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„Eternia Services“ teikia plataus spektro eksploatavimo ir 
prie!i"ros paslaugas, u!tikrinan#ias ilgaam!i$k% ir stabil& 
saul's elektrini& veikim%. 

Eksploatavimas
ir prie!i"ra

24/7 
monitoringo 

paslaugos

10+ met! tarptautin" 
patirtis saul"s energetikos 

sektoriuje

Greitas reakcijos 
laikas, geras kainos
ir kokyb"s santykis

Biurai Lietuvoje, 
Lenkijoje ir Vokietijoje



Eternia Services
eterniasolar.lt

• Kod!l verta eksploatavim" 
ir technin# prie$i%r" patik!ti 
profesionalams? 

Norint u$tikrinti skland& saul!s elektrin!s veikim" ilguo-
ju laikotarpiu, svarbu reguliariai pri$i%r!ti ir steb!ti 
sistemos veikim". Einamojoji prie$i%ra padeda laiku 
pasteb!ti sistemos klaidas ir taip sustabdyti galimus 
tolimesnius gedimus. 
 
Pasirink# m%s& paslaugas, saul!s elektrin!s veikimo 
steb!sen" paliekate patyrusiems profesionalams. 
M%s& ekspertai yra pasireng# atlikti nuolatinius 
patikrinimus, identifikuoti elektros generacijos nukrypi-
mus ir laiku spr#sti pasteb!tas problemas.
.

• Kiek tai kainuoja? Kaina kiekvienam klientui nustatoma individualiai, 
atsi$velgiant ' pasirinkt" paslaug& plan" ir saul!s elek-
trin!s gali".

M#s! klientai

• Kod!l svarbu nuolat 
steb!ti saul!s elektrin!s 
darb"?

Nuolatinis steb!jimas leid$ia laiku reaguoti ' bet kokius 
sistemos gedimus. Nepasteb!ta sistemos klaida gali 
sutrikdyti elektros generacij" dalinai arba pilnai. Tokios 
klaidos atveju, visi(kas sistemos i(sijungimas nei(ven-
giamai sukelt& finansini& nuostoli& iki kol elektros gen-
eracija b%t& atstatyta. 



„Eternia Services“ teikia 
auk()iausios klas!s saul!s 
elektrini& eksploatavimo ir 
technin!s prie$i%ros 
sprendimus. 

Evangelia Koritsa
„Eternia Services“ eksploatacijos ir prie$i%ros ekspert!

Investicija ' saul!s elektrin# t!ra tik pirmas $ingsnis. Saul!s 
elektrin! taip pat turi b%ti tinkamai pri$i%rima nuo pat 
prad$i&. Taip yra u$tikrinamas pastovus ir ilgalaikis jos 
veikimas. 

Savo 'mon!je mes tikime ilgalaikiais ir tvariais 
sprendimais, kurie yra pasiekiami nuosekliai stebint ir 
tinkamai pri$i%rint bet kok' saul!s energetikos projekt". 
M%s& kvalifikuot& ekspert& komanda u$tikrina, kad j%s& 
elektrin!s efektyvumas b%t& maksimalus per vis" 
eksploatavimo laikotarp'.

“
Augustinas Statkevi$ius
„Eternia Services“ eksploatacijos ir prie$i%ros in$inierius

„Eternia Services“ apima plat& paslaug& ir 'ranki& 
spektr", kurie padeda nedelsiant pa(alinti visas 
i(kylan)ias problemas. 

Reguliar%s apsilankymai prie j%s& saul!s elektrin!s, 
kasdienis generacijos steb!jimas ir pa$angios 
programin!s 'rangos sistemos leid$ia mums tiksliai sekti 
elektrin!s na(um" ir laiku pasteb!ti galimas sistemos 
klaidas.

“

Kokybi(kos eksploatavimo ir prie$i%ros paslaugos 
u$kerta keli" elektros generacijos suma$!jimo rizikai, 
suma$ina palyginam"j" elektros energijos kain" (angl. 
LCOE) ir taip padidina investicijos gr"$" (angl. ROI).
 
Tinkama saul!s elektrini& prie$i%ra yra ypa) svarbi 
siekiant j& veiklos ilgaam$i(kumo ir maksimalaus 
efektyvumo.
 
„Eternia Services“ si%lo integruotas technin!s 
prie$i%ros paslaugas, u$tikrinan)ias ilgalaik' veikim" 
bei pastov& elektrin!s efektyvum".
 
M%s& si%lomas eksploatavimo ir prie$i%ros paslaug& 
spektras u$tikrins did$iausi" j%s& saul!s energijos 
projekt& investicij& gr"$".
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„Eternia Services“ teikia plat& ek-
sploatavimo ir prie$i%ros paslaug& 
spektr", padedant' i(laikyti 
auk()iausi" saul!s elektrin!s 
na(umo lyg'.

Teikiamos paslaugos

M%s& patirtis u$tikrina 
auk()iausi" darb& kokyb# 
bei investicij& gr"$".  

Kiekvienam m%s& klientui yra paskirtas paslaug& 
vykdymo vadovas – vienas kontaktinis asmuo, 
galintis atsakyti ' visus su eksploatavimu ir 
prie$i%ra susijusius klausimus. Tokiu b%du u$tikri-
name efektyv& bendravim" tarp kliento ir „Eternia 
Services“ komandos.

% svetain&

1. Techninis turto valdymas

     Monitoringas
     Nuotolinis elektrin!s valdymas
     Elektros generacijos prognozavimas
     Elektrin!s darbo analiz!
     Technin!s ataskaitos
     Garantij& valdymas 
     Atsargini& dali& valdymas

2. Elektrini! prie'i#ra

     Planin! prie$i%ra
     Sutrikim& (alinimas
     *ol!s pjovimas

3. Kitos paslaugos

     Moduli& valymas
     Infraraudonosios spinduliuot!s moduli&         
     nuotraukos
     Elektroliuminescencin!s moduli& nuotraukos
     Saul!s elektrini& atnaujinimas



Monitoringas
Auk()iausios klas!s programin! 'ranga teikia 
duomenis realiuoju laiku ir leid$ia m%s& valdymo 
centrui skland$iai sekti saul!s elektrini& 
efektyvum" bei 'vertinti visas problemas, susijusias 
su j& veikimu.

Teikiame 24/7 saul!s elektrini& monitoringo 
paslaugas. M%s& komanda stebi saul!s elektrini& 
na(um" remdamasi jung)i& lygmens duomenimis, 
tod!l galime nedelsiant imtis reikiam& veiksm& 
problemos sustabdymui.  

Elektrin"s darbo analiz"

„Eternia Services“ rengia i(samias saul!s elektrini& 
darbo analitines ataskaitas. M%s& ekspertai tiria 
duomenis ir pateikia trij& lygi& (saul!s elektrini&, 
'tampos keitikli& bei jung)i&) analiz#.  

1. Techninis turto
valdymas

Elektros generacijos 
prognozavimas
„Eternia Services“ taiko pa$angius prognozavimo 
'rankius, padedan)ius apskai)iuoti numatom" 
elektros energijos gamyb" per tam tikr" laikotarp', 
remiantis or& prognoz!mis. 

Nuotolinis elektrin"s valdymas

„Eternia Services“ teikia monitoringo ir nuotolinio 
elektrini& valdymo paslaugas. Vietin# steb!jimo 
sistem" integruojame ' debes& pagrindu veikiant' 
(angl. cloud-based) portal", kuris leid$ia 
profesionaliai valdyti visas atliekamas operacijas. 

Nuotolinis elektrin!s valdymas taip pat leid$ia 
nuotoliniu b%d& pasiekti ir keisti elektrin!s 
nustatytums.  

Technin"s ataskaitos

Kas m!nes' teikiame ataskaitas apie svarbiausi" 
technin# informacij", susijusi" su saul!s elektrin!s 
veikla. 

+ m!nesines ataskaitas 'traukiame: elektrin!s 
veiklos ap$valg", pagrindinius saul!s elektrin!s 
generacijos rodiklius, priklausan)ius nuo elektrin!s 
'rengimo tipo ir vietos, incdent& ataskait" bei 
pagrindinius na(umo (angl. KPI) rodiklius 
(intervencijos laikas, atsako ir sprendimo greitis).  



Techninis turto valdymas

Garantij! valdymas

M%s& komanda r%pinasi garantijomis, susijusiomis 
su 'rangos ir paslaug& tiekimu bei projekt& 
statyba. 

S!kmingas garantij& valdymas padeda suma$inti 
i(laidas ir reagavimo laik" d!l remonto ar dali& 
pakeitimo, padengto garantijomis.  

Atsargini! dali! valdymas

U$tikriname reikiamo kiekio ir tinkamo tipo 'rangos 
komponent& pristatym" vietoje, m%s& arba 
gamintojo sand!liuose arba gamintoj& siunt& 
atsargose, kad gedimo atveju b%t& galima greitai 
pakeisti sugedusi" elektrin!s dal'. 



Planin" prie'i#ra

Reguliarus vis& saul!s elektrin!s komponent&    
patikrinimas padeda u$tikrinti jos veikim" 
maksimaliu paj!gumu. Laiku pasteb!jus gedimus, 
'rang" galima s!kmingai pakeisti dar 
nepasibaigus garantiniam laikotrapiui.  

Individualiai sudaryti planin!s prie$i%ros grafikai 
leid$ia laiku pasteb!ti galimus sutrikimus.

Sutrikim! (alinimas

Jei valdymo centras monitoringo metu aptinka 
nukrypim" nuo normos, „Eternia Services“ skubiai 
imasi b%tin& veiksm&, kad problema b%t& i(spr#sta 
kuo grei)iau.  

M%s& komandos specialistai bei platus 
subrangov& tinklas u$tikrina ypa) greit" reakcijos 
laik". Be to, savo sistemoje klientams siun)iame 
atnaujinimus apie elektrin!s busen" realiu laiku.  

)ol"s pjovimas

*ol!s pjovimas aplink pastatytas ant$emin!s 
saul!s elektrin!s padeda i(vengti moduli& 
(e(!liavimo.  

„Eternia Services“ teikia aplinkos prie$i%ros 
paslaugas pagal numatytus vietinius reikalavimus, 
pasitelkiant $oliapjoves arba avis. 

2. Elektrini! prie'i#ra



Saul"s elektrini! atnaujinimas

S!kmingas atnaujinimo projektas apima i(sam& 
perprojektavim", galimo projekto analiz# ir 
kruop(t& dabartin!s rinkos vertinim". 

M%s& komanda u$tikrina, kad po pertvarkymo 
projektas gr'$t& ' 'prastin' ir skland& veikim". 

Infraraudonosios spinduliuot"s 
moduli! nuotraukos
Infraraudon&j& spinduli& (IR) nuotraukos leid$ia 
'vertinti 'diegt& saul!s moduli& kokyb# ir nustatyti, 
ar sistemoje n!ra „kar(t&j& ta(k&“ arba „kar(t&j& 
element&.“ 

Nepa(alinti „kar(tieji ta(kai“ pa$eid$ia saul!s 
modulius ir ma$ina j& efektyvum". 

Moduli! valymas

Norint i(laikyti efektyv& saul!s elektrini& veikim", 
b%tina juos valyti. Tai ypa) aktualu regionuose, 
kuriuose yra padid!j#s kiet&j& daleli& kiekis ore. 

„Eternia Services“ atlieka profesionalias valymo 
paslaugas, nepa$eid$iant saul!s moduli& pavir(i&.  

3. Kitos paslaugos

Elektroliuminescencin"s 
moduli! nuotraukos

Analizuodami (ias nuotraukas ekspertai gali 
nustatyti kiekvieno modulio pa$eidimus ir kitus 
techninius tr%kumus. 

Tokiu b%du defektai kaip prastas kontakt& 
sujungimas, 'tr%kimai ar kiti brokai pastebimi i( 
anksto ir i(sprend$iami, dar jiems nesp!jus 
padaryti didesn!s 'takos projekto pelningumui. 



Kas sudaro m!nesin# 
ataskait": Ataskaitos komponentai gali b#ti koreguojami 

pagal individualius klient! poreikius.

M"nesin"s ataskaitos

- M!nesin! gamybos ap$vala  
- M!nesin! kaupiamoji ap$valga

- Incident& santrauka
- Sveikata ir saugumas

Elektrin's apra$ymas

Pagrindini& na$umo rodikli& (angl. KPI)
valdymo sistema

M'nesin' gamybos ap!valgos lentel'

Metin's i$eigos vertinimas

Garantiniai gedimai

Draudiminiai (vykiai

Papildoma informacija

Gamybos ap!valgos diagramos

Incident&, sveikatos, saugumo ir aplinkos
(angl. HSE) !urnalas

Kas m!nes' teikiame ataskaitas apie svarbiausius 
techninius dalykus, susijusius su J%s& saul!s elektrine.



Kod"l rinktis 
„Eternia Services“ ?

D'mesys klientui  

Kiekvienam projektui priskirdami eksploatavimo 
ir aptarnavimo paslaug& vykdymo vadov" 
u$tikriname skland$i" ir efektyvi" komunikacij" 
su klientais. 

 

Greitas reakcijos laikas

M%s& vidin! ekspert& komanda ir glaudi 
partneryst! su subrangovais u$tikrina ypa) 
greit" reakcijos laik". 

Ilgamet' patirtis

Turime daugiau nei 10 met& tarptautin!s patirties 
dirbant su saul!s energijos projektais. 

Profesional& komanda 

Kvalifikuoti vidaus specialistai turi ilgamet# patirt' 
saul!s elektrini& projektavimo, tinklo jung)i&, 
monitoringo, duomen& analiz!s, pirkim& ir kitose 
srityse. 

Platus tarptautinis tinklas 

M%s& artimi santykiai su gamintojais, tiek!jais bei 
statybos 'mon!mis tarptautiniu mastu leid$ia 
efektyviai spr#sti saul!s elektrini& gedimus ar 
kitas problemas visame pasaulyje. 

Geras kainos ir kokyb's santykis

M%s& si%lomi eksploatavimo ir prie$i%ros 
sprendimai garantuoja geriausi" kainos ir 
kokyb!s santyk'. 

eterniasolar.lt

„Eternia Services“priklauso 'moni& 
grupei „Sun Investment Group“, kurios 
projektai patenka tarp Top 50 
did$iausi& saul!s energijos 
vystytoj& Europoje (Solarplaza, 2021). 



Susidom"jote saul"s 
elektrini! eksploatavimo ir 
aptarnavimo paslaugomis
J#s! verslui?

Susisiekite

eterniasolar.lt


