
 

 

 

Profilele celor șase societăți germane participante la delegația AHK 

România „Infrastructură energetică în orașe“, 13-15 iunie 2018 
 
 

1. Albert Bohse-Birou de proiectare și expertiză asigură proiectarea integrată a sistemelor de 

automatizare a clădirilor și a sistemelor de protecție la incendiu. Printre serviciile oferite de biroul de 

proiectare se numără: proiectarea instalațiilor de producere a energiei electrice și sistemelor de management 

al energiei, a echipamentelor de protecție la incendiu, dezvoltarea soluțiilor pentru automatizarea clădirilor 

și protecția la incendiu, proiectarea instalațiilor de ventilare pentru procese speciale prin intermediul unor 

sisteme de filtrare bio patentate, dezvoltarea unor concepte integrate de protecție la incendiu. De asemenea, 

societatea oferă expertiză în domeniul eficienței energetice și protecției la  incendiu. În România, Albert 

Bohse este interesat de  întâlniri cu reprezentanți ai departamentului de achiziție ai companiilor din comerț, 

industrie sau agricultură, responsabili de achiziția de energie electrică, cu dezvoltatori care au proiecte în 

domeniul producerii sustenabile a energiei electrice și cu birouri de arhitectură și proiectare care proiectează 

sisteme de automatizare a clădirilor și de protecție la incendiu. 

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați: www.bohse-

planungsbuero.com 

 

2. 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. 

În 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 

 

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 și societăți partenere, GFR dezvoltă și 

implementează în lumea întreagă soluții complete pentru managementul clădirilor, managementul energiei, 

precum și sisteme de automatizare pentru clădiri. In industrie, societatea are experiență în integrarea 

sistemelor de eficientizare energetică, management energetic și a componentelor de automatizare 
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industrială. De asemenea societatea este specializată în producția de echipamente destinate securității la 

incendiu, inundație și controlul calității aerului cu integrare în managementul clădirilor sau al spatiilor 

industriale pentru menținerea funcționarii instalațiilor în parametri optimi. Sistemele de automatizare 

dezvoltate de GFR , în componenta lor hardware și software, pot fi implementate cu succes în proiecte de 

smart house, smart metering, smart city, etc. 

In România societatea germană urmărește  realizarea unor noi contacte 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 lichid/lichid, lichid/gaz, gas/gaz cu aplicabilitate în următoarele domenii: industria alimentară, 

industria chimică și petrochimică, industria maritimă, energetică, transport, industria grea și ușoară precum 

și în domeniul HVAC. 

Pentru comercializarea în România a schimbătoarelor sale de căldură și a instalaților de răcire, societatea 

dorește să cunoască parteneri de distribuție din următoarele domenii: industria alimentară cea chimică, 

industria de petrol și gaze (Downstream și rafinării) și din domeniul HVAC (recuperarea, distribuirea și 

transferul căldurii).  

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia vizitați: www.kelvion.com 

 

5. Strawtherm GmbH este activă în domeniul biomasei, mai exact în cel al producerii de căldură din paie 

și combustibili similari. Utilizarea paielor drept combustibil în vederea obținerii de apă caldă, gaz pentru 

încălzire (aer cald), abur este eficientă în domeniile unde există o nevoie mare de căldură, pe o perioadă mai 

mare de timp (ziua și noaptea). De aceea societatea caută în România cooperarea cu producători de cereale, 

firme care dețin silozuri și care usucă cerealele în regie proprie sau prin subcontractori, asociații agricole, 

producători de peleți, horticultori și proprietari de sere. Firmele din industria alimentară (prelucrarea 

alimentelor), precum și instituții ale statului și dezvoltatori de proiecte, cu know-how in domeniul fondurilor 

europene pentru agricultură sunt binevenite la întâlniri. 

 

6. Wolf GmbH produce și distribuie centrale termice murale si industriale în condensare, centrale de 

ventilație si climatizare inclusiv in varianta igienica si ATEX, sisteme termo-solare, pompe de căldură 

geotermale si aer-apă, precum și sisteme de cogenerare pe gaz natural si biogaz.  
Furnizarea de sisteme complete, perfect integrate și adaptate fiecărui proiect, cu accent pe eficiență 

energetică și 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.eu 

 

Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați la nr. de telefon 021 2079117, 

pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro sau la nr. de telefon 021 2079144 sau la adresa 

marian.axenia@ahkrumaenien.ro.  
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