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CINE SUNTEM

Ivy Grid este o companie dedicata serviciilor, atât pentru consumatori cat si pentru producători de energie

electrica ce oferă servicii integrate in următoarele domenii: energetic, electronica de putere, dispecerizare, automatizare,

sisteme de securitate, sisteme de detecție si stingere incendiu, mentenanță acumulatori, audit energetic, soluții smart

home/city si iluminat cu led.

Obiectivul principal al Ivy Grid este de a identifica necesitățile clienților noștri si de a le furniza soluții personalizate, ce

includ o gama completa de servicii.

Ivy Grid, partenerul de încredere ce facilitează relația dintre producătorul sau consumatorul de energie si

autoritățile reglementatoare, a echipelor de intervenție si, in același timp, asigura eficienta in funcționarea

Echipa noastră de profesioniști îmbina experiența si dedicarea personalului cu vechime cu entuziasmul si pasiunea

tinerilor specialiști



VIZIUNE

Ne dorim sa fim partenerul numărul 1 al producătorilor sau consumatorilor de

energie, pentru a contribui activ la creșterea eficientei, la dezvoltarea

infrastructurii energetice, la promovarea si utilizarea energiei din surse

regenerabile.





PORTOFOLIU DE SERVICII SI SOLUTII

Servicii dispecerizare

• 150 MW in energie regenerabila fotovoltaica

• 600 MW in energie regenerabila eoliana

• 25 MW consumatori industriali

DISPECERIZAREA reprezintă soluția Ivy Grid la nevoia clienților noștri legata de monitorizarea si

controlul producției sau consumului de energie. In esență, acest serviciu înseamnă monitorizarea si

conducerea operativa, non stop, a instalațiilor de producere sau consum de energie electrica, prin integrarea

acestora in sistemul propriu SCADA. Prin intermediul conducerii operative, dispecerii Ivy Grid asigura

funcționarea optima, prin gestionarea eficienta a tuturor avariilor respectând instrucțiunile autorităților

reglementatoare, menținând legătura cu acestea



PORTOFOLIU DE SERVICII SI SOLUTII

Soluții SMART City & Home 
• Furnizare si instalare solutii personalizate

• Sisteme inteligente supraveghere

• Soluții SMART City & Home

Echipa Ivy Grid oferă soluția completa pentru iluminat public și 

rezidențial, de la analiza sistemului existent pana la implementarea 

sistemului de iluminat cu LED pe infrastructura existenta sau noua, 

implementarea sa integrarea in dispecerat

Smart City - Factorii de succes pentru reușita

orașelor inteligente și implementarea soluțiilor

sunt legați de o viziune clară de implicarea

cetățenilor, a administrației și întreprinderilor

locale, precum și a unor procese eficiente de

integrare conceptuală și executivă a acțiunilor

pentru implementarea soluțiilor Smart City bazate

pe TIC care generează efecte semnificative în

îmbunătățirea calității vieții

LED –Noile tehnologii LED de înaltă calitate au 

depășit deja semnificativ toate celelalte tehnologi

disponibile, din punct de vedere al tuturor

parametrilor tehnici. Datorita numeroaselor sale 

avantaje, costul inițial mare se recuperează rapid 

datorita costurilor reduse de energie electrica

consumate si de întreținere.



PORTOFOLIU DE SERVICII SI SOLUTII

Servicii complete pentru infrastructuri electrice

✓ Întreținere, reparații și modernizare rețele electrice de distribuție a energiei electrice, instalații electrice de

alimentare 0.4-20kV și instalații electrice de utilizare (forță si iluminat)

✓ Mentenanță preventivă

✓ Mentenanță corectiva - dispecerat 24/24 h

✓ Defectoscopie și încercări cu tensiune mărită pentru cabluri de energie electrica (LES) 0,4-20 kV

✓ Măsurători electrice și emitere buletine (verificări PRAM) privind starea prizei de pământ și

paratrăsnet

✓ Control și verificare

✓ Consultanță, vânzare si reparații echipamente electrice



PORTOFOLIU DE SERVICII SI SOLUTII

Servicii mentenanță acumulatori

• Peste 2000 baterii testate

• 800 baterii regenerate

• Soluții BMS acumulatori

• TESTAREA SI REGENERARE ACUMULATORI. Dispunem de mecanisme

dedicate de testare si raportare a stării tehnice a acumulatorilor, fiind un proces

transparent cu sublinierea principalilor parametrii urmăriți in procesul de

testare, astfel Ivy Grid propune partenerilor o colaborare menita sa micșoreze

costurile legate de sectorul acumulatorilor.



Date de contact

Adresa: 

• Craiova, Calea Severinului 105, etaj 2, Jud. Dolj

• București, Pta. Montreal, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, 10 Sector 1, București

Telefon: +40 214.123.650

E-mail: office@ivygrid.com


