Informace o činnostech a specializacích sdružení
B.N.ELEKTRO
Naše firma úspěšně působí již více než 15 let v oblasti elektroservisních prací
se zaměřením na panelové bytové domy.
Zvonkové systémy vč.domácích telefonů:
Provádíme kompletní servis všech systémů,realizaci nových systémů a to i digitálních se
zálohováním napájení na dobu cca 8hodin a s absolutní odolností oproti nechtěně či úmyslně
vyvěšeným či rozbitým telefonkům.Tyto systémy mají velké využití zejména ve větších domech,
kde úspora na následné údržbě zařízení vysoce překročí poněkud vyšším pořizovací náklady.
Montujeme také systémy pro otvírání HVD pomocí bezkontaktních čipových přívěsků a pod.
Čipové přístupové systémy zajišťují nekompromisní přístupovou kázeň a bezpečnost proti vniku
a pohybu cizích osob v rámci objektu,nedají se kopírovat,v případě ztráty či odcizení lze
oprávnění odcizeného čipu snadno zrušit. Jsou lehčí než klíče, cenově srovnatelné a mohou
plnit funkci generálního klíče = jeden čip na více zámků, či dokonce objektů - výhoda pro správce.
Vzduchotechnika - centrální odvětrání:
Většina panelových domů je vybavena tímto systémem centrálního odvětrání, ale mnohdy nefungují
nebo pravidelně dochází k závažným poruchám tohoto zařízení, které snižují komfort bydlení
a zároveň stojí dost peněz. My tyto problémy řešíme komplexně,tj.od důkladné kontroly střešních
větracích jednotek, přes kontrolu a modernizaci rozvaděče, instalaci kvalitních časových spínačů
chránících motory před trvalým chodem. Dále v případě potřeby procházíme byty, kontrolujeme
a opravujeme průchozí vedení. V případě závad elektromotorů, potrubních součástí a dalších částí
máme zajištěnu výrobu všech těchto dílů z nejkvalitnějších materiálů, převíjení el.motorů a mnoho
dalších úkonů.
Osvětlení společných prostor bytových domů:
Od běžné údržby, která obnáší výměnu tlačítek, opravu a výměny svítidel, výměnu časových spínačů
až po realizaci kompletních systémů s pohybovými čidly a novými svítidly = úspora až 70% el.
energie,
návratnost investice v případě využití pohybových čidel je zaručena, takže se vlastně jedná o
modernizaci ZADARMO.
Nouzové osvětlení:
Tento systém by měl být instalován ve všech domech bez oken a domech vyšších než 11pater.
Původní systémy však jsou zaručeně nefunkční a neplní svoji funkci. Naše firma tento problém
opět řeší komplexně instalací centrální zálohovací jednotky (tzv. CZJ) = malého rozvaděče o velikosti
cca 70x70cm s bateriemi a řídící elektronikou, která zajišťuje trvale dobrou kondici těchto baterií
a téměř bezúdržbový provoz (stačí kontrola 1x za 2roky, výměna baterie se doporučuje po 4letech).
Hlavním a jediným účelem tohoto zařízení je rozsvícení speciálních svítidel v případě výpadku proudu
na dobu alespoň 45minut (obvykle vydrží déle než 2 hodiny) a zajištění dostatečné úrovně světla
k pohybu po domě, či k případné evakuaci objektu. Realizováno již na více než 50ti domech v Praze.
INTERNET , DOMOVNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ, KAMEROVÉ SYSTÉMY:
Od roku 2004 máme koncesi na poskytování výše zmíněné telekomunikační služby. V případě zájmu
více uživatelů můžeme dům připojit k síti INTERNETU, realizovat rozvod strukturované kabeláže
a realizovat přípojky k jednotlivým zájemcům až do jejich počítače vč. Komplexní konfigurace aby
uživatel mohl ihned využívat svoje připojení bez datových limitů a dalších poplatků, např. za telefon
či kabelovou televizi. Realizujeme i propojování objektů a poboček firem pomocí mikrovlnných spojů
vč.konzultací v tomto oboru. Zabýváme se také instalacemi a správou kamerových systémů
v komerčních objektech a v bytových domech, vč. monitorování provozu výtahů.
Kamerové systémy
Telefonní čísla na nás:

608023214 - Pavel Nechvátal
608205581 - Zdeněk Březina
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