Társasházak érintésvédelmi,tűzvédelmi,villámvédelmi felülvizsgálata

Érintésvédelmi felülvizsgálat,Villámvédelmi felülvizsgálat,Tűzvédelmi felülvizsgálat,Hő és
füstelvezető ablak ellenőrzés
Társasházak komplett villamos felülvizsgálata
Ezen kezdeményezéssel szeretnénk elérni,hogy a társasházakban lakó családok nyugodtan és biztonságban
élhessenek.A Társasházi tűzesetek 70 %-ban elektromos hiba okozza a tüzet.
A vizsgálatok magukban foglalják a társasház elektromos hálózatának érintésvédelmi, villamos tűzvédelmi,
esetlegesen villámvédelmi felülvizsgálatát, lehetőséget ad a szabványellenes rákötések és létesítések
megszüntetésére, és megoldási lehetőséget kínál az élet-, balesetvédelmi szempontokból biztonságos hálózat
kialakítására.
A villamos felülvizsgálat az üzemeltető (közös képviselet,társasház kezelő) tudtára hozza a lakóépület villamos
hálózatának állapotát és a halasztást nem tűrő javítások listáját. A vizsgálatnak nem az a célja, hogy "megfelelő"
minősítés szerepeljen a felülvizsgálati dokunetációban, hanem hogy valós képet adjon a villamos hálózat állapotáról.
A vizsgálat során elvégzésre kerül a társasház összes közös helyiségének érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági
felülvizsgálata. Amennyiben nem rendelkezik az épület villámvédelmi rendszerrel, úgy annak kialakítását is elvégezzük
igény szerint. Elvégezzük a főelosztó, esetleg alelosztók ellenőrzését,felmérjük a megfelelő terhelés elosztás
kialakításának lehetőségét, a vezeték keresztmetszetek megfelelőségét megfelelő túlfeszültség védelem
megfelelőségét.
A felülvizsgálatot követően az alábbi dokumentációk készülnek el:
-

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat minősítő irat
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata minősítő irat
Villámvédelmi felülvizsgálat minősítő irat

Ezen dokumentumok tartalmazzák a feltárt hiányosságokat és a megszüntetésükre vonatkozó javaslatokat.
A következő dokumentációk szükségesek hozzá:
A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálathoz nem szükséges, hogy rendelkezésre álljanak korábbi dokumentumok,
azonban nagyban könnyíti és rövidíti a felülvizsgálat idejét, ha rendelkezésre állnak a következők:
Előző érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat minősítő irat
Előző erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata minősítő irat
Előző villámvédelmi felülvizsgálat minősítő irat
Villamos hálózat kivitelezési terv
A beépített szerelvények, berendezések tanúsítványai
Tűvédelmi szabályzat

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat nem csak jó felfogott érdeke valamennyi tulajdonosnak és üzemeltetőnek
(közös képviselőnek), hanem jogszabályi kötelezettsége is.

Árajánlat kérés
Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:
Ács | Ácsteszér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábolna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány |
Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császár | Csatka | Csém | Csép | Csolnok | Dad | Dág | Dömös |
Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Kesztölc |
Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlöd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorosbánya |
Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárisáp | Sur |
Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely |
Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna|

Szolgáltatási területünk országosan:
Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany,

Salgótarján, Miskolc, Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Pécs, Eger, Kecskemét,
Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Szombathely

Telefon:
06-70-945-7063
E-mail:
info@felvillanyozlak.hu

2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30

© 2013 - Minden jog fenntartva www.felvillanyozlak.hu • honlapkészítés - XLS.HU
Tatabánya, Tata, Tardos, Tarján, Várgesztes, Vérteskethely, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős, Környe, Kecskéd, Oroszlány, Komárom,
Almásfüzitő, Szárliget, Szár, Bicske, Budaörs, Biatorbágy, Törökbálint, Tinnye, Pilisvörösvár,Budapest I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XIII.,
XIV., XV.

