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Vaata kuidas see arvesti  
tuleks paigaldada

Loe kuidas see arvesti 
tuleks paigaldada

Loe lisaks veemõõdu 
üldistest probleemidest

Maja üldarvesti näit on
häirivalt palju suurem

kui korteriarvestite
näitude summa

Telli kohe üldarvesti

ERAKORRALINE TAATLUS.
Sul on alati õigus seda teha vastavalt

 Eesti mõõteseadusele!

VARIANT 2
Pärast taatlust esimestel kuudel

(nädalatel) suur erinevus kaob, kuid
siis probleem jälle taastub ja üha

kiirenevas tempos

Probleemi põhjus on maja
veearvestis, mille mõõteviga

sõltub vee kvaliteedist

VARIANT 3
Pärast taatlust  erinevus

ei kao

PÕHJUS 3.1
 MAJAARVESTIL on

paigaldusprobleemid

 MEETMED:
1. Kontrol li  paigaldist.  Kas  on probleemseid
kohti (nt. ülesvoolu suunal  on põlv, kraan,
koonusüleminek, jne... l i iga lähedal)?
2. Vi ia paigaldis vastavusse standardi
EVS-EN14154 nõudmistele. Väl jalaskekraani
mitte unustada!
3. Vahetada arvesti  nt kolbarvesti-tüüpi veearvesti
vastu, mis ei  ole tundlik asendi ja takistuste
suhtes üles- ja al lavoolu suunal

PÕHJUS 3.3
 Probleemi põhjustavad
KORTERIARVESTID või

nende valdajad

MEETMED:
1. Taatle kõik korteriarvestid
2. Nõua kõikidesse korteritesse veearvestite paigaldamist
 (kui seda veel  ei  ole tehtud). Välista veevõtu võimalused
väljaspool  korterit (keldrid, koridorid)
3. Kontroll i , et kõik paigaldised oleksid turval iselt plommitud
4. Käi kõik arvestid läbi  ja kontroll i , et kas keegi  l ihtsalt ei teata väiksemat näitu.
Vaata korterid üle, et ei  oleks lekkivaid segisteid ega WC loputuskaste (tihti
korteriarvesti  väikest leket ei  registreeri , kül l  aga teeb seda mahaarvesti  üldise
tarbinisfooni  olemasolul).
5. Nõua kõikide veearvestite paigaldusasendi  muutmist HORISONTAALSEKS (vähemalt
seal , kus see on tehnil iselt vähegi võimal ik)
6. Nõua tagasivoolu klappide paigaldamist pärast arvestit
7. Vaheta (ka ühistu kulul) probleemsete korterite arvestid uute vastu,
 mis oleksid tundetud väl ise magneti mõjule või  paigalda magnetväl ja
indikaator-kleebised.
8. Probleemsesse korterisse paigalda raadiomooduliga arvesti

MEETMED:
1. Paigalda pärast vee-ettevõtte (VE) majaarvestit  veel üks
 üldarvesti ,  mis kuulub ühistule. Vali  sel leks VE omast üks
DN-mõõt väiksem  arvesti  ja paigalda see hool ikalt konsool i le.
Puhasta (pese läbi) oma arvestit kindlasti  vähemalt
 kord kuus ja jälgi  nüüd pidevalt 2 järjestikuse arvesti
 näitude erinevust. Kui  see suureneb  üle mõistl ikkuse
 pi iri , tell i  kohe VE arvesti le ERAKORRALINE TAATLUS
2. Taotle VE-lt väiksema mõõduga üldarvesti  paigaldamist
3.  Tee VE-le taotlus ja vaheta ühistu kulul  maja üldarvesti
nt ultraheli-tüüpi arvestiga MULTICAL 61
(selle hind on aga tunduvalt kõrgem)

VARIANT 1
Pärast taatlust erinevus

kaob ja probleemi enam ei
ole

Probleemi põhjus oli rikkis
majaarvestis (asendati

uuega)

Leia lahendus

PÕHJUS 3.2
 LEKE torustikus enne

korteriarvesteid

Probleemi
lahendamise esimene

samm on alati
majaarvesti

ERAKORRALINE
TAATLUS

Arvesti on nüüd puhastatud ja taadeldud

Pane arvesti tagasi ja jälgi hoolikalt 1-3 kuud

http://tepso.ee/File/Alates%202009/arvesti_valik_paigaldis.pdf
http://tepso.ee/File/Alates%202009/paigaldised2011.pdf
http://tepso.ee/File/Alates%202009/VEEE.pdf

	Slaid 1

