ELFAST
Professionella eltjänster
av högsta kvalitet
Erbjuder kompletta lösningar
Elfast levererar kompletta anläggningar
och styrsystem inom kraft och belysning, nätverksinstallation för tele och
data samt larm. Vi ligger i utvecklingens
absoluta framkant och kan med vårt
breda tekniska kunnande alltid erbjuda
de bästa lösningarna oavsett om det
gäller nyinstallationer eller reparationer.
Våra tjänster är allt ifrån små serviceuppdrag till omfattande entreprenadprojekt.

Ett väl utformat och professionellt installerat elsystem förbättrar en egendoms eller
industrianläggnings prestanda avsevärt.

- ett företag i Climat80-Gruppen

Kundanpassat är vår styrka!

styr branschen. Vi ställer mycket höga
hållbarhetskrav både på oss själva och
våra leverantörer.
Elfast har varit verksam i elbranschen
sedan 2009.

Elfast Specialkompetenser
• Lågspänningsanläggningar
• Reservkraftanläggningar

Elfast arbetar både med entreprenader och serviceverksamhet inom kraft,
belysning, larm, KNX, tele- och nätverk.
Vår kundkrets är byggföretag, fastighetsägare, butik, mindre industrier samt
kontor. Vi projekterar, planerar och kan
under vägen bidra med goda råd om
allt från elsäkerhet till god belysning.

• UPS-anläggningar

Eftersom vi samarbetar med de främsta
leverantörerna på marknaden erbjuder
vi material med hög kvalitet.

• Mätinsamlingssystem

• Energiberäkning
• Termografering av anläggningar
• Kabeldimensionering
• Belysningsberäkning
• Belysningsstyrningar
• Styr & Regler
• Arbete i EX-klassade miljöer

Trygghet för dig som kund

• Tele/Säkerhet - Passagesystem Inbrottslarm samt Porttelefonsystem

Våra medarbetare arbetar professionellt
och har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande
myndighetskrav.

• Datanätverk och fiberinstallationer

Vår kvalitetssäkring ger både oss som
leverantör och dig som kund en trygghet. Vid samtliga installationer följer vi
gällande standard, lagar och regler som

• Kabel TV anläggningar
• Effekt och nätanalys
• CCTV anläggningar

Mängden elutrustning och elsystem i en fastighet ökar ständigt. Vårt beroende av dem har ökat anmärkningsvärt.
Ett väl utformat och professionellt installerat elsystem förbättrar en egendoms eller industrianläggnings prestanda avsevärt. Med
regelbundet och professionellt underhåll kan man säkerställa att systemen fungerar, förlänga deras livscykel och spara energi.

Energieffektiv belysning med
dagens teknik
Belysning är ett teknikområde och
sträcker sig från allmän belysningsteknik till specifik behovsanpassad belysningsstyrning. Vi erbjuder alla typer av
belysningsinstallationer från lösningar
för gatubelysning, andra utomhustillämpningar till inomhusbelysning.
Belysningstekniken utvecklas snabbt
och och framförallt energieffektiv
belysning. Vi strävar ständigt efter att
hitta den optimala lösningen för varje
projekt.

Säkerhet och skydd
Proaktivt säkerhetsarbete är av största
vikt för fastigheter och industrier. Ju
bättre riskerna kan identifieras, desto
bättre kan de förebyggas.
Vi designar, installerar och underhåller tekniska säkerhetssystem oavsett
varumärke för byggnader och industrier.
Vi har tillgängliga specifika lösningar,
men även kostnadseffektiva integrerade
nyckelfärdiga helhetslösningar.

Vi hjälper till att välja rätt belysningsteknik för rätt ändamål. Dessutom är det
viktigt för slutanvändarna att ljusets färg
och styrka fungerar för sitt ändamål.
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För mer information – kontakta El Fastighetsservice syd AB/Elfast:
Besöksadress
Stenyxegatan 28
040-611 91 92

jan 2018

Postadress
Box 15050
200 13 Malmö
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www.elfastab.se
info@elfastab.se

Öresundsregionens största privatägda helhetsleverantör av inneklimat. Tillsammans med övriga
bolag inom Climat80-Gruppen
erbjuder man helhetslösningar som
samverkar för din fastighets bästa.
Läs mer om vad gruppen kan
erbjuda på www.climat80.se

