Kas sinu maja
elektrisüsteem
on vana ja ohtlik?

Vanad pingesüsteemid
vajavad renoveerimist!
Elektrilevi OÜ’l on Tallinnas ligikaudu 10 000 klienti, kes
elavad vana pingesüsteemiga kodudes. Elektrilevi ei saa
nendele hoonetele tagada kvaliteetset elektrivarustust. Samuti
ei pruugi vana pingesüsteemiga elektripaigaldiste rikke korral
selle likvideerimine olla võimalik ja maja võib jääda elektrita.
Uuele pingesüsteemile kohustab üle minema Võrgueeskiri,
mille kohaselt peab tarbija tagama oma elektripaigaldiste
nõuetekohasuse.

Renoveeri elektripaigaldised
KredExi toetuse abil!
KredExilt saab elektripaigaldiste renoveerimiseks taotleda
toetust, mis katab vajalikud kulud kuni 50% ulatuses. Kõik
hoonevälised elektritööd, sh liitumiskilbi ja hooneni mineva
sisestuskaabli paigaldamise ning arvestite vahetuse teeb
Elektrilevi omal kulul.
kuni

50%

Tänaseks on Elektrilevi enam kui pooltele vana pingesüsteemiga
klientidest juba uue võrgu välja ehitanud ja sellest ka elanikke
teavitanud. Tarbijal on kohustus kolme aasta jooksul pärast
teate saamist elektripaigaldised uuele pingesüsteemile
vastavaks kohandada. Liitumine uue elektrivõrguga on
klientidele tasuta ja üleminek saab toimuda kohe, kui hoonete
omanikud on majasisese elektrisüsteemi renoveerinud.

Miks kindlasti renoveerida?
Ebakvaliteetne elektrivarustus või voolust sootuks ilmajäämine
pole ainsad põhjused – vanad elektripaigaldised võivad ohtlikud
olla! Vana pingesüsteemiga elamute elektripaigaldiste juhtmete
isolatsioon on kahjustatud, põhjustades elektrikatkestusi
ning tuleohtu.

Renoveerimisest saadav kasu
•
•
•
•
•

Väheneb elektri- ja tuleõnnetuste oht.
Uue pingesüsteemi rikkevoolukaitse aitab tõhusalt vältida
elektrilöögi ohtu.
Sama peakaitsmega on võimalik tarbida kordades
suuremat võimsust – enam ei löö korgid mitmeid
elektriseadmeid korraga kasutades välja.
Vähem pingekõikumisi pikendab seadmete eluiga.
Saate uue elektrisüsteemi kuni 50% soodsamalt.

Kuidas toetust taotleda?
Toetuse saamiseks läbige järgmised sammud:

Tellige
elektriprojekt

1 Küsige Elektrilevilt tehnilised
tingimused

2

4 Teostage
elektritööd
pärast otsuse
saamist

5 Võtke Elektrilevilt kinnitus
uuele pingesüsteemile ülemineku kohta

3

Esitage KredExile
taotlus toetuse
saamiseks

6 Esitage KredExile
väljamakse
taotlus

Täpsema info vana pingesüsteemi
ja toetuse kohta leiate:
kredex.ee/toetus
elektrilevi.ee/et/tallinna-uus-pingesysteem

Tekkivate küsimuste korral võtke ühendust:
Sihtasutus KredEx

Elektrilevi OÜ

tel 667 4114
e-post: elekter@kredex.ee
Hobujaama 4, 10151 Tallinn

tel 777 1545
e-post: info@elektrilevi.ee
Kadaka tee 63, 12915 Tallinn

