ELEKTROGUIDEN
Praktisk informasjon rundt hva du burde tenke på når du skal
velge en ny partner på el-installasjon

Ser du etter en partner på el-installasjon?
I denne guiden gir vi praktisk informasjon rundt hva du burde tenke på når
du skal velge en ny samarbeidspartner.
Viktigheten av elektrisk installasjon

El-installasjoner er en del av alle rom man er i, og er ofte noe man aldri tenker over før det
slutter å fungerer eller ikke virker helt som det skal. Når man velger en leverandør på elektriske
installasjoner er det viktig å velge en leverandør som er seriøs og autorisert, og som foretar
jevnlig kontroll av installasjonene.

Velg en leverandør som tar seg av alt

Vi har flere lokale og nasjonale samarbeidspartnere, og leverandører som gjør oss i stand til å håndtere
enhver utfordring. Det betyr at når vi mottar en henvendelse som omfatter en stor mengde varierende
arbeid, kan vi tilby alt på ett sted ved at vi samler inn tilbud for dere og henter inn eksperter i alle ledd. Dette
gjør oss til en totalleverandør på elektriske installasjoner.

Totalleverandører gir bedre pris

Ved å bruke en totalleverandør som samler inn tilbud på alle oppdrag gjør at man kan sette sammen en
totalpakke som blir rimeligere, i stedet for at man må hente inn ett og ett tilbud fra hver enkel leverandør
som både koster mer tid og penger.

Medlem av EL-PROFFEN

Vi er medlem av EL-PROFFEN som består av mer enn 188 medlemsbedrifter og rundt 3500
elektrikere – dette gjør oss til Norges største elektrikerkjede. Dette betyr for våre kunder
at de kan nyte godt av høy service over hele landet og at vi har eksperter i alle ledd.

Spesialister på bedriftsmarkedet

Vi er en anerkjent totalleverandør av elektroinstallasjoner i næringsbygg, industribygg og
offentlige bygg.
Vi bruker kun installasjonsmateriell fra anerkjente produsenter som leverer produkter av
høyeste kvalitet.

ELSJEKK
Som eier av et næringsbygg, er du ansvarlig
for det elektriske anlegget og at det utføres
kontroll av eiendommen på jevnlig basis.
På denne måten avdekker du både avvik og
eventuelle behov for reparasjoner.

Gjennom oss får du
tilgang på følgende:
•
•
•

Tilgang på dokumentasjon
Tilgang til å lukke avvik, se
status på internkontroll, laste opp
vedlegg og bestille retting av avvik
Automatisk varsling om neste kontroll

Tilsyn av elektrisk anlegg
I dag er alle bedrifter pliktige til å følge forskriftene
rundt internkontroll av elektriske anlegg som
bedriften tar i bruk. Formålet med systematisk tilsyn av
elektriske anlegg er å avdekke eventuelle avvik og behovet
for oppgraderinger. Erfaringsmessig er det langt rimeligere å
gjennomføre reparasjoner på et tidlig stadium.

Vi utfører tilsyn av følgende el-anlegg:
•
•
•
•

Elektriske anlegg
Brannvarslingsanlegg
Nødlysanlegg
Adgangskontrollanlegg

ADGANGSKONTROLL
Det er mange gode grunner til å installere adgangskontroll –
noen ønsker å gjøre innsjekkingen mer effektiv, mens andre
ønsker å øke sikkerheten.

Vi tilbyr følgende løsninger innen adgangskontroll:
•
•

Porttelefon m/u video
Dørtelefon

NØDLYSANLEGG
Alle offentlige bygg, næringseiendom og større boligbygg
er pliktige til å følge kravene i henhold til nødlysanlegg.
Konsekvensene kan bli fatale i nødsituasjoner dersom lyset og
informasjonen ikke fungerer optimalt.
Etter at vi har gjennomført installasjonen utfører vi kontroll av
nødlysanlegget hvert eneste år.

OPPGRADERING AV
ELEKTRISK ANLEGG
Alle elektriske anlegg har en forventet levetid og består av
ulike komponenter som slites ned over tid. Dette resulterer i at
anleggene blir mindre produktive og i verste fall brannfarlige.

Jevnlig kontroll
Selv om anlegget er helt nytt betyr ikke det at man ikke trenger å
utføre en kontroll av anleggene. Vi anbefaler å gjennomføre årlige
kontroller av det oppgraderte anlegget slik at man unngår enorme
kostnader senere ved eventuelle avvik og feil.

SMARTBOLIGSYSTEM
Vi ser en økende trend av smartboligsystemer
i Norge, både i private husstander så vel som
næringseiendommer. Å sette opp et smartboligsystem
er enklere enn de fleste tror, da det ikke krever boring i
tak og vegger, eller installasjon av nye ledninger.
Vi har lang erfaring med smartboliginstallasjoner
og har enkle rutiner som sørger for
høy kvalitet på leveransen hver gang.
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Befaring

Vi starter med en befaring av
eiendommen hvor vi går gjennom
det nåværende oppsettet og ønsker
fra kunden. Ønskene varierer fra kunde
til kunde, men vi har dyktige fagfolk som tar
seg av installasjoner på lyd, lys, teknikk, design,
styring og data m.m.

Pristilbud
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Når vi har avklart alle ønskene til kunden henter vi inn tilbud
fra alle relevante leverandører på utstyret som skal benyttes
i installasjonen. Dette tar rundt én ukes tid. Vi setter deretter
sammen en totalpakke og presenterer pristilbudet.

Installasjon
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Når tilbudet har blitt akseptert avtaler vi oppstartsdato og fremgangsplan for
installasjonen. Da det er flere ulike eksperter som skal innom å gjøre sin del av
jobben vil installasjonen spres utover flere dager og tar rundt 5 dager før vi er helt
ferdig.

Leveranse og sluttdokumentasjon
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Når vi er ferdig gir vi en god opplæring i bruk av det nye smartsystemet, samt
at vi leverer sluttdokumentasjon på jobben som har blitt utført. Du vil også
få muligheten til å lage deg en bruker på EL-PROFFEN sin hjemmeside hvor
du vil få tilgang dokumentasjonen online, som senere kan brukes til å bestille
kontroll.

ELBILLADER FOR
BEDRIFTER OG PRIVATE
Behovet for elbilladere blir bare større og større i Norge, også for ansatte i bedrifter
og beboere i borettslag. Etter en økende etterspørsel i markedet har det kommet
mange leverandører og det er ikke alltid lett å vite hva man skal velge.
Det er også en klassisk feil å velge pris fremfor funksjonalitet og kvalitet.
Vi tilbyr elbillader fra flere anerkjente produsenter som Zaptec, Easee, Wallbox og
Charlie/EFA. Våre elbilladere er spesielt godt egnet for bedrifter, borettslag og store
parkeringsanlegg. Vi er spesielt opptatt av sikkerhet, kvalitet og design i våre løsninger.

5 års garanti
Elbillader fra Zaptec består av kvalitetskomponenter, avanserte sikkerhetsanordninger
og kjølesystem for unngå overoppheting. Vi tilbyr 5 års garanti og sørger for en rask og
effektiv installasjon av laderne, samt at vi har gode oppfølgingsrutiner i etterkant av
installasjonen.

RAMMEAVTALER
Våre kunder består av noen av de største bedriftene i Norge og vi tilbyr
rammeavtaler for våre storkunder.
En rammeavtale er det samme som en serviceavtale hvor vi avtaler jevnlig kontroll av anleggene
til bedriftene vi jobber med, på én eller flere lokasjoner. Vi blir enig om hva slags kontroller som
jevnlig skal utføres og vi er alltid tilgjengelig ved eventuelle feil eller avvik.

Føl deg trygg med regelmessig kontroll
For storkunder utarbeider vi rutiner, sjekklister og full kontroll av:
•
•
•
•

Elektriske anlegg
Brannvarslingsanlegg
Nødlysanlegg
Adgangskontrollanlegg

Bestill en gratis befaring
Alle våre befaringer er helt gratis å bestille. Vi blir enig om dato og tidspunkt, og så sender vi ut en
ekspert som går gjennom oppdraget. Etter befaring samler vi inn tilbud fra anerkjente leverandører
på utstyr og deretter leverer vi et pristilbud innen en ukes tid.
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