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Ralf Bauhaus BVFS ekspert 
 
Saksa Vabakutseliste Ekspertide Ühingu liige Düsseldorfis 
Registreeritud alljärgnevates tegevusvaldkondades: 
Elektriinstallatsiooni tehnika, elektromagnetkiirguse taluvus (EMV) ja ehitusbioloogia 
Ihlower Str. 58, 26632 Ihlow, tel 0700-11848400 [0,12 eurot/min kell 9.00 kuni 18.00] 
Era-aadress: Brahmstr. 2, 46395 Bocholt [0,06 eurot/min kell18.00 kuni 9.00] 
VDE liige, VDE = Elektrotehnika, Elektroonika ja Informatsioonitehnika Tehnilis-teaduslik Ühing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksperthinnang 
 
 

firma Caparol 
Deutsche Amphibolin-Werke GmbH  Co. KG 

Rossdörfer Str. 50, 64372 Ober-Ramstadt 
 
 

alljärgneva toote kohta: 
tehnilist madal- ja kõrgsageduslikku kiirgust summutav värv “ElektroShield” 

 
 
 
 
 
 

Mõõtmised eksperthinnangu koostamiseks viidi läbi: 
Katoliiklikus lasteaias 

Kindergartenstraße 1, 92361, Berngau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mõõtmiste läbiviimiseks kasutati alljärgnevalt nimetatud mõõteseadmeid: 
 
ABB M 5010 mõõteseade, vastavalt VDE normile Fa. GMC Instruments 
 
ABB Metrahit 29 S multimeeter, vastavalt VDE normile Fa. GMC Instruments 
 
EMT 3951 A Väljatugevuse mõõtur  Fa. Gigahertz Solutions 

(Sagedusala: 16,67 Hz kuni 400 000 Hz) 
 
HF 59 HF-analüsaator Fa. Gigahertz Solutions 
 (Sagedusala: 27 MHz kuni 2 500 MHz) 
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BGV = Kutseühingu eeskirjad 
DB = detsibell (summutusvõime) 
DIN = Saksa Normeerimisinstituut 
GUV = Kohalikud õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise eeskirjad 
HF = Kõrgsagedus 
Hz = hertz (vahelduvpinge võngete arv sekundis) 
NF = Madalsagedus 
RCD = Resudual current protective Devise (rikkevoolu kaitseseade, varem FI = rikkevoolu 

kaitselüliti) 
VDE = Elektrotehnika, Elektroonika ja Informatsioonitehnika Tehnilis-teaduslik Ühing. 
 
Vastavatele DIN VDE ja Euroopa normidele käesolevas eksperthinnangus teadlikult ei viidata, kuna iga 
elektritöid teostav erialafirma / elektrik on kohustatud  elektriseadme paigaldamisel / või muutmisel kinni 
pidama nimetatud ajamomendil kehtivatest normidest, direktiividest ja eeskirjadest. 
 
1. Elektromagnetkiirgust summutava värvi “ElektroShield” maandamine 

kaitsekontakti pistikupesa kaudu 
 
Kui elektromagnetkiirgust summutav värv kaitsekontakti pistikupesa kaudu (vt joonis 1 ja 2) 
maandada, peab elektripaigaldis olema kaitstud 10 mA või 30 mA (milliamprit) RCD 
kaitseseadmega. 
RCD kaitseseadmed vabastusvooluga 10 mA või 30 mA kaitsevad eluohtlike elektrilöökide ja 
põlengute eest, nende funktsiooniks on niisiis inimeste kaitse ning põlengute ärahoidmine. 
Kui inimese keha läbib ca 50 milliamprine elektrivool ja 230 voldine vahelduvpinge (50 Hz), võib 
elektrilöök olla surmav. Alates elektrivoolust tugevusega 100 mA võivad kergesti süttivad materjalid 
süttida ja tekitada põlengu. 
 
Näidis: Mingi seadme defekti või rikke tõttu liigub elektrivool “ElektroShield” värviga (toode juhib 
elektrit) kaetud seina. Kuna värvikiht on maanduslindi kaudu kaitsejuhi süsteemiga ühendatud, 
liigub elektrivool elektripaigaldiste potentsiaaliühtlustusseadme kaudu maapinda. 
Kui elektriseade on varustatud 30 mA või 10 mA RCD rikkevoolu kaitseseadmega, lülitab see, 
inimesi ohustamata, elektrivoolu välja. 
RCD rikkevoolu kaitseseadmeid tohib paigaldada vaid kvalifitseeritud elektrifirma, vastasel korral ei 
kehti tekkinud kahju korral kindlustuskaitse. 
Kui RCD kaitseseadet ei oleks eelnevalt sisse lülitatud, tekiks enne juhtmekaitselüliti või 
ülekoormuskaitse väljalülitamist oluliselt tugevam vool, millega kokkupuude osutuks kindlasti 
eluohtlikuks. 
Otseühendamisel potentsiaaliühtlustussüsteemiga (maandamine) tuleb kinni pidada nõuetest 
kaabli jämeduse suhtes vastavalt DIN VDE normidele (lisaks kasutada RCD kaitseseadet). 
Tehaste ja avalike asutuste elektriseadmeid / elektripaigaldisi tuleb seadusega ettenähtud korras 
kontrollida. Tähtajad on kindlaks määratud “BGV A3” ja “GUV VA3” eeskirjades. 
DIN VDE normide seaduslikkuse aluseks on kutseühingu ning kohalikud õnnetusjuhtumi vastu 
kindlustuse eeskirjad. 
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Joonis 1: Vasklindi paigaldamine ElektroShieldi maandamiseks. 

 
 
 
Joonis 2: Vasklindi ühendamine pistikupesa kaudu vooluvõrku. 
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2. Sissejuhatus tehniliselt tingitud elektriliste ja magnetiliste 
vahelduvväljade (madalsageduslikud) ja elektromagnetiliste väljade 
(kõrgsageduslikud) mõõtmiseks. 

 
Madalsagedus = 0,1 Hz kuni ca 10 000 Hz 
Enne madalsageduslike väljade mõõtmist peab maandus olema selleks sobiva mõõteriistaga 
vastavalt VDE eeskirjadele üle kontrollitud, tagamaks, et maandustakistus vastaks DIN VDE 
normidele. Liiga suure maandustakistuse korral saadakse mittevajalikud mõõtmistulemused. 
Vahelduvate elektriväljade kindlaksmääramisel väljatugevuse mõõturiga mõõdetakse 
maapotentsiaali suhtes, vahelduvate magnetväljade korral ei pea maa suhtes mõõtma, kuid võib. 
16,67 Hz sagedusega väljade põhjustajad:  rong, tramm jne 
50 Hz sagedusega väljade põhjustajad:   elektripaigaldised hoonetes, elektriseadmed, 
varjestamata juhtmed jne. 
Vahelduvaid elektriväljasid mõõdetakse voltides meetri kohta (V / m). 
Vahelduvaid magnetväljasid mõõdetakse nanoteslades (nT). 
 
Kõrgsagedus = alates ca 10 000 Hz kuni lõpmatuseni. 
Kõrgsageduse mõõtmisel tehakse vahet pulseerival kiirgusel ja pideval kiirgusel. 
Kõrgsageduslikud väljad läbivad esemeid, seinu ja teisi materjale. 
Kõrgsageduslike väljade mõõtur ei pea olema maandatud. 
Kõrgsageduslike väljade põhjustajad: traadita telefonid, mobiiltelefonid, raadiomastid, TV-
saatejaamad, radarseadmed jne. 
Elektromagnetväljasid mõõdetakse mikrovattides ruutmeetri kohta (µW / m2). 
 
3. Madal- ja kõrgsageduslike tehniliste väljade normatiivväärtused 

 
Tehniliste väljade orienteeruvad 
väärtused 
(ehitusbioloogiline elektrotehnika) 

Väljatugevuse 
ühik 

 
 

väike 

 
 

keskmine 

 
 

tugev 
Madalsageduslikud elektriväljad 50 
Hz (volti meetri kohta) 

 
V/m 

 
0,1-1 

 
1-30 

 
> 30 

Madalsageduslikud magnetväljad 
50 Hz (nanoteslades) 

 
nT 

 
0,1-20 

 
20-100 

 
> 100 

Elektromagnetväljad (mikrovatti 
ruutmeetri kohta) 
Impulsskiirgus 
Pidev kiirgus  

 
 

µW/m2 
µW/m2 

 
 

kuni 0,1 
kuni 1 

 
 

0,1-5 
1-50 

 
 

> 5 
> 50 

 
16,67 Hz sagedusega elektri- ja magnetväljade korral (vahelduvväljad, mida tekitavad rongid, 
trammid jne) tuleb väärtust vähendada 1/3-le mõõdetud väärtusest. 
See on kontseptsioonis ja eksperdi Ralf Bauhausi poolt normatiivväärtusena ette nähtud. 
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4. Kinnitust leidis alljärgnevate madal- ja kõrgsageduslike väljade 
olemasolu 

 
Mõõtmised toimusid 26.08.2005 ja 19.09.2005 lasteaiarühma “Regenbogen” rühmatoas. Alati on 
antud väikseim ja suurim mõõtetulemus. 
Kontrollseinakontaktide (30 mA RCD rikkevoolu kaitseseade eelnevalt sisse lülitatud) maandust 
kontrolliti enne mõõtmisi vastavalt DIN VDE normidele. 
Tehniliste väljade mõõtmine väljaspool hoonet toimus samuti 26.08.2005 ja 19.09.2005. 
Välimõõtmised on tehniliste väljade põhjustajate kindlaksmääramisel möödapääsmatud. Saadud 
tulemustele toetudes on seejärel võimalik algatada sobivad saneerimisabinõud. 
 
Näide raadiomasti põhjal: 
Välimõõtmise tulemus: suur kõrgsageduslike lainete koormus 
Sisemõõtmise tulemus: suur kõrgsageduslike lainete koormus 
 
Näide DECT telefoni põhjal: 
Välimõõtmise tulemus: väike kõrgsageduslike lainete koormus 
Sisemõõtmise tulemus: suur kõrgsageduslike lainete koormus 
 
Mõõtmiste abil jõuti alljärgnevate tulemusteni: 
 

Elektriväli sagedusega 50 Hz (NF) 
Mõõtmine 26.08.2005 = elektriväli sagedusega 50 Hz 5 kuni 80 V/m 
Mõõtmine 19.09.2005 = elektriväli sagedusega 50 Hz 0 kuni 0,5 V/m 
Elektrivälja sagedusega 16,67 Hz ei mõõdetud. 
 

Magnetväli sagedusega 16,67 Hz (NF) 
Mõõtmine 26.08.2005 = magnetväli sagedusega 16,67 Hz 2 kuni 4 nT 
Mõõtmine 19.09.2005 = magnetväli sagedusega 16,67 Hz 2 kuni 4 nT 
Magnetvälja sagedusega 16,67 Hz põhjustab elektriraudteeliin, mis asub mõne kilomeetri kaugusel 
Bergaus. 
 

Magnetväli sagedusega 50 Hz (NF) 
Mõõtmine 26.08.2005 = magnetväli sagedusega 50 Hz 3 kuni 20 nT 
Mõõtmine 19.09.2005 = magnetväli sagedusega 50 Hz  
 

Elektromagnetväli (HF) 
Mõõtmine 26.08.2005 = elektromagnetväli 70 kuni 280 µW/m2. 
Mõõtmine 19.09 2005 = elektromagnetväli 0,8 kuni 2 µW/m2. 
Mõõtmistel 26.08.2005. ja 19.09.2005. aastal tehti kindlaks pulseerivast kiirgusest ja pidevast 
kiirgusest koosnev sagedusväli. 
 
Elektromagnetväljade (kõrgsageduslikud väljad) intensiivsus on tugevasti kõikuv, see sõltub 
paljudest faktoritest, nagu nt saatja võimsusest, atmosfääri tingimustest jne. 
Et saavutada nimetatud väärtuste veelgi suuremat redutseerimist kõrgsageduslike lainete 
piirkonnas, peaks ka aknad ja uksed HF-lainete suhtes isoleerima (nt HF-laineid isoleeriv kile, HF-
laineid isoleeriv võrestik). 
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5. Kokkuvõte 
 
ElektroShield kaitseb tehniliste, madalsageduslike väljade eest, mida põhjustavad hoones 
paiknevad elektripaigaldised. Lisaks sellel kaitseb värv kõrgsageduslike väljade eest, mida 
kiirgavad traadita telefonid, mobiiltelefonid, raadiomastid, telesaatejaamad jne. Tehniliselt tekkinud 
väljasid nimetatakse üldistavalt elektromagnetiliseks kiirguseks. 
Esimene mõõtmine lasteaias viidi läbi 26.08.2005. aastal. Seejärel kattis maaler Regnath Bernaust 
rühma “Regenbogen” rühmatoa seinad värviga ElektroShield. Pärast värvimist toimus teine 
mõõtmine 19.09.2005. 
Mõõtmise tulemusena selgus, et elektromagnetlise kiirguse poolt tekitatav koormus moodustas 
vaid 15% endisest koormusest. Värvi elektromagnetväljade summutusvõime on suurem kui 20 dB. 
ElektroShield vähendab ka elektrostaatilist püsielektrivälja. Ehitusbioloogia ekspertide ja 
meditsiinispetsialistide teaduslikud uuringud kinnitavad, et tehnilised väljad (elektromagnetiline 
kiirgus) võivad põhjustada haigusi, mille hulka kuuluvad nt leukeemia, südame- ja 
vereringehaigused, närvihaigused, sklerosis multipleks jne. 
ElektroShield on usaldusväärne, soodsa hinnaga vahend madal- ja kõrgsageduslike tehniliste 
väljade summutamiseks, mis selgus mõõtmise tulemustest enne ja pärast seinte katmist. 
 
Tehniliste abinõudega, nagu nt võrgu kaitselüliti, koormuslüliti, raadiovõrgu koormuslüliti abil jne 
saab redutseerida vaid madalsageduslikke väljasid, mitte aga elektromagnetväljasid. 
 
Käesolev eksperthinnang on koostatud vastavalt uusimale tehniliste teadmiste tasemele. 
 
Ekspert 
 

 
Ralf Bauhaus 


