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Usługi eksportowe
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For more information visit our webpage 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Eltel Networks www.eltelnetworks.pl/oferta

In the field of export services, 
we offer:

•	 comprehensive implementation of assembly, measurement and 
commissioning works in the field of AIS, GIS and HVDC stations  
with a voltage from 0.4 kV to 400 kV

•	 comprehensive implementation of assembly and commissioning 
works for overhead lines with a voltage from 110 kV to 420 kV

•	 comprehensive implementation of assembly and commissioning 
works for cable lines 110 kV and 220 kV

•	 operational services for transformers, autotransformers and chokes 
with voltage from 6 kV to 750 kV

•	 professional design services in the scope of power lines, substations, 
telecommunications installations, technical protection systems, 
photovoltaic installations and energy storage, energy generation, 
distribution management systems and many others

•	 extensive experience in project implementation abroad (Germany, 
Great Britain, Belgium, Norway, Sweden, Finland, Lithuania, Liberia, 
Singapore, Greenland, Angola, Mozambique)

W zakresie usług eksportowych 
oferujemy: 

•	 kompleksową realizację prac montażowych, pomiarowych, 
uruchomieniowych i rozruchowych w zakresie stacji AIS, GIS  
oraz HVDC o napięciu od 0,4 kV do 400 kV

•	 kompleksową realizację prac montażowych i uruchomieniowych 
dla linii napowietrznych o napięciu od 110 kV do 420 kV

•	 kompleksową realizację prac montażowych i uruchomieniowych 
dla linii kablowych 110 kV i 220 kV

•	 usługi eksploatacyjne dla transformatorów, autotransformatorów  
i dławików o napięciu od 6 kV do 750 kV

•	 profesjonalne usługi projektowe w zakresie m.in. linii i stacji 
elektroenergetycznych, instalacji telekomunikacyjnych, systemów 
ochrony technicznej (SOT), instalacji fotowoltaicznych i magazynów 
energii, systemów zarządzania generacją oraz dystrybucją energii

•	 bogate doświadczenie w realizacji projektów zagranicą (Niemcy, 
Wielka Brytania, Belgia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa,  
Liberia, Singapur, Grenlandia, Angola, Mozambik)
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