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PORTFEL UGŁUG

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH ORAZ AUTOMATYKI HVAC I BMS
W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, KOMERYCYJNYCH
I INFRASTRUKTURALNYCH

ELIN Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie procesu inwestycyjnego:
• począwszy od koncepcji wraz z programem funkcjonalnym instalacji elektrycznych,
teletechnicznych oraz automatyki HVAC i BMS,
• poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, wykonawstwo
instalacji, odbiory zrealizowanych robót przez instytucje i organy administracyjne,
• kończąc na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej zrealizowanych obiektów.

Początki działalności ELIN w Polsce sięgają lat 20. XX wieku. Wówczas ELIN był wiodącym
producentem transformatorów, osiągając w 1933 roku pozycję jednego z dziesięciu głównych
producentów na rynku polskim.
W obecnym zakresie specjalizacji firma rozpoczęła działalność w Polsce w latach 80. XX wieku
jako austriackie przedsiębiorstwo EBG. Pierwszym zrealizowanym projektem była budowa Hotelu
Marriott w Warszawie.
Po kilku przekształceniach: (od 1995 - EBG Polska Sp. z o.o, od 1997 - ELIN EBG Elektrotechnika Sp. z o.o.)
w 2009 roku firma przyjęła obecną nazwę - ELIN Sp. z o.o.
100% kapitału zakładowego ELIN Sp. z o.o. posiada austriacka Firma ELIN GmbH & Co KG.
Spółki grupy ELIN GmbH & Co KG są obecne na rynku europejskim nieprzerwanie od 1908 roku.

Jako partner ds. wdrożeń w zakresie zasilania firma ELIN
zapewnia realizację wymogów, pomysłów i projektów klientów
na najwyższym poziomie technicznym.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ELIN jest w stanie dostosować
właściwości użytkowe do potrzeb klienta dzięki swemu
doświadczeniu w różnych
branżach w zakresie budowy
instalacji i wykorzystania produktów oraz systemów zgodnych z wymogami

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji
wielu projektów, firma ELIN
rozumie znaczenie zasilaczy
bezprzerwowych, szczególnie
w obszarach wrażliwych, jak
szpitale, metro. Wszystkie instalacje, również przemysłowe,
wymagają bezpiecznego
rozwiązania o maksymalnej
dostępności.

INSTALACJE 		
BEZPIECZEŃSTWA
Nowoczesne technologie instalacji
bezpieczeństwa łączą, sterują, zarządzają
i chronią osoby, dane, sprzęt firmy i tereny. Firma ELIN oferuje kompletne i
cząstkowe rozwiązania przy współpracy
z dostawcami najnowocześniejszych
produktów i/lub systemów.

SERWIS I KONSERWACJA

ELASTYCZNIE,

Dla klientów firmy ELIN profesjonalne przedsiębiorstwo
usługowe oznacza bliskość
terytorialną, doskonałą
znajomość instalacji,
i różnorodność usług.

SKUTECZNIE.

— Sieci rozdzielcze SN i nn
— Rozdzielnice SN i nn
— Instalacje oświetlenia
podstawowego i awaryjnego
— Rozdzielnice nn i sieci IT
— Instalacje zasilania
gwarantowanego

STUDENCIE - ZAPRASZAMY NA PRAKTYKI
ABSOLWENCIE - ZAPRASZAMY DO PRACY

ROZDZIAŁ ENERGII

UCZCIWIE,

KOMPETENTNIE,

DOŁĄCZ DO NAS!

— Rozdzielnice SN i nn oraz DC
— Transformatory SN/nn
— Prostowniki i zasilacze
trakcyjne
— Systemy zarządzania siecią

— Systemy detekcji i alarmu
pożaru
— Systemy nagłośnienia i DSO
— Systemy CCTV
— Systemy zarządzania 		
bezpieczeństwem
— Kontrola dostępu i SSWiN
— Systemy okablowania
strukturalnego
— Systemy AV i konferencyjne
— Systemy automatyki
budynkowej

— Kontrola systemu
— Naprawy
— Adaptacje
— Modernizacja

OFERUJEMY:
• Miłą atmosferę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole
• Ciekawą pracę
• Absolwentom - umowę o pracę
• Studentom - umowę zlecenie
• Szkolenia specjalistyczne z zakresu sterowania instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Ubezpieczenie NNW
• Możliwość udziału w programie Multisport
• Spotkania integracyjne, udział w Poland Business Run

