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Pszczyna, dnia 21.03.2017 

 

 

Zakres działalności  firmy Electin. 

Projektujemy i Wykonujemy szeroko pojęte, kompleksowe usługi elektryczne - od obsługi 

małych mieszkań i domków, aż po duże obiekty usługowe, salony oraz obiekty handlowe. 

Oferujemy także wykonanie instalacji odgromowych, sieci LAN,  

sieci telewizyjnych oraz instalacji alarmowych, SAP, monitoringu wizyjnego. 

Służymy fachową poradą w zakresie planowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych i oświetlenia. 

Zapewniamy profesjonalne wykonanie i solidną obsługę każdego zlecenia. 

 

Elektromontaż i instalatorstwo 

 

Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych  

Instalacje elektryczne 

Projektujemy i wykonujemy instalacje elektryczne w zakładach przemysłowych ,  budynkach 

administracji publicznej, budownictwie wielorodzinnym, budynkach jednorodzinnych, 

mieszkaniach. Wykorzystujemy wysokiej jakości materiały i podzespoły co pozwala na 

wieloletnią i niezawodną pracę instalacji elektrycznych.  

Posiadamy uprawnienia do projektowania , kierowania i nadzoru robót elektrycznych  o 

numerze SLK/OKK/7131/343810. 

Pomiary elektryczne  

Dysponujemy wysokiej jakości urządzeniami pomiarowymi do badania stanu instalacji 

elektrycznej. Sprzęt pomiarowy wykorzystywany jest do prowadzenia prac pomiarowych tzw. 

Powykonawczych oraz okresowych pomiarów elektrycznych. Przeprowadzamy analizy 

jakości zasilania w  energię  elektryczną  oraz badania termowizyjne urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych. Wszystkie prace pomiarowe są szczegółowo dokumentowane.  
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Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje: 

• pomiary rezystancji izolacji, 

• pomiary rezystancji uziemień i rezystywności grunt, 

• pomiary impedancji pętli zwarcia, 

• badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne 

wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, 

• analiza mocy trójfazowej do 1000A , 

• pomiary ciągłości przewodów ochronnych, 

• badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska, 

• badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej, 

• badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego, 

• pomiary termowizyjne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej 

 

Instalacje odgromowe 

Zalecamy instalowanie i utrzymywanie w należytym stanie instalacji odgromowych, nawet 

tam gdzie nie jest to wymagane przepisami prawnymi i obowiązującymi normami. Instalacja 

ta pozwoli na szybkie odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi co zwiększy 

bezpieczeństwo instalacji oraz urządzeń zainstalowanych w budynku. 

 

 

Nadzór elektryczny 

Oferujemy usługę nadzorowania robót elektrycznych oraz tworzenie dokumentacji 

powykonawczych. 

 

Instalacje alarmowe i systemy kontroli dostępu 

Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa naszych klientów oferujemy instalację: 

• systemów alarmowych 

• systemów kontroli dostępu 

• systemów telewizji dozorowej 

Dodatkowo dla pracodawców posiadamy ofertę instalacji systemu kontroli dostępu wraz 

z systemem rejestracji czasu pracy. 
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Sprzęt   

 

Firma Electin  dysponuje Podnośnikiem koszowym  

umożliwiającym prowadzenie bezpiecznych prac na wysokości. Maksymalny wysięg 

urządzenia wynosi 16,5m. Pracownicy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia oraz 

badania wysokościowe do prac powyżej 3 metrów .  

 

 

 

 

Wykaz realizacji w charakterze Inspektora nadzoru Inwestorskiego: 
 

 

Zaświadczam niniejszym, że firma : 
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wykonała prace w zakresie  pełnienia nadzoru inwestorskiego w brany elektrycznej w 

ostatnich dziewięciu latach:  

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. K. Wielkiego – 12.2008- 

11-2009 

2. Przebudowa kuchni w Przedszkolu nr 21 w Pszczynie przy ul. Księżycowej - 2008 

3. Rozbudowa przedszkola w Pszczynie przy ul. Zamenhoffa – 2009- 2010 

4. Budowa skoczni K45 I etap Szczyrk  – Inwestor Centralny Ośrodek Sportu 2008- 

2009 

5. Budowa strzelnicy biatlonowej Istebna - Inwestor Centralny Ośrodek Sportu 2008-

2009 

6. Remont kotłowni w Gimnazjum nr 5 w Studzionce -2010 

7. Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem w Brzeźcach – 2009-2010 r  

8. Budowa marketu budowlanego OBI – Dąbrowa Górnicza – Zespół inspektorów 

nadzoru PGOM sp. z  o.o. 2010  

9. Budowa marketu budowlanego OBI – Miejsce Piastowe – Zespół inspektorów 

nadzoru PGOM sp. z  o.o. 2011  
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10. Budowa zakładu produkcyjnego „Gohring” – Dąbrowa Górnicza – Zespół 

inspektorów nadzoru PGOM sp. z  o.o. 2011  

11. Budowa marketu budowlanego OBI – Sochaczew – Zespół inspektorów nadzoru 

PGOM sp. z  o.o. 2012  

12. Modernizacja kotłowni gazowej i roboty ogólnobudowlane w budynku szkoły 

podstawowej nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 39 – 07-08.2012  

13. Modernizacja instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych 001 i 101 w Szkole 

Podstawowej nr 16 w Studzionce – 2012 r.  

14. Budowa Kina –Multikino – Zgorzelec –Galeria Zgorzelec Plaza – Zespół inspektorów 

nadzoru PGOM sp. z  o.o. 2012  

15. Budowa Kina –Multikino – Czechowice-Dziedzice- Galeria Stara Kablownia  – 

Zespół inspektorów nadzoru PGOM sp. z  o.o. 2013  

16. Budowa Kina –Multikino – Katowice – Galeria Katowice – Zespół inspektorów 

nadzoru PGOM sp. z  o.o. 2013 

17. Budowa Piekarni firmy „Kłos” – Zabrska Strefa Ekonomiczna- 2014- 2015  

18. Termomodernizacja Zespołu szkół w Brzeszczach SP nr 1 i SP nr2 – UG Brzeszcze – 

obecnie (2016) 

 

Wykaz realizacji w charakterze wykonawcy: 
 

W ostatnich latach prowadziliśmy Realizacje dla : 

1. Energoinstal SA  

2. AZK Pszczyna  

3. PLASTMOT  

4. Karol Kania i Synowie  

5. STALEX – Recmanik  

6. Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych – Jasienica  

7. IZBUD  

8. PLATER  

9. SKIPIOŁ  

10. DORO  
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11. KP Katowice  

12. KP Tychy  

13. KP Jaworzno  

14. Enersys Bielsko  

15. AWF Katowice  

16. Szpital Psychiatryczny Bielsko Biała  

 

 

 

 

Szymon Skrobol 

 

 

 


