
         
 

 

Täienduskoolituse õppekava 
Revit MEP Electrical baaskoolitus 

 
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: AruCAD Süsteemid OÜ 

 

2. Õppekava nimetus: Revit MEP Electrical baaskoolitus 

 

3. Õppekavarühm: Arvutikasutus 

 

4. Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti praktilise kasutamise kogemus. 

Soovituslikud on Revit baasteadmised. 

 

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud elektriprojekteerijatele, kes soovivad omandada Autodesk 

professionaalse 3D-töövahendi Revit Electrical peamisi töövõtteid ja baasteadmisi. 

 

5. Õpiväljundid  

Koolituse läbinu oskab: 

• modiftseerida 3D objekte; 

• mudeldada; 

• analüüsida iseseisvalt BIM ahelaid; 

• luua schedule; 

• luua projekt-dokumentatsiooni. 

 

6. Õppe kogumaht: 24 ak/h, kogumahus auditoorne õpe, praktiline osa vähemalt 90%, iseseisev töö puudub. 

Koolitus on jagatud kolmele õppepäevale mahuga 8 ak/h päev. 

 

7. Õppe sisu/teemad:  

Hoone tugevvoolu siseosa jõud ja valgustus 

• Sissejuhatus – hoone tugevvoolu siseosa projekti sisukirjeldus (seletus) 
• Electrical template alusfaili tutvustus 
• Familite üldtutvustus 
• Tugevvoolu Familid 
• DWG või IFC linkmine mudelis 
• Visibility reeglid 
• Kiirkäsklused 
• Mudeldamine korteri näitel 
• BIM ahelad 
• Schedule koostamine 
• Kilbiskeemid 
• Projekti vormistamine 

 



         
 

8. Õppekeskkonna kirjeldus: 

Reeglina viiakse koolitust läbi aadressil Lõõtsa 4 Tallinn, AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklassis 

või kliendiga kokkuleppel muus sobivas ruumis. Koolitusruumi valmisoleku koolituseks, 

õppeks vajalikud vahendid ja kaasaegse tehnoloogia tagab koolituse korraldaja. Igale 

osalejale on koolituse ajal kasutada sülearvuti, mis sisaldab praktiliseks õppeks vajalikku 

Autodesk Revit tarkvaraprogrammi. Koolitusel saab iga osaleja vastava koolituse jaoks loodud 

eestikeelse õppematerjali (konspekti) paberkandjal. 

 

Koolitus viiakse läbi ka veebikoolitusena Zoom keskkonnas. Koolituse korraldaja informeerib 

osalejaid aegsasti vajaminevatest vahenditest, milleks on arvuti, arvutihiir, lisaekraan ning 

tarkvara, mille osaleja peab enne koolitust enda arvutisse laadima. Veebikoolitusel osaleja 

kuuleb ja näeb läbi Zoomi veebiportaali koolitajat, koolitaja ekraanipilti ja sellel tegutsemist. 

Koolitusel osaleja saab esitada küsimusi (‘Chat’) vestlusakna kaudu või läbi mikrofoni ja 

jagada enda ekraanipilti. Koolitaja saadab enne koolituse algust igale osaleja eestikeelse 

õppematerjali (konspekti) paberkandjal. 

 

9. Koolituse lõpetamise tingimused: 

 

• Koolituse lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine koolituspäeva õppetöös 

ning praktilistes harjutustes. 

• Täienduskoolitusel osalenutele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta. 

 

10. Koolitaja kvalifikatsioon:  

 

Revit MEP Electrical baaskoolitust viib läbi Aleksandr Koltsov, kes on Autodesk ATC-koolituskeskuse 

(Authorized Training Center) sertifitseeritud koolitusinstruktor Autodesk Certified Professional 

staatusega. Aleksandr Koltsov on Autodesk tarkvara AEC ja BIM lahenduste konsultant - REVIT MEP 

Electrical. Aleksandr Koltsov on diplomeeritud elektriinsener elektriautomaatika alal (tase 7), rohkem kui 

5 aastat projekteerimiskogemust REVIT BIM tarkvaras. Tegeleb igapäevaselt hoone elektrisüsteemide 

projekteerimisega CAD ja BIM platvormidele. 

 


