
Elektroimpulsas
Elektros instaliacijos renovavimas

Elektroimpulsas
Elektros instaliacijos renovavimas



Elektros renovacija

Senos statybos daugiabučių namų elektros 
instaliacija yra itin nusidėvėjusi.

2017 m. - 742 gaisro atvejai.

Pasenusi instaliacija viena dažniausių gaisro kilimo 
priežasčių. 



Nusidevėjusi elektros instaliacija tai:

o Didelis gaisro pavojus;

o Itin didelis elektros smūgio pavojus;

o Ribotas elektros energijos pralaidumas;

o Neefektyvus elektros energijos vartojimas;

o Norminių aktų bei saugumo standartų neatitikimas*.

* - Elektros prietaisų techninę būklė LR reglamentuoja Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875 ). 

Gaisrinę saugą LR reglamentuoja Bendrosios gaisrinės sraugos taisyklės (nuoroda: http://www.vpgt.lt/action.php?ru=vi7FP6fDmy&downl_doc_id=505&m_doc_shop_action=downl_sum )

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
http://www.vpgt.lt/action.php?ru=vi7FP6fDmy&downl_doc_id=505&m_doc_shop_action=downl_sum


Elektros instaliacijos renovacija tai:

Gaisrinė sauga.
Užtikrinamas apsaugos prietaisų selektyvumas ir reali kabelių 
apsauga nuo viršįtampių ar trumpųjų jungimų

Estetinis vaizdas.
Potinkiniai sutvarkyti skydai laiptinėms suteikia naują tvarkingą 
vaizdą.

Norminiai aktai.
Elektros įrenginių įrengimo taisykles bei kitus galiojančius 
įstatyminius aktus atitinkantis rezultatas.



Elektros instaliacijos renovacija tai:

Patogumas.
Aiškus išdėstymas vartotojui suteikia galimybę lengvai 
orientuotis tarp esamų prietaisų.

Atitikimas.
Elektros tinklai įvertinami Valstybinės energetikos inspekcijos 
bei suderinami su el. tinklų skirstymo operatoriumi.

Žmonių sauga.
Nėra atvirų dalių, apribotas priėjimas prie įtampą turinčių dalių.



Siūlome

Atlikę instaliacijos analizę pateiksime detalius pasiūlymus elektros 
sistemoms atnaujinti. 

Atnaujiname el. skydines, apskaitos skydus, automatikos skydus, 
magistrales, instaliaciją ir apšvietimą.

Elektros instaliacijos atnaujinimo nauda ženkliai viršija 

paslaugos kainą!



Mūsų patirtis

Renovavome ir pastatėme daugiau nei 1000 butų bei daugiau nei 50.000 kv. 
m. komercinio ploto. Keli renovuotų projektų pavyzdžiai:

Šviesos g. 14, Grigiškės

20 butų. Atnaujinta el. 
skydinė ir paskirstymo skydai 
aukštuose.

Žirmūnų g. 102, Vilnius

100 butų. Iš esmės 
atnaujinta visa bendro 
naudojimo elektros 
instaliacija. 

Grigiškių gimnazija

Atnaujinta įvadinė skydinė.

Žirgo g. 5, Vilnius

24 butai. Atnaujinta el. 
skydinė ir paskirstymo 
skydai aukštuose.



Mūsų patirtis

Renovavome ir pastatėme daugiau nei 1000 butų bei daugiau nei 50.000 kv. 
m. komercinio ploto. Keli naujai statytų projektų pavyzdžiai:

„Vivulskio namai“, Eika

71 butas ir požeminis 
parkingas. Buvome 
pagrindinis elektros ir 
silpnų srovių rangovas.

„Gudelių šilas“, Hanner

282 butai ir požeminis 
parkingas, gatvės apšvietimas. 
Sėkmingai optimizavome 
projektą, buvome pagrindinis 
elektros ir silpnų srovių 
rangovas.

„Prie parko“, Imobiliar

185 butai ir požeminis 
parkingas. Buvome 
pagrindinis elektros, 
gaisrinės ir vėdinimo 
automatikos, silpnų srovių 
rangovas. 

„Santariškių namai“, Eika

168 butai. Ypač sėkmingai 
optimizavome projektą. 
Buvome pagrindinis 
elektros, silpnų srovių 
rangovas. 



Trumpai apie mus

UAB „Elektroimpulsas“ 1995 metais įkurta šeimos verslo 
modelio bendrovė. Ypač vertiname savo klientus ir 
reputaciją, todėl atsakingai prisiėmame įsipareigojimus. 

Dirbame Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos rinkose.
Įmonių grupėje atsižvelgiant į sezoną dirba 30-70 
darbuotojų.

Esame atestuoti elektros, automatikos ir silpnų srovių 
montavimo ir projektavimo rangovai.  



Elektrinės g. 6a, Vilnius

Tel. 8699 64 603

E-paštas: dmitrij@elis.lt

Ačiū už dėmesį!
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir užsakymų 

Elektroimpulsas, UAB

Į. k. 123220914

www.elis.lt


