Et naturlig førstevalg
når du trenger
en elektrobedrift
Elektro-entreprenøren Arendal er heleid av Bravida
Norge. Med dette har vi lokalkunnskapen og den
personlige kjennskapen til kundene, samt kapasiteten
og styrken til et stort konsern. Dette gjør oss til
en komplett partner for alle våre kunder hvor vi kan
levere et enda bredere tilbud.
Vi er lidenskapelig opptatt av det lokale næringslivet
i Arendal og har som mål om å bli en enda tydeligere
profil for bedrifter, privatpersoner og det offentlige.
Elektro-entreprenøren er din lokale elektriker i Aredal.
Vårt mål er alltid å levere topp kvalitet og god
service. Uansett om du skal montere en stikkontakt,
eller planlegging og utførelse av alt innen elektro
for et stort offentig prosjekt.
Du kan stole på oss!

Vi utfører tjenester
både innen svakstrøm
og sterkstrøm
Vi er godkjent installatør av brannalarmer og innbrudds
alarmer. Både myndigheter og forsikringsselskaper stiller
strenge krav til installatørene av slike anlegg. Vi har god
erfaring med denne type installasjoner både i privathus,
landbruk og næringsbygg. Som elektroinstallatør hjelper
vi også selvsagt med lys, varme, data, tele, elbil-lader og
energisparing. Vi prosjekterer både små og store anlegg.
Dette er noen av tjenestene vi kan tilby:
• Belysning
• Service
• Bolig/leiligheter
• Smarthus-installasjoner
• Nybygg (profesjonelle)
• Industri/automasjon
• Landbruksinstallasjoner
• Brannvarslingsanlegg for landbruk
• Prosjektering
• Boligkontroll
• Internkontroll mot næringskunder
• Brann- og innbruddsalarm
• Svakstrøm (data, tele, fiber)
• KNX-installasjoner
• Termografering
• Enøk rådgivning
Butikk
Vi har et stort utvalg av diverse elmateriell, belysning,
brann, innbruddsalarm osv. Ta en tur innom vår butikk
i Gåselia 12 på Myrene, og vi vil gi deg gode råd og en
demonstrasjon av de produktene som er aktuelle for deg.
Våre åpningstider er mandag til fredag fra 07.30 til 15.30.

Din UPS-leverandør i Norge
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Agder Fengsel med
moderne teknologi
I september 2020 ble nye Agder fengsel i Froland åpnet av Erna
Solberg. Etter to år med byggearbeider stod da Sørlandets
nyeste og største fengsel ferdig. Agder fengsel har en avdeling
i Mandal med 100 plasser og en avdeling i Froland med 200
plasser. Elektroentreprenøren Arendal er en av bedriftene som
fikk være med på byggingen av avdelingen i Froland. Vi var med
på alle el-installasjonene. I et nytt og moderne fengsel er det
derfor strenge krav til alt som må på plass. Det ble sagt ved
åpningen at dette fengselet skal være en modell for fremtidige
fengsler som bygges i Norge. Da er vi selvsagt stolt over å ha
vært med på dette.
Teknologisk kiosk
Noe som er nytt, er selvbetjening for innsatte via egen skjerm.
«Kiosken» gir muligheter for å motta meldinger fra ansatte og
enkelte pårørende i tillegg til å sende forespørsler om f.eks.
legetime. Man skal også få bedre kontroll på besøk, egne
eiendeler, saldo og egen kalender samt få nyttig informasjon
opp på skjermen. Målet er å gjøre hverdagen enklere for både
innsatte og ansatte
KNX styresystem i alle rom
I tillegg til alt av standard-installasjoner som lys og varme, data
og tele, alarm og overvåking, ble det også bestemt å ta i bruk
KNX som styresystem. Denne kontroller lys, varme, DCV/VAV/
CAV, solskjerming, tekniske alarmer og overvåking i alle rom.
Det er til sammen 4000 komponenter i KNX-anlegget

Vi er «Alltid på»!
Eltavler til alle formål.
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Skap stil og
stemning
med rett
utebelysning

Velkommen hjem – Utebelysningen er en viktig del av inntrykket du og dine gjester
får av hjemmet ditt. Det gir en fin estetisk ramme samtidig som det er praktisk å finne
veien fra bilen til inngangsdøra og å finne nøkkelhullet.
Planlegging – God planlegging er alltid lurt. Legg en plan for hva du vil gjøre. Da
spiller det ingen rolle om du installerer alt på en gang, eller om du av økonomiske
årsaker vil gjøre det etappevis. Så lenge planen ligger der og grunnarbeidet er gjort,
kan du når som helst senere ferdigstille prosjektet.
Indirekte belysning – Det skaper atmosfære, trygghet og er vennlig mot øyene våre i
mørket. Et sitteområde vil oftest fungere best ved å belyse områder rundt i stedet for
selve sittestedet. Oppholdet blir da mer behagelig, og man lager rom for levende lys
på bordet.

Leverandør av belysning til flere av Elektroentreprenøren Arendal sine prosjekter.
Kvalitetsbelysning til alt fra næringsbygg, lager, idrettshaller, hotell og offentlige bygg
til bolig, butikk og restaurant. Les mer på vår hjemmeside:

www.lyskomponenter.no

Rehabilitering av bad
Vi nordmenn er verdensmestere når det kommer til oppussing av egen bolig. Ofte fordi
vi ønsker å modernisere, endre design og uttrykk og få en ny og «fresh look». Andre
ganger er det rett og slett nødvendig av sikkerhets- og helsemessige årsaker. Har du et
gammelt bad som ble bygget så langt tilbake som på 1980-tallet, er sjansen stor for at
det har fuktskader. Fliser og fug er ikke vanntett over så lang tid. Spesielt der hvor man
dusjer rett på gulvet. Kanskje har også varmekablene gått i stykker under gulvet og tør
ker dermed ikke opp fuktigheten slik som tidligere.
Snakk med oss om en sjekk hvis du vurderer rehabilitering av badet.

VI UTFØRER ALLE TYPER
RØRLEGGERTJENESTER
Nybygg • Rehabilitering • Service • Sanitæranlegg

Totalrenovering av bad
Gulvlegging • Maling • Parkettlegging • Fliselegging
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Unngå driftsstans
ved hjelp av termografering
Termografi er en metode hvor man bruker et IR-kamera eller termokamera som er
sensitiv for infrarød stråling. Fordelen ved å bruke en slik måte under inspeksjonen er
at man kan lokalisere feil uten først å måtte ødelegge eller bryte opp gulv, vegger,
isolering osv. Når man har lokalisert en eventuell feil med kameraet, så kan man gå inn
direkte der feilen er, og man begrenser derfor omfanget av materielle skader. I tillegg
er det tidsbesparende.
Ved å benytte termografi under kontroll og inspeksjon av elektrisk anlegg, kan man
lettere oppdage feil som for eksempel kunne ha blitt potensielle brannkilder, gi
varmetap, stans av kjøl- eller frysemaskiner, stans av produksjonslinje osv.
Fordelen med en termografisk undersøkelse er, i tillegg til at man avdekker feil, at det
er forebyggende for fremtidige feil. Man kan avdekke feil man ikke ser ved det blotte
øye. Slik kan man unngå nedetid og unødvendige kostnader.
Det er viktig ved jevnlige kontroller der maskiner går døgnet rundt, blir varme og skaper
friksjon og dermed er utsatt for stor slitasje. En forebyggende termografisk kontroll vil
avdekke varmegang og brannfarlige områder tidlig og vil derfor gi deg muligheten til å
gjøre vedlikehold/bytte av del – før feilen oppstår.
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Har du tatt Elsjekk
de siste fem årene?
For privatpersoner anbefales en Elsjekk minimum hvert 5. år.
Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste
forsikringsselskaper gir rabatt for dem som gjennomfører
Elsjekk av en sertifisert kontrollør.
En elektriker fra Bravida kan utføre Elsjekk og ivareta
det elektriske anlegget for både boligeiere og bedrifter.
Som del av dette vil du også få gode råd.
Vi ser at mange har god bruk for blant annet komfyrvakt
eller flere stikkontakter i nærheten av TV for å unngå
skjøteledninger.
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