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BUDOWA I ROZWÓJ
SIECI ENERGETYCZNUCH

Przyłączamy do sieci ESV
Rozbudowujemy istniejące sieci 
energetyczne
Modernizujemy infrastrukturę 
elektroenergetyczną
Realizujemy inwestycje „pod klucz"
Stosujemy rozwiązania dostosowane 
do indywidualnych potrzeb
Jesteśmy elastyczni
Działamy szybko i niezawodnie

USŁUGI SERWISOWE

Prowadzimy utrzymanie ruchu
Wykonujemy konserwację urządzeń i maszyn 
oraz całej infrastruktury energetycznej
Usuwamy awarie
Przeprowadzamy analizę kosztów 
i pomagamy je zoptymalizować

DYSTRYBUCJA I OBRÓT ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ, GAZEM I CIEPŁEM

Oferujemy usługi w zakresie dystrybucji i obrotu 
energią elektryczną, ciepłem i gazem
Obsługujemy strefy przemysłowe i centra 
handlowo-biznesowe, a także hotele, lokale 
usługowe, urzędy i spółki komunalne
Monitorujemy jakość działania naszych sieci
Posiadamy własne Pogotowie energetyczne



BUDOWA I ROZWÓJ
SIECI ENERGETYCZNYCH

    Przyłączamy do sieci ESV
    Tworzymy projekty indywidualne 
    dostosowane do potrzeb i możliwości
    Kompleksowo realizujemy
    inwestycje „pod klucz”
    Działamy szybko i elastycznie

Współpracujemy z inwestorami i przed-
siębiorcami, którzy planują nowe in-
westycje lub rozbudowę i modernizację 
istniejących obiektów. Zapewniamy 
realizację wszystkich prac związanych 
z budową przyłączy i sieci energetycz-
nych. Wydajemy warunki przyłączenia 
i podłączamy obiekty do sieci ESV. Dzia-
łamy elastycznie i ze świadomością, że 
czas gra wielką rolę. Po zakończeniu
inwestycji oferujemy kompleksowy ser-

wis i utrzymanie infrastruktury ener-
getycznej. Zapewniamy dystrybucję 
i sprzedaż energii elektrycznej. Elas-
tyczność, szybkość i bezpieczeństwo 
zasilania to wyznaczniki naszej skutecz-
ności  i  zadowolenia  naszych  klientów.

DYSTRYBUCJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

    Pewność i stabilność zasilania
    Indywidualna obsługa
    Służby techniczne w stałej gotowości

Jesteśmy Operatorem Systemu Dys-
trybucyjnego (OSD) od wielu lat. Wiemy 
jak istotna jest ciągłość i bezpieczeń-
stwo zasilania. Zespół dyspozytorów 
w naszym Zakładzie Energetycznym 
stale monitoruje  jakość działania 
sieci, a Pogotowie Energetyczne ESV 

reaguje błyskawicznie w przypadku 
wystąpienia awarii. Inwestujemy w in-
teligentne sieci ze zdalnym odczytem 
układów pomiarowych. Nasi eksperci na 
zlecenie klientów dokonują analizy 
kosztów energetycznych. Raport takich 
analiz wskazuje sposoby ograniczenia 
kosztów poprzez dobór odpowiednich 
taryf lub kompensację mocy biernej. 
Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do 
Państwa  dyspozycji.

Klienci, którzy odsprzedadzą lub 
powierzą nam swoją infrastrukturę 
energetyczną mogą liczyć na obsługę 
kompleksową. Obsługujemy strefy 
przemysłowe i centra handlowo-biz-
nesowe w zakresie dystrybucji i ob-
rotu energią elektryczną. Posiadamy 
własne  Pogotowie  Energetyczne.

SPRZEDAŻ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

    Konkurencyjne ceny
    Optymalizacja kosztów
    Indywidualna obsługa
    Stabilność cenowa

Oferujemy konkurencyjne i stałe 
ceny energii elektrycznej. Klienci 
przyłączeni do naszej sieci mogą liczyć 
na korzyści wynikające z umowy kom-
pleksowej. Klienci TPA (przyłączeni 
do sieci innych operatorów na terenie 
całego kraju) mogą skorzystać z na-
szej oferty sprzedaży energii elek-
trycznej, a my przeprowadzimy za 
nich całą procedurę zmiany sprze-
dawcy. Pomagamy obniżyć koszty 
i gwarant-ujemy stabilność oraz 
obsługę na najwyższym  poziomie.
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USŁUGI
SERWISOWE

Nasze usługi kompleksowe to m.in.:
     Utrzymanie ruchu i gwarancje bezpieczeństwa zasilania

     Pomiary przepięciowe i przeciwporażeniowe

     Analiza i optymalizacja kosztów energetycznych

     Dostosowanie układów pomiarowych

     Instalacje strażników mocy

     Budowa i modernizacja infrastruktury energetycznej

        Generalne wykonawstwo

    Wykonawstwo w standardzie „zaprojektuj i wybuduj"

     Projekty indywidualne - instalacje agregatów 
kogeneracyjnych, fotowoltaiki, stacji ładowania pojazdów

ESV Serwis należy do Grupy 
Kapitałowej ESV, która jest 
właścicielem sieci oraz stacji 
i urządzeń elektroenergetycznych 
na terenie całego kraju. Posiadamy 
wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną 
z wymaganymi uprawnieniami. Solidny, 
stały zespół oraz zaplecze techniczne 
gwarantują realizację zlecanych  usług. 
Niezależni eksperci docenili nas, przyznając  
nam  kilkukrotnie  tytuł  Gazeli  Biznesu.

Najbardziej cenimy sobie dobre referencje przyznawane nam przez zadowolonych klientów.
Pełna lista referencji znajduje się na stronie www.esv.pl



KOGENERACJA
Jest to technologia jednoczesnej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła użytkowego w oparciu o jedno 
źródło wytwarzania. W trakcie tego procesu uzyskuje 
się sprawność rzędu 80 - 90% i jest ona dużo wyższa 
niż  produkcja  tych  mediów  w  sposób  rozdzielony.
ESV od wielu lat wykorzystuje tę technologię. Nasze 
doświadczenie możemy wykorzystać projektując 
i uruchamiając agregaty kogeneracyjne u klientów. 
Warunkiem jest  wykorzystanie energii elektrycznej 
i ciepła do własnych potrzeb produkcyjnych. W ten 
sposób uzyskujemy lepszą sprawność, niższe koszty 
i  ograniczenie  emisji  CO   i  NO   do  atmosfery.2 x

FOTOWOLTAIKA
Popularność i sprawność tego źródła energii rośnie 
z każdym rokiem. Panele fotowoltaiczne stają się już 
normalną częścią naszego krajobrazu. Realizujemy 
budowę instalacji farm fotowoltaicznych na potrzeby 
naszych klientów biznesowych. Prowadzimy projekty 
od  początku  do  końca.

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW  
Instalujemy ładowarki dla pojazdów elektrycznych. 
Zależnie od potrzeb mogą to być ogólnodostępne 
stacje szybkiego ładowania usytuowane w miej-
scach publicznych lub na terenie własnym dla 
określonych odbiorców (firmy, urzędy, przedsię-
biorstwa  komunikacyjne).

ESV OFERTA 
INNOWACYJNA
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