Ordentlig og professionel
www.elektrikerenas.dk
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ELEKTRIKEREN NORD A/S
VI SÆTTER STRØM TIL...

I daglig tale Elektrikeren, har i mere end 25 år været en stabil elektrikervirksomhed i det meste af Nordjylland. Vi har
vores base i Vrå, tæt på motorvejen, hvorfra vi servicerer kunder i hele Jylland. Vi er ikke blot endnu en leverandør,
men en professionel samarbejdspartner med indsigt. Vi har særlig fokus på landbrug og industri.
Vi ved at el ikke ”bare er el” og at brancherne stiller forskellige krav til deres elinstallationer. Vi er 40 kvalificerede
og engagerede medarbejdere, vi har en sund økonomi, er ambitiøse og arbejder struktureret med at udvikle
virksomheden, aktuelt med særlig fokus på vores rolle i den grønne omstilling.
Hos os er det en prioritet at vi er lettilgængelige og at vores kunder kan få fat på os døgnet rundt. Derfor står vi altid
til rådighed, selv hvis problemerne opstår kl. 03:30 en søndag nat.
Vi sætter en ære i ordentlighed og du kan være sikker på vi aldrig går på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.
Vi ved de bedste løsninger kræver de dygtigste fagfolk, så vi holder os opdateret på udviklingen i branchen og sørger
for at efteruddanne vores medarbejdere så de til enhver tid har de nødvendige kompetencer til at løse opgaven.
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GODE GRUNDE

TIL AT VÆLGE ELEKTRIKEREN NORD

Vi er ordentlige og udfører et professionelt stykke arbejde

Vi sætter os grundigt ind i dine behov og sender
altid den med størst viden på området

Vi er en professionel samarbejdspartner der
tilbyder rådgivning og vejledning

Vi er opdaterede om seneste nyt i branchen og
efteruddanner løbende vores medarbejdere

Vi har fokus på energi optimering og den grønne omstilling

Vi har en bred vifte af medarbejdere med kompetencer
indenfor mange områder
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PROFESSIONEL SAMARBEJDSPARTNER TIL

PROFESSIONELLE
LØSNINGER
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HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?
Over årene har vi begivet os ud i lidt af hvert, og derfor er
listen af kompetencer særdeles omfattende. Herunder kan
du se nogle af de kompetencer, vi bl.a. mestrer:
•

Alt inden for landbrugsinstallationer og
-servicering
•

Vi er servicecenter for Skov A/S

•

Vi er forhandler af Reno/FF

•

Produktion af egen foderstyring
til tørfoderanlæg

•

Entreprise – store byggerier, f.eks.
lejlighedskomplekser og erhvervsbygninger

•

Boliginstallation, herunder Smart House,
Wiser, KNX, IHC

•

Opsætning og service af ABDL-anlæg

•

Certificeret ABA-installatør.

•

Opsætning og servicering af ABA-anlæg

•

Opbygning og installation af tavler
i alle størrelser til privatboliger såvel
som styretavler til industriel brug

•

Installering/montage og servicering
af el-installationer ved biogasanlæg
og gastankstationer

•

El-service og installationseftersyn

•

Service på maskinanlæg

•

Aquakultur

•

El-installation i fødevareproduktion

•

Installation af varmepumper

RÅDGIVNING, REVISION
OG REGNSKAB
Hjørringvej 439
9750 Østervrå
Telefon: 98 95 13 46
dybdahltoj@dybdahltoj.dk

www.mitdybdahl.dk

www.mitdybdahl.dk

LÆS MERE PÅ WWW.BDO.DK
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Elektrikeren er forhandler af Reno/FF-produkter

Elektrikeren er SKOV Service Center og tilbyder alt inden for
totalløsninger af SKOV klima- og produktionsovervågning.

LANDBRUG
Historisk set har landbruget haft en vigtig rolle i det danske samfund, og den dag i dag
er det stadig et af vores vigtigste erhverv. Elektrikeren er førende inden for løsninger til
netop landbruget, hvor vi har nogle af landets skarpeste hjerner ansat til at håndtere alt fra
ventilation, foderstyring, renovering og nybyg af staldinstallation, alarmanlæg og gylleanlæg
til akutte fejl og fejlfinding på elektriske installationer.
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FODERANLÆG
Det kræver viden og forståelse for installationen at vedligeholde et moderne foderanlæg.
Hos Elektrikeren har vi erfaring med både det lille anlæg i hobbylandbruget og det store,
fuldautomatiserede anlæg i produktionslandbruget, og vi står til rådighed 24 timer i døgnet,
så vi altid kan rykke ud, når der opstår udfordringer.
Som en del af vores faste service til landbrugskunder har vi udviklet en simpel, brugervenlig og
driftssikker tørfoderstyring med fokus på tilgængelighed af reservedele. Skulle der opstå en fejl,
har vi oftest allerede reservedelen i bilen, og vi kan derfor hurtigt få foderanlægget i gang igen.

Elektrikeren er forhandler af LED-belysning fra RN Solutions.

EKSPERTER I LED-BELYSNING
TIL LANDBRUG OG INDUSTRI
RN Solutions ApS | Hagensvej 14 | 9530 Støvring | Danmark
Tlf.: +45 9838 5995 | info@rnsolutions.dk | www.rnsolutions.dk
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BIOGAS
I disse år dukker der biogasanlæg op flere og flere steder i landet. Biogasanlæggene omdanner
gylle til miljøvenlig energi, der bl.a. er med til at opvarme mange danske hjem.
For at gøre processen endnu mere miljøvenlig har vi hos Elektrikeren været med til at opbygge
et system, hvor gyllen pumpes direkte fra gården til en samlingstank og derefter videre til
biogasanlægget. Når gyllen er blevet afgasset på biogasanlægget, pumpes den tilbage til den
oprindelige gård, og på den måde elimineres behovet for brændstof til lastbiltransport.
Vi kan også hjælpe dig med dit biogasprojekt. Om det er installation af anlæg, reparation,
service eller noget helt fjerde, står vi til rådighed og deler gerne ud af vores viden og erfaringer.

INDUSTRI
Industriproduktion i dag er baseret på højtspecialiserede, automatiske anlæg, og det kræver stærke
faglige kompetencer samt praktisk erfaring, når man arbejder med den industrielle sektor.
Vores kompetente medarbejdere udfører og servicerer el-installationer inden for avancerede
produktionsanlæg såvel som traditionelle el-tekniske installationer i stor skala, foderstofanlæg,
biogasproduktion, aquakultur og fødevareproduktion, for blot at nævne nogle få områder.
Vi rådgiver og bistår omkring nybygning, energioptimering af maskinanlæg samt belysning, renovering og
ikke mindst daglig vedligeholdelse, og vi udfører ligeledes brandsikring efter nyeste gældende regler.

9

Intelligente styringer til grønne teknologier
SRO-anlæg

CTS-anlæg

Videnscenter

PLC-styringer

ATEX-projekter

Udvikling

Styretavler

El-installation

Projektledelse

Automation Lab A/S, Svendborg - Afd. Sjælland, Albertslund - Tlf.: 5311 2910 - mail@automationlab.dk - www.automationlab.dk
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ENERGIOPTIMERING
Hvornår har du sidst tjekket op på dit energiforbrug? Alt for mange fyrer for gråspurvene og
bruger mange unødige kroner på varme, de aldrig selv får gavn af. Elektrikeren hjælper dig med
at tjekke dit energiforbrug og lægge en plan, så du får det optimale ud af dine el-installationer
og dine penge.
At få energioptimeret sit landbrug, sin bolig eller sin kontorbygning behøver ikke være en
bekostelig affære. Oftest kan små ting som f.eks. udskiftning af lyskilder eller installation af
varmepumpe have en stor effekt på både CO2-kontoen og pengepungen.
Vi har erfarne medarbejdere, der står parat til at lave en individuel vurdering på netop din bolig,
fabrik eller stald, så tøv endelig ikke med at kontakte os.
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PRIVAT SEKTOR
Om du skal bygge til, bygge om eller bygge nyt, er det vigtigt at få valgt de rigtige, mest praktiske
og mest energirigtige løsninger til dit byggeprojekt. Selv om vi er en vigtig aktør overf or det lokale
erhverv, har vi også solid erfaring med private opgaver.
Vi ved, hvad der rører sig, når det kommer til vedvarende energiløsninger, varmepumper, intelligent
styring, sikring, belysning, klimastyring og meget mere, og vi kan altid rådgive og vejlede dig til at
finde den helt rette løsning.
Vores erfarne medarbejdere står klar fra idéfasen, til det færdige projekt er afsluttet, og vi er altid
parat til at tænke i nye baner, så du får lige netop den el-løsning, der passer til dit byggeri.

Reparation af alle bilmærker
Hos This´ Auto reparerer og servicerer vi alle bilmærker. Et af vores kernepunkter er at yde den bedste
service til alle vores kunder, hvorfor vi bl.a. tilbyder
dig gratis lånebil.
3 års garanti på alle reservedele og fuld fabriksgaranti.
Vi har eget dækcenter med dækhotel og ikke mindst
et team af dygtige medarbejdere.
Skrolleshedevej 208 · 9760 Vrå · Tlf.: 98 98 24 44 · info@thisauto.dk · www.thisauto.dk

KONTAKT OS
Kunne du tænke dig at høre mere, eller ønsker du at indhente
et uforpligtende tilbud på en el-installation, kan vi kontaktes

Færdige tavler
inden for bolig,
industri og
maskiner
Hagensvej 5 • 9530 Støvring

Tlf.: 98 38 06 66

www.retav.dk

• 17282 • www.jsdanmark.dk

på enten telefon 98 98 10 52 eller e-mail info@elektrikerenas.dk

