
Pełna, 360° opieka nad Twoją instalacją fotowoltaiczną



TWÓJ SUKCES NA PIERWSZYM PLANIE

greentec services sp. z o.o. jest dostawcą specjalistycznych usług z 

zakresu technicznego zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi. 

Prowadzimy nadzór i zarządzanie nad 180 naziemnymi i dachowymi 

elektrowniami słonecznymi o łącznej mocy ok. 240 MWp.

Firma dynamicznie się rozwija. W przeciągu ostatnich kliku lat 

progres następował szczególnie szybko, aby sprostać stale 

rosnącym potrzebom rynku oraz oczekiwaniom klientów, aż w  

dziewięciu różnych krajach Europy. Rozszerzyliśmy sieć partnerów 

biznesowych i stworzyliśmy własną infrastrukturę, celem 

zagwarantowania dalekiego zasięgu działania i najwyższych 

standardów jakości. 

Oferujemy inwestorom oraz właścicielom elektrowni słonecznych 

szerokie spektrum usług z zakresu technicznego, handlowego i 

administracyjnego zarządzania, wspierając inwestycje w osiągnięciu 

pożądanego sukcesu. 

Mając greentec services u swego boku, minimalizujesz czas 

poświęcany na zarządzanie swoją inwestycją fotowoltaiczną, 

maksymalizując jej produktywność i zysk.

Począwszy od ekspertyzy technicznej, dbałości o szczegóły, aż po 

proaktywne działanie, nasi, wysoce wykwalifikowani pracownicy, 

zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, wydajności oraz 

produktywności powierzonych nam instalacji fotowoltaicznych.

Stabilna i niezawodna praca systemu instalacji fotowoltaicznej 

przy maksymalnej produktywności? Tylko z greentec services!

Jeśli do tej pory nie wiedzieliście, w jaki sposób osiągnąć to idealne 

rozwiązanie, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

„W greentec services sp. z o.o. znajdziesz odpowiedniego partnera, 

który uszyje na miarę usługi pozwalające osiągnąć maksymalną 

wydajność Twojej instalacji fotowoltaicznej. Odciążymy Cię na 

płaszczyźnie wszelkich kwestii technicznych, idąc dalej, spełnimy Twoje 

życzenie i przejmiemy również zarządzanie handlowe Twoją instalacją.”

Ralf Tschanun, CEO, greentec services gmbh

Instalacja dachowa  499,44 kWp 
Mäder, Austria

JESTEŚMY...

… GODNI ZAUFANIA

Permanentnie aktywny monitoring gwarantuje maksymalną 

dyspozycyjność Twojej instalacji fotowoltaicznej. Stawiamy na 

dialog, regularną komunikację oraz transparentne metody pracy, 

które są podstawą zaufanego partnerstwa.

… WYSPECJALIZOWANI

Na pierwszym planie działalności znajduje się techniczne 

zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi. Jako klient greentec 

services sp. z o.o. zyskujesz wiele korzyści dostarczanych z pasji, 

zamiłowania do techniki, a w szczególności dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu i przewadze kompetencyjnej.

… NIEZALEŻNI

Jesteśmy zupełnie niezależni technologicznie, niezależni względem 

firm montażowych, dostawców czy producentów. Tym samym, 

możemy zapobiegać konfliktom interesów, dbając o dobro Twoje- 

klienta greentec services. Rzetelność i przejrzystość to podstawowe 

determinanty filozofii naszej firmy.
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ZARZĄDZANIE TECHNICZNE
Przewaga dzięki doświadczeniu

SERWIS PREWENCYJNY

Bo lepiej nie ryzykować

Kompleksowy serwis prewencyjny zapewnia ochronę przed 

niepożądanymi awariami i usterkami, spowodowanymi 

nieprzestrzeganiem standardów bezpieczeństwa oraz 

gwarantuje maksymalną dyspozycyjność instalacji w całym 

okresie jej użytkowania. Prace prewencyjne wykonywane są 

przez naszych specjalistów fachowo i sumiennie, przy pomocy 

kamer termowizyjnych i urządzeń pomiarowych najwyższej 

jakości. Operacje, jak również wyniki kontroli, dokumentujemy 

w formie pisemnego raportu.

MONITORING

Aktywny, elektroniczny nadzór przez całą dobę

Systemy automatycznego wykrywania błędów pozwalają na 

rozpoznanie jedynie zakłóceń lub błędów oczywistych, wysłanie 

powiadomienia następuje nierzadko z dużą zwłoką, nie są więc 

wystarczające, aby rozpoznać wszystkie błędy na czas, a straty 

produkcyjne spowodowane postępującym zacienieniem, awarią 

pojedynczych i wewnętrznych bezpieczników stringowych, 

wahaniem produktywności w czasie całego dnia lub wadliwym 

działaniem portalu internetowego, często nie są w ogóle 

wykrywane. Z tego względu, dokładny monitoring instalacji 

fotowoltaicznej od greentec services jest decydujący w 

kwestiach osiągnięcia możliwie jak najwyższej wydajności oraz 

bezpieczeństwa. Powierzone nam instalacje fotowoltaiczne są 

monitorowane w Centrali 24h/7, również w weekendy oraz dni 

ustawowo wolne od pracy.

ZARZĄDZANIE ZAKŁÓCENIAMI

szybko i kompetentnie

Wyszukany system zarządzania „Ticketing System” pozwala 

momentalnie zidentyfikować i przyporządkować błąd oraz 

wyznaczyć przebieg działania. Przed każdą interwencją 

analizujemy wysokość kosztów w stosunku do korzyści, 

podnosząc w ten sposób efektywność ekonomiczną. Technicy 

pojawiający się na miejscu zakłócenia otrzymują na bieżąco 

wsparcie z naszego centrum monitorującego „Second-

Level-Support Center”. Dzięki współpracy ze starannie 

dobranymi, międzynarodowymi partnerami, jesteśmy w stanie 

zagwarantować bardzo krótkie czasy reakcji, utrzymując przy 

tym niskie koszty. 

Skrupulatna

ANALIZA WYDAJNOŚCI

Krytycznie analizujemy Twoją instalację fotowoltaiczną tak, 

aby rozpoznać najmniejsze chociażby straty w produkcji energii 

oraz wszelkie niedomagania techniczne. W każdym miesiącu 

przygotowane dla Ciebie wyliczenia przedstawią rzeczywistą 

produkcję Twojej instalacji. Zasugerujemy ulepszenia oraz 

możliwe do zoptymalizowania punkty, które w razie potrzeby 

możesz szybko wdrożyć, aby nadal zwiększać wydajność 

systemu.

MIESIĘCZNY RAPORT

Twojej instalacji fotowoltaicznej

Udostępniany przez nas comiesięczny raport to bieżąca 

aktualizacja wiedzy. Centralnym elementem jest porównanie 

założonego stanu produkcyjnego z rzeczywistymi osiągami 

oraz wyszczególnienie wszelkich zaistniałych zdarzeń oraz 

zakłóceń. Poza wydajnością, dokumentujemy stan techniczny 

instalacji. Raport - kompletny przegląd zaistniałych aktywności.

ZARZĄDZENIE ŻYWOTNOŚCIĄ

Regularne prace konserwacyjne, optymalizacje, remonty, 

dopasowania i modyfikacje instalacji, przyczyniają się do 

wzrostu jej rentowności. Korzyści wynikające z usług greentec 

services np. badania termograficznego, zarządzania zielenią 

czy czyszczenia modułów, to sprawny przebieg działania bez 

zakłóceń, brak zbędnych wydatków oraz całkowita kontrola 

nad ponoszonymi kosztami.



USŁUGI DODATKOWE

ZARZĄDZANIE HANDLOWE

Przejmiemy i wykonamy za Ciebie wszelkie zadania 

administracyjne oraz handlowe, wesprzemy przy doborze 

odpowiedniego ubezpieczyciela oraz zapewnimy dialog z 

urzędami, a także przedsiębiorstwami energetycznymi.

PROJEKTOWANIE I DORADZTWO

w zakresie planowania oraz budowy instalacji 

fotowoltaicznych

Prowadzimy kompleksowy development projektów 

fotowoltaicznych od fazy greenfield do ready-to-build. Nasi, 

niezależni fachowcy reprezentują Twoje interesy względem 

firm wykonawczych. Badamy i analizujemy dobór sprzętu, 

komponentów, techniki wykonania pod kątem żywotności oraz 

przyszłych kosztów utrzymania. Rozpoznajemy wszelkie błędy 

projektowe, a także wady budowlane i prowadzimy proces 

reklamacji jeszcze przed oddaniem instalacji do eksploatacji. 

PORTAL MONITORUJĄCY

Otrzymasz indywidualnie skonfigurowany dostęp do naszego 

Portalu Monitorującego. Przez 24 godziny na dobę, znajdziesz 

w nim informacje dotyczące wszystkich parametrów Twojej 

instalacji fotowoltaicznej.

ODBIÓR

oraz certyfikacja

Badamy wydajność i bezpieczeństwo Twojej elektrowni 

fotowoltaicznej za pomocą wysokiej jakości sprzętu 

pomiarowego. Cechuje nas doświadczenie w technicznym 

zarządzaniu systemami fotowoltaicznymi, dlatego szczegółowy 

raport to nie tylko identyfikacja usterek, ale i propozycja 

praktycznego rozwiązania, szytego na miarę.

W ramach usługi zarządzania żywotnością, koordynujemy 

sprawne wdrażanie poszczególnych opcji, które możesz 

zamówić indywidualnie.

Zoptymalizowana wizualizacja instalacji fotowoltaicznej ze 

zintegrowanym systemem zarządzania usterkami gwarantuje 

ekspresowy czas reakcji.

Zintegrowana instalacja dachowa 1.376,32 kWp 
Monticelli, Włochy

„Wady projektowe i budowlane mogą uprawniać do obniżenia pierwotnej 

ceny. Inwestycje, w których moduły od początku prawidłowego 

użytkowania nie wykazują gwarantowanego uzysku energii, podlegają 

reklamacji energetycznej, prowadzonej skutecznie przez greentec 

services. W tym zakresie, jesteśmy pionierami. Dbamy o Twoje prawa.”

Weronika Samolej, CEO , greentec services sp. z o.o.



„greentec services stawia na pełną usługę monitoringu i kompleksowe 

zarządzanie sytuacjami usterkowymi. Od momentu przejęcia przez 

greentec services zarządzania naszymi instalacjami fotowoltaicznymi, czasy 

reakcji skróciły się stanowczo, dzięki czemu zdecydowanie wzrosła ich 

dyspozycyjność, co przełożyło się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży 

energii.”

Fabio D’Antuono, CFO

GREENTEC SERVICES
Idealny partner dla każdej instalacji fotowoltaicznej!

Od świtu do zmierzchu, zawsze gotowi! 

Nasz dział wsparcia „Second-Level-Support”, wraz ze starannie 

dobranymi partnerami serwisowymi, umożliwia ekspresowe 

zarządzanie wszelkimi usterkami, bez względu na lokalizację Twojej 

instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja z systemem nadążnym 996,48 kWp 
Mandela, Włochy

Instalacja naziemna 984 kWp 

Santopadre, Włochy

Instalacja dachowa 1.145 kWp 

Ontigola, Hiszpania

Instalacja naziemna 6.092,24 kWp 

Nohra, Niemcy

Instalacja dachowa 954,77 kWp 

Dornbirn, Austria



Zawsze osiągalni. Zawsze gotowi do działania.
greentec services sp. z o.o.

Biuro Polska

greentec services sp. z o.o. 

ul. twarda 18

00-105 warszawa

polska 

t. +48 66 8 727 080

e. biuro@greentec-services.com

—

Biuro Szwajcaria

greentec services gmbh

kriesbachstraße 32

8600 dübendorf

szwajcaria

UID-Nr. CHE-293.841.413

t. +41 44 500 580-1

e. info@greentec-services.com

—

www.greentec-services.com/pl

Instalacja dachowa 864 kWp, Novara, Włochy


