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DIN LOKALE ELEKTRIKER
Trenger du hjelp til elektriske installasjoner? Alt fra å bytte stikkontakt til å
etablere smarthus? Da bør du vurdere oss for jobben. Vi har solid erfaring og
kompetanse innen vårt fagfelt. Ikke vær redd for å ta kontakt for en uforpliktende forespørsel eller pristilbud. V tar på oss oppdrag i hele Nordmøre
og Romsdal.
Vi tilbyr elektrikertjenester både for private og næringskunder innen områder som:
- Industri- og næringsbygg
- HMS/interkontroll
- Elektronisk kommunikasjon
- Havbruk
- Maritim service
- Bolig
- Elbil-lading for privat, borettslag og parkeringsanlegg
- Utbedring av tilsynsrapporter
Vår visjon er å være deres foretrukne elektroentreprenør innen havbruk,
maritim og landbasert næring, med vekt på høy kvalitet på utførelse og med
sikkerhet i høysetet.
Innen industri og næring kan vi hjelpe med:
- Prosjektering og utførelse av små og store el-anlegg
- UPS og generatorer i alle størrelser
- Snøsmeltingsanlegg
- Ladeanlegg for bil
- Datanettverk

Kristiansund

ELEKTRIKER TIL SJØS
Vi har vår egen servicebåt og kan raskt og fleksibelt ta jobber som ikke er
på landjorda. Electro Team har lang fartstid og kompetanse med maritim
service og elektroarbeid både ombord i båter og i havbruksnæringen som
f.eks oppdrettsanlegg.
Vi kan blant annet bistå med:
- Vi har utstyr for måling og testing av de fleste typer elektromotorer
- Installasjon av brannalarmanlegg
- Komplett test på anlegg i henhold til klassegodkjenning.
- Merdeinstallasjoner
- Landstrøm
- Radio- og fiberkommunikasjon
- AIS Mob - alarm for personsikkerhet
Vi innehar DSB-godkjenning for maritim installasjon på båter opptil 15 meter.

SMARTHUS
Smarthusteknologi dreier seg i hovedsak om å
forenkle, få bedre komfort og få mer trygghet i
hjemmet ditt. Selv behøver du ikke være en
teknologi-nerd for å ha glede over et smarthus.
Men du (og ditt hus) er smarte hvis du ikke har på
lys og varme når ingen er tilstede. Automatisk
styring av lys og varme er både energibesparende
og økonomisk. Med andre ord; Smart!
Man kan også kontrollere lys og varme fra
mobilen. Ved å installere en app på mobilen kan du
ha kontrollen uansett hvor du befinner deg. Om du
skal reise på hytta i helgen kan du sette på varmen
mens du er på vei. Eller skru på utelyset dersom du
ankommer etter mørkets frembrudd. Det er derfor
ganske smart å ha smarthus-løsninger.
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ELBIL-LADER
Lading av elbil drar mye strøm og skaper varmeutveksling.
Hvis laderen ikke er montert riktig kan det oppstå farlige
situasjoner. Derfor er det viktig at dette blir gjort riktig. Electro
Team kan tilby planlegging og montering av elbil-lader i ditt
hjem, borettslag eller næringsbygg. Vi sjekker ditt sikringsskap om det er plass der og sier også i fra dersom du skulle
ha behov for overspenningsvern.
Ta kontakt for tilbud på det behov som ditt hjem, borettslag
eller næringsbygg har for elbil-lading.

Takk til våre
samarbeidspartnere

www.sg-as.no

Teknisk tegner, utfører tegning av blant
annet El-installasjoner,
skjemategninger, o-planer og digitalisering
av eldre tegninger. Laminering og distribusjon av o-planer.
Vi utfører oppdrag over hele landet. Ta kontakt for et godt tilbud.
Tlf. 926 37 549 • E-post: post@dakservice.no

Freiveien 62, 6512 Kristiansund
Ragnar Øyen - tlf. 92 66 90 90
E-post: post@oyenbygg.no

Electro Team AS
Omagata 118, 6517 Kristiansund
Telefon 905 38 555
post@electroteam.no
www.electroteam.no

KOMPETANSE, ENTUSIASME OG KVALITET
MCS Elektrotavler har lang erfaring og bred kompetanse innen
produksjon av tavler og strømskinner.
Vi utfører service, reparasjoner og ombygging av eltavler.
Siden 1998 har vi produsert elektrotavler for kunder innen
installasjon, maskin, ventilasjon, vannverk, båt og off shore.
Gjefsenmyrvegen 5, 2770 Jaren • Tlf. 61 33 25 20 • www.mcselektrotavler.no

www.datamatik.no • datamatik@datamatik.no • 22 30 17 30

amokabel Norge AS
Borgundfjordvegen 129
6017 Ålesund - Norge
Tlf: +47 70 17 18 90
E-post: post@amokabel.com
www.amokabel.com
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Totalleverandør av radiokommunikasjon og LTE-løsninger
til Electro Team.

