Sähköä kotiin
tai tontille.
TILAA SINULLE SOPIVA SÄHKÖLIITTYMÄ.

Tarvitsetko sähköt
uuteen kotiisi tai
tontillesi?

1. SÄHKÖMITTARI
2. PISTORASIA
3. PISTORASIAN SULAKKEET
JA VIKAVIRTA-SUOJAKYTKIN
4. LIITTYMÄN PÄÄSULAKKEET
5. 16A 3-VAIHEPISTORASIA
6. LIITTYMÄN PÄÄKYTKIN
7. YLIJÄNNITESUOJAT

UUDEN SÄHKÖKAAPIN HYÖDYT SINULLE:
• Et tarvitse erillistä tonttikeskusta
• Sähkökaappi toimii työmaasähköpisteenä
• Varaus esim. sähköauton latauspisteelle
tai autotallille
• Saat sähköliittymän nopeammin käyttöön

Näin helposti se käy!
Kun sinulla on tontti, jolle rakennat, keskustele sähkösuunnittelijasi kanssa tarvitsemastasi sähköliittymästä
ja sinulle sopivimmasta sähkönsiirtotuotteesta. Tilaa
sen jälkeen sähköliittymä osoitteesta caruna.fi/tilaa.
Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, saat liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Muistathan tehdä
myös sähkönmyyntisopimuksen valitsemasi sähkönmyyjän kanssa. Lisää tietoa rakentajalle löydät
verkkosivullamme www.caruna.fi/info.
Tonttisi rajalla on Carunan toimittama sähkökaappi,
josta saat sähköt tontille rakentamisen ajaksi.

CARUNAN OSA
Sähkökaapissa on valmius (kolmivaihepistorasia)
myös esimerkiksi sähköauton latauspisteelle.
Kytkemme sähköt päälle, kun sähkön verkkopalvelu- ja
sähkönmyyntisopimukset ovat kunnossa. Lähetämme
sinulle tekstiviestin ennen sähköjen kytkemistä.
Kytkennän jälkeen sähköliittymä on käytössäsi ja voit
ottaa työmaasähkön sähkökaapiltasi.
HUOMIOITAVAA
Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa asentaa
nousujohdon Carunan sähkökaapilta ryhmäkeskukseen,
ja sähköasennukset tekee aina sähköurakoitsija.

Sähkökaapin käyttöohje
Sähkökaappi koostuu Carunan ja asiakkaan osista.
Liittymän pääsulakkeet, sähkömittari sekä pääkytkin
löytyvät kaapin sisältä.
SÄHKÖLAITTEIDEN YLIJÄNNITESUOJAUS
Caruna arvioi ylijännitesuojauksen tarpeen
rakentamissaan mittauskeskuksissa ja asentaa ne
tarvittaessa. Ylijännitesuojissa on kunnonilmaisin,
joka kertoo, onko ylijännitesuoja käyttökelpoinen.
HUOMIOITAVAA
Vikaantuneen ylijännitesuojan toteaminen ja
vaihtaminen on kiinteistön haltijan vastuulla.
Vaihdon saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Ylijännitesuojauksesta saa lisätietoa verkkosivultamme
osoitteesta caruna.fi/ylijännite.
Pääset sähkökaapillesi antamallamme kolmioavaimella.
Halutessasi voit myös lukita kaapin omalla riippulukolla.
Varmistathan, että lukko on sarjoitettu Carunan
avaimen mukaan. Lisätietoja lukoista ja lukituksista
saat omalta sähköurakoitsijaltasi.
HUOMIOITAVAA
Sähkökatkotilanteessa sinun kannattaa käydä
tarkastamassa sähkökaapista pääsulakkeet.
Vain sähköalan ammattilainen saa tehdä muutoksia
ja korjauksia sähkökaapin asennuksiin.
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Autamme sinua mielellämme
kaikissa kysymyksissäsi.
Ota tarvittaessa asiakaspalveluumme yhteyttä verkkosivujemme chatissä,
Facebookissa, Twitterissä, yhteydenottolomakkeella tai soittamalla.
Keskustele asiantuntijamme kanssa chatissä osoitteessa caruna.fi arkisin klo 8–16.
Ota yhteyttä verkkolomakkeella osoitteessa caruna.fi/otayhteytta.
Soita meille:
henkilöasiakkaana numeroon 0200 23222 (pvm/mpm) arkisin klo 8–18
yritysasiakkaana numeroon 0200 23424 (pvm/mpm) arkisin klo 8–16
facebook.com/caruna.fi

twitter.com/CarunaSuomi

