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Enspirion, spółka 
zależna Energi  
z Grupy Orlen, buduje 
wartości poprzez 
komercjalizację 
unikatowych usług 
rynkowych

Rozwiązania 
przyszłości dziś!

Enspirion to krajowy lider wsparcia 
bezpieczeństwa w obszarach 
elektroenergetyki oraz telekomunikacji  
za pośrednictwem usług:

 redukcji zapotrzebowania na moc 
(Demand Side Response)

 łączności krytycznej opartej na 
standardzie TETRA



Rynek Mocy to mechanizm wprowadzony  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej w KSE. Służy on 
zachowaniu balansu pomiędzy popytem  
a podażą, co pozwala zachować stabilność 
systemu. 

W ramach niego podmioty zobowiązują 
się do bycia w gotowości do dostarczenia 
mocy w sytuacjach krytycznych, za co 
otrzymują wynagrodzenie. 

Uczestnikami tego rynku, oprócz jednostek 
wytwórczych, może być również strona 
popytowa. 

Enspirion, jako agregator, zawiera  
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi 
kontrakty na dostarczenie mocy do Systemu 
Elektroenergetycznego w sytuacji zagrożenia 
zbilansowania. Bezpośrednie uczestnictwo dla 
odbiorców końcowych jest znacznie trudniejsze 
oraz obarczone dużym ryzykiem. 

Agregator z najwyższą starannością dobiera 
do swoich dużych Jednostek Rynku Mocy 
wyselekcjonowane obiekty odbiorcze Klienta, 
optymalnie dobierając ich możliwości redukcji 
mocy do wysokich wymagań operatora. 

Enspirion gwarantuje wsparcie dla uczestników 
począwszy od  przystąpienia do programu, przez 
udostępnienie systemów do monitorowania 
energii, aż po wsparcie w procesie wykonania 
redukcji

Korzyści ze współpracy  
z agregatorem: 

 przeprowadzenie przez proces rejestracji

 obniżenie barier wejścia oraz 
marginalizacja ryzyka

 doradztwo w opracowaniu planu redukcji

 możliwość zgłoszenia niedyspozycyjności

 współpraca z jednostkami Grupy ORLEN

 wzajemne bilansowanie pomiędzy 
obiektami

Rynek Mocy

Ryzyko 
niezbilansowania 

systemu

Wezwanie do 
redukcji 

Przesunięcie poboru, 
redukcja, przejście na 
zasilanie wewnętrzne

Czym jest DSR 

Odbiorcy energii elektrycznej otrzymują 
wynagrodzenie za wsparcie stabilności 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego  
w okresach zagrożenia poprzez: 

 przesunięciu poboru energii elektrycznej  
w inne pory dnia 

 ograniczenie elementów procesu, które nie mają 
bezpośredniego wpływu na produkcję 

 wykorzystanie własnych źródeł wytwórczych  
w celu odciążenia sieci 

 zbuforowanie procesu produkcji – zbudowanie  
i wykorzystanie zapasów magazynowych.

Demand Side Response 

DSR – to odpłatne działania 
strony popytowej zmierzające do 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej oraz zachowania 
stabilności ceny na rynku. 

Korzyści ze współpracy  
z agregatorem: 

 wynagrodzenie za gotowość i wykonanie 
redukcji

 brak kar

 brak kosztów implementacji

 bezpłatny dostęp online do wizualizacji 
danych pomiarowych

 wiarygodny partner w biznesie  
– Grupa Orlen

Agregator



TETRA

Oferujemy usługę cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej, 
która działa nawet w sytuacjach kryzysowych, kiedy zasilanie 
zanika na wiele godzin. System TETRA to:

 wysokiej jakości komunikacja głosowa i transmisja danych

 możliwość zestawiania użytkowników radiotelefonów  
w dowolne grupy

 bezpieczne szyfrowane połączenia

 lokalizacja GPS

 rejestracja rozmów

 przystosowanie do pracy w trudnych warunkach 

 możliwość integracji wszystkich systemów łączności klienta

 realizacja połączeń z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi

TETRA jest przeznaczona dla klientów potrzebujących sprawnej, 
bezpiecznej i niezawodnej łączności, takich jak:

 służby bezpieczeństwa publicznego

 ratownictwo, transport, przemysł, energetyka

 spółki skarbu państwa – operatorzy infrastruktury krytycznej

 podmioty zobowiązane do dostosowania swoich systemów 
łączności do wymogów NCER

TETRA (ang. TErrestrial Trunked RAdio) 
jest standardem cyfrowej radiowej 
łączności dyspozytorskiej, który 
umożliwia komunikację głosową oraz 
transmisję danych. 

Infrastruktura TETRA wybudowana przez 
Grupę Energa pokrywa zasięgiem Obszar 
Systemu Dystrybucji Energa Operator. 
Jednak oferta skierowana jest do 
podmiotów z całego kraju.

Wartości dla klienta

TETRA to system łączności, 
który warto zaimplementować 
w organizacji, ponieważ 
zapewnia:

 sprawną komunikację  
w codziennych warunkach 
działania oraz sytuacjach 
kryzysowych

 bezpieczną komunikację 
pozwalającą skupić się na 
działalności podstawowej 
firmy

 ciągłość działania organizacji 
klienta w sytuacji awarii 
publicznych środków 
łączności

Kodeksy sieciowe NCER

Zapewniamy zgodność łączności klienta  
z regulacjami kodeksów sieciowych NCER (Network 
Code Emergency and Restoration) przy założeniu 
minimalizacji nakładów inwestycyjnych poprzez:

 redundantne łącza pomiędzy klientem a OSP 
(Operatorem Systemu Przesyłowego) i OSD

 sprzęt i usługi w ramach systemu TETRA

 sprzęt i usługi w ramach systemu telefonii 
satelitarnej

 system zasilania gwarantowanego dla środków 
łączności przez min 24h

 możliwość integracji wszystkich systemów 
łączności klienta

Rozbudowa zasięgu sieci TETRA

Oferujemy usługę tzw. Doświetlania, czyli 
rozbudowy zasięgu sieci TETRA w przypadku, 
gdy klient chce korzystać z usługi poza obszarem 
OSD Energi lub w sytuacji, gdy specyfika działania 
klienta wymaga większej pojemności sieci:

 w oparciu o budowę kolejnych stacji bazowych

 wzmacniając sygnał sieci wewnątrz budynków

+
Enspirion pomaga klientom wdrożyć 
usługę od A do Z. Począwszy od 
wspólnego opracowania schematu 
łączności aż do pełnego wsparcia  
w procesach aktywacji, uruchomienia  
i korzystania z systemu.

Enspirion kompleksowo dostarcza 
klientom sprzęt radiokomunikacyjny 
taki jak konsole dyspozytorskie, 
radiotelefony przenośne, stacjonarne 
i przewoźne oraz szereg akcesoriów 
ułatwiających korzystanie z systemu: 
akumulatory, ładowarki, zestawy 
nagłowne, głośniki.

Klient otrzymuje pakiet szkoleń  
z obsługi radiotelefonów, konsol oraz 
wszystkich funkcjonalności Dzięki temu 
w pełni wykorzystuje on możliwości 
dostarczanego sprzętu i technologii.
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