Pöördekiirus peab olema näidatud lineaarselt gradueeritud skaalal, mille keskel on 
nullpunkt. Peab olema võimalik lugeda pöördekiiruse suunda ja ulatust vajaliku täpsusega. 
Nõelindikaatorid ja joongraafikud on lubatud. 

2. Näituriskaala peab olema vähemalt 20 cm pikk ning see võib olla ringikujuline või 
sirgjooneline. 

Sirgjoonelised skaalad võivad olla üksnes horisontaalsed. 

3. Üksnes numbriliste näiturite kasutamise ei ole lubatud. 
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Artikkel 3.03 

Mõõtekaugused 

Pöördekiiruse näituritel võib olla üks või mitu mõõteulatust. Soovitatavad on järgmised 
mõõteulatused: 

30°/minut 

60°/minut 

90°/minut 

180°/minut 

300°/minut 

Artikkel 3.04 

Näidatava pöördekiiruse täpsus 

Näidatav pöördekiirus ei tohi erineda rohkem kui 2% mõõdetavast maksimumväärtusest või rohkem 
kui 10% tegelikust väärtusest, olenevalt kumb neist on suurem (vt liidet). 

Artikkel 3.05 

Tundlikkus 

Toimimislävi peab olema võrdne või väiksem nurkkiiruse muutusest, mis võrdub 1%-ga näidatud 
väärtusest. 
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Artikkel 3.06 

Toimimise seire 

1. Kui pöördekiiruse näitur ei tööta nõutud täpsusega, peab see olema näidatud. 

2. Kui kasutatakse güroskoopi, peab näitur näitama igat güroskoobi pöördekiiruse kriitilist 
langust. Güroskoobi pöörlemiskiiruse langus on kriitiline, kui see vähendab täpsust 10% 
võrra. 

Artikkel 3.07 

Mittetundlikkus laeva muu tavapärase liikumise suhtes 

1. Laeva rullamine kuni 10° pöördekiirusel kuni 4° sekundis ei tohi põhjustada lubatud 
tolerantse ületavaid mõõtmisvigu. 

2. Mõjutused, mis võivad tekkida näiteks ankurdamise ajal, ei tohi põhjustada lubatud 
tolerantse ületavaid mõõtmisvigu. 

Artikkel 3.08 

Mittetundlikkus magnetväljade suhtes 

Pöördekiiruse näitur ei tohi olla tundlik laevas tüüpiliselt esinevate magnetväljade suhtes. 

Artikkel 3.09 

Lisanäiturid 
Lisanäiturid peavad vastama kõikidele pöördekiiruse näituritele kohaldatavatele nõuetele. 
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4. peatükk 

MINIMAALASED TEHNILISED NÕUDED PÖÖRDEKIIRUSE NÄITURITELE 

Artikkel 4.01 

Toimimine 

1. Kõik juhtimisseadised peavad olema korraldatud nii, et nende toimimise ajal kogu info oleks 
nähtav ning oleks võimalik laeva radari abil takistamatult juhtida. 

2. Kõikidel juhtimisseadistel ja näituritel peab olema mittepimestav valgusallikas, mis sobib 
kõikide ümbritseva keskkonna valgustustingimustega ja mida on võimalik reguleerida 
sõltumatu juhtimisseadise abil nullasendisse. 

3. Juhtimisseadiste kasutamisel peab nende liigutamisel paremale või üles olema muutujatele 
positiivne mõju ning liigutamisel vasakule ja alla olema negatiivne mõju. 

4. Kui kasutatakse surunuppe, peab olema võimalik puudutuse abil nende asukohta kindlaks 
määrata ning neid kasutada. Nende väljalülitamine peab ka olema selgelt tunnetatav. 

Artikkel 4.02 

Summutusseadised 

1. Andursüsteemi tuleb summutada kriitiliste väärtuste puhul. Summutuskonstant (63% 
piirväärtusest) ei tohi ületada 0,4 sekundit. 

2. Näitur tuleb summutada kriitiliste väärtuste puhul. 

Lubatud on reguleerimisvõimalus summutamise suurendamiseks. 

Summutuskonstant ei tohi mitte mingil juhul olla üle viie sekundi. 
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Artikkel 4.03 

Lisaseadmete ühendamine 

1. Kui pöördekiiruse näiturit saab ühendada lisanäituritega või sarnaste seadistega, peab 
pöördekiiruse näiturit saama kasutada elektrilise signaali andjana. 

Pöördekiiruse näitur peab olema pidevalt ühendatud läbi galvaanilise isolaatori ning talle 
vastav analoogpinge peab olema 20 mV/kraad ± 5% ja maksimaalne sisetakistus 100 oomi. 

Polaarsus peab olema positiivne, kui laev pöördub tüürpoordi ja negatiivne, kui laev 
pöördub pakpoordi. 

Toimimislävi ei tohi olla kõrgem kui 0,3°/minut. 

Nulli viga ei tohi ületada 1° minuti kohta temperatuuril 0°C kuni 40°C. 

Kui näitur on sisse lülitatud ja liikumine andurit ei mõjuta, ei tohi väljundsignaali 
parasiitpinge, mõõdetuna madala läbilaskvusega filtri pääsuribaga 10 Hz, olla suurem 
kui 10 mV. 

Pöördekiiruse signaal tuleb vastu võtta ilma täiendava summutamiseta, mis ületaks 
artikli 4.02 lõikes 1 sätestatud piire. 

2. Olemas peab olema häirelüliti. Näituril peab olema galvaaniliselt isoleeritud lüliti. 

Väline häire peab vallanduma kontaktide sulgumisega: 

a) kui pöördekiiruse näitur on lahti ühendatud või 

b) kui pöördekiiruse näitur ei toimi või 

c) kui käitamise juhtimisseadis on reageerinud ülemäärasele veale artikli 3.06 kohaselt. 
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5. peatükk 

PÖÖRDEKIIRUSE NÄITURITE KATSETINGIMUSED JA -MENETLUSED 

Artikkel 5.01 

Ohutus, koormustaluvus ja häired 

Toidet, ohutust, laevade seadmete poolt tekitatavaid vastastikuseid häireid, kompassi ohutut kaugust, 
ilmastikukindlust, mehaanilist tugevust, keskkonnamõjusid ja kuuldavaid müraemissioone tuleb 
katsetada IEC väljaande 945 “Navigeerimisseadmete üldnõuded” kohaselt. 

Artikkel 5.02 

Parasiitemissioonid ja elektromagnetiline ühilduvus 

1. Parasiitemissioone tuleb mõõta vastavalt IEC väljaande 945 “Navigeerimisseadmete häired” 
sagedusulatusele 30–2000 MHz. 

Artikli 2.02 lõike 1 nõudeid tuleb järgida. 

2. Artikli 2.02 lõike 2 nõudeid elektromagnetilise ühilduvuse kohta tuleb järgida. 

Artikkel 5.03 

Katsemenetlus 

1. Pöördekiiruse näiturid tuleb kasutusele võtta ja katsetada nominaalsete ja piirtingimuste 
juures. Seoses sellega tuleb tööpinge ja keskkonnatemperatuuri mõju katsetada ettenähtud 
piirväärtusteni. 
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Lisaks tuleb kasutada raadiosaatjaid maksimaalsete magnetväljade loomiseks näiturite 
läheduses. 

2. Lõikes 1 kirjeldatud tingimustel peavad näituri vead jääma liites esitatud tolerantside 
piiridesse. 

Kõiki teisi nõudeid tuleb järgida. 
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Liide 
Joonis 1: Pöördekiiruse näiturite näiduvigade maksimaalsed tolerantsid 

 

Mõõdetud väärtuse %na 
väljendatud näidatud 
väärtuse suhteline erinevus 

Pöördekiiruse suhteline 
näitur %na 
maksimummäärast 
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V osa 

Siseveelaevadel kasutatavate radarseadmete ja pöördekiiruse  

näiturite paigaldus- ja toimivuskatsetele esitatavad nõuded 

Sisukord 

Artikkel 1 Nõuete eesmärk 

Artikkel 2 Seadme tunnustamine 

Artikkel 3 Volitatud spetsialiseerunud ettevõtted 

Artikkel 4 Nõuded laeva elektrivarustusele 

Artikkel 5 Radariantenni paigaldamine 

Artikkel 6 Kuvariüksuse ja juhtimisüksuse paigaldamine 

Artikkel 7 Pöördekiiruse näituri paigaldamine 

Artikkel 8 Asendiandurite paigaldamine 

Artikkel 9 Paigaldus- ja toimivuskatse 

Artikkel 10 Paigaldus- ja toimivustunnistus 

Liide 

Radarseadmete ja pöördekiiruse näiturite paigaldus- ja 

toimivustunnistuse näidis 
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Artikkel 1 

Nõuete eesmärk 

Käesolevate nõuete eesmärk on tagada, et ühenduse siseveeteedel ohutu navigeerimise huvides 
navigeerimiseks kasutatavad radarseadmed ja pöördekiiruse näiturid oleksid paigaldatud optimaalsete 
tehniliste ja ergonoomiliste standardite kohaselt ning et paigaldamisele järgneks toimivuskatse. 
Käesolevate sätete tähenduses peetakse sisevete ECDIS-seadmeid, mida võib kasutada 
navigeerimiseks, navigeerimiseks kasutatavateks radarseadmeteks. 

Artikkel 2 

Seadme tunnustamine 

Ühenduse veeteedel radari abil navigeerimiseks on lubatud paigaldada üksnes käesoleva direktiivi ja 
Reini laevasõidu keskkomisjoni kohaldatavate sätete kohaselt tunnustatud ning tunnustusnumbrit 
kandvaid seadmeid. 

Artikkel 3 

Volitatud spetsialiseerunud ettevõtted 

1. Radarseadmete ja pöördekiiruse näiturite paigaldust, asendamist, remonti või hooldust 
võivad teha üksnes spetsialiseerunud ettevõtted, kes on selleks artikli 1 kohaselt pädeva 
asutuse poolt volitatud. 

2. Pädev asutus võib volituse anda teatud ajavahemikuks ning ta võib selle igal ajal ära võtta, 
kui artikli 1 tingimused enam ei ole täidetud. 

3. Pädev asutus peab viivitamata teatama tema poolt volitatud spetsialiseerunud ettevõtjatest 
komiteele. 
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Artikkel 4 

Nõuded laeva elektrivarustusele 

Kõikidel radarseadmete ja pöördekiiruse näiturite toitekaablitel peavad olema eraldi ohutusseadised 
ja võimaluse korral ka veakaitsed. 

Artikkel 5 

Radariantenni paigaldamine 

1. Radariantenn peab olema paigaldatud võimalikult lähedale vööri-ahtriliinile. Antenni 
läheduses ei tohi olla takistusi, mis põhjustaksid väärkajasignaale või soovimatuid varjusid, 
vajaduse korral tuleb antenn paigaldada ruhvile. Radariantenni monteerimine ja kinnitamine 
tööasendisse peab andma piisava stabiilsuse, mis on vajalik selleks, et radarseadmed saaksid 
töötada nõutud täpsuse piirides. 

2. Pärast seda, kui monteerimise nurgavead on parandatud ja seadmed on sisse lülitatud, ei tohi 
erinevus kursijoone ning vööri-ahtrijoone vahel olla suurem kui 1 kraad. 

Artikkel 6 

Kuvari- ja juhtimisüksuse paigaldamine 

1. Kuvariüksus ja juhtimisüksus peavad olema paigaldatud roolikambrisse nii, et radaripildi 
hindamine ning seadmete käitamine ei tekitaks raskusi. Radaripildi asimuutorientatsioon 
peab vastama keskkonna normaalsele olukorrale. Klambrid ja reguleeritavad konsoolid 
peavad olema tehtud nii, et neid oleks võimalik lukustada mis tahes vibratsioonivabasse 
asendisse. 

2. Radariga navigeerimise ajal ei tohi kunstlik valgustus peegelduda radarioperaatori suunas. 
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3. Kui juhtimisüksus ei ole kuvariüksuse osa, peab see olema ümbrises ning asuma 1 m 
kaugusel kuvariüksusest. Juhtmeta kaugjuhtimispuldid ei ole lubatud. 

4. Kui on paigaldatud lisanäiturid, peavad need vastama kõikidele navigeerimisradaritele 
kohaldatavatele nõuetele. 

Artikkel 7 

Pöördekiiruse näituri paigaldamine 

1. Andursüsteem peab olema paigaldatud võimalikult laeva keskele, horisontaalasendisse ning 
laeva vööri-ahtrijoonega kokkulangevalt. Paigalduskoht peab olema nii palju kui võimalik 
vibratsioonivaba ning võimalikult väikeste temperatuurikõikumistega. Kui võimalik, peab 
pöördekiiruse näitur olema paigaldatud radari kuvari kohale. 

2. Kui on paigaldatud lisanäiturid, peavad need vastama kõikidele pöördekiiruse näituritele 
kohaldatavatele nõuetele. 

Artikkel 8 

Asendiandurite paigaldamine 

Asendiandurid (näiteks DGPS antenn) peavad olema paigaldatud nii, et oleks tagatud nende 
võimalikult täpne töö ning et neid võimalikult vähe mõjutaksid laeva tekiehitised ning saatjad. 
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Artikkel 9 

Paigaldus- ja toimivuskatse 

Enne kui seadmed lülitatakse sisse esimest korda pärast paigaldamist või laeva kontrollimistunnistuse 
uuendamist või pikendamist (välja arvatud see, mis artikli 2.09 lõike 2 kohaselt II lisas on sätestatud), 
samuti pärast laeva igasugust muutmist, mis tõenäoliselt võib mõjutada seadmete töötingimusi, peab 
pädev asutus või artikli 3 kohaselt volitatud ettevõtja läbi viima paigaldus- ja toimivuskatsed. Selleks 
peavad olema täidetud järgmised tingimused: 

a) elektrivarustusel peab olema eraldi ohutusseadis; 

b) tööpinge peab olema tolerantsi piires (III osa artikkel 2.01). 

c) kaablid ning nende paigaldus peavad vastama II lisa sätetele ning vajaduse korral ka ADNR-
le; 

d) antenni pöördekiirus peab olema vähemalt 24 pööret minutis; 

e) antenni läheduses ei tohi olla navigeerimist raskendavaid takistusi; 

f) antenni ohutuslüliti peab olema töökorras; 

g) kuvariüksuse, pöördekiiruse näiturite ning juhtimisüksuste korraldus peab olema 
ergonoomiline ja kasutajasõbralik; 

h) radariseadme kursijoon ei tohi laeva vööri- ja ahtrijoonest rohkem kui 1 kraad kõrvale 
kalduda; 

i) kauguste ning peilingukuvade täpsus peavad vastama nõuetele (mõõtmised teadaolevaid 
objekte kasutades); 

k) lineaarsus peab väikeste kauguste puhul olema korrektne; 

l) kuvatav minimaalane kaugus peab olema 15 meetrit või vähem; 

m) pildi keskpunkt peab olema nähtav ning selle läbimõõt ei tohi olla üle 1 mm; 
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n) Ei tohi olla peegeldustest põhjustatud väärkajasignaale ning soovimatuid varje kursijoonel 
või siis ei tohi need halvendada navigeerimise ohutust; 

o) Veepinna ja sademete peegeldushäirete summutajad (STC ja FTC) ja nendega seotud 
juhtimisseadised peavad töötama korrektselt; 

p) võimenduse reguleerimine peab toimima nõuetekohaselt; 

q) fookus ja pildi piiritlemine peavad olema korrektsed; 

r) laeva pööramissuund peab olema selline, nagu on näidatud pöördekiiruse näituril ning 
nullpunkt otseliikumisel peab olema korrektne; 

s) radarseadmed ei tohi olla tundlikud laeva raadiosaatjate suhtes või muude laeval olevatest 
allikatest tulevate häirete suhtes; 

t) radarseadmed ja/või pöördekiiruse näiturid ei tohi segada teisi laeval olevaid seadmeid. 

Lisaks sisevete ECDIS-e seadmete puhul: 

u) ei tohi kaarti mõjutav statistiline positsioneerimisviga ületada 2 m; 

v) ei tohi kaarti mõjutav statistiline faasinurga viga olla üle 1 kraadi 

Artikkel 10 

Paigaldus- ja toimivustunnistus 

Pärast artikli 8 kohase katse edukat sooritamist väljastab pädev asutus või volitatud ettevõja liite 
näidise kohase tunnistuse. See tunnistus peab alati laevas olema. 
Kui katsetingimused ei ole täidetud, koostatakse puuduste loetelu. Volitatud ettevõtja võtab sellisel 
juhul tunnistuse tagasi või saadab selle pädevale asutusele. 
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Liide 

Radarseadmete ja pöördekiiruse näiturite 

 paigaldus- ja toimivustunnistuse näidis 

Laeva tüüp/nimi: 
Laeva ametlik registreerimisnumber: 

Laeva omanik 

Nimi: 

Aadress: 

Telefon: 

Radarseadmed Number 

Tellimus nr Nimetus Tüüp Tunnistus nr Seerianumber 

     

Pöördekiiruse näiturid Number 

Tellimus nr Nimetus Tüüp Tunnistus nr Seerianumber 

     

Käesolevaga kinnitatakse, et eespool nimetatud laeva radarseadmed ja pöördekiiruse näiturid 
vastavad siseveelaevades kasutatavate radarseadmete ja pöördekiiruse näiturite paigaldus- ja 
toimivuskatse nõuetele. 

Volitatud ettevõtja 

Nimi:  

Aadress:  

Telefon: 

Pitser Koht Kuupäev 

Allkiri 

Tunnustanud asutus 

Nimi: 

Aadress: 

Telefon: 
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VI osa 

Näidisloetelu katseinstituutidest, tunnustatud  

seadmetest ja volitatud paigaldusettevõtjatest 

nii nagu see on esitatud IV ja V osas. 

 

A. PÄDEVAD KATSEASUTUSED 

vastavalt I osa artiklile 1.04 
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B. TUNNUSTATUD RADARSEADMED 

vastavalt IV osa artikli 1.06 lõikele 4 
 

 

 

 

 

 

Nr Tüüp  Tootja  Omanik  Tunnustamise kuupäev ja riik  Tunnustus nr Dok. nr 
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C. TUNNUSTATUD PÖÖRDEKIIRUSE NÄITURID 

vastavalt IV osa artikli 1.06 lõikele 4 

 

 

 

 

 

 

Nr Tüüp Tootja Omanik Tunnustamise kuupäev ja riik Tunnustus nro Dok. nr 
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D. RADARSEADMEID JA PÖÖRDEKIIRUSE  

NÄITUREID PAIGALDAMA VÕI ASENDAMA  

VOLITATUID ERIETTEVÕTTED 

vastavalt V osa artiklile 3 

 
 

NB: 4. tulba tähed viitavad punkti B 1. tulba nimetusele (radarseadmed) ja punkti C 1. tulba 
nimetusele (pöördekiiruse näiturid). 

 Ettevõtja Aadress Tunnustatud seadmete tüübid, mis on 
loetletud 1. tulbas 
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_____________________ 

 

NÕUKOGU PÕHJENDUSED 
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I. Sissejuhatus 

 

Komisjon esitas 1997. aasta detsembris ettepaneku nõukogu direktiiviks, millega muudetakse 

4. oktoobri 1982. aasta direktiivi 82/714/EMÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade 

tehnilised nõuded. Ettepaneku eesmärgiks on viia vastavusse Reini laevaliiklust reguleerivate 

standardite tehnilised nõuded, et luua kogu Euroopa veeteede võrgustiku ühtne skeem. 

Euroopa Parlament võttis esimesel lugemisel 20. oktoobril 1998 vastu mitmed muudatused. 

Õiguslikku alust muudeti 1. mail 1999 pärast Amsterdami lepingu jõustumist, millega 

kehtestatakse kaasotsustamismenetlus transpordisektoris. Euroopa Parlament kinnitas 

16. septembril 1999 oma esimesel lugemisel vastu võetud arvamuse. 

Nimetatud arenguid silmas pidades esitas komisjon 2000. aasta juulis muudetud ettepaneku, 

mis koosneb esialgse ettepaneku osadest, millesse on Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekute alusel sisse viidud muudatused. 

Töö nimetatud ettepanekuga nõukogu organites seisis pikka aega seoses küsimusega 

võimaldada veesõidukitele ühenduse tunnistuste väljastamine Reinil liiklemiseks. Selline 

võimalus oli varem Reini laevaliikluse keskkomisjoni (CCNR) kehtestatud eeskirjade alusel 

välistatud, aga olukord muutus, kui CCNR võttis 27. novembril 2002 vastu Mannheimi akti 

muudatuse (lisaprotokolli 7), millega kehtestatakse õiguslik alus laevaliikluseks Reinil 

tunnistuste alusel, mille ei ole väljastanud CCNR, vaid muud organid nagu näiteks Euroopa 

Ühendus. Pärast lisaprotokolli ratifitseerimist kõigi viie CCNRi osalisriigi poolt jõustus see 

1. detsembril 2004. 
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Seda arengut silmas pidades oli võimalik taasalustada teksti läbivaatamist ning nõukogu 

jõudis 10. detsembril 2004 osalisele poliitilisele kokkuleppele direktiivi eelnõu regulatiivosa 

suhtes. Mõned kuud hiljem jõudsid nõukogu organid kokkuleppele samuti lisade teksti suhtes. 

 

Pärast kogu teksti viimistlemist õiguskeele ekspertide poolt võttis nõukogu 23. veebruaril 

2006. aastal vastu oma ühise seisukoha. Nimetatud seisukoha vastuvõtmisel võttis nõukogu 

arvesse Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel esitatud arvamust. 

 

Nõukogu võttis samuti arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust. 

 

 

II. Ühise seisukoha analüüs 

 

Nõukogu pidas võimalikuks nõustuda komisjoni ettepaneku põhisuundadega. Mõnedes 

punktides otsustas nõukogu siiski teksti muuta, eelkõige selleks, et teha see selgemaks, 

lihtsamaks ja arusaadavamaks. 

 

Kõige olulisem muudatus on seotud artikliga 3 seoses tunnistuse omamise kohustusega. 

Nimetatud artikli tekst, mis kehtestab ühenduse sõidukõlblikkuse tunnistuste võrdväärsuse 

CCNRi väljastatud tunnistustega, on komisjoni ja CCNRi liikmesriikide vaheliste põhjalike 

ettevalmistavate arutelude tulemuseks. Nimetatud artikkel on direktiivi põhialuseks, kuna 

sellega tagatakse, et direktiivi alusel väljastatud tunnistused annavad sarnaselt CCNRi 

väljastatud tunnistustega õiguse liiklemiseks Reinil. 

 

Teatavatele tsoonidele täiendavate või vähendatud tehniliste nõuete kehtestamist käsitlevat 

artiklit 5 on muudetud ja selles on võetud arvesse mõnede liikmesriikide soovi teha 

võimalikuks loobuda II lisa peatüki 24a sätete kohaldamisest juhul, kui nende kohaldamine 

põhjustaks kehtivate siseriiklike ohutusnõuete vähendamist. 
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Adressaate käsitlevas artiklis 27 muudeti teksti selliselt, et direktiiv on suunatud ainult neile 

kolmeteistkümnele liikmesriigile, kellel on artikli 1 lõikes 1 osutatud siseveeteid. 

 

Teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige CCNRi töö tulemusel saavutatud tehnilist 

progressi ja arenguid silmas pidades on ühenduse ja selle liikmesriikide asjatundjatest ning 

CCNRi ja selle liikmesriikide asjatundjatest koosnevas rühmas uuesti koostatud mahukad 

lisad. Menetluse käigus liideti tekstile kolm uut lisa, mis on hetkel numbritega 7, 8 ja 9. 

 

 

III. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

 

Komisjon võttis oma muudetud ettepanekus arvesse peaaegu kõiki Euroopa Parlamendi 

esimese lugemise muudatusettepanekuid; vt muudetud ettepaneku seletuskiri, lk 2 ja 3. 

 

Nõukogu, töötades komisjoni muudetud ettepaneku alusel, järgis täielikult komisjoni 

lähenemist ja võttis komisjoniga sarnaselt Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute suhtes 

positiivse hoiaku. 

 

 

IV. Järeldus 

 

Nõukogu on arvamusel, et ühise seisukoha tekst on asjakohane ja tasakaalustatud. Euroopa 

Parlamendi esimesel lugemisel esitatud muudatusettepanekute osas on nõukogu seisukohal, et 

kõnealuseid ettepanekuid on peaaegu täielikult arvestatud, veidi on muudetud vaid sõnastust. 

Nõukogu arvab seetõttu, et ühise seisukoha sellise sõnastusega on parlamendi 

muudatusettepanekute eesmärk saavutatud. 

 

_________________ 
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4. oktoobri 1982. aasta direktiivi 82/714/EMÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade 
tehnilised nõuded [esimene lugemine] 
– Vastuvõtmine (ÕA + A) 
a) ühine seisukoht 
b) nõukogu põhjendused 
– Avaldused 

 
Komisjoni ühepoolne avaldus 

 

Käesoleva direktiivi rakendamisel kohustub komisjon tegema tihedat koostööd Reini navigatsiooni 
keskkomisjoniga (CCNR) nii seoses lisade kohandamisega kui ka seoses direktiivi kohaldamisega 
liikmesriikides, ning võtma arvesse kõiki Reini navigatsiooni keskkomisjon sellekohaseid algatusi. 

 

Saksamaa ühepoolne avaldus 

 

Viidates komisjoni avaldusele direktiivi eelnõu artikli 20 kohta, tõlgendab Saksamaa Liitvabariigi 
valitsus seda avaldust kui Euroopa Komisjoni ja Reini navigatsiooni keskkomisjoni vahelise 3. 
märtsi 2003. aasta koostöölepingu kohaldamist. 
 

________________________ 
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KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta, 

mis käsitleb siseveelaevade tehniliste nõuete kehtestamist ja nõukogu direktiivi 
82/714/EMÜ tühistamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

vastuvõtmist 
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1997/0335 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta, 

mis käsitleb siseveelaevade tehniliste nõuete kehtestamist ja nõukogu direktiivi 
82/714/EMÜ tühistamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

vastuvõtmist 

1. TAUST 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku edastamise kuupäev 
(dokument KOM(1997) 644(lõplik) – 1997/0335 (COD): 

 
9. detsember 1997 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 25. märts 1998 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 20. oktoober 1998 

Transpordisektori kaasotsustamismenetluse kehtestava Amsterdami 
lepingu jõustumisele järgnev õigusliku aluse muutumine: 

 
1. mai 1999 

Esimesel lugemisel vastuvõetud Euroopa Parlamendi arvamuse 
kinnitamine: 

 
16. september 1999 

Muudetud ettepaneku esitamine kuupäev:  
(dokument KOM(2000) 419(lõplik)): 

 
19. juuli 2000 

Direktiivi eelnõu regulatiivosa käsitlev nõukogu osaline poliitiline 
kokkulepe: 

 
9. detsember 2004 

Ühisseisukoha vastuvõtmine: 23. veebruar 2006 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Komisjoni muudatusettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. oktoobri 1982. aasta direktiivi 82/714/EMÜ, 
millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, püütakse kohandada ühenduse 
tehnilisi nõudeid Reini jõel navigeerimise kõrgematele standarditele, et luua kogu Euroopa 
veeteede võrgustiku ühtne kava. Samuti peaks see tulevikus lihtsustama kõnealuste tehniliste 
nõuete kohandamist komiteemenetluse korras, pidades silmas tehnika arengut ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige Reini jõel navigeerimise keskkomisjoni (CCNR), 
tööst tulenevaid arenguid. 
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Siseturu ja kõigil Euroopa Liidu siseveeteedel vaba navigeerimise arengu tõttu on vaja 
tehniliste ja ohutusnõuete ühtlustamist või kohandamist kõrgeimate standarditega. See 
soodustab nii kaupade vaba liikumist kui ka kõrgeid ohutus-, keskkonna- ja sotsiaalseid 
standardeid. Samal ajal parandab tehniliste nõuete ühtlustamine ja sertifikaatide vastastikune 
tunnustamine ausa konkurentsi tingimusi ja loob võrdsed võimalused siseveetranspordi ühtsel 
turul. 

3. KOMMENTAARID ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

1999.–2004. aastal jäid arutlused nõukogus pooleli, kuna tõstatus küsimus Reinil 
navigeerimise võimaldamisest ühenduse sertifikaadiga laevadele. Algselt ei olnud Reini 
laevaliikluse muudetud konventsiooniga lubatud mujal kui Reini-äärsetes riikides ja Belgias 
välja antud sertifikaatide tunnustamine, see olukord muutus eespool nimetatud konventsiooni 
lisaprotokolli nr. 7 vastuvõtmise ja jõustumisega 1. detsembril 2004. aastal. Kui oli loodud 
õiguslik alus muude kui Reini-äärsete riikide ja Belgia asutuste välja antud sertifikaatide 
tunnustamiseks, suutis nõukogu saavutada osalise poliitilise kokkuleppe direktiivi eelnõu 
regulatiivosa kohta ning mitu kuud hiljem ka lisade teksti kohta.  

Nõukogu nõustus üldjoontes komisjoni ettepanekuga, kuigi muutis veidi mõne artikli teksti 
selguse huvides või teatavate liikmesriikide poolt esile toodud probleemide arvessevõtmiseks. 
Komisjon on arvamusel, et kõnealuste muudatustega ei muudeta ettepaneku eesmärke. 

Käesolev ühisseisukoha tekst ei kajasta mitte ainult nõukogu praegust seisukohta, vaid 
hõlmab ka peaaegu kõiki parlamendi esimesel lugemisel tehtud muudatusi. 

Enamik muudatustest on vormilised ning nendega asendatakse mõnikord sõnu, lauseid, 
lõikeid või artikleid. Näiteks võeti üle parlamendi muudatus, mille kohaselt asendatakse 
kindlaksmääratud tähtpäev, millal liikmesriigid peavad rakendama direktiivi täitmiseks 
vajalikke sätteid, kõnealuse tähtpäeva määratlusega avaldamispäeva suhtes. Seepärast on 
artikli 3 lõike 1 punkti a, artikli 5 lõike 5 punkti a, artikli 8 lõigetesse 1 ja 2, artikli 13 
lõigetesse 2 ja 3, artiklitesse 22, 23 ja 25 ning samuti lisadesse lisatud viide direktiivi 
jõustumise kohta.  

Arvestades, et tehnika areng ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide, eelkõige Reini jõel 
navigeerimise keskkomisjoni tööst tulenevad arengud ei peatunud ajal, mil direktiiv oli 
„külmutatud“, töötas ELi liikmesriikide, Reini jõel navigeerimise keskkomisjoni ja Euroopa 
Komisjoni ekspertide ühine töörühm pidevalt alates 2002. aastast, et kohandada direktiivi 
mahukaid tehnilisi lisasid. Selle tegevuse käigus lisati teksti kolm uut lisa (lisad 7, 8 ja 9). 
Nõukogu lülitas selle töö tulemuse ühisseisukohta.  

Nõukogu nõustus ka komisjoni muudetud ettepanekust ülevõetud parlamendi muudatusega, 
mille kohaselt lisatakse definitsioonide loetelus (II lisa, I osa 1. peatükk, artikkel 1.01, 19. 
jagu) viide reisipurjelaevadele. Samuti lisati direktiivi II lisasse eespool nimetatud ekspertide 
rühma välja töötatud uus peatükk reisipurjelaevade kohta (II lisa, II osa, 15a peatükk). 

Nõukogu tehtud muudatuste arv on piiratud ning muudatusi võib lugeda komisjoni esialgse 
ettepaneku ning muudetud ettepaneku eemärkidele vastavateks. 

(1) Kõige olulisemalt muudeti artiklit 3, kus käsitletakse sertifikaadi olemasolu 
kohustust. Kõnealuse artikli tekst, kus sätestatakse direktiivi II lisas määratletud 
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tehniliste nõuete ja Reini laevaliikluse muudetud konventsiooni kohaldamisel 
sätestatud tehniliste nõuete samaväärsus, on Euroopa Komisjoni ja Reini jõel 
navigeerimise keskkomisjoni kuuluvate ELi liikmesriikide põhjalike ettevalmistavate 
arutelude tulemus. Kõnealune artikkel moodustab direktiivi nurgakivi, kuna sellega 
tagatakse, et Reini jõel navigeerimise õigus kõnealuse ühenduse direktiivi alusel 
välja antud sertifikaatidega on samaväärne Reini-äärsetes riikides ja Belgias välja 
antud sertifikaatidega.  

(2) Komisjon toetab teatavatele aladele kehtivaid täiendavaid või vähendatud tehnilisi 
nõudeid käsitleva artikli 5 muutmist, mille puhul võeti arvesse mõnede liikmesriikide 
soovi võimaldada mitte kohaldada II lisa 24a peatüki üleminekusätteid juhtudel, kui 
nende kohaldamine vähendaks olemasolevaid siseriiklikke ohutusnorme. 

(3) Komiteemenetlust käsitlevat artiklit 19 muudeti, et järgida komiteemenetluse 
üldreegleid vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 3 ja 7. 

(4) Nõukogu muutis ettepanekut vormiliselt niivõrd, et koostatakse uus versioon, millega 
asendatakse kehtiv direktiiv 82/714/EMÜ. See tähendab, et see sisaldab ka kõiki 
kehtiva direktiivi artikleid, mida ei muudetud, ning et tekstile lisati uus, direktiivi 
82/714/EMÜ asendamist käsitlev artikkel 25. 

(5) Uues, adressaate käsitlevas artiklis 27 muudeti teksti tagamaks, et direktiiv oleks 
suunatud ainult neile liikmesriikidele, kellel on siseveeteed vastavalt artikli 1 lõikele 
1. Komisjon saab kõnealuse piiranguga nõustuda. 

4. JÄRELDUS 

Eespool kirjeldatud põhjustel leiab komisjon, et 23.02.2006 nõukogus ühehäälselt 
vastuvõetud ühisseisukohaga ei muudeta komisjoni ettepaneku eesmärke ega lähenemisviisi 
ning komisjon saab seda toetada, eelkõige seepärast, et ühisseisukohaga võetakse 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekuid 
ning komisjoni muudetud seisukohta.  

5. KOMISJONI DEKLARATSIOON 

Ühisseisukoha vastuvõtmise puhul esitas komisjon ühepoolse deklaratsiooni (vt I lisa).  



 

ET 5   ET 

I LISA 

Komisjoni deklaratsioon 

Käesoleva direktiivi rakendamisel kohustub komisjon tegema tihedat koostööd Reini jõel 
navigeerimise keskkomisjoniga nii lisade kohandamisel kui ka direktiivi kohaldamisel 
liikmesriikide poolt, samuti võtma arvesse kõiki Reini jõel navigeerimise keskkomisjoni 
sellealaseid algatusi. 
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