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Атмосфера здійснюватиме сервіс промислових СЕС. Почне з 

безкоштовних обстежень 

 
Компанія Атмосфера оголошує про вихід на ринок послуг сервісного 

обслуговування для промислових сонячних електростанцій. Компанія буде 

надавати повний комплекс професійних послуг, починаючи з виявлення 

несправностей обладнання, причин недостатньої ефективності станції, і 

закінчуючи їх усуненням. До кінця поточного року клієнти зможуть замовити 

безкоштовне демо-обстеження своєї станції. 

 
Компанія Атмосфера вже більше 3-х років працює на ринку EPC - будівництва 
промислових мережевих сонячних електростанцій. За цей час було введено в 
експлуатацію кілька наземних і дахових сонячних електростанцій в різних регіонах 
України. Ряд проектів знаходиться в стадії реалізації. Загальна потужність реалізованих 
проектів і станцій, які готуються до запуску на різних стадіях - близько 0,15ГВт. Потужність 
найбільшого проекту становить 58МВт. 
 
Накопичивши такий солідний досвід в будівництві та пуско-налагодженні електростанцій, 
Атмосфера виходить на ринок, який ще тільки народжується в Україні - ринок сервісу 
промислових СЕС. З огляду на те, що загальна потужність подібних станцій перевищує 
2,6ГВт, а їх кількість - п'ять сотень - компанія вважає ринок обслуговування промислових 
СЕС доволі перспективним. 
 
Атмосфера буде здійснювати комплексний сервіс: виявлення несправностей і причин 
неоптимальної роботи станцій, фотоелектричних панелей, провідникового, комутаційного 
та інверторного обладнання, заміну і ремонт поламаних елементів, моніторинг і планове 
обслуговування. 
 
Мінімальною послугою, яку зможе отримати власник СЕС, буде діагностика 
несправностей за допомогою найбільш ефективного методу - тепловізійного обстеження 
всього геліополя і вузлів станції. На підставі отриманого аналітичного звіту, що включає 
експертну оцінку втрат і ризиків, власник буде самостійно приймати рішення про 
подальше сервісне обслуговування. 
 
До кінця 2019 року в якості промо-акції Атмосфера дає можливість замовити безкоштовну 
демо-діагностику частини сонячної станції, обмежену 0,5 мегаватами встановленої 
потужності обладнання (фотомодулів, інверторів і захисного устаткування). Подати заявку 
на безкоштовну діагностику можна на сайті компанії. 

 



 

Про компанію Atmosfera.ua 

Українська компанія Atmosfera.ua створена в 2003 році. Компанія є дистриб'ютором 
обладнання та комплектуючих для використання поновлюваних джерел енергії. Також 
компанія активно розвиває напрямок EPC, займаючи помітне місце на українському ринку 
будівництва промислових сонячних електростанцій. Сьогодні Атмосфера.UA 
представлена на ринках України, Польщі, Молдови, Білорусії, Латвії, Казахстану і 
Киргизстану. Компанія має в своєму розпорядженні власну виробничу базу на китайських 
підприємствах. 
Веб-сайт: https://www.atmosfera.ua 
 
За будь-якою додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до директора із 
зовнішніх комунікацій компанії Atmosfera.ua Олександра Омельченка, 
телефон: +380939450386, e-mail: alexander.omelchenko@atmosfera.ua 

https://www.atmosfera.ua/

