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TYTUŁ: Elektryk Wrocław 24 h. Pogotowie Elektryczne Całod

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający:  (.: maska2 :.)
  Adres:
  Miasto: Wrocław
  Województwo: dolnośląskie
  Telefon: 696334733
                

OPIS:

Dzień dobry.
Prace elektryczne wykonujemy od poniedziałku do niedzieli.
Wykonuje szybkie usługi elektryczne na terenie Wrocławia i
okolicach. Wieszam żyrandole, naprawiam gniazdka elektryczne,
zeruje gniazdka ( zerowanie, uziemienie) Korzoneczek protokołem .
Wymieniamy stare tablice bezpiecznikowe topikowe na nowe tablice z bezpiecznikami automatycznymi typu esy.
Wymiana tablicy bezpiecznikowej, licznika.
Przeniesienie liczniki energii elektrycznej i tablicy bezpiecznikowe.
Zwiększam moc umowną. Zmieniam licznik z 1 jednej fazy na 3 fazy według warunków taurona.
Przyłącza elektryczne na budowę lub docelowe .
Montaż liczników, montaż podlicznika elektrycznego.

Pogotowie elektryczne 24h 7 dni .
Przyjmujemy zlecenia na naprawy elektryczne wszystkich usterek elektrycznych.
Usuwam awarie elektryczne i przywracam napięcie w gniazdkach.
Naprawa tablicy bezpieczników. Wymiana wyłącznika różnicow prądowego.
Lokalizuje zwarcia i przerwy w kablach. Mufuję kable energetyczne.
Naprawa przewierconego kabla w ścianie wiertarką.
Wymiana wtyczki siły. Naprawiam sterowanie maszyn.
Wymieniam i naprawiam silniki elektryczne.
Naprawiam linie napowietrzne zasilające domki jednorodzinne.
Naprawa instalacji elektrycznej. Naprawa kabli elektryczny.
Wymiana bezpiecznika przed licznikowego.
Montaż i naprawa rozdzielni
Serwis elektryczny.

Podłączenie płyty indukcyjnej, kuchenki elektryczne, ceramicznych, podłączenie piekarnika do siły z podbiciem gwarancji. Płyty
indukcyjne, płyty elektryczne, kuchenki elektryczne. Wykonuje dodatkowe gniazdka pod piekarnik z siły.
Posiadam uprawnia elektryczne SEP E eksploatacja D dozór .

OST , ZI
Dokonujemy odbiorów instalacji elektrycznej po demontażu licznika energii elektrycznej.
Wypełniamy druk OST po:
- demontażu licznika,
- zmianie właściciela,
- zakończonej umowie,
- zaświadczenie do taurona,
- nielegalnym poborze energii elektrycznej ( z napraw instancji).
Posiadam uprawnienia D Dozór. Dysponuje uprawnieniami elektrycznymi sep Dozoru .
Usługę wykonuje od ręki szybko.

Serwis , montaż , naprawy
Szybko skutecznie tanio. Dobry elektryk, opinie.
Na wszystkie usługi udzielamy gwarancji.
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Cena za usługi est ustala indywidualnie.

Zapraszam do kontaktu.
Rafał Ślepecki.

ISKRA Usługi elektryczne Rafał Ślepecki
Energetyczna 11 Wrocław

Tel. 696 33 47 33
www.wroclaw-elektryk.pl


