
Eleport OÜ tutvustus



Kes me 
oleme?

Eleport on Eesti kõige kogenum elektriautode

laadimistaristu arendaja ja laadimisjaamade paigaldaja, 

pakkudes elektriautode omanikele võimalust laadida

Eesti kõige kaasaegsemates ja kiiremates laadijates.

Meie soov on muuta maailma rohelisemaks ja aidata

kaasa keskkonnateadlikumale käitumisele. 

Fossiilkütused on ühed loodust hävitavamad tegurid ning

seetõttu panustamegi elektriautode kui kõige

loodussõbralikema sõidukite võidukäiku



Millega tegeleme? 

Laadimisvõrgustik

Modernsem laadimisvõrgustik

Eestis
Rajame kaasaegset elektriautode

laadimistaristut ja pakume

opereerimisteenust.

Meie laadimisvõrgustikku kuulub

juba 110 avalikku elektriautode

laadijat:

74 AC laadijat

35 DC kiirlaadijat

1 DC ultrakiirelaadija

Laadimisjaama paigaldus

Elektriauto laadija Sinu koju või

kontorisse

Tegeleme elektriautode laadijate 

müügi, paigalduse, hoolduse ja 

haldusega ning hoonete 

ehituseelse nõustamisega. 

Oleme teinud mitmeid eri- ja 

suur paigaldusprojekte.

Elektriauto rent

Elektriautoga liigud mugavalt ja odavalt

Innovatiivne elektriautode 

rendipark, kuhu kuulub ligi 60 

täiselektrilist sõidukit ning park 

kasvab ja uueneb pidevalt. 



Kaasaegseim, keskkonna ning

kliendisõbralikuim laadimisvõrgustik

Eestis. 

Muudame elektriautod inimestele

lihtsamini kättesaadavaks. 

Meilt saab elektriautot rentida 1päevast

kuni kogu liisingu perioodiks.

Targa laadimisvõrgustiku arendamine

(pool kiired, kiired ja ultra-kiired laadijad)

400+ avalikku laadimispunkti 2023a lõpuks.

Keskkonnasõbralikkuse 

aktuaalsemaks muutmine

(meie kasutame laadijates ainult roheenergiat)

Meie eesmärk



Meie poolt pakutavad koostöövormid

1) Eleport kui elektriautode laadijate tarne partner
Saame teile, tarnida kontrollitud kvaliteediga elektriautode laadijaid

2) Eleport kui elektriautode laadijate alane tehniline konsultant
Millised laadijad kuhu paigaldada, mida planeerimisel silmas pidada, jne

3) Eleport kui elektriautode laadijate opereerimisteenuse partner
Tegeleme: klientidega, arveldamistega, laadijate haldusega, jne

4) Eleport kui teie meeskonna koolitaja elektriautode laadimise alal



Ehitusseadustiku muudatused
(alates 01.07.2020)
Hoone püstitamisel, mille teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 10 parkimiskohta, 
paigaldatakse:

1) Juhtmetaristu igale parkimiskohale, kui tegemist on elamuga;

2) Juhtmetaristu vähemalt igale viiendale parkimiskohale ja elektriauto laadimispunkt
vähemalt ühele parkimiskohale, kui tegemist on mitteelamuga.

Kui mitme kasutusotstarbega hoonel on vähemalt üks elamu või vähemalt üks mitteelamu
kasutusotstarve, rakendatakse elektriauto laadimistaristu paigaldamisel kas elamule või mitteelamule
kohalduvaid nõudeid vastavalt sellele, milline on hoone ehitisregistrisse kantud peamine
kasutusotstarve.

Hoone rekonstrueerimisel, mille teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 10 parkimiskohta, 
täidetakse eelnevalt mainitud nõudeid juhul kui rekonstrueerimise käigus tehtavad tööd hõlmavad ka:

1) Parklat või

2) Hoone või parkla elektrisüsteemi

Kui mitteelamu teenindamiseks on ette nähtud rohkem kui 20 parkimiskohta, tuleb vähemalt ühele
parkimiskohale paigaldada laadimispunkt.    

•



Mis vahe on AC ja DC laadijatel ning 
millest sõltub laadmise kiirus? 

AC pool-kiire ehk vahelduvvoolu laadimine ja DC kiire ja ultrakiire laamine ehk

alalisvoolulaadimine



Millised on laadimispistikute 
erinevused?

Type-1 Type-2 CCS CHAdeMo Schuko

AC poolkiire

laadimine

Enam ei kasutata

AC poolkiire

laadimine

Enamlevinud

DC 

kiirlaadimine

Enamlevinud

DC 

kiirlaadimine

Hääbuv

Kodune seinapistik

AC aeglane

laadimine



Milline on sobiv laadija?

Poolkiired laadijad

Kohtades, kus elektriauto 

omanik veedab rohkem 

kui 1h

• Väliparklad, 

parkimismajad, tänavad

• Kodu

• Kaubanduskeskus

• Ärihooned

• Kultuuriasutused

Kiirlaadijad

Kohtades, kus elektriauto 

omanik veedab 20min- 1h

• Äripinnad

• Meditsiiniasutused

• Muud avalikud asutused

Ultrakiired laadijad
Kohtades, kus elektiauto 

omanik veedab aega 

minimaalselt

• Tanklad

• Linna sisse- ja 

väljasõidud

• Trassid



20- minutiline laadimine

km:

Kaugus, mis lisandub auto sõiduulatusele

pärast 20 minutilist laadimist.

€:

20-minutilise laadimissessiooni hind.



Mis on dünaamiline koormuse 
jagamine? 

DLM on elektriauto laadimisvõimsuse piiramise süsteem, tagamaks el. varustuskindlus hoones ehk 

ülekoormuse välistamine

DLM ARVESTI

PEAKILP

LAN

TEISED TARBIJAD

3 faasi

3 faasi

AC LAADIJA



Haldusteenus
• Riistvara hooldus

• Tarkvara hooldus

• Dünaamiline koormuse jagamine

• Andmeside

• Statistika ja raportid

• Maksete vastuvõtmine

• Klienditugi

• Nähtavus avalikel kaartidel

• Erakorralised väljakutsed



Maksevõimalused

RFID- kaart Mobiilselt Ühekordne makseviis
www.lae.ee kaudu

Eleport OÜ on turuliidri Virta haldus-

ja maksetarkvara ametlik partner Eesti

s
Läbi Hubject’i partnerluse on välismaalastel

võimalik meie laadijates enda kaardiga maksta ja vastupidi

.

http://www.lae.ee/


Miks teha meiega koostööd?

Atraktiivseim laadimivõrgustik:

 Modernsed laadijad- laadida peale Jaapani standardile vastavate autode (CHAdeMO DC                 

pistik) ka Euroopa standardile vastavad autod (CCS DC pistik ja Type2 AC pistik)

 Keskkonnasäästlikus- laadijates kasutame ainult päikeseenergiat. Selleks ostame Scener

OÜ’lt vastavalt tarbimisele päikeseenergia rohesertifikaate.

 Pakume ainsana roamingut- meie kliendid saavad oma kontoga laadida üle- Euroopa.

 Professionaalne klienditeenindus- laadijate kaughalduse võimalus

Kiiresti kasvav ja innovaatiline ettevõte – paindlik partner

 Skype asutajate poolt läbi Ambient Sound Investments’i ja Scandium Kinnisvara AS 

finantseeritud.

 Paindlikud lepingutingimused



Referentsid



Meid juba usaldavad



Parimat koostööd 
soovides 

Ats Kollom

projektijuht
ats@eleport.ee




