Eviniz için yeni
bağlantı
Elektrik beslemenizin güvenli bir şekilde çalışması
Lamba yanıyor, elektrikli cihazlar çalışıyor. Öyleyse neden yeni ev bağlantısı gerekli?
Elektriğinizin gelmekte olduğu bağlantı kablosu seneler içerisinde eskimiş bulunmaktadır:
Rutubet ve paslanma on yıllar boyunca bodrumunuz ile cadde arasındaki kabloların izolasyonlarında yırtılmalara neden olmaktadır. Elektrik güvenilirliği zayıflamaktadır. Arızalar
meydana gelebilmektedir.
Bu broşürde evinizde hangi çalışmaların planlanmış olduğunu okuyacaksınız. Ayrıca bir
elektrik bağlantısı kullanıcısı olarak işbirliği görevlerinizin neler olduğunu öğreneceksiniz.
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Masraf riskleri - Sprint Primimiz ile sorun değil
Hitap yazımızda bu konuda zaten bilgilendirildiniz: Duruma bağlı olarak genellikle bodrum
duvarınızda eve girişi, ev elektrik bağlantı kasasını ve sayacınıza giden elektrik bağlantısını da değiştirmemiz gerekmekte. Meydana gelen masrafları Stromnetz Hamburg şirketi
mevcut Sprint Primi çerçevesinde devralmaktadır. Bunun ön şartı olarak ise yapılacak
olan çalışmalara dört hafta içerisinde rıza göstermeniz gerekmekte. Bunun için önce
bizimle ön inceleme için bir randevu kararlaştırınız. Yeni ev bağlantınıza tamamen ücretsiz olarak şu şekilde sahip olacaksınız.
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Burada görebileceğiniz gibi cevap formunun gönderilmesinden sonra size bir telefon gelmekte: Bu telefon konuşmasında teknik ekibimiz ile ön inceleme işin bir randevu kararlaştırıyorsunuz. Teknikerin kararlaştırılmış olan randevu tarihinde tesisini kontrol etmesi
esnasında bodrumdaki elektrik bağlantı kasasına ve sayaca serbestçe ulaşılabilmelidir.
Örneğin daha fazla daireye elektrikli araç şarj istasyonu bağlantısı için ilave olarak daha
güçlü bir bağlantı gücü konusunda bilgilendirilmek istiyor musunuz? O zaman lütfen bunu
cevap formunda işaretleyiniz. Uzman ekip sizinle irtibata geçecektir.
Tekniker sizinle yerinde ev bağlantı kasasının ve diğer elektrik tesis parçalarının değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını ve yeni bileşenlerin nereye monte edilmesi gerektiğini
konuşacaktır. Bu ön inceleme esnasında evinizin önündeki eski bağlantı kablolarının yeri
tam olarak tespit edilecek ve size hangi çalışmaların gerekli olduğu açıklanacaktır.
İnşaat randevusu tarihinde bodrumunuza tekrar girilmesi gerekli olacaktır. Genel olarak
kablo ve bağlantı bir gün içerisinde monte edilmektedir. Elektrik beslemesi sadece birkaç
saat kesilecek ve yeni tesis derhal kullanılabilecektir.

En önemli sorular ve cevapları
Ev bağlantısı neden yenilenmelidir?
Çünkü elektriğinizin gelmekte olduğu bağlantı kablosu seneler içerisinde eskimiş bulunmakta ve elektrik güvenilirliği zayıflamaktadır.
Hızlı bir cevap için neden bana bir Sprint Primi verilmektedir?
Ev bağlantıları daha büyük alanlarda caddenin tamamında yenilenecektir. Birden fazla
yapılacak olan çalışmalar birleştirildiğinde masraflar düşmektedir. Stromnetz Hamburg
şirketi bu avantajı Sprint Primi çerçevesinde müşterilerine aktarmaktadır.
Komşu evin bağlantısı değiştirilmez. Neden?
Evinizin şu anda yenileme çalışmalarının yapıldığı alanın bulunduğu sınır içerisinde
olması mümkündür. Ve komşunuz gerektiğinde daha sonra sırada olan başka bir alanda
bulunacaktır. Veya komşunuzda daha yeni bir bağlantı kablosu mevcuttur.
Yeni kablo benim bodrumuma nasıl gelecek?
Bir teknik ekip bağlantı kablosunun su geçirmez bir şekilde bodrumunuzdan geçeceği
sertifikalı eve giriş kablosunu bodrum duvarına döşemektedir. Eski bağlantı kablosu ise
çıkartılacaktır.
Yeni bağlantı kablosunun yanına neden boş bir boru döşenecektir?
Boş boru dijital hatlar için bir rezerv görevi görmektedir. Bu boru ileride evinizin akıllı
şebeke teknolojisi veya cam elyaf kablo üzerinden geniş bant İnternet ile bağlanması
durumunda yararlı olabilecektir.
Kablo döşeme çalışmaları esnasında arsamda kazı yapılacak mı?
Yeni bağlantı kablosu yaklaşık 60 santimetre derinlikte caddeden bodrum duvarınıza
gelecektir. Ekibimiz bodrumda dar bir kablo çukuru açacak ve işlem sonunda mümkün
olduğu kadar tekrar eski durumuna getirip kapatacaktır. Katılan uzman ekinin yapılan
çalışmalar çerçevesinde sorumluluk sigortası bulunmaktadır.
Arsam üzerinde yapılacak olan bu çalışmalara rıza göstermek mecburiyetinde
miyim?
Evet, enerji besleme bağlantılarında düşük voltajlı bağlantı besleme kanunu (NAV) doğrultusunda mülk sahibinin işbirliği yapma mecburiyeti bulunmaktadır. Bir hat alt yapısının
güvenilir bir şekilde çalışması için düzenli olarak kontrol ve eskimekte olan bileşenlerin ve
kabloların yenilenmesi gerekmektedir.
Ev bağlantı tesisinin hangi kısmı şebeke işleticisine hangi kısmı bana aittir?
Yenilendikten sonraki mevcut boş boru, ev bağlantı kasası, bağlantı kablosu ve sayaç
Stromnetz Hamburg şirketinin mülküdür. Tesisin diğer tüm parçaları ise ev sahibine ait
olup onun sorumluluğundadır.
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Sorularınız için irtibat
ha-erneuerung@stromnetz-hamburg.de
www.stromnetz-hamburg.de/ha-erneuerung
T 040 49202 3888
Stromnetz Hamburg GmbH, Hausanschluss-Team,
Bramfelder Chaussee 130, 22177 Hamburg

Sprint Primi: Dikkat etmeniz gerekenler
Sprint Priminden yararlanmak ve ücretsiz olarak eve girişe ve sayaca giden bağlantı kablosuna
sahip olmak için aşağıdaki kriterlerin yerine gelmiş olması mecburidir. Genel olarak ilk hitap yazısının elinize geçmesinden gerekli çalışmaların yapılması için verecek olduğunuz rıza beyanınızın
verilmesine kadar geçecek olan dört haftalık süreye uyulması ve işbirliğiniz belirleyici olmaktadır:
■ Bize yerinde ulaşabileceğimiz bir muhatap bildirirsiniz. Eğer mülk sahibi çalışmalara yerinde
refakat edemiyor ise bir üçüncü şahsa da vekâlet verilebilir.
■ Cevap formu üzerine atacak olduğunuz imzanız ile eve ait olan elektrik tesisinin bağlantı bileşenlerinin yenilenmesine rıza gösterirsiniz. Bu tesis parçaları yenilendikten sonra da sizin
mülkünüz olarak kalmaktadır.
■ Teknik ekibi projenin ilerlemesine uygun olarak ön inceleme, yer altındaki çalışmalar ve montaj
çalışmaları için yerinde yakın zamanlı randevular ile desteklersiniz.
■ Elektrik tesislerine girişe olanak tanırsınız (bilhassa bodrum/bağlantı odası ve bahçe). Bu durum koşullara bağlı olarak dolapları ve diğer engelleri bir kenara çekmeniz gerektiği anlamına
da gelmektedir.
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