
UsłUgi ETCplus
karta usług 
podstawowych.

Specjalizacja
Specjalizujemy się w usługach dedykowanych systemom zasi-
lania rezerwowego. Stały kontakt z najnowszymi światowymi 
technologiami diagnostycznymi, rzeczywistością eksploatacyjną 
w połączeniu z własnym doświadczeniem pozwala nam 
przygotować optymalną ofertę usługową dla potrzeb  
najbardziej wymagających klientów. 

Kompetencje

• Doświadczenie z kilku tysięcy instalacji w kraju i za granicą. 
• Certyfikat zgodności usług z wymaganiami 

GNB/EXIDE TECHNOLOGIES,
• Certyfikat CE dla instalacji systemów baterii. 
• Świadectwa kwalifikacyjne SEP doświadczonych 

pracowników Działu Usług Technicznych
• Nowoczesne procedury serwisowe baterii VRLA 

i z ciekłym elektrolitem.
• Współpraca serwisowa z najpoważniejszymi producentami 

urządzeń zasilających. 
• Specjalistyczne środki techniczne i procedury serwisowe.

Zakres naszych usług obejmuje:

• projektowanie i uzgodnienia dokumentacji 
technicznej w zakresie doboru, dostaw, 
montażu i uruchomienia urządzeń zasilających, 
rozdzielnic aC i DC, systemów zdalnego 
nadzoru i instalacji elektrycznych,

• wykonawstwo rozdzielnic wg własnych                  
i powierzonych projektów,

• pomiary elektryczne zainstalowanych urządzeń 
i instalacji elektrycznych, 

• demontaż urządzeń, relokacje urządzeń 
• utylizacje urządzeń, 
• przeglądy techniczne urządzeń,
• wykonawstwo kablowych instalacji 

elektrycznych.
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Narzędzia

Do realizacji usług serwis ETCplus wyposażony jest  
w komplet urządzeń, narzędzi i przyrządów pomiarowych 
pozwalających na obsługę systemów gwarantowanego zasi-
lania o mocach do 0,5 MW i energii zasobników do 1 MWh.

Dysponujemy:

• specjalistycznym   sprzętem diagnostycznym do badań 
baterii i systemów zasilania gwarantowanego,

• dźwignicami i windami do budowania lub utylizacji 
dużych i ciężkich systemów bateryjnych,

• flotą aut serwisowych  z profesjonalnym wyposażeniem
serwisowym w postaci elektronarzędzi, mierników, 
testerów.

Referencje

Dział usług technicznych EtCplus:

• współpracował przy wielkich inwestycjach 
energetycznych jak budowa „Zielonego Bloku” 
w Elektrowni Połaniec (gDF suEZ Energia 
Polska s.a)

• modernizował potrzeby własne w stacjach 
elektroenergetycznych PsE, tauron, PgE, 
ENErga, ENErgIa ,

• dostarczał i instalował baterie akumulatorów 
dla obiektów sieci Polkomtel, t-mobile, Orange, 
Emitel, tP,

• realizował skomplikowane projekty w zakresie
zasilania awaryjnego największych hoteli 
np. Mariott w Warszawie.

• Jako poddostawca usług współpracujemy            
z największymi generalnymi wykonawcami przy 
realizacji największych inwestycji w branży
energetycznej w kraju.


