Profilele celor șapte societăți germane participante la delegația AHK
România „Eficiență energetică în industrie“, 06-10 noiembrie 2017

1. Econtech-Theiss GmbH activează ca distribuitor, furnizor, dezvoltator de proiecte și proiectant în
domeniul sistemelor cu eficiență energetică ridicată și în domeniul energiilor sustenabile pentru clădiri.
Societatea este specializată pe sisteme de încălzire-climatizare cu pompe de căldură. Gama de produse a
firmei mai cuprinde și încălzire pe bază de biomasă, ventilație cu recuperarea căldurii, sisteme solare și
fotovoltaice pentru procese industriale. In mod special societatea dezvoltă și sisteme de automatizare pentru
clădiri și procese tehnologice. O specializare a acesteia constituie poșta pneumatică de transport protejat
igienic în cadrul spitalelor și fabricilor chimice
Societatea are în portofoliul sau atât clienți privați din sectorul instalațiilor pentru clădiri cât și clienți
industriali.
In România Econtech-Theiss caută decidenți din domeniul construcțiilor noi și al reabilitărilor pentru clădiri
publice, (printre acestea clinici specializate), dezvoltatori de proiecte, precum și colaborarea cu birouri de
consultanță, arhitectură, proiectare și finanțatori pentru a realiza împreună concepte integrate pentru clădiri
și construcții cu izolații eficiente energetic, clădiri pasive și pentru a oferi în cooperare cu aceștia soluții
complete pentru reabilitarea și construirea clădirilor industriale. De asemenea se caută distribuitori din
domeniul HVAC, electric și al instalațiilor tehnice și sanitare pentru clădiri.
Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați: www.econtech.de

2. 2G Energietechnik GmbH oferă servicii de dezvoltare, instalare, producție si mentenanță a
centralelor/sistemelor de cogenerare, în scopul producerii decentralizate de energie electrică si căldură. De
asemenea, oferă asistență partenerilor locali pentru planificarea preliminară si design-ul proiectelor și pentru
eficientizarea ulterioară a sistemelor de cogenerare. Domeniile de interes sunt: biogaz, gazul provenit din
stațiile de epurare a apelor uzate, gazul de fermentare a deșeurilor, gaze naturale, gazul de sinteză. Compania
2G Energietechnik GmbH este interesată de colaborări cu firme de distribuție existente pe piață, cu propria
echipă de vânzări, de preferat cu pregătire tehnică în domeniul instalațiilor de tratare a apelor uzate,
valorificarea deșeurilor si instalațiilor de biogaz (experiența este de preferat, însă nu este absolut necesară).
2G Energietechnik GmbH este interesată să coopereze cu firme deja existente din domeniul serviciilor, care
să dispună de o echipă de tehnicieni specializați în motoare cu gaz sau diesel. De interes sunt și furnizorii
locali de componente periferice si companiile care au propriile capacități de producție, care să asigure
montajul centralelor de cogenerare. Compania este interesată și de întâlniri cu furnizorii de energie electrică
și/ sau gaz precum și de furnizorii de servicii de tip ESCO. De asemenea, interesante ar fi birourile de
arhitectură, de proiectare și inginerie.
Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia vizitați: www.2g-energy.com

3. GFR- Societate pentru tehnică de control și economisire a energiei este de peste 30 de ani, ofertant de top
în automatizarea clădirilor. Împreună cu diferitele sale filiale, societăți fiică și parteneriate, GFR dezvoltă și
comercializează în lumea întreaga soluții complete pentru managementul clădirilor și al energiei, precum și
sisteme de automatizare pentru clădiri. Specific pentru industrie, societatea are experiență în integrarea
sistemelor energetice și a componentelor de automatizare industrială în managementul energetic. De
asemenea societatea este specializată în producția de detectori de fum, de gaz și diverse alte scurgeri pentru
supravegherea gazelor și chimicalelor otrăvitoare sau explozive. Detectorii sunt cu decuplare automată a
alimentarii cu gaze de proces, substanțe chimice și electricitate. Aceștia sunt de asemenea utilizați pentru
instalațiile de ventilație și climatizare, precum și la instalațiile de apă potabilă și reziduală.
In România societatea germană caută contacte cu potențiali parteneri de distribuție, cu dezvoltatori de
proiecte, cu consultanți și cu birouri de arhitectură și proiectare.
Pentru mai multe informații despre societatea germană accesați: www.gfr.de

4. Kelvion Refrigeration GmbH oferă o gamă variată de schimbătoare de căldură: schimbătoare de
căldură aer apă, schimbător de căldură aer freon, schimbător de căldură în plăci sau pe fascicule de țevi.
Produsele sale se disting prin calitate înaltă, longevitate și eficiență energetică. Societatea este interesată să
cunoască parteneri din următoarele domenii: comercializarea și vânzarea de produse pentru industria
alimentară și a băuturilor, cea de petrol și gaze, industria ușoară și grea. De preferat sunt parteneri cu
experiență profesională și cunoștințe relevante de piață.
Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia vizitați: www.kelvion.com

5. RESOL-Elektronische Regelungen GmbH distribuie și produce stații și sisteme de control pentru
energie și căldură solară, regulatoare de apă potabilă, regulatoare de căldură, printre care regulatoare pentru
vase cu ardere pe carburanți solizi și peleți. Stațiile FlowSol®E și regulatorul Delta DeltaTherm® PV asigură
utilizarea eficientă a curentului electric excedentar prin convertirea lui în energie termică. Portofoliul
companiei mai cuprinde stații de umplere și evacuare pentru centrale solare, termice și pompe de căldură,
termostate, aparate de măsurare și contoare de energie termică, diverse module de extensie suplimentare de
avertizare și protecție împotriva supratensiunii, manșoane de imersie, supape și mixere. Toate produsele
sunt testate în instalații EMV și laboratoare hidraulice și pot fi adaptate cerințelor clienților (software
personalizat și funcții personalizate. Societatea oferă serviciul Internetportal Vbus.net precum și alte aplicații
pentru accesarea de la distanță a instalațiilor de încălzire și energie termică solară.
În România, societatea caută distribuitori cu experiență, specializați în comercializarea componentelor
sistemelor solare termice și sistemelor de încălzire. Compania RESOL este interesată de colaborări cu
producători sau furnizori de sisteme solare termice și sisteme de încălzire complete, colectori sau recipiente
de stocare, sisteme pentru piscine eventual furnizori de sisteme fotovoltaice (numai FlowSol®E și Delta
DeltaTherm® PV). Societatea este de asemenea interesată de parteneriate cu distribuitori en-gros din
domeniul energiei solare termice, eventual fotovoltaice și cu firme de instalații electrice.
Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia vizitați: www.resol.de

6. Steinel Vertrieb GmbH produce și distribuie sisteme de iluminat inteligente cu senzor integrat, atât
pentru interior cât si pentru exterior, senzori de mișcare și de prezență. Folosirea celor mai noi tehnologii,
produsele de o înaltă calitate, dezvoltate in Germania și fabricate in Uniunea Europeană, cu o garanție de 5
ani, reprezintă punctele forte ale producătorului german.
Compania Steinel Vertrieb GmbH este interesată de colaborări cu birouri de proiectare și arhitectură care
sunt în căutarea unor soluții eficiente din punct de vedere energetic pentru proiectele in derulare-dezvoltări
noi sau renovări-care se referă in special la hoteluri, aeroporturi, centre comerciale, școli, parcări, etc.
Compania dorește să se întâlnească cu investitori din domeniul hotelier, interesați de încorporarea unor
soluții eficiente energetic sau modernizare. O altă grupă de interes o reprezintă consultanții care să prezinte
și să recomande clienților soluții eficiente din punct de vedere energetic.
Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia vizitați pagina de internet a
producătorului: www.steinel.ro si www.steinel.de

7. Wolf GmbH produce şi distribuie centrale termice şi cazane, atmosferice sau în condensare, centrale de
ventilaţie si climatizare în variante de exterior si interior, panouri solare, pompe de căldură geotermale si
aer-apă, precum și centrale în cogenerare.
Furnizarea de sisteme complete, perfect integrate şi adaptate fiecărui proiect, cu accent pe eficiență
energetică şi încorporarea surselor de energie alternativă, reprezintă punctele forte ale producătorului
german.
Compania WOLF GmbH este interesată de colaborări cu birouri de proiectare, distribuitori în domeniile
încălzire, climatizare, ventilație și cu firme de montaj. Wolf dorește de asemenea să se întâlnească cu
investitori din domeniul clădirilor și al infrastructurii și cu cei interesați de alimentarea descentralizată cu
energie pentru soluțiile Wolf in domeniul cogenerării. Compania caută contacte și cu reprezentanți ai
asociațiilor profesionale din domeniul, climatizării, ventilării și încălzirii.
Pentru mai multe informații despre societatea germană și produse vizitați: www.wolf-heiztechnik.de.

Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați la nr. de telefon 021 2079144 sau la adresa
marian.axenia@ahkrumaenien.ro sau la nr. de telefon 021 2079117, pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro.

