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Energy Trade Solutions S.A. to firma 

wyodrębniona w ramach holdingu EkoEnergia 

Polska Sp. z o.o. Działalność spółki jest 

ukierunkowana na obsługę eksploatacji farm 

fotowoltaicznych pod kątem codziennego 

monitoringu pracy farmy, okresowych inspekcji 

termowizyjnych oraz bieżącego utrzymania 

wysokiego poziomu produkcji. Firma ETS zajmuje 

się również  innowacyjnym projektem kreowania 

miast i gmin samowystarczalnych energetycznie 

na terenie całej Polski. 

Sprawdź naszą propozycję współpracy



Kompleksowe rozwiązanie do 
nadzoru pracy farm 
fotowoltaicznych (Apator EKTIN)

• Zdalny podgląd pracy farmy

• System alarmów dowolnie konfigurowalny w zależności od potrzeb (na 

wszystkich poziomach napięć) dostosowany do potrzeb klienta – maile 

bądź komunikaty SMS

• Podgląd w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych za dowolny 

okres na dowolnym urządzeniu gromadzącym dane na farmie

• Przeglądanie i analizowanie danych w formie graficznej na „żywym” Planie 

Zagospodarowania Terenu, czyli pokazanie pracy poszczególnych stringów 

w przyporządkowanych do odpowiednich inwerterów. Daje to możliwość 

najszybszej możliwej weryfikacji usterek i bezzwłoczne wskazanie miejsca 

uszkodzenia/problemu na farmie

• Możliwość zdalnego sterowania łącznikami na farmie (zdalne ponowne 

załączanie farmy – w przypadku 70% usterek)

• Możliwość generowania raportów z pracy farmy za dany okres

• Wyświetlanie i archiwizacja danych o uzyskach w odniesieniu do złotówek 

– możliwość oszacowania strat spowodowanych przestojami w pracy farmy

• *Na życzenie możliwość prognozowania produkcji energii elektrycznej 



Raporty z działania farmy:

Przekazywane są comiesięcznie inwestorowi. Zawierają informacje takie jak: ilość energii 

wygenerowanej przez dany miesiąc, porównanie dzienne produkcji, statystyki dotyczące 

pracy poszczególnych falowników i szeregów modułów czy anomalie pracy systemu.



Inspekcje termowizyjne instalacji
i farm fotowoltaicznych

Nasz główny nurt działania. Dron z kamerą termowizyjną jest bez wątpienia 

najlepszym narzędziem do kontroli pracy modułów PV. Korzyści płynące 

z tego działania mają bezpośrednie przełożenie na wyższe uzyski instalacji 

PV, ponieważ weryfikacja hot-spotów (tj. uszkodzonych, przegrzewających 

się ogniw) pozwala szybko uzyskać informacje o tym, które moduły 

kwalifikują się do wymiany. Badania modułów fotowoltaicznych 

przeprowadzane są z normą IEC 62446-6. 

Atutem przeprowadzanych przez nas inspekcji jest nasze 

doświadczenie zarówno z dziedziny budowy oraz konserwacji 

farm fotowoltaicznych, jak i przeprowadzania nalotów BSP.



Inspekcje przeprowadzane są w celu zlokalizowania i zdiagnozowania ewentualnych 

defektów występujących na obszarze farmy PV, takich jak: 

• Uszkodzenie ogniwa lub wielu ogniw modułu PV, 

• Uszkodzenie puszki przyłączeniowej modułu PV, 

• Pęknięcie szyby absorbera modułu PV, 

• Rozwarstwienie modułu PV, 

• Uszkodzenie diody lub diod bocznikujących modułu PV,  

• Zacienione moduły, 

• Wyłączenie szeregu modułów lub trackera punktu mocy maksymalnej falownika, 

• Odwrócona polaryzacja modułów.

Występowanie wyżej wymienionych uszkodzeń zagraża bezpieczeństwu  działania 

systemu, zwiększa ryzyko pożaru oraz skutkuje pogorszeniem skuteczności działania 

instalacji.

Diagnostyka farm 
i instalacji 
fotowoltaicznych



LABus
Mobilne laboratorium 
badania systemów 
fotowoltaicznych 
„LABus” 

Badanie systemów PV wiąże się z pracą w terenie. Aby zapewnić najwyższą jakość 

świadczonych przez nas usług, posiadamy w pełni wyposażone mobilne 

laboratorium, które umożliwia naszym audytorom wykonanie nieniszczącego 

badania w dowolnym miejscu i warunkach terenowych.



W zarządzaniu farmami kładziemy duży nacisk na 

mycie modułów fotowoltaicznych oraz koszenie traw 

pod nimi w celu maksymalizacji uzysków. Nasza 

rzetelna i regularna pielęgnacja farm wpływa na ich 

długoletnią i efektywną funkcjonalność, zaś grunty, na 

których zostały posadowione, pozostają

w nieodbiegającym od początkowego stanu.

Cena ustalana indywidualnie w zależności od instalacji PV 

+ koszt dojazdu od najbliższego punktu serwisu

Utrzymanie najlepszej 
kondycji instalacji
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