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TEXECOM

ADI leverer avansert utstyr for innbruddsalarm fra engelske 
Texecom. Texecom ble startet for 25 år siden, og er Europas 
største, uavhengige produsent av innbruddsalarmutstyr. 
Utstyret produseres ved Texecoms egen fabrikk i England. 

Sortimentet dekker hele spekteret fra små sentralapparater for bolig og mindre næringsanlegg, til store systemer for installasjoner 
med mange hundre detektorer, både kablet og radiobasert.
I tillegg produserer Texecom strømforsyninger, bevegelsesdetektorer, røykdetektorer og sirener. Funksjoner og programmering kan 
i høy grad tilpasses den enkelte installasjon, slik at man alltid kan være  sikker på at kundens krav og ønsker ivaretas.

Brattvaag Electro er opptatt av deg som kunde og å 
levere kvalitet til avtalt tid. Dette forplikter, noe våre drøyt 
90  dyktige ansatte vet og arbeider bevisst for. 

Vi er en av de eldste bedriftene i vår bransje i Norge. Det 
startet i 1933 med installasjon av enkle lysanlegg i båter. Si
den den gang har vi vokst og utviklet oss og dekker i dag et 
svært bredt fagfelt innen elektriske installasjoner. Du  finner 
oss på jobb om bord i store moderne offshoreskip som 
bygges både i Norge og i utlandet. Vi bygger styretavler og 
monterer utstyr i kabiner for vinsjestyring. Vi utfører industri
servicearbeid, termografering og internkontrolltjenester. 
Eller  kanskje akkurat du ser oss i ditt nye hus som du nå 
har under oppføring?

Brattvaag Electro dekker i dag et stort område på 
 Sunnmøre. Med våre fagfolk lokalisert i Brattvåg, Skodje 
og Ålesund er vi tilgjengelig der du som kunde trenger oss. 
Våre montører arbeider både selvstendig og i team, alt etter 
krav og behov. Sammen med kompetente prosjektledere, 
sikrer vi at sluttresultatet blir slik som både du og vi ønsker.

Vår viktigste ressurs er våre ansatte og vi jobber derfor 
kontinuerlig med utvikling av våre medarbeidere. I tillegg 
rekrutterer og utdanner vi flere lærlinger i bedriften hvert år.

Kvalitet
Vi har i lang tid vært kjent i markedet som en leverandør av 
utmerket kvalitet.
Brattvaag Electro har implementert og vedlikeholder et 
kvalitets styringssystem i henhold til standarden ISO 9001.

HMS
I vår bedrift legger vi stor vekt på arbeidet med helse, miljø 
og sikkerhet. Vårt HMSarbeid skal gi et godt arbeidsmiljø 
og gjøre  Brattvaag Electro til en attraktiv arbeidsplass med 
klare mål:
 Ingen ulykker
 Ingen personskader
 Ingen miljøskader

Brattvaag Electro har implementert og vedlikeholder et 
 miljøstyringssystem i henhold til standarden ISO 14001.

Kvalitet til avtalt tid



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Øk e�ektiviteten med sensor kontroll 

Grønn teknologi
Reduser utslippene

www.danfoss.no

Millioner
av Danfoss sensorer

har allerede vist seg å være av
stor verdi for et grønnere miljø

Årenga 2
1340 Skui
Tel: 67177200 
E-mail: industri@danfoss.no

Vi skreddersyr løsninger til industrikunder for å imøtekomme 
driftssikkerhet og krav fra tilsynsmyndighet. Dette kan være 
løsninger som f.eks. webbaserte årskontroller, termografi 
eller spesialtilpassede rutiner. Våre ansatte som jobber med 
industriservice har høy kompetanse på bl.a. PLSstyringer, 
frekvensomformere, signalgivere, måleutstyr, etc. Vi har 
også bred kompetanse innen fiber, nettverk, brann, nødlys, 
alarm, CCTV, signal/varslingssystemer, lyd og bilde.
Vår styrke er kompetente personer som utøver stor fleksi
bilitet og har fokus på kvalitet til avtalt tid. Vi jobber med 
å redusere risiko for nedetid og driftsproblemer for våre 
kunder og har derfor et stort antall serviceavtaler som sikrer 
kundene hurtig hjelp.

I Brattvaag Electro har vi kompetanse og kapasitet til å ta 
på oss det meste av oppdrag innenfor industri, næring og 
bolig og har gode erfaringer med både små og store opp
drag. Vi tar alt fra planlegging/prosjektering til ferdigstilling 
av omfattende bygg og industrianlegg samt nye boliger. Vi 
har god erfaring med å samarbeide med eiendomsutviklere 
på større boligprosjekt.

Våre ansatte er bevisste i de forslag de gir deg, både når 
det gjelder energisparing og funksjonalitet av installasjoner.
Vi utfører service på privatmarkedet og gjør alt fra å 
skifte en lysbryter til å gjennomføre elkontroll, større 
 ombygginger og totalrenovering av boliger.

Industri, Næring og Bolig



Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre internkontroll 
på en systematisk måte i henhold til HMSlovgivningen. 
 Kontroll av det elektriske anlegget er en viktig del av intern
kontrollen.

Brattvaag Electro er godkjent for elkontroll og kan  tilby 
et webbasert internkontrollsystem som brukes til å 
 dokumentere, administrere og følge opp interkontroll
forskriften. Kundene våre vil raskt og enkelt kunne se 
statusen for det elektriske anlegget og har full oversikt over 
eventuelle avvik.

Dette gir en viktig trygghetsgaranti og bidrar til at bedriften 
tilfredsstiller de lovpålagte kravene, samtidig som de har et 
el anlegg som fungerer.

Internkontroll

www.solarnorge.no

#1 Technical Wholesale

I Solar lærer vi av våre kunder. Det gjør vi ved å sette oss inn i våre kunders 
arbeidsprosesser og lytte til deres ønsker. På dette grunnlaget skreddersyr 
vi den perfekte løsning.
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Tel. 35 93 08 00 - post@gavazzi.no - www.gavazzi.no

Leverandør av automasjons- 
komponenter i mer enn 80 år 

CARLO GAVAA AZZIVV
A u t o m a t i o n  C o m p o n e n t s

- Til din fordel!
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Innen forebyggende vedlikehold kan termografering være 
en svært verdifull metode. Det reduserer sjansen for skade 
på personer og eiendom, i tillegg til å forebygge driftsstans.
I Brattvaag Electro er vi spesialister på termografering og 
har ansatte som er sertifiserte av DNV. Dette gir en trygghet 
for kundene om at jobben blir utført med høy kvalitet og 
gode dokumenteringsrutiner.

Termograferingen utføres på fartøy både ved oppstart og 
prøveturer, samt på seilende skip. For industri og bolig
installasjoner utføres den i forbindelse med vedlikeholds 
eller kontrollarbeid. Anlegget skal helst gå som normalt, noe 
som gjør at driften ikke vil bli berørt under arbeidet.

Termografi



PRODUKTER FOR KABEL
til Offshore og Skipsinstallasjon

www.vingtor.com

60
years

of critical communication

Komplette prosjekter
Innenfor markedsområdet Maritime og Offshore utfører vi 
prosjektering, engineering, anleggsledelse, installasjon og 
servicearbeid av elektriske anlegg i både inn og utland.
Vi har omfattende erfaring innen utvikling og prosjektering 
av kostnadseffektive løsninger for kunden, med spesiell 
 fokus på avanserte offshorefartøy og rigg og kraninstalla
sjoner for olje og gassvirksomhet. Gjennom utallige 
prosjekter over mange år har vi opparbeidet oss et solid 
omdømme og konkurransefortrinn. Vår unike kompetanse 
og evne til effektiv prosjektgjennomføring og levering av 
kvalitet til avtalt tid, gjør oss til en foretrukken samarbeids
partner for stadig flere rederier og verft.

EX installasjoner
Brattvaag Electro har lang erfaring med prosjektering og 
levering av elektriske installasjoner i EXområder, særlig på 
avanserte offshoreskip. Vi vurderer EXsoner, utarbeider 
sonekart, hjelper til med valg av utstyr, og selvsagt står vi 
for nødvendig installasjon.

Servicearbeid
Brattvaag Electro har et erfarent og meget allsidig og 
 kompetent team som opererer over hele verden. Ved siden 
av elektrisk installasjon er vårt personell spesialister på:

• Prosjektledelse, anleggsledelse og oppfølging av 
 prosjekter hos kunde

• Reparasjon og vedlikehold
• Kontroll og oppdatering av elektriske systemer som:
 o Ledningsnett
 o Starte og styringssystem
 o Hovedtavlesystem
 o CCTV og IAS/EO anlegg
 o Brannalarmanlegg og IKTsystem
• Topsideinstallasjon
• Termografi

Tilstandskontroll
Innenfor forebyggende vedlikehold har vi valgt å inngå en 
partneravtale med SKF. Denne partneravtalen gjør det mulig 
for Brattvaag Electro å tilby våre kunder høy kompetanse 
og erfaring, markedsledende teknologi og kostnads
effektive løsninger, for å redusere risiko for nedetid og 
drifts problemer på roterende maskineri. Basert på kundens 
ønsker og vurdering av kritikalitet, utarbeider vi en hensikts
messig og kostnadseffektiv løsning.

Maritime & Offshore



Multidiameter™, the Roxtec technology which
gives you:

adjustable modules
smart solutions
easy planning and installation
reduced stock

Module based cable-
and pipe penetrations
for the future

Roxtec AS
Grini Naeringspark 15, N-1361 Oesteraas
Tlf.: +47 6787 0850.    Fax: +47 6787 0851
info@roxtec.no  www.roxtec.no
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Bygging av elektro- og automasjonsprodukter
Innen Power & Automation har vi over 50 års erfaring med 
engineering og produksjon av tavler, startere og øvrige 
automasjonsprodukter. Produktene kan skreddersys etter 
kundens ønsker, både til landbaserte og maritime installa
sjoner.

FAT (Factory Acceptance Test), inklusive sertifisering for 
produsert utstyr, utføres for hvilket som helst sertifiserings
organ. Gjennom de ansattes faglige kompetanse og 
 erfaring, er vår styrke levering av høy kvalitet til avtalt tid.

I vår produktportefølje finner du blant annet:
• Hoved og fordelingstavler
• Separate startere, styreskap og MCC 
 (Motorkontrollsenter)
• Bropulter, bryter og signalpanel
• Servoaggregat
• Kran og riggkabiner
• PLCløsninger

EX-sertifisering
Vårt verksted er sertifisert for bygging og reparasjon av 
EXutstyr i klasse d og e. Vi tilbyr bygging av EXutstyr til 
skip, offshoreindustrien og industrianlegg på land.

Power & Automation
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Brattvaag Electro AS

SkjeltOle bakken 1

6270 Brattvåg

Tlf: 70 20 81 00  Fax: 70 20 81 01

Vakttelefon: 70 20 81 99 

office@brattvaagelectro.no
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ISO 9001 Kvalitet / ISO 14001 Miljø    Termografi NEK 405.1.2     Achilles JQS  Joint Qualification System    Registrert elinstallatør

Montørbase Skodje

6260 Skodje

Tlf: 70 24 48 50

Avdeling Ålesund (NMK)

Borgundveien 340

6009 ÅLESUND

Tlf: 70 24 48 60

www.brattvaag-electro.no


