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En aftale 
er en aftale!



Alarm og sikring
Rådgivning om alarmanlæg
Eventuel vagtordning
Automatiske låger, døre, porte m.v.
Videoovervågning
Indbrudsalarm
Brandalarm
Alarm ved gasudslip
Adgangskontrol
Præventiv belysning
Dør- og porttelefonanlæg
Tågekanoner

Indeklima
Indeklima-totalløsning
Belysningsløsning
Ventilation
Air condition
Luft-til-luft-varmegenvinding
Luft-til-vand-varmegenvinding
Solgardiner
Persienner
Markiser
Lyddæmpning

Automation og industriservice
Produktionsstyring
Fejlfinding og udbedring
Forebyggende vedligeholdelse
Produktion og opsætning af styretavler
Effektivisering
Tekniske alarmer
Robotteknologi
Intelligente styresystemer
Rådgivning
Hurtig og personlig service
Automatisk brandventilation (ABV)
Automatisk brandalarmering (ABA)

Kommunikation
Eftersyn af kommunikationsanlæg
Kabling og trådløst netværk
Telefonanlæg
Service og fejlsøgning
Fiber-installation
Etablering af hovedkrydsfelt
Switch, server-løsning m.v.
Back up-løsning
PDS-test og andre målinger

Forsyning
Kabelpåvisning
Etablering af jordkabel og luftledning
Fejlfinding og udbedring på anlæg
Projektering og driftsberegninger
Monteringsarbejde på transformeranlæg
Gadebelysning
Stadionbelysning
Præventiv udendørs belysning
Periodiske servicetjek af kabler og anlæg

Termografering
Termografering af eltavler og styretavler 
for lokalisering af løse forbindelser
Termografering af bygninger
Udfærdigelse af dokumenteret rapport
Rådgivning om energibesparelser
Sikring af godt indeklima

Energibesparelser
Uddannede energivejledere
Energirådgivning ved nybyggeri/renovering
Eftersyn af energiinstallationer
Mulighed for tilskud til energiomlægning
Luft-til-luft- og luft-til-vand-varmepumper
Intelligente styresystemer
Husstandsvindmøller og andre små vindmøller
Solvarmeanlæg
Ventilationsanlæg
Energioptimering af produktionsudstyr
Solcelleanlæg - service

Hårde hvidevarer
Salg af hårde hvidevarer
Eftersyn af hårde hvidevarer
Forslag til energibesparende 
hårde hvidevarer

Kabelpåvisning og 
fejlfinding
Rådgivning ved nybyggeri/
renovering
Påvisning af skjulte jordkabler 
før gravearbejde
Påvisning af skjulte kabler i gulve, 
vægge m.v. inden byggearbejdet
Fejlpåvisning og lokalisering af fejl 
på skjulte kabler
Hurtig udbedring af diverse kabelfejl

Landbrug
Eftersyn af elinstallationer
Rådgivning ved nybyggeri/renovering
Korrekt arbejdsbelysning i stalde m.v.
Kraftinstallationer
Nødstrømsanlæg
Energibesparelser
Automatiske fodringsanlæg
Ventilationssystemer
Alarm og sikring
Indeklimaforbedringer
Videoovervågning af stalde
Tilkaldevagt døgnet rundt

Elinstallationer
Elinstallationer ved nybyggeri/renovering
Byggestrøm
Kabling af alle typer netværk
Eftersyn af elinstallationer
Belysningsopgaver
Kabelpåvisning og fejlfinding
Reparation og vedligeholdelse af 
installationer
Renovering af eltavler/opbygning af nye
Intelligente styresystemer
Tjek af sikkerhedsrelæ
Lovliggørelse af HFI/HPFI-relæ
Solcelleanlæg - opsætning
P-plads belysning

HER SER DU ET UDVALG AF VORES MANGE KOMPETENCER

I vores moderne verden, hvor vi er afhængige 
af teknik og elektriske apparater, skal man ikke 
overlade el-arbejdet til amatører. Hos Favrskov 
El-Service tager vi godt hånd om alle de vigtige 
elementer i din hverdag – blandt andet stærk-
strøm, alarm- og overvågnings-
anlæg samt klimaanlæg – og vi har topprofes-
sionelle, veluddannede og erfarne folk i vores 
team, som holder, hvad de lover. Med mere end 
100 års erfaring og løbende udvikling, kan vi 
håndtere enhver tænkelig udfordring inden for 
moderne el-forsyning og –service. Ingen opgave 
er for lille, ingen opgave er for stor. Så tøv ikke 
med at kontakte os, og lad os tage en snak om 
mulighederne og dit behov.

For mere information se:
www.favrskovelservice.dk

GARANTI



Strømmen er gået, hvad gør du?

Er dit HPFI-/HFI-relæ slået fra, og du er uden strøm, kan du selvfølgelig straks kontakte 
Favrskov El-Service - du kan også prøve, om du selv kan lokalisere fejlen ved at følge 
nedenstående guide:

Døgnservice 24/7 8748 9293

Prøv at tænde for 
fejlstrømsrelæet igen 
- kobler HPFI-relæet fra 

igen, så prøv at:

Slukke for alle dine 
kraft- og lysgrupper 

- altså at frakoble 
alle sikringer eller 
automatsikringer, 
dog ikke din tarif- 

forsikring.

Når alle gruppe-
afbrydere er 

slukkede, prøver 
du at tænde for 
dit HPFI-relæ 

igen.

Kan du tænde for 
fejlstrømsrelæet, så 
prøv at tænde for 

lys- og kraftgrup-
perne én ad

gangen. 

Kan du nu
 IKKE tænde dit 

fejlstrømsrelæ, så 
kontakt én af vore 

dygtige elektrikere.

Når du tænder én 
gruppe og fejlstrøms-

relæet slår fra igen, 
så er det denne lys- 

eller kraftgruppe, der 
er fejlramt.

Ring til Favrskov 
El-Service, så kom-

mer der en hjælpsom 
elektriker ud til dig, 
som både finder 
frem til fejlen og 
får den udbedret.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit 
HPFI-relæ virker korrekt? 
Så lad Favrskov El-Service måle 
det igennem, da det er en vig-
tig beskyttelseskomponent i din 
bolig-installation, som kan  
redde liv.

Du kan få priser på nyt HP-
FI-relæ eller udskiftning af dit 
gamle HFI-relæ ved at kontakte 
os på TLF.: 8748 9293

Hvis det 
tænder

Hvis det IKKE 
tænder

GEM MIG VED DIN ELTAVLE


