
Elektri/elektroonikaseadmete 
vastavushindamine
TAAVI LENTSO
TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET



Sisukord

CE-märgistus
Rakenduvad õigusaktid
Seadme turule laskmine
Vastavushindamise protseduur
 Tehniline dokumentatsioon



CE-märgistus (Conformité
Européene)

 CE-märgistus tootel tähistab, et seadme tootja on 
arvestanud kõigi seadmele rakenduvate direktiivide 
nõuetega

 CE-märgistuse paigaldamise ja kujundamise nõuded 
sätestab Euroopa Ühenduse määrus 765/2008 EÜ, mille 
kohaselt alljärgneva CE-märgistuse kujundi minimaalne 
lubatav kõrgus on 5 mm



CE-märgistuse probleeme

 CE-märgistus-vs-china-export



CE-märgistuse paigutus

 CE-märgistuse paneb tootja või tootja volitatud esindaja 
elektriseadmele või kui see ei ole võimalik 
(arvestatavatel tehnilistel või majanduslikel põhjustel), siis 
pakendile, kasutusjuhendile või garantiitõendile

 CE-märgistus pannakse elektriseadmele, selle pakendile 
või elektriseadmega kaasasolevale dokumendile 
nähtavalt, püsivalt  ja selgelt eristatavalt. 

 Elektriseadmele võib kanda ka muid märke, kuid sellised 
märgid ei tohi oma kuju ja suuruse poolest olla CE-
märgiga segiaetavad



Õigusaktid

• Toote nõuetele vastavuse seadus
• Jäätmeseadus
• Määrus „Elektriseadmele esitatavad ohutuse nõuded 

ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad 
elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja 
vastavushindamise kord“



Euroopa direktiivid

 2014/35/EL (endine 2006/95/EÜ) 
madalpingeelektriseadmed

 2014/30/EL (endine 2004/108/EÜ) elektromagnetilise 
ühilduvus

 2010/30/EL energiamõjuga toodete energia ja muude 
ressursside tarbimine ja märgistus

 2009/125/EÜ energiamõjuga toodete ökodisain
 2011/65/EL teatud ohtlike kemikaalide kasutamise 

piiramine elektri-ja elektroonikaseadmetes



Elektriseadme turule laskmine



Vastavushindamine

Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduur 
koosneb järgmistest toimingutest:
• tehnilise dokumentatsiooni koostamine;
• vastavusdeklaratsiooni koostamine;
• vastavusmärgi (CE-märk) paigaldamine



Vastavushindamise skeem



Tehniline dokumentatsioon
 Tehniline dokumentatsioon võimaldab hinnata elektriseadme 

nõuetele vastavust ja milles sisaldub:
 elektriseadme üldkirjeldus;
 põhilised elektriseadme kavandid, tootmisjoonised ning 

elektriseadme osiste, ahelate jne skeemid;
 vajalikud kirjeldused ja selgitused punktis 2 sätestatud 

kavandite, skeemide ning elektriseadme talitluse mõistmiseks;
 standardite loetelu, mida rakendati elektriseadme tootmisel 

kas osaliselt või täielikult, või muude meetmete loetelu elektri-
seadme nõuetele vastavuse tagamiseks kui standardeid ei 
rakendatud;

 konstrueerimisarvutused ja kontrollitulemused jne;
 katsetamisprotokollid (test reports);
 vastavusdeklaratsiooni koopia (Declaration of Conformity).



Vastavusdeklaratsioon/EC 
Declaration of Conformity (DoC)

 Elektriseadme vastavust kõigile asjakohastele nõuetele 
tõendatakse vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab 
tootja või tootja volitatud esindaja. 
Vastavusdeklaratsioon ei pea olema elektriseadmega 
kaasas.



Vastavusdeklaratsiooni sisu
Vastavusdeklaratsioon (Declaration of Conformity) peab 
sisaldama:
 tootja või tootja volitatud esindaja nime ja aadressi
 elektriseadme tehniline kirjeldust
 viiteid harmoneeritud standarditele või nende 

puudumisel standarditele, mille nõuetele elektriseade 
vastab

 vajadusel selgitusi erisuste kohta, mille nõuetele 
elektriseade vastab

 allakirjutanud isiku andmed
 vastavusmärgi paigaldamise aasta kaks viimast 

aastaarvu



EC-DECLARATION OF CONFORMITY
We affirm, that the electrical equipment manufactured by us fulfils the requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 
73/23/EEC, the Directive of Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC and the Amending Directive 93/68/EEC concerning 
these.
Name of manufacturer PC-Profi Ltd.
Contact information of the manufacturer Machine road 4, SO4 L52 London, GREAT BRITAIN

tel. (00) 123 4567, fax. (00) 123 4568, 
e-mail: mail@pc-profi.com

Description of the appliance Personal computer,
Case: “Greenline 230“, power: HiPower 230 ATX
mother board: ASUS 58X
In addition: various assortment of CE-marked units as DD, HD, CDD, 
CDDr&w, DVD, modem, Wave Table SB

Trade name, model and serial number of the appliance “RUNNER“, SG200-series
Serial number: date code-…
(e.g. 000204-32 = the 32nd unit that has been manufactured 4.2.2000), 
every unit’s assembly has been registered in our database.

Name, address, telephone- and fax number of the manufacturer’s 
authorised representative operating in the EEA-area.

- - -

The construction of the appliance is in accordance with the following harmonised standards:
LVD 2)
EN 60950:1992 + A1 and A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 + A11:1997,
Testing laboratory ELCHECK Ltd's (U.K.) certificate no AR2268-2 (4.12.1999)
For the product there has been collected a technical file, our document no. RT-SG2000 (28.12.1999)
EMC 3)
Emission: EN 55022:1994 + A1:1995 + A2:1997 (class B), (EN 60555-1987)
Immunity: EN 50082-1:1997
ESCAP A/S, Denmark, certificate no. TR991233Z (27.12.1999)
The conformity to mentioned standards of each manufactured unit is ensured accordind our quality control instructions PC-LVD-SQ2000 and PC-EMC-
SQ2000.
The appliance is CE-marked 2000.
London, 15th January 2000                                                         PC-Profi Ltd.

(Signature)
Ron Stevenson, product development manager



Märgistuse nõuded

Iga elektriseade peab olema varustatud:
 CE-märgiga (vastavusmärgiga)
 ohutuks kasutamiseks vajaliku teabega (pinge, võimsus, kaitseklass 

jms)
 tootja nime/kaubamärgiga ning maaletooja nimega 
 seerianumbri või muu identifitseerimist võimaldava teabega 
 energiamärgistusega teatud tüüpi seadmetel (elektrilambid, 

valgustid, suured kodumasinad, konditsioneerid, soojuspumbad, 
boilerid, tolmuimejad, telerid).



Energiamärgistuse nõuded

Energiamärgi kujundus ja seal olev teave sõltub elektriseadme liigist ja 
vastava EL määruse nõuetest. Näiteks lampide ja valgustite 
energiamärgistuse nõuded tulenevad EL määrusest 874/2012, 
tolmuimejate energiamärgistuse nõuded aga EL määrusest 665/2013.



Madalpingedirektiivi (LVD) 
kohaldusala

 Alalispingel 75 -1500 V
 Vahelduvpingel 50 – 1000 V
 Sisend/väljundpinge osas



Madalpingedirektiivi 
reguleerimisala välistused

 Plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavad  
elektriseadmed

 Meditsiiniseadmed
 Liftide elektriosad
 Elektriarvestid
 Pistikupesad ja pistikud
 Elektrikarjused
 Laevadel, õhusõidukites ja raudteel kasutatavad 

elektriseadmed



Komponendid ja 
vastavushindamine

 Komponente, mida on võimalik iseseivalt 
kasutada (nt trafod, muundurid, kaitselülitid) 
vajavad CE-märgistust, kuid komponendid mida 
ei ole tavapäraselt võimalik iseseivalt kasutada 
(nt kondensaatorid, takistid, pooljuhid jne) ei 
vaja.



Elektromagnetilise ühilduvuse 
direktiivi (EMC) erandid

 Seadmed mis on oma olemuselt passiivsed ( ei sisalda  
elektri/elektroonika komponente, mis tavatalitlusel ei 
tekita elektromagnetilisi häiringuid ning mille toimivus ei 
ole mõjutatav välistest häiringutest.

 Raadioamatööride aparatuur
 Lennundus
 Meditsiiniseadmed
 Liiklusvahendid
 Patareid, akud



RoHS direktiivi erandid

 Meditsiiniseadmed
 Militaarseadmed
 Päikesepaneelid
 Kosmosetehnika
 Suured tööstusseadmed
 Teatavad lambid (luminofoorid)
 Teadus-ja arendusseadmed



Tänan!
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