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USŁUGI SERWISOWE VENSYS
Właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania

Bezpieczeństwo operacyjne 
i dostępność. Przez całą dobę

Koncepcja serwisu VENSYS ma na celu 
osiągnięcie dziesięcioleci pełnej wydajności. 
Stałe monitorowanie instalacji umożliwia kontrolę 
warunków pracy i generuje dane dla systematycznej 
optymalizacji elektrowni. W celu zapewnienia 
dostępności technicznej, prowadzimy stały i zdalny  
monitoring, który pozwala nam na aktywną 
interwencję w każdej chwili i w każdym miejscu 
na świecie.

Operator może również w każdej chwili uzyskać 
wyczerpujące informacje na temat stanu pracy 
elektrowni i jej produktywności. Nasze centrum 
serwisowe jest kompetentnym punktem infor-
macyjnym w przypadku wszelkich pytań tech-
nicznych. Niezbędne prace serwisowe są tutaj 
koordynowane, również za pośrednictwem  
naszych partnerów na całym świecie.

Długoterminowa umowa 
serwisowa  LTSA
Przyjazny dla klienta pakiet „All Inclusive”

Dzięki umowie LTSA (Long Term Service 
Agreement) operator może w łatwy i wygodny 
sposób obliczyć wszystkie koszty eksploatacji 
instalacji. Udzielona gwarancja dostępności tech-
nicznej na poziomie do 97% rocznie, pozwala 
operatorom instalacji na optymalne i bezpieczne 
planowanie swojego budżetu.

Umowa dotycząca obsługi 
serwisowej MSA 
Indywidualne możliwości

Dzięki umowie MSA (Maintenance Service 
Agreement) operator może korzystać z własnych 
struktur serwisowych w połączeniu ze strukturami 
VENSYS,  dzięki czemu zawsze może liczyć na 
kompetentne wsparcie naszych techników. 

W centrum kompetencyjnym w Neunkirchen szkolimy  

i kwalifikujemy naszych pracowników i partnerów. 

Gwarantuje to wysoką jakość usług i wsparcia 

technicznego.

Nasza umowa LTSA na kompleksową obsługę 

serwisową obejmuje stałą kontrolę eksploatacyjną, 

wszystkie przeglądy, konserwacje, naprawy jak i 

gwarancje dostępności technicznej parku wiatrowego.



USŁUGI SERWISOWE MSA LTSA

Czas trwania umowy 

serwisowej

• Okres obowiązywania umowy do 15 lat
• Możliwość przedłużenia umowy po 15 latach       
 eksploatacji
• Indywidualny czas trwania umowy

Gwarancje • Gwarancja dostępności technicznej
• Odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów

Optymalizacja produktów •  Modernizacja systemu i aktualizacje  
oprogramowania*

Monitoring • Zdalny monitoring VENSYS 24/7
• Centrum kompetencji technicznych (6.00-01.00)
• Raporty serwisowe

Naprawa • Główne komponenty
• Części zamienne
• Materiały eksploatacyjne
• Dźwigi montażowe
• Transport
• Godziny pracy techników serwisu

Konserwacja • 2x w roku wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Inne usługi •  Kontrola łopat wirnika (co 4 lata)
• Kontrola urządzeń BHP i PPOŻ
•  Dostęp online dla klienta w celu zdalnego 

monitorowania
• Szkolenia z obsługi turbiny wiatrowej

PORÓWNANIE UMOWY SERWISOWEJ 
MSA I LTSA
Usługi serwisowe w skrócie

 Zawarte w umowie
 Opcjonalnie dostępne
 Niedostępne

* dostępne za dodatkową opłatą
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VENSYS Energy AG

Im Langental 6
66539 Neunkirchen
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T + 49 6821 9517-0
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