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ENERGY TRADE
SOLUTIONS

TO CZĘŚĆ 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, OKRESOWEGO
MONITORINGU TERMOWIZYJNEGO 
 ORAZ BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA WYSOKIEGO POZIOMU
PRODUKCJI.W ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WCHODZI
RÓWNIEŻ KONCESJONOWANYM OBROTEM ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ ORAZ INNOWACYJNYM PROJEKTEM
KREOWANIA MIAST I GMIN SAMOWYSTARCZALNYCH
ENERGETYCZNIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI. 

NASZE DOŚWIADCZENIE W WYKONYWANIU NALOTÓW
PRZEMYSŁOWYMI BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI
POWIETRZNYMI ZOSTAŁO ZAPOCZĄTKOWANE
WYKONYWANIEM INSPEKCJI OBIEKTÓW POD PLANOWANE
INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE. PRZEPROWADZANIE TAKICH
NALOTÓW ORAZ ZDOBYTE KNOW-HOW POZWOLIŁO NAM
DOSTRZEC DUŻY POTENCJAŁ NA RYNKU USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZY UŻYCIU DRONÓW.



Inwentaryzacje oraz
wizje lokalne obiektów

pod inwestycję

ZAKRES USŁUG ENERGY
TRADE SOLUTIONS S.A. 

Za pomocą dronów wykonujemy
inwentaryzację miejsca montażu instalacji
fotowoltaicznej (tj. zdjęcia dachu lub gruntu
z lotu ptaka). Na tej podstawie projektanci
opracowują symulację najlepszej lokalizacji
instalacji. Użycie drona umożliwia
wykonanie oględzin działki pod planowaną
farmę fotowoltaiczną oraz wykonanie mapy
do celów projektowych.

Inspekcje termowizyjne
instalacji i farm

fotowoltaicznych
 To nasz główny nurt działania. Dron z kamerą

termowizyjną umożliwia nam kontrolę nad
pracą modułów PV, dzięki czemu
wykwalifikowany personel ETS weryfikuje
instalacje pod kątem przegrzanych/
uszkodzonych ogniw. Największym atutem
przeprowadzanych przez nas inspekcji jest
nasze doświadczenie zarówno z dziedziny
budowy oraz konserwacji farm
fotowoltaicznych, jak i przeprowadzania
nalotów BSP.



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

świadczonych przez nas usług posiadamy w
pełni wyposażone mobilne laboratorium

"LABus", które umożliwia naszym audytorom
możliwość wykonania badania

nieniszczącego w dowolnym miejscu i
warunkach terenowych

INSPEKCJE TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW 
Naloty BSP z kamerą termowizyjną umożliwiają

wczesne wykrycie uszkodzeń odpowiedzialnych za
utratę ciepła w budynku, redukując czas badania i

eliminując konieczność pracy ludzkiej w
niebezpiecznych miejscach. Wyniki otrzymane z

takiego badania charakteryzuje wysoka
dokładność, co przekłada się na precyzyjną

weryfikację wykonanych prac w zakresie
remontów i modernizacji.

GEODEZJA 
Za pomocą specjalistycznych BSP z systemem
RTK gwarantujemy najwyższej jakości naloty
geodezyjne, na podstawie których tworzymy

szczegółowe modele 3D, numeryczne modele
pokrycia terenu, terenowe obliczenia

wolumetrycze oraz ortomapy na potrzeby
projektowe. 

INSPEKCJE MOSTÓW, WIADUKTÓW I
INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W trosce o bezpieczeństwo ludzi BSP
wykorzystywane są przy weryfikacji stanu

obiektów budowlanych, dzięki czemu odnajdują
nawet najmniejsze pęknięcia i korozję mogące

doprowadzić do poważnych uszkodzeń i
katastrof budowlanych. 

ROZWIJAMY
SIĘ DLA CIEBIE



INSPEKCJE LINII I INFRASTRUKTURY
ENERGETYCZNEJ

Oferujemy diagnostykę wszelkiego rodzaju
sieci energetycznych. Dzięki wysokiej jakości

urządzeniom jesteśmy w stanie wykryć
korozję, zużycie i przerwanie przewodów

energetycznych oraz zidentyfikować
sąsiadującą z liniami przesyłowymi roślinność. 

FOTOGRAFIA, WIDEOFILMOWANIE,
MATERIAŁY PROMOCYJNE 

Nasze specjalistyczne drony tworzą nagrania i
fotografie w najwyższej dostępnej na rynku

jakości. Dzięki temu przygotowujemy robiące
wrażenie materiały promocyjne z perspektywy
lotu ptaka, które doskonale sprawdzają się przy
prezentacji panoramy obiektu, nieruchomości i

otaczającego krajobrazu.  

INSPEKCJE TURBIN WIATROWYCH 
Tematyka OZE to dla nas codzienność, dlatego
doskonale przeprowadzamy inspekcje stanu

technicznego turbin wiatrowych, co przekłada się
na utrzymanie sprawności elektrowni na

wysokim poziomie. BSP zapewniają tym samym
bezpieczeństwo i precyzyjność audytów.

INSPEKCJE MASZTÓW
TELEKOMUNIKACYJNYCH

Drony zmieniły sposób, przeprowadzania
audytów i inspekcji infrastruktury, czyniąc je
bezpieczniejszymi. Sprawiły, że gromadzenie

obrazów oraz nagrań wideo konstrukcji i
wyposażenia masztów jest zdecydowanie

łatwiejsze i dokładniejsze.

TO NIE
WSZYSTKO!



INNOWACJA NA
MIARĘ TWOICH

POTRZEB

biuro@energytradesolutions.pl
Tel. 883-339-282

www.energytradesolutions.pl
 

Skontaktuj się z nami już dziś!

mailto:biuro@energytradesolutions.pl

