Rozwój oraz budowa elektrowni wiatrowych i słonecznych

Nasz cel: Produkcja czystej energii
Każda inwestycja jest indywidualna
i wymaga oddzielnego podejścia. Dzięki
swojej wizji zrównoważonego zaopatrzenia w energię i ponad 25-letniemu
doświadczeniu, firma ABO Wind podłączyła
już do sieci instalacje odnawialnych źródeł
energii o mocy ponad 1600 megawatów.

Zielona energia jest w naszym DNA

Eksperci ds. energii odnawialnej

ABO Wind jest pionierem w dziedzinie energii odnawialnej. Dr Jochen Ahn i Matthias Bockholt założyli firmę
w Wiesbaden, w Niemczech, w 1996 roku. Dziś firma jest
jednym z najbardziej doświadczonych i odnoszących sukcesy deweloperów w Europie.
Ponad 800 pracowników w 27 biurach na całym świecie
zajmuje się planowaniem, finansowaniem, kompleksową
inżynierią, budową i eksploatacją lądowych farm wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych oraz hybrydowych
systemów energetycznych.
Do tej pory ABO Wind zaprojektowało i wybudowało
720 instalacji odnawialnych źródeł energii. Zatrudnieni
eksperci znajdują indywidualne rozwiązania i dopasowane strategie dla każdej lokalizacji. Dzięki swojemu ponad
dwudziestopięcioletniemu doświadczeniu w branży energii odnawialnych, firma jest w stanie szybko i profesjonalnie zrealizować nawet najtrudniejsze projekty. Producenci
turbin, banki oraz inwestorzy cenią ABO Wind jako partnera niezawodnego we współpracy.

Dysponujemy wiedzą i logistyką
umożliwiającą realizację projektów
z zakresu energii odnawialnej...
		 łącząc różne technologie (turbiny wiatrowe, 		
		 elektrownie fotowoltaiczne, systemy 			
		 magazynowania energii)
		 nawet przy trudnych warunkach finansowania
		 na podstawie różnych systemów prawnych
		 i przepisów stosowanych w różnych krajach
		 na obszarach wrażliwych ekologicznie
		 gdy kreatywne rozwiązania w zakresie przyłączenia
		 do sieci są wymagane

Dzięki spotkaniom informacyjnym na etapie
planowania, umożliwieniu zwiedzenia budowy,
a także inauguracji farm, ABO Wind wzmacnia
akceptację dla instalacji energii odnawialnej
wśród lokalnych mieszkańców.
Zdjęcie przedstawia inaugurację na fińskiej
farmie wiatrowej Haapajärvi.

Energia pozyskiwana ze słońca
Projektowanie, inżynieria i budownictwo farm fotowoltaicznych
Przeprowadzamy inwestycje przez wszystkie fazy rozwoju, od uzyskania zgód od właścicieli gruntów, poprzez prężną
współpracę z jednostkami samorządowymi, aż do budowy inwestycji gotowej do eksploatacji.
Jesteśmy zdeterminowani do realizacji inwestycji, także poprzez wspieranie operatorów sieci energetycznych i inwestowanie w stabilizowanie infrastruktury energetycznej w postaci magazynów energii.
Wykwalifikowani inżynierowie ABO Wind optymalizują instalacje solarne dla każdego miejsca. Dodatkowo zapewniamy
finansowanie projektu i zarządzanie operacyjne.

Rozwój projektu
Rozpoznanie i zabezpieczenie miejsc realizacji projektu
Inwentaryzacja terenu
Analizy ekonomiczne i techniczne
Pozwolenia i realizacje
Inżynieria, Zakupy, Budowa (EPC)
Projektowanie farm solarnych, w tym inżynieria 		
podstawowa i techniczna
Przetargi i weryfikacja ofert
Uzyskanie przyłaczenia do sieci energetycznej
Budowa, nadzór i kontrola jakości
Eksploatacja i utrzymanie
Techniczne i handlowe zarządzanie operacyjne
Gwarancja wydajności

W 2019 i 2020 roku ABO Wind pracowało
nad realizacją zaawansowanych projektów
fotowoltaicznych o łącznej mocy 70 megawatów
w Grecji i na Węgrzech. Ponadto, projekty
fotowoltaiczne o mocy ponad 5 tys. megawatów
w RPA, Argentynie, Hiszpanii i innych krajach
są we wcześniejszych fazach rozwoju. W Polsce
planowane i rozwijane są projekty o łącznej mocy
ponad 500 megawatów.

Lądowa energetyka wiatrowa
Rozwój, inżynieria i budowa farm wiatrowych
W ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami ABO Wind inicjuje projekty farm wiatrowych, nabywa tereny i projekty,
przeprowadza techniczne i komercyjne planowanie i inżynierię, pozyskuje finansowanie bankowe i dostarcza farmy
wiatrowe „pod klucz“.

Ocena terenu
Nasi eksperci analizują warunki wiatrowe dla każdej lokalizacji i obliczają spodziewaną produktywność. Przeprowadzane są pomiary siły i prędkości wiatru za pomocą masztów
pomiarowych lub technologii LiDAR (skaning laserowy).

Inżynieria, Zakupy, Budowa
Analizujemy potencjalne inwestycje na każdej fazie
rozwoju, wraz z detaliczną analizą dokumentacji, tzw. due
dilligence, na potrzeby dalszej realizacji, uwzględniając
potrzeby finansowania.

Zaangażowanie Wspólnoty
Nasza działalność skupia się na interesach lokalnych
społeczności. Współpraca z wszelkimi grupami
społecznymi, właścicielami gruntów, decydentami
i mieszkańcami danych terenów od wczesnego etapu
rozwoju, pozwala ABO Wind kształtować projekty
zgodnie z wymaganiami wszystkich interesariuszy.

Budowa pod klucz
Optymalizujemy trasy transportowe, przygotowujemy
place budowy, jak i dbamy o skrupulatnie wykonane prace,
minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Decyzje administracyjne
Współpracujemy, doradzamy i informujemy w zakresie
technicznym, takim jak analizy oddziaływania akustycznego, wizualnego oraz środowiskowego ze społecznością
lokalną oraz decydentami i wprowadzamy bieżące
korekty zgodne z postulatami. Jesteśmy w bieżącej
komunikacji, czujni i responsywni na potrzeby lokalne.
Konfiguracja techniczna farmy
Na podstawie danych zebranych przez nasz dział oceny lokalizacji, wybieramy najlepszą turbinę dla każdej lokalizacji.
Mamy ugruntowane relacje biznesowe z wieloma
producentami i możemy zapewnić doskonałe warunki
handlowe.

Przyłącze sieciowe
Doświadczeni inżynierowie elektrycy znajdują rozwiązania
dla przyłączy do sieci nawet w skomplikowanych przypadkach. W razie potrzeby budujemy nowe podstacje,
aby przezwyciężyć ograniczenia w przepustowości sieci.
Finansowanie
Specjaliści biznesowi ABO Wind mają długoletnie kontakty
biznesowe z międzynarodowymi bankami, a dla projektów
międzynarodowych pozyskują finansowanie na korzystnych
warunkach niemieckiego banku państwowego KfW.

ABO Wind zainstalowało około
700 turbin wiatrowych na całym
świecie. To doświadczenie
korzystnie przekłada się na
realizację nowych projektów.

Eksploatacja i utrzymanie
Zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi
Obecnie ABO Wind zajmuje się zarządzaniem operacyjnym obiektów o mocy 1700 megawatów. Inżynierowie, technicy
i specjaliści biznesowi monitorują i oceniają wszystkie dane dotyczące farm wiatrowych szybko i efektywnie ekonomicznie.
ABO Wind oferuje szeroki zakres usług technicznych, konserwację, inspekcje i oceny techniczne. Pracownicy dyspozytorni
monitorują farmy wiatrowe i słoneczne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasi wewnętrzni eksperci
i inżynierowie biorą pod uwagę wymagania klienta i określają opcje optymalizacji wydajności.

Konserwacja i serwis
Przeglądy i naprawy
Konserwacja i usuwanie usterek
Zespoły serwisowe w terenie
Kontrole bezpieczeństwa i optymalizacje

Zarządzanie handlowe
Negocjacje umów
Księgowość i rachunkowość
Monitorowanie rentowności i zarządzanie płynnością
finansową
Ocena ekspercka
Raporty i sprawozdania finansowe
Zarządzanie techniczne
Zarządzanie i nadzór na miejscu

Ocena ekspercka

Zdalne monitorowanie, zarządzanie danymi i usterkami

Bieżąca ocena stanu technicznego turbiny

Regularne kontrole

Endoskopia przekładnii

Zapewnienie zgodności z zasadami ochrony środowiska

Analiza wydajności

Wczesne wykrywanie uszkodzeń zmniejsza koszty
napraw i przestojów. Zarządzanie operacyjne
i serwis ABO Wind opłaca się operatorom.

Systemy magazynowania i zielony wodór
ABO Wind podchodzi do kryzysu klimatycznego w sposób kompleksowy: firma nie tylko planuje farmy wiatrowe
i słoneczne w 16 krajach, ale od kilku lat jest również aktywna w dziedzinie technologii magazynowania energii
i mobilności przyszłości.
Energia słoneczna i wiatrowa, systemy magazynowania i zielony wodór: połączenie tych czterech technologii z naszym
technicznym i handlowym doświadczeniem, czyni nas idealnym partnerem dla przyszłościowych projektów.

Magazynowanie i hybrydowe systemy energetyczne

Zielony wodór

ABO Wind wdraża systemy magazynowania energii
w postaci baterii oraz opracowuje i konstruuje Hybrydowe
Systemy Energetyczne (HSE), które łączą w sobie turbiny
wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, wraz z magazynami
energii. Zalety systemów magazynowania energii w akumulatorach zyskują coraz większe znaczenie w przemyśle
- jako część infrastruktury ładowania w dziedzinie
elektromobilności, w celu zabezpieczenia stabilnych dostaw energii elektrycznej lub w zapewnienia oszczędzania
energii w godzinach szczytu. Nasi klienci mogą w ten
sposób uczynić swoje zaopatrzenie w energię elektryczną
bardziej zrównoważonym i zoptymalizować koszty energii
elektrycznej.

Ekologiczny wodór odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej. Wodór pochodzący z odnawialnych źródeł energii może zasilać samochody, autobusy,
ciężarówki, pociągi i statki wykorzystujące ogniwa paliwowe, dzięki czemu ruch i transport stają się bezemisyjne
i cichsze. Również przemysł i handel mogą pokrywać
swoje zapotrzebowanie na energię za pomocą zielonego
wodoru.

Nasza specjalizacja:
Mikrosieci odnawialnych źródeł energii
Elastyczne oszczędzanie energii w godzinach szczytu
dla klientów komercyjnych i przemysłowych
Stabilizacja sieci energetycznych
Długoterminowe rozwiązania w zakresie 		
magazynowania energii
Mobilność przyszłości

ABO Wind dostarcza niezbędną energię elektryczną
z elektrowni wiatrowych i słonecznych i rozwija związaną
z tym infrastrukturę wodorową. Wspólnie z partnerami
planujemy już realizację pierwszych projektów.

ABO Wind w liczbach
Rozwój projektów w 16 krajach
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Pracownicy
(z wyłączeniem pracowników tymczasowych)

> 800 osób

Dotychczas zainstalowane i uruchomione

720 inwestycji: elektrowni wiatrowych, słonecznych i biogazowych
o łącznej mocy znamionowej 1.600 megawatów

Ochrona klimatu

Uruchomione instalacje pozwalają uniknąć emisji ponad 2 milionów ton dwutlenku węgla rocznie

Dostawy energii

Elektrownie produkują około 3 milionów megawatogodzin rocznie,
czyli równowartość domowego zużycia energii elektrycznej
przez 2 miliony ludzi

Portfel przyszłych projektów

Ponad 15 000 megawatów na całym świecie, z czego ponad połowa
znajduje się w zaawansowanej fazie rozwoju

Lipiec 2021

Działalność w Polsce
Firma ABO Wind jest aktywna w Polsce od 2017 roku. W biurze zlokalizowanym w Łodzi nasi pracownicy zajmują się
rozwojem projektów oraz utrzymują ścisłe kontakty z naszymi regionalnymi partnerami. Część zespołu pracująca
w Niemczech, zajmuje się projektowaniem, finansami oraz działaniami strategicznymi firmy.
Korzyści dla gminy:
Wysokie, regularne i długoletnie wpływy z podatków umożliwiające zaplanowanie
i skuteczne przeprowadzenie różnorodnych inwestycji
Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie inwestycji (utwardzenie oraz poszerzenie dróg dojazdowych)
Zaangażowanie w życie gminy i jej lokalne potrzeby

Kontakt
ABO Wind Polska Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 72
90-318 Łódź
+48 884 262 202
info@abo-wind.pl
www.abo-wind.pl

