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Standardabonnement kr. 9.900,- pr. år  
ekskl. moms:
• Gennemsyn af installationer, synligt i erhverv op til 400m2

• Udover 400 m2 gennemses med løbende timeafregning til aftalt pris 

• Test af sikkerhedsudstyr så som HPFI-relæ (1 stk. el-tavle)

• Isolationstest (1 stk. el-tavle)

• Kontrol af sikringer, korrekt størrelse (1 stk. el-tavle)

• Kontrol af efterfølgende el-tavler (mindre end en m. kr. 948,- pr. stk.)

• Kontrol af efterfølgende el-tavler (større end en m. kr. 1.698,- pr. stk.)

• Fast lav timepris kr. 549,- ekskl. moms – normalpris 696,- pr.  
 påbegyndt time

• Fast lav pris på materialer - spar 30%
 

Udvidet abonnement  kr. 19.900,- pr. år  
ekskl. moms 
• Ingen ekstra omkostninger ved udkald/akutte fejl  
 (også om aftenen/natten ) 

• Normalt tillægges et udkaldstillæg på kr. 3.000,- pr. udkald

• Kom foran i køen. Vi påbegynder dine opgaver indenfor 24 timer  
 (normale opgaver ) 

• Normalt ventetid er pt. ca. 5 dage

• Termografering af 1 stk. hovedtavle

• Efterspænding af 1 stk. hovedtavle

• Termografering og efterspænding af efterfølgende el-tavle pr. stk.  
 kr. 1.990,- ekskl. moms, inklusiv rapport.

Formålet med  
et el-abonnement ? 
Med en abonnementsløsning opnår I bl.a. gennemsyn af installationer på  

op til 400 m2, sikkerhedsudstyr testes, sikringer kontrolleres og el-tavler 

eftertjekkes til en fast lav timepris. Langt fra alle skadesituationer er  

forsikringsdækkede, og der er derfor god grund til at forebygge og vedligeholde 

el-installationer. Der er ingen forsikring, som dækker det besvær, tidsspilde  

og stress, som en større brandskade eller driftsstop medfører. 

Produktionsvirksomheder, hvor driftsstop har stor betydning, anbefales at 

el- termografere med ca. 1 års mellemrum. Med et udvidet el-abonnement, 

foretager vi el-termografering, som synliggør og derved forbygger  

begyndende el-skader.  

Skader som kan være ganske omfattende, og kan betyde store og langvarige 

drifts-stop med driftstab til følge. En el-termografi undersøgelse kan ofte  

gennemføres nemt og hurtigt, mens produktionsanlægget er i drift.  

Alle priser  
er eksklusiv moms

Som noget nyt  
tilbyder vi nu erhvervs- 

kunder muligheden  
for at tegne 
abonnement


