
Elektritest mõõdab testimise hetkel töötavate seadmete koormust. 
Testi tulemuste täpsemaks tõlgendamiseks küsi abi elektrikult. 

Elektritesti tüübid: 
    •  Ühekordne test ehk elektriseadmete koormuse mõõtmine ühel korral
    •  24-tunnine test ehk 24h jooksul on võimalik teha mõõtmisi nii palju, kui on soov

Hea teada: mida teha, kui  peakaitse lülitub testi ajal ülekoormuse tõttu välja?
Peakaitsme välja lülitumine ei ole rike. Väljalülitunud peakaitsme saad ise uuesti sisse lülitada. 
Enne testi käivitamist ja mõõtmise alustamist tee kindlaks, kus asub Sinu majapidamises elektrikilp ja 
peakaitse. Veendu, et Sul on olemas võti kilbi ukse avamiseks.

Elektritesti kasutusvõimalused:

Kas peakaitsme suurendamine on vajalik?
Testi eesmärk on välja selgitada, kas peakaitsme suurus on piisav ja kas mõni faasidest on ülekoormatud. 
Faasi ülekoormuse korral ei ole peakaitsme suurendamine vajalik. Piisab seadmete koormuste ümberjaota-
misest koduses elektrivõrgus, ja seda saab teha elektrik. 
Test sobib nii korteritele kui ka eramajadele.

1. Lülita sisse seadmed, mis probleemset olukorda (näiteks voolu väljalülitumist) põhjustavad. 
         •  Kui seadmete sisselülitamisel tekib ülekoormus ja kaitse lülitub välja, siis jäta testi ajaks mõned          
             seadmed sisse lülitamata (näiteks pliit ja/või praeahi).

2. Käivita test ning oota mõõtmise lõpuni, tutvu raporti tulemuste ja soovitustega. 
         •  Kui lülitasid testi läbiviimiseks osad seadmed välja , siis tee veel üks test ja mõõda nüüd eelnevalt  
             väljalülitatud seadmete koormuseid.

3. Lülita välja eelnevalt testitud seadmed.

4. Kui soovid kontrollida, kas kõik seadmed said välja lülitatud, siis tee selleks eraldi test. Sellisel juhul    
     peab mõõtmistulemuses olema toodud, et kõikide faaside koormused on 0 A (null amprit).

5. Lülita sisse seadmed, mida Sa esimese testi käigus ei mõõtnud. 

6. Mõõtmistulemuste hindamiseks liida kokku iga faasi tulemused kõigilt mõõtmistelt. Näiteks Faas 1      
     mõõtmine 1 + Faas 1 mõõtmine 2 + jne.
         •  Võrdle saadud tulemust oma peakaitsme väärtusega. 
         •  Kui tulemus on suurem kui peakaitsme väärtus, siis on faas ülekoormatud. 
         •  Korda sama faasiga 2 ja 3.
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Kas peakaitse on liiga suur ning selle vähendamisel säästan võrgutasult? 
Testi eesmärk on välja selgitada, kas tarbimine jääb alla peakaitsme piiri ja võiksid kaaluda peakaitsme 
vähendamist. 

Testi tuleks läbi viia vähemalt 1 kord. 
Test sobib eramajadele.  
1.  Lülita sisse tavapäraselt kasutuses olevad seadmed. 
2. Käivita test ning oota mõõtmise lõpuni. 
3. Mõõtmise lõppedes tutvu raportiga, kust näed, kas peakaitsme vähendamine oleks mõistlik.

Kas saan majapidamisse muretult lisada uue elektriseadme?
Testi eesmärk on välja selgitada, kas uue seadme lisamine majapidamisse on võimalik. 
Testi tuleks läbi viia vähemalt 1 kord. 

Test sobib nii korteritele kui ka eramajadele.
1.  Lülita sisse kõik seadmed. 
2. Käivita test ning oota mõõtmise lõpuni. 
3. Mõõtmise lõppedes kuvatakse Sulle raportis, kui palju koormust saaksid kilovattides juurde         
     lisada. Vaata üle, milline on uue seadme võimsus ja kas see jääb alla raportis oleva piirmäära. 

Kas tead, kui palju Sinu kodusead(m)e(d) elektrit tarbivad? 
Seadmeid ühekaupa ja gruppidena testides saada hinnata, kui palju Sinu seadmed elektrit tarbivad ning 
milline on nende hinnanguline mõju elektriarvele.
Test sobib nii korteritele kui ka eramajadele.

1.  Lülita välja kõik majapidamises olevad elektriseadmed. 
         • Kui soovid kontrollida, kas kõik seadmed said välja lülitatud, siis tee selleks eraldi test. Sellisel     
            juhul peab mõõtmistulemuses olema toodud, et kõikide 1-3 koormused on võrdne 0 A-ga.
2. Lülita sisse esimene seade. 
         •  Märgi testi pealkirjaks seadme nimetus, mille tarbimist Sa mõõdad. 
         •  Käivita test.
3. Testi lõppedes tutvu raportiga, kus on kirjas, milline on kontrollitava elektriseadme tarbimine. 
4. Korda testimist soovitud seadmetega 24 tunni jooksul lisatasu maksmata.

Mõisted
A (amper) – voolutugevus, elektriseadmete poolt tarbitava voolu järgi määratakse ära, milline peab 
olema peakaitsme suurus.
kW (kilovatt) – võimsus, tavaliselt märgitud seadmele või seadme passi. 
kWh (kilovatt-tund) – tarbimine, ühes tunnis tarbitud kilovattide kogus. 
Peakaitse – Kaitseb majapidamist ülekoormuse korral ja määrab ära, milline on majapidamisse           
läbilastava voolu hulk.
Arvesti – Seade, mis mõõdab majapidamises tarbitavaid kWh. Kaugloetavad arvestid suudavad mõõta   
ja edastada seadmete poolt tarbitavat voolutugevust amprites. 
Faasid – Majapidamisvool võib olla 1-faasiline või 3-faasiline. Kui peakaitsme suurus on näiiteks 20 A, 
siis igal faasil saab eraldi tarbida kuni 20 A. See tähendab, et kolme faasi puhul on 
võimalik sama peakaitsme suuruse juures tarbida kuni 3 x 20 A. 
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Faaside koormuse jaotus

Esimene versioon kirjeldab 
ebaühtlaselt jagatud koormuseid
ning on tekkinud ülekoormus. 

Teine versioon näitab ära 
ühtlasemalt jaotatud koormused.
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