Fremtiden
er elektrisk
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Det naturlige valget
Smart Elektro ble etablert i 2002, og er eid og drevet
av de ansatte. Bedriften har i dag over 70 ansatte med
bred kompetanse innen elektro. Vi leverer svakstrøm- og
sterkstrømtjenester til næringsmarkedet og private.
Smart Elektro tilbyr alt fra elsjekk til totalentreprise.

Vår fagkompetanse sikrer smarte valg
og trygge rammer, uansett størrelse på
jobben. Vi løser alt!
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RIFT blir brukt i alle sammenhenger – hos ansatte mot leverandør og kunder

SE FILMEN
VÅR HER

TJENESTER

Smart Elektro leverer alt av svakstrøm- og
sterkstrømtjenester til næringskunder og private

FOKUS

Smart Elektro leverer energieffektive løsninger og
fokuserer på sikkerhet for ansatte og våre kunder

SERVICE

Høy grad av service – med en 24 t vaktavtale

INNOVATIVE

Fokus på utvikling av ansatte, samarbeidspartnere
og kunder
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Energispar
Vi i Smart Energispar skal hjelpe deg med å finne de
smarteste løsningene for å redusere energikostnadene,
øke komforten og en gi deg en grønnere hverdag.
Vi fokuserer på bærekraft, miljø og kunnskap som gir rask
inntjening for kunden på våre leveranser.

Store besparelser
Smart Energispar skal bevisstgjøre kundene i valg av
energismarte lys- og varmesystemer i næringsbygg.
En gårdeier som skifter ut tradisjonelle lysrørarmaturer
med LED, kan redusere energiforbruket med 80–90
prosent. I mange eiendommer står varme- og
klima-systemene på uavbrutt, noe som påvirker
strømkostnadene. Med smarte energispareløsninger,
slik som smart overvåking og behovsstyring av tekniske
anlegg, kan man redusere energikostnadene på mellom 20
til 40 prosent avhengig av tilstand og tiltak som anbefales
av våre energirådgivere.

Verdiøkning av eiendommen
Med enkle og effektive tiltak for å redusere forbruket i
samspill med Smart Energispar kan man både øke verdien
på et bygg og redusere de årlige kostnadene knyttet til
energi.
Med vår kompetanse og verktøy får k
 undene
detaljkunnskap om besparelsene i sine
næringseiendommer.

Smart Energispar tilbyr:
• Energirådgivning
• Energieffektivisering
• EOS-systemer
• SD-anlegg
• LED-lys
• Sensorstyring
• Elbillading
• Solenergianlegg
• Elbussanlegg
• Smarthus
• Internkontroll/termografering

Les mer om Smart Energispar på våre hjemmesider:
www.smartelektro.no/energispar

Med vår kompetanse og verktøy får
kundene detaljkunnskap om besparelsene
i sine næringseiendommer.
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Verdiøkning: Et eksempel er et næringsbygg vi har
jobbet tett på med kunden, og de samlede tiltakene
har gjort at bygget har gått fra energikarakter C til B.

Lavere forbruk
ifht. året før:

22%

Totalt bespart grunnet
energitiltak på 1 år:

550 000 kr

Investeringene som
er gjort har en ROI på

2,5 år

Bygget har endret
energikarakter fra:

C til B

Stolt samarbeidspartner på SD-anlegg og energisparing
Vi har i over 30 år gitt bedrifter mulighet til å ta kontroll over energiforbruket sitt.
Det har gitt store energibesparelser i bygg over hele Norge. Vi gir deg et driftssikkert anlegg der du
alltid har oversikten der du er. Vi er ledende i Norge når det gjelder resultat, kvalitet og teknologi.
www.ke.no
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ELBILLADING
Din foretrukne leverandør av ladeanlegg
til borettslag, sameier og næringsbygg.
Behovet for installasjon av elbillader i borettslag, sameier
har økt i takt med at stadig flere og flere skaffer seg elbil.
Dette har gitt en utfordring for mange i valg av løsning.

Velg en fremtidsrettet løsning!
Enkel kostnadskontroll
Mange borettslag og sameier har spørsmål rundt
betalingsløsninger. Dere kan enten gjøre dette manuelt
gjennom at borettslaget/sameiet selv tar seg av avlesning
i anleggets portal og fakturerer den enkelte for forbruket.
Alternativt så kan dere knytte anlegget opp mot en
partner som tar seg av betalingsløsningen. Her a
 nbefaler
vi Charge365, som tilbyr sømløs og skreddersydd
betalingstjeneste av elbil med automatisk og rettferdighet
mellom ladebrukerne. Men vi kan også bistå med
tilknytning til andre systemer.

Ta kontakt for en
uforpliktende prat
om ditt ladeanlegg!

Les mer om elbillading
på våre hjemmesider:
www.smartelektro.no/elbil-lader

Over 150
ladeanlegg
levert
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«Laderett», hva er det?
Retten til å lade gir deg rettigheter som andelseier eller
seksjonseier i et borettslag eller sameie, men det er ikke
fritt frem, og man bør sette seg inn i lovgivningen og ta
kontakt med de som eier eiendommen, borettslaget eller
sameiet.
Vi i Smart Elektro kan bidra i denne prosessen fra A til Å,
slik at både du som bruker og tilbyder er best ivaretatt, på
en trygg, smart og sikker måte.

Eie eller leie ladeanlegg?
Den siste tiden har det kommet flere og flere
ladeleverandører som tilbyr leie av ladeanlegget som en
løsning.

Ved første øyekast kan dette virke som en rask og veldig
enkel løsning for å dekke den nye rettigheten beboerne
har fått gjennom endringen i loven som gir «laderett».
Ved å eie anlegget og infrastrukturen selv vil borettslaget
eller sameiet få en større fleksibilitet, det vil også gi dere
verdiøkningen av investeringen. Du slipper også å binde
deg til for eksempel strømleverandør eller selskapet som
tar regningen for infrastrukturen. Vår erfaring er at å eie
ladeanlegget selv, totalt sett, nesten alltid vil lønne seg. Vi
tilbyr finansieringsløsninger, om dere skulle ønske dette.
Smart Elektro har sertifiserte internkontrollører og
sertifisering som gjør at vi kan tilby deg en serviceavtale
på kontroll og vedlikehold av ditt anlegg.

Kim Steinsholt
Tlf: 95892701
Epost: kim@kimsteinsholt.no

Kim Steinsholt AS setter opp ladestasjoner, utfører
oppsetting av støttemur og platting, graving til vann
og avløp, utgraving av tomt, alt innen kabelgraving,
fjerning av stein, og alle andre typer graveoppdrag.

Hedda E. Assev
Tlf: 90609921
Epost: hedda@kimsteinsholt.no
www.kimsteinsholt.no
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Smarthus
Få en enklere og smartere hverdag med smarthus.
Smarthusløsninger er fremtiden innen hjemmeelektronikk.
Dette er styringssystemer som tilfører det nyeste innen
teknologi, som forenkler og forbedrer komforten i ditt hjem.

Smarthus hjelper deg også med kontrollen
over energiforbruket i huset, og kan gjøre
at du bruker mindre energi når det er høye
strømpriser.

Hva er et smarthus?
Et smarthus er en bolig som har fått installert teknologi for
styring av ulike elementer i hjemmet. Styringen kan skje
ved paneler i huset eller fra mobilen.
De vanligste løsningene for å gjøre ditt hus om til et
smarthus, gjør at du kan styre lys, lyd og varme. Du kan
velge å styre hver enhet for seg, eller du kan få laget
oppsett som setter flere smarthustjenester sammen i
system.
Lag funksjonen «husvask» som slår alle lys på fullt eller
«natta» som slår alle lys som står på, mens «romantikk»
demper belysningen, og valgt musikk avspilles.

Vi i Smart Elektro kan hjelpe deg
med realisering av dine drømmer.

Les mer om smarthus på våre hjemmesider:
www.smartelektro.no/smarthus
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Få inntil
10 000 kr
i Enovastøtte!

Komplett
smarthusløsning

Hva annet kan et smarthus gjøre?

Dersom du er ute e
 tter
en komplett smarthusløsning
kan det lønne seg å installere
varme- og lysstyring fra en
produsent. Da vil k
 omponentene
kunne fungere sømløst
sammen fra samme app
på telefon eller
nettbrett.

• Lyd- og bildestyring

• Adaptiv varmestyring
• Solavskjerming
• Sikkerhetsfunksjoner
• Talestyring – Google Home / Amazon Alexa
• Alarmfunksjoner

Ta kontakt, så finner vi
smarte løsninger tilpasset
ditt behov og dine ønsker!
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Solenergi
Nøkkelen til ren energi.
Solenergi er betegnelsen på all energi som solen
produserer og avgir gjennom stråling. Sol er en gratis,
miljøvennlig og fornybar energikilde.
Vi sier derfor at solenergi er fremtidens energikilde for
boliger og næringsbygg.
• Lavere kostnader
• Fornybar energi
• Klimavennlig

Solenergi vil bidra til:
• Et miljøvennlig bygg som produserer
egen fornybar energi.
• Bedre energikarakter i
energimerkeordningen.
• Lavere energiutgifter over
solcelleanleggets levetid.

Fri energikilde
Solenergi er en ubegrenset energikilde. Solen produserer
daglig nok energi for å fylle dagens energibehov i verden.

Fornybar
Solceller som brukes for å hente ut solenergien, slipper
ikke ut en eneste klimagass i atmosfæren.

Hva kan solenergi gjøre for ditt bygg?
I perioden mars til oktober kan solenergi være en direkte
bidragsyter til energien du bruker – levert der den skal
brukes, rett til ditt bygg.

Smart Elektro er medlem av Solenergiklyngen, og
vi har leveranser på solenergianlegg fra de beste
leverandørene i markedet!
Med over 10 000 solenergipaneler levert
av Smart Elektro er vi klare for nye smarte
utfordringer.

Vi kan svare på alt innen
solenergi, og tar gjerne
en prat over en kaffe om
hva Smart Elektro kan
gjøre for deg og bygget
ditt med solenergi.
Les mer om solenergi på våre hjemmesider:
www.smartelektro.no/solenergi

Din partner for utleie og rekruttering til elektrobransjen

22 16 16 16

www.crb.no

www.elektropersonell.no // Tlf. 4889 7905
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Forandring starter
Forandring starter der
der komfortsonen
komfortsonen slutter.
slutter.
En glimrende ledelse handler om å inspirere andre til å ha LYST
til å ta ansvar, lære nye ting, ta egne valg, sette seg høye mål
og dele sine erfaringer. Det krever endringsvillighet.
- Bjørn-Inge Skipperud, mental trener og inspirerende coach
Telefon: 97717310 • skipperud@norkonsulenten.no • www.norkonsulenten.no
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Mobit Helsfyr er stolt leverandør av telefoniløsning og mobiltelefoner til Smart Elektro.
De beste velger de beste :)
Alle bedrifter jobber forskjellig. Hvordan kan vi skreddersy en løsning for din bedrift?
En tapt samtale kan ha en verdi på 100.000 ,Send mail til Nina Skarprud: nina.skarprud@mobit.no
eller ring: +47 90 96 62 46, så tar vi en uforpliktende prat.
PS: Vi søker etter flere flinke folk både innen telefoni og IT.
Sjekk vår nettside: www.mobit.no. Velg forhandler: Helsfyr.

Helsfyr & Fredrikstad
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Totalentreprise
Smart Elektro tar ansvar i bredden og i dybden med
totalentreprise på prosjekter. Vi kan stå for rådgivning,
planlegging og gjennomføring av prosjekter hvor både
koordinering og kvalitet er avgjørende.
• Komplett samarbeidspartner
• Energistyring
• Miljøfyrtårn

Komplett samarbeidspartner
Vår teknisk totalentreprise sørger for at du får en lettere
oppgave med ferdigstilling av ditt prosjekt, vi gjør alt.
Gjennom mange år har Smart Elektro opparbeidet mye
erfaring og ekspertise innen totalentreprise.
Smart Elektro leverer totalentreprise til alle typer
næringsbygg, offentlige bygg og eiendomskomplekser,
samt at vi tar service, kontroll og vedlikehold av samme
anlegg.
Hvordan vårt samarbeid med deg som byggherre e
 ller
totalentreprenør er finnes det mange løsninger på.
Vi tilpasser oss dine behov i denne prosessen.
Vi har lang erfaring med de fleste typer samarbeid, som
delt totalentreprise, entrepriser, rammeavtaler eller andre
samarbeidsmodeller.

Fremtiden i fokus
Vi er levende opptatt av å se fremover for å møte våre
samarbeidspartneres stadig økende behov for skikkelig
håndverk. Vi driver kontinuerlig og målrettet opplæring av
alle våre medarbeidere, slik at vi hele tiden er rustet til å
løse de problemstillingene våre kunde kommer med.

Vi tilbyr:
• Rådgivning, prosjektering og installasjon
• Prosjektledelse
• Brannvarslings- og nødlysanlegg
• Avanserte styringsanlegg KNX, -X-Comfort
• Tele, IP-telefoni, data og fibernett
• Nødstrøm og UPS-anlegg
• Anlegg for adgangskontroll
• AV-rom (konferanserom)
• Gjennomføring av totalteknisk
entrepriser med koordinasjon av kjøling,
VVS og ventilasjon
• ITV-installasjoner (kameraovervåking)
• Energiberegning og klassifisering av bygg
• Lås og beslag via partnere

Smart Elektro er sertifisert
miljøfyrtårnbedrift, dette gjør
at arbeidet og planleggingen
av ditt prosjekt vil holde
høyest mulig standard når det
kommer til godt miljø.
Les mer om totalentreprise på våre hjemmesider:
www.smartelektro.no/totalentreprise

Er løsningen

Bemanning tekniske fag
info@barona.no
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Internkontroll
Alle virksomheter skal ha et dokumentert
system med rutiner som viser hva de gjør
for å etterkomme kravene i internkontrollforskriften
Smart Elektro kan hjelpe med oppgradering og systematisk
vedlikehold av det elektriske anlegget. Internkontroll er en
lønnsom investering.
Internkontroll er lovpålagt i Internkontrollforskriften.
Hvis ditt borettslag/sameie har mottatt avviksrapport på
den elektriske installasjonen eller manglende HMS fra
DLE, kan vi utbedre og lukke avvikene.

Vi kontrollerer blant annet:
• Sikringsskap
• Kabler og stikkontakter
• Belysningsutstyr
• Varmekilder
• Tekniske anlegg
Dette er kun noen av områdene man utbedrer etter
en internkontroll.
Les mer om internkontroll på våre hjemmesider:
www.smartelektro.no/internkontroll

• Lang erfaring
• Gode systemer og oppfølging
• Økt sikkerhet

Smart hjelp på en rekke områder
Våre DNV-sertifiserte kontrollører utfører brannforebyggende kontroller i henhold til forsikringsselskapenes krav.

Tlf. 63 93 69 40 • post@smart-systems.no
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Dokumentasjon av tilfredsstillende internkontroll på anlegg kan bety
besparelser i forsikringspremier på ditt bygg.

Vi hjelper deg med prosjekter som er
for små for de store og for kompliserte for de små.

Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset • Tlf. 995 01 111
post@skape.as • www.skape.as

Stolt sammarbeidspartner med
smart elektro
www.elverdi.no

Din Smarthus Leverandør
Design & Teknikk i
skjønn forening
Tidløs og elegant
Med bryterdesign fra JUNG leverer vi komplette løsninger for
ditt smarthus.
Brytere/Stikk – KNX - eNet
Styring av
Lys – Varme – Solskjerming
Sikkerhet – Ventilasjon
Lyd & Bilde

Instell.no

service@smartelektro.no
Forespørsler på mindre oppdrag privat og næring
prosjekt@smartelektro.no
For anbudsforespørsler på større oppdrag
post@smartelektro.no
Daglig leder, regnskap eller økonomi

Hovedkontor: Karihaugveien 89, 1086 Oslo | Smart City Store: Torvet 5, 2000 Lillestrøm | Tlf.: +47 40 62 32 00

Smart Elektro har som sin visjon å være
bransjens beste selskap å være ansatt i,
å være kunde av og å være leverandør til …

Rosenholmveien:
133 ladeplasser for
buss, installert av
Smart Elektro

Miljømerket Trykksak

· Concept: JS Media Tools A/S · 113277 · www.jsnorge.no

Thor Bergli, daglig leder og eier av Smart Elektro

