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Roskilde EL-Montage er et efterspurt special firma, 
som udfører og rådgiver indenfor: 
 
 Lynbeskyttelse af bygninger og installationer 
 Jordingsanlæg til alle formål - også dit 
 Potentialudligning der virker 
 Transient- og overspændingsbeskyttelse 
 Vi er eneste bosiddende firma på Sjælland 

 
 

Jordingsanlæg 

Vi installerer og monterer alle former for jordingsanlæg. 
Alle jordingsanlæg designes efter brugerens ønske og 
anvendelse. 
 
Jordelektroder 

Vi neddriver jordelektroder til alle formål. Vi har særligt 
erfaring med jordelektroder fra 100 ohm helt ned til 
under 1 ohm.  
 
Fundaments jord 

Vi etablerer fundaments jord til alle formål. 
 
Ringjord 

Vi installerer og nedgraver ringjord. 
 
Funktionsmæssigjord 

Vi udfører jording af UPS anlæg og andre maskiner, 
der kræver dette. 
 
Jording af solcelleanlæg 

Vi foretager jording af nye som eksisterende solcelle-
anlæg. 
 
 
 

 

Potentialudligning 

Generelt 

Vi udfører og rådgiver om potentialudligning i de mest 
almindelige forsyningssystemer: 
 TT-system 
 TN-C, TN-S, TN-C-S  

 
ATEX Zoner 

Vi har stor erfaring og ekspertise, i udførelsen og 
gennemførelsen af potentialudligning i ATEX Zoner.  
 
Landbrug og fritidsbrug 

I områder med dyr skal der installeres en særlig god 
potentialudligning. Er du i tvivl om hvordan det gøres 
rigtigt, så ring eller send os en mail. 
 
Medicinske områder 

Der er helt særlige udfordringer indenfor det 
medicinske område. Her har vi også ekspertisen til at 
løse dem. 

 

Rådgivning 

Vi udfører professionel rådgivning og vejledning for 
udførelse af overspændingsbeskyttelse og 
transientbeskyttelse. 
 

Salg  

Vi sælger professionelt udstyr til: 
 Jordingsanlæg 
 Potentialudligning 
 Transient- og overspændingsbeskyttelse 
 Lynbeskyttelse 
 
 

 

Lynbeskyttelse 

Hvad kan lynbeskyttes? 

 Beboelse og ejendomme  
 Industri- og produktionsbygninger 
 Elektriske installationer 
 Solcelleanlæg fritstående som tagmonteret 
 Kirker, godser og andre bevaringsværdige 

bygninger 
 Huse og bygninger med stråtag 
 Skorstene og siloer 
 
Udførelse 

Vi monterer og installerer alle former for 
lynbeskyttelsesanlæg. 
 
Rådgivning 

Vi udfører professionel rådgivning og vejledning for 
udførelse af lynbeskyttelsesanlæg. 
 
Eftersyn og vedligeholdelse 

Vi foretager eftersyn og vedligeholdelse af alle former 
for lynbeskyttelsesanlæg. 
 
Risikovurdering 

Vi beregner og foretager risikovurdering af bygninger 
samt det nødvendige installations behov for 
lynbeskyttelse 

 
 

   
”Vi afliver myten om at lynbeskyttelse ikke virker. 
Der kan udføres effektiv lynbeskyttelse af alle former 
for bygninger, elektriske installationer og produktions 
udstyr.” 


