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Elektryk usługi Sopot Gdańsk Gdynia pomiary
http://elektroinstalacjepomiary.jupe.pl

Firma "ELEKTROINSTALACJE POMIARY Jarosław Huliński" założona w 1999 r w Sopocie, świadczy
usługi w zakresie profesjonalnych badań i pomiarów elektrycznych odbiorczych, okresowych instalacji
elektrycznych w zasobach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, domków jedno i wielorodzinnych. Badania
obejmują pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli - pomiary skuteczności ochrony od porażeń -
pomiary izolacji urządzeń napędowych, spawalniczych, transformatorów i kondensatorów - pomiary
elektronarzędzi - pomiary oświetlenia. Solidne i profesjonalne usługi w zakresie badań i pomiarów
elektrycznych ochronnych poparte są wiedzą i doświadczeniem nabytą w trakcie realizacji dotychczasowych
zleceń w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i innych. Elektryk wykonuje bezpieczne instalacje
elektryczne zgodnie z aktualnymi ustawami Prawa Budowlanego i Energetycznego. Stosuje się do
szczegółowych rozporządzeń i norm. Dysponując doświadczeniem i wiedzą techniczną firma oferuje
doradztwo techniczne. Pogotowie elektryczne to usługa usuwania usterek i awarii prądu z szybkim dojazdem
do Sopotu, Gdańska, Gdyni i okolic. Wykonujemy instalacje elektryczne i odgromowe, ogrzewanie
elektryczne podłogowe, podłączenie prądu, silnika, zespołów prądotwórczych, przyłącza, złącza kablowe,
wyposażenie rozdzielnic, oświetlenie terenu. Wykonujemy też instalacje teletechniczne: inteligentny dom,
budynek, montaż anten, rtv, sat, domofonów, czujek obecności, alarmów itp. Fachowe podłączenie płyty
elektrycznej: indukcyjnej lub ceramicznej z uwzględnieniem równomiernego obciążenia faz, obwodów i
sprawdzenia długotrwałej obciążalności przewodów i koordynacji z zabezpieczeniami nadprądowymi. W
przypadku spełnienia warunków podłączenia i sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej elektryk podbija
gwarancję z podaniem nr świadectwa kwalifikacyjnego SEP. Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne SEP E i
D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru
do 1kv z pomiarami elektrycznymi ochronnymi - obejmują urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym-Ex
ATEX.
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