Výmena hlavného ističa
pred elektromerom
Je váš hlavný istič pred elektromerom
v nevyhovujúcom technickom stave?
Je zastaraný? Alebo ho dokonca vôbec
nemáte? Vieme vám s tým pomôcť!

Hlavný istič je základný
bezpečnostný prvok
vášho odberného miesta.
Ponúkame vám výmenu vášho hlavného
ističa na vašom odbernom mieste.
Rozsahom tejto služby a súčasťou jej ceny je:
• výjazd montéra;
• demontáž starého hlavného ističa, resp.
vypínača;
• montáž nového hlavného ističa;
• samotný hlavný istič vrátane jeho
plombovateľného krytu;
• potrebný elektroinštalačný materiál;
• potrebné úpravy elektromerového
rozvádzača;
• opätovné zaplombovanie hlavného
ističa;

60 €
s DPH

• správa o Odbornej prehliadke
a odbornej skúške (revízna správa);
• administratívne úkony spojené
s prípadným znížením maximálnej
rezervovanej kapacity.
Ak máte záujem o výmenu vášho hlavného
ističa na vašom odbernom mieste,
kontaktujte nás:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Tel: 0850 123 312
E-mail: info@vsds.sk

Čo je hlavný istič?
Hlavný istič je vaším majetkom a tvorí základný bezpečnostný prvok
pripojenia vášho odberného miesta. Je prevenciou požiarov, poškodenia
domácich elektrických rozvodov a spotrebičov a chráni pred možným
úrazom elektrickým prúdom. Jeho ampérová hodnota zároveň určuje
zmluvnú maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia vášho odberného
miesta. Preto je dôležité mať ho nielen v dobrom technickom stave, ale
aj so správnou ampérovou hodnotou.

Kedy odporúčame hlavný istič vymeniť?
Hlavne v prípadoch, ak hlavný istič pred elektromerom vo vašom
elektromerovom rozvádzači vôbec nemáte alebo máte hlavný vypínač, ktorý
ale neplní ochrannú istiacu funkciu. Taktiež v prípadoch, ak hlavný istič síce
máte, ale je starý a s otáznou funkčnosťou alebo je jeho ampérová hodnota,
resp. vypínacia charakteristika, v nesúlade s vašou zmluvou o pripojení
vášho odberného miesta k distribučnej sústave VSD.

Ako prebieha výmena?
Pri výmene hlavného ističa je potrebná vaša osobná prítomnosť. Výmene
vždy predchádza vzájomná telefonická dohoda na presnom termíne
a čase, kedy náš revízny technik príde výmenu zrealizovať. Ešte pred
začiatkom výmeny hlavného ističa revízny technik odborne zhodnotí, či je
váš elektromerový rozvádzač vo vyhovujúcom technickom stave na túto
výmenu. Samotná výmena trvá približne jednu hodinu. V rámci nej
je potrebné rátať s odpojením vášho odberného miesta od distribučnej
sústavy na minimálny nevyhnutný čas. Celá výmena končí vypracovaním
a odovzdaním revíznej správy. Až po realizácii vám vystavíme faktúru. Za
výmenu teda neplatíte v hotovosti.

