MANGE SMÅ ER STERKE SAMMEN

www.elektrounion.no
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Vi er mange
og vi blir
stadig flere
Vil du bli med i gjengen? Elektro Union er et landsdekkende innkjøpslag for
små og mellomstore installasjonsbedrifter. Vi jobber med å forhandle frem
gode avtaler på de områdene vi vet er viktige for deg. Vi er allerede over
500 medlemmer og har et innkjøpsvolum på nesten 500 millioner kroner.
Vi har avtaler med flere av landets største g
 rossister. For deg som medlem
betyr det gunstige priser på elektromateriell. Vi har også mer enn 
70 fordelsavtaler p
 å biler, forsikringer og mye annet du trenger. Som
medlem får du også nyte godt av nyttige verktøy som sparer b
 edriften
din for både tid og penger. Blant annet våre skybaserte tegneprogram,
kalkulasjonsprogram og HMS internkontroll.
Medlemskapet i Elektro Union er gratis, og det er alle de digitale
verktøyene våre også.
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Elektro Union er
landsdekkende
Elektro Union har over 500 medlemmer spredd over hele landet.
Derfor har vi fire regionskontorer som til sammen dekker hele det langstrakte landet
vårt. Det betyr at du blir tilknyttet Elektro Union i ditt område og blir en del av
nettverket der.

VÅRE REGIONSKONTORER:
Oslo
Bergen
Trondheim
Egersund

Ta kontakt med
ditt nærmeste
avdelingskontor
for mer informasjon
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Region Midt–Nord
REGIONSSJEF
Bjørn Strømsnes
915 56 805
bjorn@elektrounion.no

Region Vest

Region Øst

REGIONSSJEF
Ove Eriksen
907 76 620
ove@elektrounion.no

REGIONSSJEF
Rune Austbø
995 11 378
rune@elektrounion.no

Region
Sør–Sør/Vest
REGIONSSJEF
Asbjørn Remme
954 12 528
asbjorn@elektrounion.no

Region Øst
REGIONSSJEF
Jan Langseth
917 71 079
jan@elektrounion.no
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VÅRE SKYBASERTE VERKTØY:
‣ Internkontroll: HMS-internkontroll for egen bedrift
‣ IK Næring: Internkontroll for dine kunder
‣ Pris- og bestillingsverktøy: Enkel måte å sammenligne priser fra grossistene
‣ El-tegning: Enkelt tegneprogram for elektro
‣ Kalkulasjons- og tilbudsprogram: Godt verktøy for å regne anbud

IK-Næring
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INTERNKONTROLL
– skybasert HMS-internkontroll for egen bedrift

„

Vårt program for internkontroll for HMS er enkel å bruke,
slik som våre andre programmer. Det er bare å logge seg
inn på våre medlemssider, og du finner det du trenger der.
Ikke nødvendig å måtte laste ned.

SE FILM

Du kan logge på fra hvilken som helst PC, mobil eller
nettbrett. Dette er en fordel når montørene er ute på
jobb, hvor de da har direkte tilgang til avviksmeldinger
og sikkerhetsrutiner.

I Buskerud Elektro er vi 19 a
 nsatte.
Internkontrollen til Elektro U
 nion
passer godt til bedrifter på vår
størrelse, og det er enkelt å finne
frem til skjemaer og instrukser. Det er
også enkelt for oss å endre de r utiner
og instrukser vi har behov for, om vi
må tilpasse noen. Og når det er noe
vi lurer på, får vi god hjelp (ref. fri
support).
Malene som ligger i løsningen, bruker
vi mye. De sparer oss for masse tid og
er veldig viktige for oss. Det ligger også
en trygghet i å vite at vi alltid har siste
versjon av forskrifter og krav.
Torgeir Bjørnland, Buskerud Elektro
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DERFOR BRUKER
JEG HMS-IK FRA EU
• Enkelt å bruke
• Skybasert
• Fri support
• Tidsbesparende
• Gratis
Torgeir Bjørnland, Buskerud Elektro

Se Torgeirs video!
elektrounion.no/bli-medlem
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IK NÆRING
– internkontroll for dine kunder

„

Elektro Union samarbeider med Andersen Elektro Kompetanse
(AEK) for bruk av internkontroll-programmet IKK-Norge. Denne
appen ivaretar kravene til internkontroll for våre medlemmers
kunder innen bolig, næring og landbruk.

Jeg har prøvd flere systemer og synes
det har vært for tungvint. IK Næringappen er veldig enkel. Alt ligger på
telefonen. Jeg kan gjøre k
 ontrollen
ferdig før jeg går fra kunden.
 eretter sende sjekklisten med
D
eventuelle avvik og bli ferdig der og
da. Som daglig leder og installatør
står a
 rbeidsoppgavene i kø. Da er
det veldig fint å kunne gjøre unna
kontroller som dette kjapt. Hvis vi
trenger noen tilpasninger i appen, er
EU raske til å bistå med nødvendige
endringer.
Tommy Mikkelsen, El Tjenester

SE FILM

11

IK NÆRING
ANNONSE
LINK TIL FILM

DERFOR BRUKER
JEG IK-NÆRING
• Enkelt å bruke
• Alltid tilgjengelig

tekst: Welhaven design & foto: Desimal

• God support
• Fast pris uavhengig
av antall kontroller

Se Tommys video!
elektrounion.no/bli-medlem

12

PRIS- OG
BESTILLINGSVERKTØY
Med Prisverktøy er det lett å sammenligne priser
mellom fire ulike grossister. Lagerstatus er alltid
oppdatert og det er veldig enkelt for deg å bestille
alt på ett sted.

„

Den viktigste grunnen til at vi bruker P
 risverktøyet
fra EU, er at vi får gunstige vilkår. Grossistene h
 older
seg skjerpet på pris, og det kommer oss
til gode.
Med bedre priser blir prosjektene våre rett og slett
mer lønnsomme og vi blir konkurransedyktige.
Daniel Warmedal, Lux Elektro

SE FILM
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DERFOR BRUKER
VI PRISVERKTØY
• Lett å sammenligne priser
• Alltid oppdatert lagerstatus
• Velg mellom fire grossister
• Enkel bestilling
• Alt på ett sted
Daniel Warmedal, LUX Elektro

Se Daniels video!
elektrounion.no/bli-medlem

14

EL-TEGNING

SE FILM

Sammen med kunden kan dere sitte foran skjermen
og tegne en detaljert løsning sammen. Da unngår
man misforståelser og kan raskere bli enige om
plasseringer av det elektriske anlegget. I tillegg er
det et lettvint hjelpemiddel for montørene som skal
utføre jobben da de har en detaljert oversikt og kan
gjøre jobben riktig første gang.

„

Tegneprogrammet er veldig enkelt å bruke. Siden
det er skybasert i stedet for et nedlastet program, er
det alltid tilgjengelig, også når vi ikke har med egen
laptop eller nettbrett ute hos kunden.
Jeg bruker El-tegning for å skape trygghet og et
mersalg.
Trond Melstein, RST Elektro Jessheim
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DERFOR BRUKER
JEG EL-TEGNING
• Gir oss lettere mersalg
• Nyttig for montøren
• Kan gjøres om til PDF
• Enkelt å bruke
• Gratis
Trond Melstein, RST Elektro

Se Tronds video!
elektrounion.no/bli-medlem
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KALKULASJONS- OG
TILBUDSPROGRAM
El-kalkulator er et skybasert verktøy for å regne
anbud, og har ferdige maler for tilbudsbrev.

„

El-kalkulator gir oss full oversikt over materiell,
timebruk og fortjeneste. Det gir oss veldig god
kontroll på økonomien i et prosjekt.
Siden El-kalkulator er skybasert, krever det ikke
installasjon av noen programvare, og vi kan bruke
det hvor som helst på laptop, nettbrett eller
smarttelefon.
For en liten bedrift som oss er det også veldig greit å ha
tilgang på maler for et profesjonelt tilbudsbrev.
Lars Edvardsen, Nansen Elektro
SE FILM
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DERFOR BRUKER
VI EL-KALKULATOR
• Enkel anbudsregning
• Ferdig tilbudsbrev
tekst: Welhaven design & foto: Desimal

• Våre egne prisgrupper
• Våre egne punktpriser
• Gratis
Lars Edvardsen, Nansen Elektro

Se Lars sin video!
elektrounion.no/bli-medlem
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Exxact enkelstikkontakter med USB
Gjør lading enklere!
Schuko-stikkontakter med ulike typer USB-uttak.
De kan kombineres med ulike rammer, som Primo, Solid,
Design, etc.:
•

Schuko + 2 USB A med maks 5 V 2,4 A-ladeeffekt,
maks 1,2A hvis begge uttakene brukes samtidig
Elnummer: 1502252, 1502253, 1502254.

•

Schuko + USB A + C, med maks 5 V 3 A-ladeeffekt,
maks 1,5A hvis begge uttakene brukes samtidig
Elnummer: 1502297, 1502298, 1502299.

se.com /no/exxact
© 2020 Schneider Electric. Alle rettigheter reservert.

I bildet ovenfor avbildet i
farge metallic, med Primoramme, ikke inkludert.

www.sg-as.no

Din totalleverandør av belysning - Næring, bolig og styring. Merkevare for norske
elektrikere.
Fokus på kvalitet, montasjevennlighet, tilgjengelighet (alt er lagerført), ferdig dokumentasjon på alle
produkter.
SG Armaturen AS
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ADVOKATEN VÅR HJELPER DEG
Elektro Union har i mange år hatt en avtale med
Advokatfirmaet Berngaard. Det gir deg som er medlem
tilgang på gratis telefonsupport og advokatbistand til
rabatterte priser.
Kjenner el-bransjen godt og deres utfordringer
Berngaard er mest sannsynlig det advokatfirmaet som
bistår flest elektroentreprenører i Norge. Dette gjør at de
kjenner og behersker de juridiske problemstillingene du
som elektroentreprenør opplever i hverdagen din.
– Et typisk eksempel er kunder som ikke vil betale.
Kanskje de påstår du har tatt for store påslag, at det
er brukt for mange timer eller er utført arbeid som
ikke var bestilt. Da kan en telefon til oss gi hjelp til
selvhjelp om hvordan du skal gå frem for å få den
betalingen du har krav på, forklarer advokat Lasse
Ødegaard, som er EU’s mann i Advokatfirmaet Berngaard.
Bistå ved konflikter i arbeidsforhold
En annen gjenganger er saker relatert til arbeids
takerforhold. Reglene for å avslutte et arbeidsforhold er
kompliserte, og gjør man feil, kan det koste mye penger.
En liten telefon kan lede deg på rett spor, så du ikke trår
feil i regelverket.
– Vi har det samme målet som kundene våre. Og vi har
respekt for at en sak også har en kommersiell side.
I noen tilfeller betyr det at vi gir utrykk for hva som
juridisk sett er riktig, samtidig som vi anbefaler å la
saken ligge, påpeker Ødegaard.

BERNGAARD BISTÅR VÅRE MEDLEMMER
MED BLANT ANNET:
• Kontraktsrådgivning
• Reklamasjoner
• Kunder som ikke vil betale
• Saker med tilsynsmyndighetene
• Eierforhold (aksjonæravtaler, vedtekter, opprettelse
av selskaper)
• Offentlige anskaffelser (tilbud og klager)
• Arbeidsgiverrollen (ansettelse, oppsigelse, permittering)
Les mer om advokatbistand her: www.berngaard.no
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FORSIKRING – GUNSTIGE AVTALER FOR MEDLEMMER
VI HAR GODE FORSIKRINGSAVTALER GJENNOM
SÖDERBERG & PARTNERS OG KAN TILBY
BLANT ANNET:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrkesskade
Fritidsulykke
Gruppeliv
Helse
Reise
Bil
Bedrift
Ansvar
Prosjekt
Verktøy i bil
Tjenestepensjon

En elektriker uten servicebil kommer ikke langt. Derfor er det
viktig med gode forsikringer, så du slipper å stå uten bil. som
medlem i Elektro Union får du gunstig avtale på blant annet
ansvar-, fører- og passasjerulykke samt kaskoforsikring. Vi
tilbyr også flåteavtale med u
 begrenset kjørelengde, og du
slipper bonustap ved en skade.

„

Sjekk våre medlemssider for mer info www.elektrounion.no

Vi er 7 ansatte, og vi halverte vår
forsikringspremie. Vi er også meget
godt fornøyd med kundekontakten.
Jan Marthinsen, Vettre Elektriske AS

Les mer om forsikringsavtalene her:
www.soderbergpartners.no

Erik Arnesen Helsfyr
–din samarbeidspartner
på varebil.
Kontakt oss i dag
for et gunstig tilbud!

www.autoost.no
Importør: Bertel O. Steen AS

Tlf. 95 28 88 72, ronny.nordby@erikarnesen.no
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VÅRE GROSSISTER
Vi har avtaler med fire av landets store grossister.
Dette kommer deg som medlemsbedrift til gode.

ANNONSE : Elektro Union

MEDLEMSFORDELER

Tekst: Welhaven Design: Desimal Illustrasjon: Semway

• Fire ledende grossister
• Bonusutbetalinger
• Mer tid til å fylle
sparegrisen!

FERDIG FORHANDLEDE PRISER
I Elektro Union får du mange medlemsfordeler, blant annet materiell til gode priser. Når vi går til
forhandlingsbordet på vegne av over 500 medlemmer blir avtalene bedre enn når du står alene. Siden vi
gjør jobben med å forhandle priser kan du heller bruke tiden til å fylle sparegrisen med flere oppdrag.
Og hvert kvartal tømmer du sparegrisen i form av bonusutbetaling basert på det du har handlet.
Medlemskapet i Elektro Union er gratis.
Sjekk medlemsfordelene!
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EASYCALC™
BEREGNINGSVERKTØY FOR DIMENSJONERING AV KABEL
EASYCALC™ er et gratis verktøy for dimensjonering av kabel, som ved hjelp av fire enkle steg, hjelper deg med å finne riktig
tverrsnitt for din krets, basert på forutsetningene du angir. EASYCALC™ er beregnet for profesjonelle elektrikere og installatører.
Produktene som kan beregnes i EASYCALC™ er et utvalg kraft- og installasjonskabler med merkespenning opp til og med 1kV.
EASYCALC™ finner du på våre nettsider og i Nexans APP.
www.nexans.no

KURSVIRKSOMHET
Elektro Union arrangerer NEK- og FSE-kurs ved
behov. Ta kontakt med regionskontoret vårt, så
setter vi opp kurs i ditt område. Vi arrangerer
kurs over hele landet. Noen kurs kan du også
ta på nettet.
NEK 405-2 Bolig
NEK 405-3 Næring
NEK 405-3 Landbruk
FSE-kurs – lovpålagt kurs for alle som jobber i
lavspenningsanlegg og omhandler alt fra første
hjelp ved strømulykker til organisering av
virksomheten.
Scandinavian Technology Institute (STI) arrangerer
FSE-kurs på nett og lokalt i samarbeid med
Elektro Union.
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... og mange andre god avtaler ...
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GODE MEDLEMSAVTALER
NÅR DU ER MEDLEM I ELEKTRO UNON FÅR DU GODE
AVTALER PÅ DET SOM ER VIKTIG FOR DEG, BLANT
ANNET INNENFOR:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi
Administrasjon
Mobil og data
Bil
Biltilbehør
Lys & varme
Elektronikk
Utleie
Verktøy og arbeidstøy
Rekvisita
... og mye annet

Ta kontakt med regionskontoret nærmest deg
for mer informasjon.

www.elektrounion.no
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ELEKTROPORTALEN
Når du blir medlem i Elektro Union, blir virksomheten din
samtidig registrert på elpo.no. Dette er et nettsted hvor
forbrukerne får informasjon og inspirasjon om alt fra lys
og varme til smarthus og lading av elbil. Her kan de også
søke etter elektrikere i sitt nærområde.
elpo.no er også et nyttig verktøy når du er ute hos
kunden, og kan bidra til mersalg. Da bruker du
minelpo.no som er uten listen over andre elektrikere.

elektroportalen.no
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Nyhet!
F-type jordfeilautomat
Eaton lanserer nå en ny type jordfeilautomat som tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig
valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater!

F-type jordfeilautomat er spesielt utviklet for en
fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdsningsapparater. Jordfeilautomatens utløsergrense for jordfeil vil ikke bli påvirket
av frekvensstøy fra denne type apparater.
Siden denne F-type også vil ha en likeretter i
forbindelse med frekvensdriften gir den økt sikkerhet for DC feilstrømmer opp til 10mA. Type-F
jordfeilautomater har i tilegg alle egenskapene til
Type-G jordfeilbeskyttelse, som betyr støtstrømsikkerhet opp til 3KA og tidsforsinket med 10mS,
som gir yttligere forbedret driftsikkerhet, og hindrer
uønsket utkobling.
Eatons digitale jordfeilautomater øker nøyaktigheten for utkobling ved jordfeil fra 50% ved tradisjonelle jordfeilautomater, til 90% ved bruk av digital
teknologi.

www.eaton.com

De Digitale jordfeilautomatene kommer i tilegg med
sanntids diagnose for status på aktuelle feilstrømmer ved hjelp av diode. Grønt lys betyr mindre enn
30% jordfeilstrøm, gult lys betyr 30-50% jordfeilstrøm, og rødt lys betyr mer enn 50% jordfeilstrøm.
Dette gir sluttkundene mulighet for rask status på
sitt anlegg, og også muligheten til å gjøre tiltak før
faktisk utkobling finner sted.
Digitale jordfeilautomater har i tillegg 12 måneders
testintervall, mot 6 måneder for tradisjonelle jordfeilauomater. Dette betyr at man kan redusere behovet og kostanadene for test av jordfeilauomater i
foreksempel næringsbygg.

33

Markedets første online sikringsskap
elkoenergy.no
ELKO Energy, Elektrounion.indd 1

20.05.2020 14:51:07

Rask og trygg lading
med designladerne
Mini og Basic

Micro Matic Norge AS – kompetansepartner og
leverandør av smarte bygg og boliger siden 1969

•
•
•
•
•

Ta kontakt med din lokale
elektriker for å sikre rask
og trygg lading i dag!

VI LADER NORGE

Små, enkle designladere i matt hvit eller sort farge
Leveres med stikkontakt eller fastmontert ladekabel
Fra 3,7 – 22 kW ladeeffekt, 230/400 V, 32 A
Mulighet for smart lastfordeling og låsbare modeller
Passer til alle elbiler og plug-in hybrider!

Elektrounion-annonse-192x192mm-Ladestasjoner-mini-basic-v2.indd 1

Les mer her:

19.05.2020 11:08
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FAGLIG OG SOSIALT NETTVERK

NETTVERK I HVERDAGEN

Det sosiale er ekstra viktig når du driver en bedrift med få eller ingen ansatte. Ikke minst er det godt å ha
et faglig nettverk. I Elektro Union får du faglig påfyll gjennom seminarer og kurs. Du får også tilbud om turer
og samlinger hvor du kan knytte kontakter og diskutere utfordringer og nye idéer.
www.elektrounion.no/blimedlem

Tekst: Welhaven Design: Desimal

MANGE SMÅ ER STERKE SAMMEN
Samarbeidspartner

telefon 22 57 10 50 : post@elektrounion.no

Sjekk medlemsfordelene
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www.elektrounion.no
På vår hjemmeside finner du en egen medlemspålogging. Om du ikke allerede er
medlem, så kan du bli det nå. Da vil du få tilgang til våre medlemssider med de
fordeler det innebærer. Her ligger kalkulasjonsskjemaer, rabattlister og annen nyttig
informasjon for deg og din bedrift.
Og det beste av alt: Medlemskapet i Elektro Union er gratis!

MANGE SMÅ ER STERKE SAMMEN!

Bli medlem!
elektrounion.no/bli-medlem

Elektro Unions medlemmer
får rabatt hos Dipper.
Ring oss på 06020!

Kjørebok med dårlig GPSdekning kan koste deg dyrt!
Se hvor mye kan du spare
med ABAX-kjørebok

Gode systemer,
tid til overs.
Moderne fagsystemer med solid fundament i elektrobransjen.
Ordre, timer, prosjekt, faktura, materiell, internkontroll, HMS, KS,
IKK, boligmappa, kjørebok, verktøysporing m.m.

www.handverksdata.no

• Smarthusløsninger for alle behov
• LED-belysning av høy kvalitet
• Komfortabel gulvvarme
• Store valgmuligheter innen design

www.stork.no

Ferdigterminert 12 fiber
på lager i Oslo

Gode rabatter ved leie av lifter hos Oslo Liftutleie AS
mot medlemskap hos Elektro Union AS

Lagerførte lengder fra 20–200 meter,
SM og MM med LC- eller
SC-kontakter

post@ikn.no

DITT FØRSTEVALG PÅ BELYSNING

Feilsøking og reparasjon av varmekabler
Feilsøking på kraftkabler • Termografering av el tavler

Vi skaper fantastiske resultater med lys –
hele dagen, hver eneste dag.
www.lhc.no • 22 67 20 00

Tlf. 04915 • firmapost@m-tek.no • www.m-tek.no

Vi hjelper hardtarbeidende bedrifter å få betalt!
Inkasso • Fakturaoppfølging • Porteføljekjøp
Axactor Norway AS
Grønland 53, 3045 Drammen • Tlf. 32 75 50 00

Ramirent hjelper store og små kunder
til alle typer prosjekter. Vi har alt innen
byggmaskiner, anleggsmaskiner, lifter,
stillas, elektro og mye mer.
Og husk at når du leier hos Ramirent
får du kunnskap om sikkerhet på
kjøpet!
Besøk oss på www.ramirent.no
Utleie av maskiner og utstyr

Norges største på miljøvennlig yrkesinnredning

Din KNX/Smarthus partner
Tlf. 52 83 91 00 • E-post: post@ricogruppen.no
www.ricogruppen.no

Instell.no

HEXACHROME ORANGE C and BLACK

Takk til våre
samarbeidspartnere
www.inprog.no

AV ELEKTRIKERE FOR ELEKTRIKERE...
VI GJØR DET ENKLERE!
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MANGE SMÅ ER STERKE SAMMEN

REGIONSSJEF ØST
Jan Langseth
917 71 079
jan@elektrounion.no

REGIONSSJEF ØST
Rune Austbø
995 11 378
rune@elektrounion.no

REGIONSSJEF SØR-SØR/VEST
Asbjørn Remme
954 12 528
asbjorn@elektrounion.no

REGIONSSJEF VEST
Ove Eriksen
907 76 620
ove@elektrounion.no

REGIONSSJEF MIDT-NORD
Bjørn Strømsnes
91 55 68 05
bjorn@elektrounion.no

Elektro Union AS
Kværnerveien 5, 0192 Oslo
22 57 10 50
post@elektrounion.no

DAGLIG LEDER
Dag Hakstun
911 68 200
dag@elektrounion.no

www.elektrounion.no

