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Strona zawiera informacje i ofertę firmy Micromat działającej w obszarze : instalacja elektryczna, automatyka
przemysłowa oraz programowanie PLC. Oferujemy takie usługi jak : badanie instalacji elektrycznej, odbiór
instalacji elektrycznej, przegląd instalacji elektrycznej oraz wykonujemy pomiary elektryczne instalacji.
Odbiory instalacji elektrycznych kończymy wystawiając protokół odbioru instalacji elektrycznej w formacie
pozwalającym na złożenie go w Nadzorze Budowlanym w celu dopuszczenia nieruchomości do użytkowania.
Okresowy przegląd instalacji elektrycznej kończy również protokół przeglądu instalacji elektrycznej
niezbędnym dla Zarządcy Nieruchomości. Ponadto wykonujemy następujące pomiary instalacji elektrycznej
jak pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar wyłączników RCD, pomiar
rezystancji uziemienia, pomiar rezystywności gruntu, pomiar spadku napięcia, pomiar natężenia oświetlenia,
pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego oraz pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego. Ponadto w
naszej ofercie znajduje się również badanie bezpieczeństwa sprzętu przenośnego, badanie bezpieczeństwa
elektronarzędzi i maszyn. Duży obszar naszej działalności zajmuje automatyka przemysłowa w tym zawarte
jest też programowanie PLC ( programowanie sterowników PLC ). Dla firm przemysłowych oferujemy usługę
: utrzymanie ruchu - serwis układów automatyki i ich naprawę. Podpisujemy stałe umowy serwisowe. Nasza
firma przyjmuje także zlecenia na projektowanie układów automatyki i wykonywanie instalacji elektrycznych.
W obszarze naszej działalności jest także instalatorstwo elektryczne, montaż instalacji elektrycznej oraz
modernizacja instalacji elektrycznych.
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