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Oferta

usług

Pomiary ochronne - kompleksowo, z zastosowaniem najwyższej klasy
mierników firmy: Sonel
Instalacje -

elektryczne, alarmowe, odgromowe, systemy
oddymiania i p.poż. kontrola dostępu, monitoring
wizyjny CCTV oraz sieci strukturalne LAN

Dokumentacja -

techniczna, projektowa, pokontrolna

Stała obsługa i serwis zakładów przemysłowych.

USŁUGI ELEKTRYCZNE
www.elmontaz-poludnie.pl
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Pomiary
- ochrona przeciwporażeniowa (impedancja pętli zwarcia, rezystancja
izolacji, badanie wyłączników różnicowo-prądowych)
- rezystancja uziemień (piorunochrony, uziemienia)
- linie kablowe
- urządzenia akumulatorowe
- urządzenia napędowe
- kondensatory do kompensacji mocy biernej,
- transformatory mocy
- zespoły prądotwórcze
- szczegółowe badania urządzeń elektrycznych
- badania specjalistyczne w rozdzielniach nn, SN, WN
- stacje transformatorowe
- uziemienia ochronne i robocze
- urządzenia piorunochronne
- pirometryczny pomiar temperatury złączy
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Przyrządy pomiarowe
Firma Elmontaż Południe posiada pełen komplet mierników
za pomocą których wykonuje się kompleksowo pomiary elektro
energetyczne. Wszystkie mierniki posiadają aktualne świadectwa
wzorcowania laboratorium firmy Sonel.

MPI-502

MRU-200

LKZ-700

MIC-2500

DIT-500

CMP-400

LXP-1

P-1
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Instalacje
-elektryczne
-alarmowe
-odgromowe
-systemy oddymiania i p.poż.
-kontrola dostępu
-monitoring wizyjny CCTV
-sieci strukturalne LAN
-instalacje w wykonaniu przeciwwybuchwym Ex

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma Elmontaż Południe udziela
10 lat gwarancji na wykonane instalacje oraz oferuje pełen serwis
pogwarancyjny. Instalacje wykonywane są przy zastosowaniu
wysokiej jakości materiałów firm tj. Bitner, TF Kable, Legrand, Moeller,
Hager, Satel, AN-KOM, D+H, BCS, Bosch, Emiter.net, Elektroplast,
Stahl, Schneider Electric, F&F, PCE, OSRAM, Awex.
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Dokumentacje
-techniczna
-projektowa
-pokontrolna
-powykonawcza
-odbiorcza

Firma Elmontaż Południe wykonuje dokumentacje dla klientów
indywidualnych oraz dla przedsiębiorstw. Każdemu klientowi oferujemy
pełne doradztwo w wielu branżach dzięki bliskiej współpracy z wieloma
branżowymi specjalistami.
Oferujemy także pomoc w załatwianiu niezbędnych zezwoleń,
decyzji oraz uzgodnień w imieniu inwestora.
Specjalizujemy się w wykonywaniu ekspertyz

i

orzeczeń

technicznych w zakresie elektroenergetyki. Oferujemy także doradztwo
techniczne podczas wdrażania nowych rozwiązań
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Kontakt
ELMONTAŻ POŁUDNIE
ul. Mieszka I 4 lok. 103
32-500 Chrzanów
NIP: 6282111391
REGON: 122710075
właściciel: mgr inż. Jacek Prygiel
telefon: +48 668 461 214
konto ING Bank: 61 1050 1302 1000 0091 3017 0740
e-mail: elektroinstalator24h@gmail.com
www.elmontaz-poludnie.pl

ELMONTAŻ POŁUDNIE dla stałych klientów oferuje
także: CAŁODOBOWY SERWIS w zakresie usuwania
usterek oraz awarii.

