VERKON LIITTYMISKAAPELI JA MITTAUSKESKUS
Uuden sähköliittymän liittymissopimuksessa määritellään liittymispiste, joka on yleensä tontin rajalla.
Liittymispisteestä omaan kiinteistöön jatkuva kaapeli kannattaa kaivaa samalla, kun tontilla tehdään muitakin
kaivutöitä. Liittymiskaapelilla kiinteistö liitetään paikallisen jakeluyhtiön sähköverkkoon.
LIITTYMISKAAPELIPAKETTIMME pitää sisällään kaiken tarvittavan. Me huolehdimme, että saat sähköt
littymispisteestä mittauskeskukseen ja siinä oleviin pistorasioihin asti. Pakettimme sisältää:







HINTA:

2- tariffimittauskeskus 50 A, jossa 2 pistorasiaa ja 16 A:n voimapistorasia
Liittymiskaapeli (max 50 m) AXMK 4x25
Kaapelimerkkinauha, suojaustarvikkeet sekä kaapelin kiinnitys pylvääseen tai kaappiin
Kuluttajamaadoitus Cu 16 / 25 m
Liittymiskaapelin ja keskuksen kytkentä ja liittäminen jakeluverkkoon
Käyttöönottotarkastus

1220 € (sis. alv 24 %, hinta alv 0 % 983,88 €, työn osuus n. 50 % hinnasta)

Kiinteistön sähkötöistä vastaavan sähköurakoitsijan tulee asentaa mittauskeskus lopulliselle
paikalleen. Hintaan eivät sisälly verkkoyhtiön liittymismaksu, maanrakennustyöt, kaapeliojan kaivu ja
täyttö eikä putket.
Jalustalla varustetun mittauskeskuksen lisähinta 145 € (sis. alv 24 %)
Ylijännitelsuojilla varustetun keskuksen lisähinta 200 € (sis alv 24 %)
Tiedustele liittymiskaapelipakettiamme asiakaspalvelustamme puh. (02) 8800 880.
Voit myös lähettää oheisen tilauslomakkeen täytettynä asiakaspalveluumme.
Suunnittelijamme ottaa Sinuun yhteyttä ja täyttää lomakkeen tarvikelistauksen kanssasi.

Liittäminen jakokaappiin
- Liittymisjohto jakokaapin liittimeltä pääkeskukselle
- Pääkeskus ulkoseinällä

Liittäminen ilmajohtoon pylväässä
- Liittymisjohto ilmajohdon liittimeltä pääkeskukselle
- Pääkeskus ulkoseinällä

LIITTYMISKAAPELIPAKETIN TILAUSLOMAKE

(sis.alv 24%):

Liittymiskaapelipaketti, kokonaistoimitus
Jalustalla varustettu mittauskeskus, lisähinta
Ylijännitesuojilla varustetun keskuksen lisähinta

1220 €
145 €
200 €

____ kpl
____ kpl
____ kpl

Toivottu toteutusaika

__________________________________________________________

Asiakkaan
yhteystiedot

Nimi

_______________________________________

Osoite

_______________________________________

Postinumero ___________ Postitoimipaikka _____________
LÄHETÄ LOMAKE >>

Puhelin

_______________________________________

Täytetään yhdessä suunnittelijan kanssa:
Paikka

Aika

Allekirjoitus

_______________________________

__/__/____

___________________________________
Nimenselvennys
___________________________________

Vastaanottaja täyttää
Paikka

Aika

Allekirjoitus

_______________________________________

__/__/_____

___________________________________

Tarvikkeet varastosta noutaen:

(sis.alv 24%):

Kuluttajamaadoitus Cu 16mm² / 25 m:n kieppi
Liittymiskaapeli AXMK 4x25
Liittymiskaapeli AXMK 4x50
Varoitusnauha (Sähkökaapeli)
Asennusputki TEL B 50
Suojarauta
2- tariffimittauskeskus 50 A, jossa 2 pistorasiaa ja voimapistorasia
Asennus- ja tarkastustyöt

74 € /kieppi
3,9 €/m
5,5 €/m
0,4 €/m
2,9 € /m
18 €/kpl
580 €/kpl
55 €/h

____ kpl
____ m
____ m
____ m
____ m
____ kpl
____ kpl
____ kpl

