
 

  

SUITSUEEMALDUSLUUGID 
 

Suitsu ja kuumust eemaldavate 
ventilatsioonisüsteemide 
ehk suitsueemaldusluukide eesmärk on 
tekitada ja säilitada tulekahju korral põranda 
kohale suitsuvaba kiht. Samaaegselt 
eemaldavad nimetatud süsteemid põlemise 
erinevates etappides tekkivaid kuumi gaase. 
Selliste süsteemide kasutamine suitsuvabade 
tsoonide loomiseks õhus hõljuva suitsukihi all 
on küllalt levinud kõikjal maailmas. 
Alljärgnevad suitsueemaldusluugid on 
kaheotstarbelised. Esimesel juhul (tulekahju 
korral 140:) toimub luugi täielik avanemine 
ning hoones tekib loomulik õhu väljatõmme, 
väljutades vingugaasid takistamatult ja 
kiiresti. Teisel juhul on võimalik kasutada 
luuke igapäevase ventilatsiooni tagamiseks 
(luugi avanemine 30:).  

EUROOPA STANDARD EN 12101-2 
 

Ülalmainitud standard kirjeldab suitsu ja 
kuumuse loomulikul teel ärajuhtimisel 
kasutatavate suitsuluukide parameetreid. 
Paigaldatavad suitsuluugid peavad olema 
testitud akrediteeritud laboratooriumites 
vastavalt nimetatud standardi lisadele, mille 
alusel määratakse suitsueemaldusluugile 
nõuded. Hoonetel kasutatavad 
suitsueemaldusluugid peavad olema 
varustatud nõuetekohase CE-märgistusega.  
 
 

MarTop suitsueemaldusluukide 
kasutusjuhend 
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1. Niiskuskindel vineer 9mm või kuumtsingitud terasleht 
0,7mm. 

2. Alusraami soojustus – kivivill Paroc või PIR plaat 
(70mm või 100mm) 

3. Luuk 
4. Luugi soojustus – polüuretaanplaat (100mm) 
5. Avamismehhanism 
6. Polüester pinnakattega kuumtsingitud terasleht 

0,5mm 
7. Keevitatav katusekattematerjal 
8. Olemasolev katusesoojustus 
9. Katuse kandekonstruktsioon 
10. Lineaarmootor (24V) 
11. Hinged ( 2-4 tk ) 

1. SUITSUEEMALDUSLUUGI PÕHIMÕTTELINE SKEEM 

2. SUITSUEEMALDUSLUUKIDE MÕÕDUD JA AERODÜNAAMIKA 

Suitsueemaldusluukide avade projekteerimisel hoonetele lähtuda antud tabelis välja toodud 
mõõtudest. Samuti arvestada paigaldusskeemidega ( joonis 2, joonis 3, joonis 4, skeem 1, skeem 2, 
skeem 3, skeem 4 ).  
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3. TRANSPORT JA TÕSTMINE 

Laadimiseks ja transportimiseks paigaldatakse suitsueemaldusluukidele transportjalad tänu   
millele on võimalik laadida neid üksteise peale. Eelpaigaldatud on alumine kandetala, kaane u-tala 
ja vastavalt tellimusele trellid ja trellide kinnitusklambrid. Mootor ja mootori ajam on koostatud ja 
seadistatud konkreetsele suitsueemaldusluugile. Trellide olemasolul on mootor ja ajam kinnitatud 
transportkinnitite abil trellide külge. Trellide puudumisel on mootor ja ajam võimalik saata eraldi 
alustel. 
Enne suitsueemaldusluukide mahalaadimist, tuleb veenduda transpordikahjustuste olemasolu 
puudumises. 
Peale mahalaadimist kinnitada saatelehel allkirjaga transpordikahjustuste puudumist. 
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Toodangu mahalaadimiseks kasutatakse üldijuhul kahveltõstukit. Samuti võib tõsta antud luuke ka 
koormarihmade abil.  
Rihmade paigaldusel tuleb olla tähelepanelik luugi kaane plekkide suhtes! 
Jälgida tuleb seda, et rihmadel ei oleks võimalik muljuda/kahjustada kaane veeplekke!  
Selle vältimiseks on soovitatav kasutada tõstmiseks näiteks distantstala, mis omakorda toob rihmad 
kaane plekkidest eemale.( vt. all olevat skeemi). 
Kui tegemist on kuppelluugiga (valguskupliga) (vt.alumist skeemi) , kehtib tõstmisel sama süsteem!  

Umbkaanega suitsueemaldusluuk 

Valguskupliga suitsueemaldusluuk 

Distantstala 

Tõsterihm 

Distantstala 

Tõsterihm 
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4. SUITSUEEMALDUSLUUKIDE PAIGALDUS 

Suitsueemaldusluukide paigaldajatel peab olema koolitusel  ja töökogemusel põhinev vastav pädevus. 
Suitsueemalsusluugid tuleb paigaldada vastavalt projektile. 
Luuke võib paigaldada lame- või kaldkatustele.  
 

NB! Kaldkatustele paigaldamisel harjaga paralleelselt tuleb jälgida, et luugi hinged asetseksid katuse 
kõrgemal poolel. Harjaga risti paigaldusel ei ole hingede poolsus oluline.   
Samuti võib paigaldada kõiki tüüpi luuke harjale.  
 
Silekatusega luugi võib paigaldada kaldega katusel harjaga paralleelselt hinged ülespoole. ( joonis 2.) .  

Joonis 2. Silekatusega paigaldus harjaga  paralleelselt 

Joonis 3. Viilkatusega paigaldus harja peale 

Viilkatusega suitsueemaldusluugi võib paigaldada paralleelselt harjaga sileda või vajadusel ka kaldega 

katusele, hinged ülespoole. 

Kui paigaldada viilkatusega luuk harjaga risti, ei ole hingede poolsus oluline. 

NB! Protaaniga kaetud luugid paigaldab klient vastavalt oma lahendusele!  



 

7 

Luugi paigaldamisel peab luugi kaane alumise serva kõrgus katusekatte pinnast (H1) olema minimaalselt 

400mm, et vältida lume kuhjumist selliselt, et luuk ei saa 140 kraadi avaneda. Luugi alusraami sisemise tunneli 

kõrgus koos luuki kandva kandva konstruktsiooniga (H) peab olema minimaalselt 600mm (vt. Joonis 4.). 

Joonis 4. Minimaalsed kõrgused 

 4.1. Ettevaatusabinõud paigaldusel  

Peale suitsueemaldusluugi paigaldamist tuleb koheselt paigaldada ka mootor koos ajamiga, et vältida 

kaane avanemist tuule mõjul. Vastasel juhul võib suitsueemaldusluuk muutuda kasutuskõlbmatuks. 

Mootori kinnitusmutrit ei tohi liigselt pingutada (piisab vastu keeramisest). Vastasel juhul ei pruugi kaas 

hakata korrapäraselt avanema. Elektritöid tohivad teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.   

4.2. Paigaldusskeemid 

Soojustuse pealne paigaldus.  
Ehitaja valmistab aluskasti katusele, millele on 
võimalik peale tõsta ja kinnitada 
suitsueemaldusluuk. Valmistatava alusraami mõõt 
peaks olema suitsueemaldusluugi mõõtudega 
sama. Enne suitsueemaldusluugi paigaldamist 
katusel olevale raamile, oleks soovitatav lasta 
katusele ehitatud raamile polüuretaanvahtu, et 
tagada omavahel ühendatavate detailide tihedus. 
Asetada suitsueemaldusluuk katuseraamile. 
Kinnitusplaatidega siduda omavahel 
suitsueemaldusluuk ja raam  kruvidega( kruvid 
valida vastavalt kinnitatavast materjalist).  
NB! Peale polüuretaanvahu laskmist tuleb 

paigaldada suitsueemaldusluuk maksimaalselt viie 

minuti jooksul. 

Skeem 1. Soojustuse pealne paigaldus 
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Betoonpaneelidele paigaldus.  
 
Antud paigalduse puhul on oluline, et 
betoonaluse ava mõõt oleks sama mis 
suitsueemaldusluugi sisemõõt. Enne 
suitsueemaldusluugi paigaldamist katusele oleks 
soovitatav lasta polüuretaanvahtu betoonaluse 
servadele (kuhu suitsueemaldusluuk peale tuleb), 
et tagada aluspinna ja suitsuluugi omavaheline 
tihedus. 
 NB! Peale polüuretaanvahu laskmist tuleb 

paigaldada suitsueemaldusluuk maksimaalselt viie 

minuti jooksul. Nurgikud kinnitada kruvidega/

tüüblitega ( kruvid/tüüblid valida vastavalt 

kinnitatavast materjalist). 

Skeem 2. Betoonpaneelidele paigaldus 

Metallkonstruktsioonile paigaldus 
 
Nimetatud paigalduse puhul „upub“ 
suitsueemaldusluuk vastavalt mõõtudele katuse 
sisse ja jääb kandma katuse 
kandekonstruktsioonile. Enne paigaldamist oleks 
soovitatav lasta polüuretaanvahtu katuse 
kandekonstruktsioonile ja seejärel tõsta 
suitsueemaldusluuk paika. NB! Peale 
polüuretaanvahu laskmist tuleb paigaldada 
suitsueemaldusluuk maksimaalselt viie minuti 
jooksul. Nurgikud kinnitada kruvidega/tüüblitega 
( kruvid/tüüblid valida vastavalt kinnitatavast 
materjalist). Olemasoleva katusesoojustuse ja 
suitsueemaldusluugi vahele jääv vahe oleks 
soovitatav täita polüuretaanvahuga.  

Skeem 3. Metallkonstruktsioonile paigaldus 

 10tk 

 
 

10tk 
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Pimeluukide (viil– ja silekatusega) paigaldusvõimalused viilkatusega hoonel 

Pimeluukide (viil– ja silekatusega) paigaldusvõimalused lamekatusega hoonel 
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Valguskuplitega suitsueemaldusluukide paigaldusvõimalused viilkatusega hoonel 

Valguskuplitega suitsueemaldusluukide paigaldusvõimalused lamekatusega hoonel 
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4.3. Paigaldus 

1) Suitsueemaldusluugid transpordiasendis 

2) Eemaldada traspordiks paigaldatud pakkelindid (tavaliselt 2tk).  
3) Seejärel tõsta suitsueemaldusluugid üksteise pealt ettevaatlikult maha. 
4) Tõsta suitsueemaldusluugid paigaldatava ava kõrvale. 
5) Seejärel eemaldada transportjalad (ühel luugil 4tk). Transportjalad on 
kinnitatud naeltega. Nende eemaldamiseks võib kasutada sõrgkangi. 

6)  Valmistada katusel olevad avad ette (vasatavalt paigaldusele), (polüuretaanvaht). 
7)  Asetada suitsueemaldusluuk avasse.  
8)  Kinnitada suitsueemaldusluuk vastavalt (nurgik, kinnitusplaat). 
9)  Paigaldada mootor koos ajamiga 

Ava kaas, eemalda avamismehanismi mootori juurest mutter. Paigalda mootor alumise kandetala 

külge. Avamismehhanismi ülemine kinnitus kinnitada kaane küljes asuva u-tala külge. Kinnita ka 

turvatross.  

Mutreid pole vaja lõpuni kinni keerata, piisab vastu keeramisest. 
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Sulge kaas, kasutades näiteks akutööriista akut (kuni 24V). Sulgemisel jälgi, et kaas sulguks täielikult 
Vajadusel reguleeri mootori töökäiku keermelatil asuvate mustade plastpuksidega. 
NB! Eelnevalt keera lahti fiksaatorkruvi, mis asub puksi küljel.  

10)Teostada vajalikud elektritööd vastavalt skeemile 
11)Paigaldada veeplekid või katusekattematerjal veetiheduse tagamiseks. 

4.4. Vajalikud tööriistad 

 Sõrgkang 

 Haamer 
 Akutrell + otsikute komplekt 

 Lööktrell 
 24V aku või akutrelli aku 

 Mutrivõtmed 2x 17mm ja 19mm 
 Koormarihmad/rihmad suitsueemaldusluugi tõstmiseks 

5. GARANTII 

Suitsueemaldusluukidele kehtib 2 aastane garantii, kui on täidetud kõik hooldusnõuded. 
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6. SUITSUEEMALDUSLUUKIDE HOOLDUS 

1. Üldnõuded 
 
1.1. Suitsueemaldusluukide veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb süsteemi 
regulaarselt hooldada ja kontrollida, tehes seda kohe paigaldustööde lõppedes, olenemata hoone 
asustatusest. 
1.2. Suitsueemaldusluukide kasutamise ja hoolduse eest vastutab selleks nimetatud isik. 
1.3. Objektil, kus on kasutusel suitsueemaldussüsteemid, tuleb valdajal tagada kehtiv hoolduslepingu 
olemasolu majandustegevuse registrisse kantud isikuga, kellel on vastav pädevus. 
1.4. Hooldaja nimi ja telefoninumber peavad olema juhtimiskeskuse juures nähtavad. 
1.5. Suitsueemaldussüsteemi omaniku ülesanded on: 
- tagada suitsueemaldussüsteemi jätkuv vastavus standardile EVS 919:2013+A1:2014; 
- määrata kindlaks tegutsemisprotseduurid erinevate juhtumite puhul ; 
- tagada töötajate väljaõpe; 
- säilitada suitsueemaldussüsteemi töökindlus; 
- kohandada suitsueemaldusluukide sobivus hoone otstarbe või planeeringu märkimisväärsete 
muutuste korral; 
- pidada päevikut ja registreerida selles kõik süsteemi mõjutavad sündmused; 
- tagada automaatne suitsueemalduluukide hooldus vastavalt standadile EVS 919:2013+A1:2014; 
- tagada suitsueemaldusluukide hooldus pärast rikke, tulekahju või muu sündmuse toimumist; 
- määrata üks või mitu füüsilist isikut ülalnimetatud punktides loetletud ülesannete 
täitmiseks ning registreerida need isikute nimed päevikus; 

2.  Hooldus 
 
2.1. Suitsueemaldussüsteemi omanik peab tagama süsteemi igapäevase vaatluse 
ning kvartaalse ja igaaastase hoolduse korraldamise. 
2.2. Igapäevasel vaatlusel tuleb: 
- kontrollida, et juhtimiskeskus näitab normaalolukorda, vastasel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja 
teatada sellest hooldusorganisatsioonile. Lisaks sellele tuleb kontrollida, et igal eelneval päeval poleks 
registreeritud rikketeadet. 
2.3. Kord kvartalis tuleb: 
- kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele; 
- kontrollida reservtoite akude mahtuvust; 
- kontrollida juhtimiskeskuse häire-, juhtimis- ja rikkefunktsioone; 
- kontrollida visuaalselt süsteemi seadmeid ja märkida niiskuse sattumistest seadmetesse; 
- teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mille on määratlenud paigaldaja, tarnija või tootja, ( v.t. p  8 „ 
Juhtimiskeskus SJM1000 kasutusjuhend“ ja p 7 „Juhtimiskeskuse SJM1000 testimine“); 
- hinnata süsteemi toimimise terviklikkust; 
- kindlaks teha mis tahes ehituskonstruktsioone, tegevusalasid, põlemiskoormuse väärtused, valgustust, 
seadmeid jne puudutavad muudatused, mis põhjustavad muudatuse hoone ohutusklasside 
klassifikatsioonis, et saaks teha vastavad süsteemitäiendused; 
- teha suitsutõkke läbiviikude ja avade kontrollid. 
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2.4. Kord aastas tuleb lisaks kord kvartalis kontrolltavale: 
- kontrollida iga anduri ja teabenupi tööd, (v.t p 9 „Juhtimiskeskus SJM1000 kasutusjuhend“ ja p 10 
„Juhtimiskeskuse SJM1000 testimine“); 
- kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult 
kaitstud; 
- kontrollida akude seisukorda; 
- kontrollida suitsueemaldusluukide tihedust ja vastavalt vajadusele tihendid uuendada; 
- kontrollida suitsueemaldusluukide hingede kinnitust ja luukide tihedust. Samuti kontrollida luukide 
kinnitusi avatud asendis, et võimalik tuulekoormus ei kisuks luuke kinnitusest lahti; 
- määrida kõiki liugpindu; 
- kontrollida suitsueemaldusluukide raamide seisukorda; 
- kontrollida avamisseadmete ülevaatusel üldseisukorda, mehaanilisi kinnitusi ja liikuvust. Tuleb tagada 
suitsueemaldusluukide avanemise piirliikumise summutus. 
- suitsueemaldusluukide elektriajamites tuleb kontrollida mootorite kinnitusi, mootorite 
funktsioneerimist testimisega ja elektriühendusi. 
2.5. Iga kvartaalse ja aastase hoolduse ja katsetuse tulemuste kohta peab hooldaja koostama akti, mis 
antakse suitsueemaldussüsteemi eest vastutsvale isikule.  
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