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Pomiary elektryczne, protokół odbioru instalacji
https://pomiary-elektryk.eu

Strona zawiera informacje i ofertę firmy Micromat działającej w obszarze : instalacja elektryczna, automatyka
przemysłowa oraz programowanie PLC. Oferujemy takie usługi jak : badanie instalacji elektrycznej, odbiór
instalacji elektrycznej, przegląd instalacji elektrycznej oraz wykonujemy pomiary elektryczne instalacji.
Odbiory instalacji elektrycznych kończymy wystawiając protokół odbioru instalacji elektrycznej w formacie
pozwalającym na złożenie go w Nadzorze Budowlanym w celu dopuszczenia nieruchomości do użytkowania.
Okresowy przegląd instalacji elektrycznej kończy również protokół przeglądu instalacji elektrycznej
niezbędnym dla Zarządcy Nieruchomości. Ponadto wykonujemy następujące pomiary instalacji elektrycznej
jak pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar wyłączników RCD, pomiar
rezystancji uziemienia, pomiar rezystywności gruntu, pomiar spadku napięcia, pomiar natężenia oświetlenia,
pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego oraz pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto w
naszej ofercie znajduje się również badanie bezpieczeństwa sprzętu przenośnego, badanie bezpieczeństwa
elektronarzędzi i maszyn. Duży obszar naszej działalności zajmuje automatyka przemysłowa w tym zawarte
jest też programowanie PLC ( programowanie sterowników PLC ). Dla firm przemysłowych oferujemy usługę
: utrzymanie ruchu - serwis układów automatyki i ich naprawę. Podpisujemy stałe umowy serwisowe. Nasza
firma przyjmuje także zlecenia na projektowanie układów automatyki i wykonywanie instalacji elektrycznych.
W obszarze naszej działalności jest także instalatorstwo elektryczne, montaż instalacji elektrycznej oraz
modernizacja instalacji elektrycznych.

Kategorie
Pomorskie - Gdańsk
Małopolskie - Kraków
Mazowieckie - Warszawa
Wielkopolskie - Poznań
Lubelskie - Lublin
Według domeny - Eu

Słowa kluczowe
Pomiary elektryczne, Protokół odbioru instalacji elektrycznej, Przegląd instalacji elektrycznej, Pomiar
rezystancji izolacji, Automatyka przemysłowa, Programowanie plc, Odbiór instalacji elektrycznej, Pomiary
oświetlenia, Pomiar rezystancji uziemienia

Wyróżnione strony
Odbiory, badania okresowe, sprawdzenia, pomiary

Informacje
Numer ID strony: 90289/88095, Status strony: aktywna od 10/07/2019 14:04, Typ strony: wyróżniona od
04/07/2019 08:17, Data dodania: 04/07/2019 08:17, Data edycji: 08/07/2019 17:45, Zaindeksowane strony: 
Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 0, odsłon: 1249

Page 1 / 1

http://www.katalogmiast.com.pl/90289
https://pomiary-elektryk.eu
http://www.katalogmiast.com.pl/pomorskie
http://www.katalogmiast.com.pl/pomorskie/gdansk
http://www.katalogmiast.com.pl/malopolskie
http://www.katalogmiast.com.pl/malopolskie/krakow
http://www.katalogmiast.com.pl/mazowieckie
http://www.katalogmiast.com.pl/mazowieckie/warszawa
http://www.katalogmiast.com.pl/wielkopolskie
http://www.katalogmiast.com.pl/wielkopolskie/poznan
http://www.katalogmiast.com.pl/lubelskie
http://www.katalogmiast.com.pl/lubelskie/lublin
http://www.katalogmiast.com.pl/wedlug_domeny
http://www.katalogmiast.com.pl/wedlug_domeny/eu
http://www.katalogmiast.com.pl/pomiary_elektryczne
http://www.katalogmiast.com.pl/protokol_odbioru_instalacji_elektrycznej
http://www.katalogmiast.com.pl/przeglad_instalacji_elektrycznej
http://www.katalogmiast.com.pl/pomiar_rezystancji_izolacji
http://www.katalogmiast.com.pl/pomiar_rezystancji_izolacji
http://www.katalogmiast.com.pl/automatyka_przemyslowa
http://www.katalogmiast.com.pl/programowanie_plc
http://www.katalogmiast.com.pl/odbior_instalacji_elektrycznej
http://www.katalogmiast.com.pl/pomiary_oswietlenia
http://www.katalogmiast.com.pl/pomiary_oswietlenia
http://www.katalogmiast.com.pl/pomiar_rezystancji_uziemienia
https://pomiary-elektryk.eu/odbior-instalacji-elektrycznej
http://www.google.pl/search?q=site:https://pomiary-elektryk.eu
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://pomiary-elektryk.eu
http://www.bing.com/search?q=site:https://pomiary-elektryk.eu

