ELMO TEKNIKK AS
ELMO Teknikk AS er en tradisjonsrik kompetansebedrift med
75 motiverte ansatte. Som spesialister på elektro er vi en
ledende aktør på vårt felt i Molde-regionen, og i tillegg til
hovedkontoret i Årødalen har vi en montørbase på Eide. Vår
tilhørighet til kysten gjør at vi leverer like godt på land som til
vanns, og vi har førstehåndskunnskap om behov og løsninger
for vår region. ELMO Teknikk AS ble etablert i 1968, som et
resultat av en fusjon mellom fire allerede solide elektroforetak. Resultatet har vært en bedrift vi i dag er svært stolte
av, og som har vist seg robust og levedyktig gjennom mange
epoker og konjunkturer.
ELMO Teknikk AS eies i dag av EB Group AS, som igjen er eid av
Bratseth Holding AS og Høvding AS. Bratseth AS er vårt søsterselskap og utfører ventilasjonsleveranser i regionen, i tillegg til
elektrotjenester på Nordmøre.
I 50 år har ELMO Teknikk AS vokst og akkumulert stadig høyere
kompetanse på sterk- og svakstrøm, elektronikk og automasjon.
Samtidig vet vi at ingen vokser på kompetanse alene. Derfor har
vi i tillegg en servicegrad som få kan konkurrere med, og
dermed også en lojal kundeportefølje. Vi vil gjerne ha nettopp
deg med på laget videre, og ser frem til å høre fra deg enten
som kunde eller ny medarbeider.
Velkommen!

VÅRE
TJENESTER

ELMO leverer omfattende elektrikertjenester tilpasset morgen
dagens teknologiske hverdag, både på land og til vanns. Våre
høykompetente fagfolk er på plass for å gi deg en mest mulig
trygg, økonomisk og varig løsning. Her ser du et lite utvalg av hva
vi kan gjøre for deg, og vi håper du vil besøke oss på elmo.no
for mer informasjon og inspirasjon.

Lys- og varmestyring

Internkontroll

Våre løsninger for lys- og varmestyring kan anvendes i
både nærings- og boligbygg, og gir full kontroll med både
energieffektivitet og økonomi. Lys- og varmestyring åpner
for muligheter til å optimalisere funksjoner, slik som bl.a.:

Forskrift om internkontroll innebærer at virksomhetens leder
står ansvarlig for at det elektriske anlegget inklusiv nødlys
og brannvarslingsutstyr er sjekket og verifisert. Gjennom en
internkontrollavtale med oss sjekker ELMO det elektriske
anlegget én gang pr. år, og sikrer at anlegget tilfredsstiller
myndighetenes krav.

• Reduksjon av temperaturen om natten og i helgene.
• Individuell nedjustering i rom som ikke krever romtemperatur.
• Lysstyring, slik at lyset automatisk slås av når det ikke er
behov for det.

UTRADISJONELLE INSTALLASJONER
Vi har utført en del installasjoner i gamle bygg, og i «tett trehusbebyggelse» som har verneverdi
underlagt Riksantikvaren. På øysamfunn som Grip, Ona og Veøya har vi installert Royal brannvarsling
fra Elotec, som er koblet opp mot 110-sentralen.
Sikkerhet- og overvåkingsinstallasjoner

Byggautomasjon

Trygghetssystemer blir stadig mer aktuelt, og det er viktig å
sikre dine verdier på best mulig måte. ELMO kan være
et «one-stop» for akkurat dine behov. Vi leverer alt som hører
med i et moderne sikkerhetssystem, både innbruddsalarmer,
adgangskontroll og kameraløsninger. Fordi alle behov er ulike, er
vi gode på å analysere nettopp dine behov, og å skreddersy den
løsningen som passer best for deg. Du kan også bestille enkeltkomponenter eller små installasjoner om du ønsker det.

Byggautomasjon er systemer for styring, regulering og
overvåkning av tekniske anlegg i bygg. ELMO er en s ertifisert
Solution Partner av Siemens AS, og har kompetanse på
prosjektering, programmering, installasjon, idriftsettelse
og vedlikehold av Siemens Desigo SD-systemer. Vi har også
betydelig kompetanse på prosjektering og drift av KNX-systemer
(EIB) for styring av tekniske installasjoner.

Brannvarslingsanlegg

ELMO har mer enn 40 års erfaring med å utføre bolig
installasjoner. Avdelingen består av en kyndig stab som utfører
både små og store oppdrag. Våre folk utfører installasjoner i
nye boliger, så vel som påbygging og oppussing/rehabilitering.
Vi står for planlegging, prosjektering og utførelse.

Vi har lang erfaring med og sertifisering innen prosjektering,
installasjon og kontroll av brannvarslingsanlegg til alle typer
bolig- og næringsbygg. Vi benytter oss utelukkende av utstyr 
fra norske kvalitetsleverandører, og jobber utelukkende etter
sertifiseringsstandarden FG-760.

Nettverkskabling
ELMO prosjekterer og leverer komplette
nettverksløsninger med kobber- og fiberkabling til alle typer
næringsbygg. Som helhetsleverandør vet vi hvor viktig det er
at infrastrukturen i bygg er godt planlagt og utført, og ofte vil
kablingsoppdrag være en naturlig forlengelse av for eksempel
sikkerhets- og overvåkingssystemer. Våre nettverksløsninger
sørger for varig stabil og pålitelig signalkommunikasjon med
lav vedlikeholdsgrad.

Boliginstallasjoner

Smarthus
Et smarthus er en bolig der det er installert tekniske løsninger
som kan styre hvordan lys, varme og andre elektroniske
apparater i huset skal fungere. Systemene kan som regel styres
med fjernkontroll, et kontrollpanel eller brytere på veggen.
I de fleste tilfeller er det også mulig å styre systemene via
mobiltelefon eller internett.

Prosjektering
ELMO tilbyr rådgivings- og prosjekteringstjenester innen nybygg
og rehabilitering/ombygging, både innen singel- og tverrfaglige
prosjekter.

KVALITET og LÆRLINGER
ELMO skal som kvalitetsbedrift også vokse inn i fremtiden, og
har som mål at alle våre kunder skal oppleve god kvalitet. Vi er
den installasjonsbedriften som har flest lærlinger i vår region,
og trivsel og kompetanseoverføring fra de erfarne til de nye er
stikkord vi styrer etter daglig.
Også i det formelle er vi blant de fremste ved at vi med god
margin oppfyller sertifiseringskravene i NS-ISO 9001, som i klartekst betyr at vi er en del av verdens mest anerkjente
kvalitetssystem.

Din lokale forsikringsmegler – kontakt oss!

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE
E-post: alle@normegling.no
Tlf: 71 29 05 33

Tlf. 61 33 25 20 • www.mcselektrotavler.no

GODKJENNINGER
ELMO innehar alle nødvendige godkjenninger for å utføre
installasjonsvirksomhet innenfor elkrafttekniske- og svakstrøms
tekniske anlegg. Vi innehar bl.a. følgende godkjenninger og
autorisasjoner:
• Registrert i Elvirksomhetsregisteret for virksomheter som 		
prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.

• Sentral godkjenning både for prosjekterende og utførende.
• Ekomnettautorisasjon med installasjon og vedlikehold av
elektronisk kommunikasjonsnett.
• Sertifisert av Det Norske Veritas for elkontroll bolig,
næring og termografering.
• FG-godkjenning for brann- og ledesystemer.
• StartBank- og Achilles-godkjenning.

KONTAKT OSS
Adresse:
Sentralbord:
Vakt: 		
Epost: 		

Vi

Gammelseterlia 12, 6422 Molde
71 21 33 00
71 21 33 20
post@elmo.no

dr i v er m ar ke d e t!

BA er landets eneste norskeide elektrogrossist.
Våre 25 lokale Servicesentre og 210 pålitelige, engasjerte
og nytenkende medarbeidere er din støtte i hverdagen.

