El till ditt hem
eller din tomt.
BESTÄLL EN LÄMPLIG ELANSLUTNING.

Behöver du el till ditt
nya hem eller din tomt?

1. ELMÄTARE
2. STICKKONTAKT
3. STICKKONTAKTENS SÄKRINGAR
OCH JORDFELSBRYTARE
4. ANSLUTNINGENS HUVUDSÄKRINGAR
5. 16A 3-FAS STICKKONTAKT
6. ANSLUTNINGENS HUVUDSÄKRING
7. ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

NYTTAN MED ETT NYTT ELSKÅP:
• Du behöver ingen separat tomtcentral
(sk. kabelskåp)
• Ditt elskåp fungerar som elcentral
för din byggplats
• Laddning för t.ex. elbilar eller bilgarage
• Du kan snabbare ta i bruk din elanslutning

Så här enkelt går det!
När du har en tomt där du ska bygga, ska du diskutera
med din elplanerare om den elanslutning du behöver
och vilken elöverföringsprodukt som passar dig bäst.
Beställ sedan en elanslutning på adressen caruna.fi/
bestall. När vi har mottagit din beställning får du
anslutningsavtalet för underskrift. Kom ihåg att
ingå ett elförsäljningsavtal med valfri elförsäljare.
Ytterligare information för byggare hittar du på vår
webbplats www.caruna.fi/info.
På tomtgränsen står ett elskåp som levereras av
Caruna och som ger dig el på tomten så länge du

CARUNAS DEL

bygger. I elskåpet finns beredskap (trefasuttag) även
för laddning av exempelvis elbil.
Vi kopplar på elen när elnäts- och elförsäljningsavtalen
är i skick. Vi skickar dig ett sms innan vi kopplar på elen.
Efter inkopplingen kan du använda elanslutningen och
ta elen för arbetsplatsen ur ditt elskåp.
ATT OBSERVERA
Endast en yrkesperson inom elbranschen får installera
stigarledningen från Carunas elskåp till gruppcentralen,
och elinstallationerna görs alltid av elentreprenörer.
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Bruksanvisning för elskåpet
Elskåpet består av Carunas och kundens delar.
Anslutningens huvudsäkringar, elmätaren och en
huvudströmbrytare finns inuti skåpet.

Du hittar ytterligare uppgifter om överspänningsskydd på vår webbplats på adressen caruna.fi/
ylijännite.

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD FÖR ELAPPARATER
Caruna uppskattar behovet av överspänningsskydd i de
mätcentraler som byggs och installerar dem vid behov.
Överspänningsskydden har en konditionsindikator som
anger om överspänningsskyddet är funktionsdugligt.

Du kan öppna elskåpet med den triangelnyckel vi
levererar. Om du vill kan du även låsa skåpet med ett
eget hänglås. Se till att låset har samma serie som
Carunas nyckel. Ytterligare information om lås och
låsningar får du av din elentreprenör.

ATT OBSERVERA
Fastighetsägaren ansvarar för detektering och
byte av ett överspänningsskydd som slutat fungera.
Bytet får endast utföras av en yrkesperson inom
elbranschen.

ATT OBSERVERA
Vid elavbrott rekommenderar vi att du kontrollerar
huvudsäkringarna i elskåpet. Ändringar och
reparationer av installationerna i elskåpet får endast
utföras av en yrkesperson inom elbranschen.
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Vi ger dig gärna svar på dina frågor.
Vid behov kontakta vår kundtjänst via Chat-tjänsten på caruna.fi/sv,
Facebook, Twitter, kontaktformulär eller telefon.
Du kan chatta med vår expert på caruna.fi/sv vardagar kl. 8–16.
Kontakta oss via ett kontaktformulär på caruna.fi/kontaktaoss.
Ring oss:
som privatkund på numret 0200 23 222 (lna/msa) vardagar kl. 8–18
som företagskund på numret 0200 23 424 (lna/msa) vardagar kl. 8–16
facebook.com/caruna.fi

twitter.com/CarunaSuomi

