Ingen kunde for liten – ingen kunde for stor

Se video
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I hjertet av maritim næring
Brommeland Elektronikk AS holder til i Haugesund,
midt i hjertet av maritim næring på Vestlandet.
Siden etableringen i 1935, har vi vokst og utvidet
vårt tilbud innen elektronisk utstyr og service
tjenester til proff- og lystbåtmarkedet.
Brommeland Elektronikk AS er både forhandler
og distributør av elektronisk utstyr, vi har egen
nettbutikk og en fysisk butikk i Haugesund med
det seneste innen gode løsninger og teknologiske
muligheter.

Brommeland Elektronikk AS er også godkjent av
myndigheter og en rekke klasseselskap for utførsel
av tilsynstjenester.
Godkjenninger
For å kunne utføre radioinspeksjoner på skip er
vi er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, DNV GL,
Bureau Veritas, Rina, Lloyds Register og ABS.
Vi er godkjent av DSB for utførsel av eltilsyn på
båter med elanlegg opptil 50 V.

– Vi har utstyret som tar opplevelsen et steg lenger ...

 Montering og service
 Høykvalitetsprodukter
 Tilsynstjenester
 Proffkunder
 Privatkunder
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Radioinspeksjon
Radioinspeksjon er en viktig del av det vi tilbyr
og driver med til daglig. Vår kompetanse rundt
radioinspeksjon er kjent og vi har kanskje de
beste teknikerne i bransjen arbeidende hos oss
på dette feltet.

VDR APT
Vi har teknikere som er spesielt utdannet for
utførsel av VDR APT. Våre godkjenninger er gitt
av både utstyrsprodusent og klasseselskap.
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Magnetkompassjustering
Brommeland Elektronikk AS er et av få firmaer i
Norge som utfører justering av magnetkompass.
Vi har medarbeidere som er spesielt utdannet og
kurset innen feltet, og har en unik og bred kompe
tanse. Opplæringen våre ansatte har er omfattende
og er utført på Autonautic Instrumental service
senter.
Magnetkompass er påkrevd i alle yrkesbåter og
vi utfører både justering, overhaling og bytte av
magnetkompass, da vi også har flere typer byttekompass på vårt lager i Haugesund.

TELEMAR

A Marlink Group Company
www.telemargroup.com
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Utstyr du kan stole på
– uansett forhold.

Online – på sjøen
VSAT og Iridium Certus, antennesystem for internett
til din båt.
Brommeland Elektronikk AS er distributør og
leverandør av KNS VSAT antennesystem. Våre
antenner kan brukes med de fleste satellitt
operatører i markedet. Siste tilskudd i sortimentet
er Telenor Satellite godkjent KA antenner til bruk på
THOR7. Vi jobber tett med ledende operatører for å
kunne tilby komplette system til våre kunder.
Iridum Certus er et perfekt L-band backupsystem
og supplement til VSAT. Med dekning i hele verden,

inklusiv polområdene, er Certus sammen med VSAT
fremtiden for internett til sjøs.
Vi er stolte over å ta del i denne spennende
utviklingen innen datainfrastruktur og veien
videre mot fremtiden. Dette er en viktig del av våre
tjenester.
Vi fører typer som:
 KU VSAT
 KA VSAT
 Iridium Certus

GTLiteSpeed
Low cost communications
without compromise

GTLiteSpeed delivers a reliable and consistent high-speed connection specifically for the maritime industry, providing
high speed internet access.

GTSeaMail provided as standard
A stable & lightweight compression email platform,
specifically developed for smaller vessels; supports
maximum bandwidth optimisation and delivers
advanced cyber security functionality, including
zero-day threat protection.

Benefits of GTLiteSpeed
✔ Financial control with fixed rate packages
✔ Always on with rapid connection speed
✔ Consistent maritime optimised connection
✔ Simple and easy to use

Freezone included
Provides a ‘Freezone’ between 9pm - 5am UTC
allowing customers to use the full service without it
coming out of their data allowance.

For more information contact Brommeland Elektronikk:
salg@brommeland.no

✔ Improved download speeds
✔ Unlimited data
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Spor deg til suksess
Det finnes strenge krav til posisjonsrapportering
VMS for fiskeribransjen.
Brommeland Elektronikk AS kan levere godkjent
fiskesporingsutstyr for den norske fiskeflåten.
Vi har prisgunstig sporingsenheter for norske
fiskefartøy, både for små leppefiskbåter og til de
største industribåtene.





Sporing via GSM og Iridium
Direkte innmelding til Fiskeridirektoratet
Enkel installasjon
Sesongtilpasset abonnement

Raymarine Norge
servicesenter
På vegne av Raymarine kan vi tilby service,
med eget sertifisert servicepersonell, både
innenfor og utenfor garanti. Brommeland
Elektronikk AS er autorisert servicesenter for
Raymarine og har utdannede teknikere som
kan produktene ned til fingerspissene.
Ta kontakt med oss, om du har spørsmål
vedrørende garanti på våre produkter og hvis
det er annet teknisk du lurer på.
Vanlige Raymarine tjenester:


Ombord Garanti



Forundersøkelse reparasjon



Reparasjon



Software oppdatering



Backup brukerdata
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RAYMARINE

MARITIME PRODUKTER TIL FRITIDS- OG YRKESBÅTER

raymarine.no

Kurs og serviceavtaler
Brommeland Elektronikk AS tilbyr ECDIS Type
Spesifikk kurs og opplæring, samt gunstige
serviceavtaler for rederier og alle kunder. Kurs kan
holdes om bord, på rederikontor eller i Brommeland
Elektronikk sine lokaler. For rederi med større antall
system tilbyr vi egne tilpassede oppsett.
For Misje Rederi holder vi live online klasserom kurs
som inneholder blant annet:
 Eget klasserom utstyr på mannskapskontor
 Produsent godkjent kursopplegg
 Live – video klasserom kurs med instruktør
 Mulighet for flere språk. Norsk, Engelsk, Russisk
 Sertifikat fra utstyr produsent
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Serviceavtale
Vi kan tilby serviceavtaler for alle våre kunder/
rederier. Dette dekker alt fra spesifikke leveranser og
produkter til totalleveranser av utstyr og tjenester.
Dette dekker alt av navigasjonsutstyr, radioutstyr,
tilsynstjenester o.l.

Vi er distributør for
Shakespeare is the Number 1 manufacturer
of quality marine antennas in the world

Enterprise Way, Off Venture Rd, Fleetwood FY7 8RY United Kingdom
Tel. +44 (0)1253 858787 • www.shakespeare-ce.com

POWER CONVERSION PRODUCTS
www.samlex.com
www.samlex-solar.com
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Solide leverandører
Servicesoft
– Sporingsprodukter
Powertech
– Lithiumbatterier

Brommeland Elektronikk AS har mye varer på lager
fra forskjellige leverandører for maritim elektronikk.
Vi har gode avtaler og kan tilby varer til gode priser
og rask levering.



Brommeland Elektronikk AS er distributør og for
handler for disse leverandørene:
 KNS
– VSAT, TVRO antennesystem
 Samlex
– Omformere, ladere, invertere
 Shakespeare
– Antenner, antennemateriell
 Actisense
– NMEA2000-produkter, NMEA183-produkter

Gode produkter
Produktene vi distribuerer er på basis av eget bruk
til kunder gjennom flere år og at vi er meget fornøyd
med både kvaliteten og levetiden på utstyret – det
er derfor vi har valgt å distribuere disse.



Vi bruker gode samarbeidspartnere som vi kan stole
på for å få sendt ut produktene til kunder og for
handlere.
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Nybygg og retrofit
Brommeland Elektronikk AS har lang erfaring innen
leveranser av forskjellige typer nybygg og retrofitt
av eksisterende båter.
Sammen med kunde finner vi frem til ønsket løsning
og funksjonalitet.
Vi tilpasser systemene etter kundebehov og
benytter oss av markedsledende produkter.
«Ingen kunde for liten – ingen kunde for stor».

Slåttevik, 5565 Tysværvåg • Tlf. 52 72 17 79
C. Sundts Gate 39, 5004 Bergen • Tlf. 55 21 00 10

www.misje.no

www.pedersenlogistikk.no
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Nettbutikk – med gode priser!
Brommeland Elektronikk AS har en velutviklet nett
butikk, med mye varer på lager fra forskjellige leve
randører for maritim elektronikk. Vi har gode avtaler
og kan tilby varer til gode priser og rask levering.
Du som kunde eller forhandler får din egen inn
logging med egne priser og handling med faktura.
Dette gjør det lett å holde oversikt over økonomi og
regnskap – ryddig og enkelt.

Utleie av utstyr
Hos oss er det mulig å leie utstyr innen maritim
elektronikk. Vi har godt utvalg innen radio, navige
ringsutstyr og antenner V-SAT til nett-tjenester og
mer til utleie. Besøk vår nettside for mer informasjon.

Brommeland Elektronikk AS
Besøksadresse
Lindangervegen 10
5519 Haugesund

Postadresse
Postboks 2530
5512 Haugesund
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