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ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KATEGOORIAD 
(ALATES 15. AUGUSTIST 2018. A) 

 
1. Soojusvahetusseadmed 
Näiteks külmikud, sügavkülmikud, automaatselt külmutatud või jahutatud tooteid valmistavad 
seadmed, kliimaseadmed ja õhukonditsioneerid, niiskusekogujad, soojuspumbad, õliradiaatorid 
ja muud soojusvahetusseadmed, milles kasutatakse temperatuuri muutmiseks muid vedelikke 
peale vee. 
 
2. Ekraanid, kuvarid ja suurema kui 100 cm2 ekraaniga varustatud seadmed 
Näiteks ekraanid, televiisorid, LCD ekraaniga fotoraamid, kuvarid, sülearvutid, väiksed 
sülearvutid. 
 
3. Lambid 
Näiteks sirged luminofoorlambid, kompaktluminofoorlambid, luminofoorlambid, suure valgus-
tugevusega lahenduslambid, sealhulgas kõrgrõhunaatriumlambid ja metallhaliidlambid, 
madalrõhunaatriumlambid, LED-tooted. 
 
4. Suured seadmed (mille mis tahes väline mõõde on üle 50 cm), sealhulgas, kuid mitte 
ainult: kodumajapidamisseadmed; infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed; 
tarbijatele määratud seadmed; valgustid, heli või kujutise taasesitamise seadmed; elektri- 
ja elektrontööriistad; mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid; meditsiini-
seadmed; seire- ja valveseadmed; automaatsed väljastusseadmed; elektrivoolu tootmise 
seadmed. See kategooria ei hõlma kategooriatesse 1–3 kuuluvaid seadmeid. 
Näiteks pesumasinad, pesukuivatid, nõudepesumasinad, toiduvalmistamise masinad, elektri-
praeahjud, elektrikeeduplaadid, valgustid, heli või kujutise taasesitamise seadmed, muusika-
seadmed (välja arvatud kirikutesse paigaldatud orelid), silmuskudumis- ja kangakudumis-
masinad, suurarvutid, suured printerid, koopiamasinad, suured müntidega käivitatavad 
mänguautomaadid, suured meditsiiniseadmed, suured seire- ja valveseadmed, suured toodete ja 
raha väljastamise automaadid, päikesepaneelid. 
 
5. Väikesed seadmed (mille ükski väline mõõde ei ületa 50 cm), sealhulgas, kuid mitte 
ainult: kodumajapidamisseadmed; tarbijatele määratud seadmed; valgustid, heli või 
kujutise taasesitamise seadmed, muusikaseadmed; elektri- ja elektrontööriistad; mängu-
asjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid; meditsiiniseadmed; seire- ja valveseadmed; 
automaatsed väljastusseadmed; elektrivoolu tootmise seadmed. See kategooria ei hõlma 
kategooriatesse 1–3 ja 6 kuuluvaid seadmeid. 
Näiteks tolmuimejad, vaibaharjad, õmblusmasinad, valgustid, mikrolaineahjud, ventilatsiooni-
seadmed, triikrauad, röstrid, elektrinoad, elektrilised veekeedunõud, kellad ja käekellad, 
elektrilised habemeajamisaparaadid, kaalud, juukse- ja kehahooldusseadmed, kalkulaatorid, 
raadiod, videokaamerad, videomagnetofonid, kvaliteetse heliga magnetofonid, muusikariistad, 
heli või kujutise taasesitamise seadmed, elektri- ja elektronmänguasjad, spordivahendid, 



arvutid jalgrattasõidu, sukeldumise, jooksmise, sõudmise jm tegevuse jaoks, suitsuandurid, 
kütteregulaatorid, termostaadid, väikesed elektri- ja elektrontööriistad, väikesed meditsiini-
seadmed, väikesed seire- ja valveseadmed, väikesed toodete valmistamise automaadid, 
integreeritud päikesepaneelidega seadmed. 
 
6. Väikesed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed (mille ükski väline mõõde 
ei ületa 50 cm) 
Näiteks mobiiltelefonid, GPS, taskuarvutid, marsruuterid, personaalarvutid, printerid, telefonid. 


