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De ce merită să acordăm prioritate eficienţei energetice? 
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EmPower Your Building Energy Efficiency 

Soluţia 
tehnică 

Soluţia 
financiară 

Reducerea 
consumurilor 
şi a costurilor 

cu energia  
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Soluţia financiară - ESCO 

Nr. 
luni 

Investiţie 
Beneficiar 

Amortizare 
 

Investiţie 
furnizor 

Economia 
lunară din 

factura 
iniţială 

Economie 
lunară 

recuperată 
de ESCO 

Economie 
păstrată 
lunar de 

Beneficiar  

1 0 12.000 1.000 800 200 

2 0 11.200 1.000 800 200 

3 0 10.400 1.000 800 200 

....... ............. ............. ............. ............. ............. 

14 0 1.600 1.000 800 200 

15 0 800 1.000 800 200 

16 0 0 1.000 0 1.000 

Total 0 12.000 16.000 12.000 4.000 
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Soluţia financiară - ESCO 
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Studii de caz – hoteluri din România 
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Alimentarea cu energie... contează nivelul de tensiune 

Electrica / E-ON /             Beneficiar Hotel 
CEZ / ENEL 

25% reducere în factura de energie electrică! 
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Compensarea energiei reactive... factura lunară ne spune totul  

Elimină energia reactivă de plată! 
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Pompajul apei calde şi a căldurii... o soluţie reglabilă 

Efect soluţie pilot  
implementată 

Consum energie 
Y/D [MWh] 

Consum energie  
VSD [MWh] 

Economie 
energie  
[MWh] 

Economie bani 
[Euro/an] 

Aplicaţie acţionare variabilă sistem 
pompaj a.c.m 

93 45 48 4480 

Soluţie 
Valoarea 

investiţiei 
[euro] 

Valoarea 
economiei 
[euro/an] 

PSR 
[ani] 

VNA 
[euro] 

RIR 
[%] 

Aplicaţie acţionare variabilă sistem 
pompaj a.c.m 

2650 4480 0,6 34315 172 

Uzual 20 – 35 % reducere consum energie electrică! 
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Ventilaţia şi climatizarea... adaptăm schimbul de aer 

Schimbul adaptat de aer schimbă şi consumul aducând o reducere de 15 – 35%! 
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Ventilaţia şi climatizarea... adaptăm climatizarea (1) 

 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

              
          

 

 

 

 

 Control pornit / oprit... soluţia clasică 

Compresor 

Condensator 

Evaporator 

Termostat 

Compresor pornit 

Compresor oprit 

100

% 

0% 

Capacitatea de răcire 

Spaţiul de climatizat 

Sursa: [Lehrbuch der Kältetechnik, page 646 ,H.L. von Cube,1997] 

Setarea adecvată a temperaturilor se traduce  
în economii de minim 2 – 5%! 
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Ventilaţia şi climatizarea... adaptăm climatizarea (2) 

 
 
 

 
 
    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

              
          

 

 

 

 

 

 

 Control adaptat la necesar 

 

 

 

 

Compresor acţionat 

variabil 

Condensator 

Evaporator 

Spaţiul de climatizat 

Controler 

electronic 

Senzor de temperatură 

Valvă electronică 

pentru controlul 

presiunii de 

evaporare 

Reduceri de consum 

electric de 15 – 20%. 

Sursa: FICHTNER 
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Stocarea frigului 

Compresor 

variabil 

Valvă de 

expansiune 

Tanc de apă-gheaţă 

Bazin 

izolat 

C
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Zona de răcit 

Pompă 

Pompă agent 

de frig 

Rezervor de energie, corelat cu sursele regenerabile. 

Sursa: FICHTNER 
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Să nu uităm de confortul asigurat... care este 
întotdeauna prioritar! 

Economii de energie din setarea corectă a temperaturii în camere şi săli de conferinţe. 

Sursa: PHAR 
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Iluminatul interior... înseamnă lumină inteligentă 

 

Un palier larg de soluţii, cu economii de energie de peste 60%, din consumul aferent! 
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Iluminatul arhitectural... punem în valoare clădirea 

Atractivitate, bunăstare şi eficienţă! 
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Să nu uităm de confortul vizual... care primează! 

Acordăm o importanţă deosebită evaluării caracteristicilor 

luminotehnice care asigură confortul vizual, atât în situaţia 

actuală, cât şi pentru soluţiile investigate: 

 Durata de viaţă până când fluxul luminos scade la 70% din 

valoarea normată; 

 Distribuţia fluxului luminos; 

 Eficacitatea luminoasă; 

 Indicele de redare a culorilor; 

 Managementul termic al aparatului de iluminat; 

 Rezistenţa la fluctuaţii de tensiune din reţeaua electrică; 

 Consumul de energie electrică. 
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Temperatura şi consumul de gaz metan 

0.328 

0.98 

14% reducere consum gaz metan! 

(Ne)corelare consum cu temperatura S8 

Monitorizare & targeting 
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Reglaj optim arzătoare boilere 

Asigurăm proporţiile optime de aer şi gaz metan şi obţinem consumuri optimizate! 
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Recuperea de căldură din gazele arse 

Valorificăm buletinele emise pentru ISCIR… 

…Ca să preîncălzim aerul de combustie sau apa de adaos 
şi să obţinem reduceri în consumul de gaz de 5 – 10%. 
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Recuperăm căldura din aerul viciat 

Se reflectă tot în consumul de gaz metan în proporţie de 5 – 15% economii vizibile! 
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Curăţirea şi întreţinerea echipamentelor 
(schimbătoarelor de căldură) 

Echipament funcţional de 8 ani... în ambele cazuri 

Diferenţa se vede şi în factura de energie şi stă în puterea noastră! 

Sursa: FICHTNER 
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Izolarea flanşelor din reţeaua de distribuţie a agentului termic 

REAL  
IDENTIFICAT 

OPTIMIZAT 

Pierderi evaluate la 1 – 2 % din căldura altfel „eliberată" la subsol. 
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Utilizarea căldurii reziduale... sera de flori, anexă la hotel 

Uneori se întâmplă să găsim o soluţie ‘proaspătă’  
pentru căldura de care nu avem nevoie. 
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Corelarea şi optimizarea sistemelor termice 

Utilizăm la potenţial maxim energia regenerabilă 
şi facem zi de zi economii în factura de gaz  

şi de electricitate.  
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Producem local energie şi căldură – micro COGEN 

Autonomia energetică este convenabilă dacă ne producem singuri căldura şi energia. 

Sursa: VALEG 
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Producem local energie, căldură şi frig – trigenerare 
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Consumum de gaz metan estimat lunar în clădire 2013  Cazane a.c.m.

Cazan ulei

Cazan abur

O singură monedă şi trei bancnote. 
Totul stă în preţul individual al utilităţilor. 
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Climatizare... de la Soare 

Soluţii tehnice Absorpţie Absorbţie Adsorpţie 

Să avem curajul de a transforma în realitate ideile avangardiste! 

Sursa: FICHTNER 
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Anveloparea optimă... şi pierderile de căldură 

Atenţia la detalii şi „ochelarii” potriviţi, ne scot la lumină economii de energie. 

Sursa: FICHTNER 
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Folia reflectorizantă pentru ferestre 

U: 5,8 W/m²K 

U: 1,2-3,0 
W/m²K 

U: 0,7-1,0 
W/m²K 

Fereastră cu geam simplu 

Fereastră cu geam dublu 

Fereastră cu geam triplu 

Coeficientul  
de transmitanţă  

solară scade 

Sursa: FICHTNER 
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Sistemul BMS de tip EmPower Efficiency™ 
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Consum lunar energie electrică activă Hotel 2013 

Energia activă lunară [kWh]

Energy Managers Power to lead Efficiency! 
 

…înseamnă asistenţă în utilizarea activă 
a sistemelor BMS şi optimizarea consumurilor 

energetice cu mai mult de 10%!!! 
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Management energetic ISO 50001 

Roluri 

Strategie 

Angajament 

Eficienţă durabilă 
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Certificarea clădirii... o recunoaştere cu beneficii 

Clasă de energie Consum specific standard [kWh/mp/an] 

A E<135 

B 135<E<224 

C 224<E<330 

D 330<E<467 

E 467<E<653 

F 653<E<950 

G 950<E 

Deduceri la impozitare...                    Recunoaşterea performanţei... 
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Cum obţinem toate aceste economii? 
 

Da, prin Audit şi Management Energetic. 
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 Răspunsuri... 

Ce se poate face? 

Ce pot face imediat, fără investiţii? 

Cum se pot pune în aplicare soluțiile propuse? 

Este fezabilă măsura propusă? 

Care vor fi BENEFICIILE? 

În cât timp se vor recupera investiţiile? 

Cine îmi garantează performanţa energetică?  
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Analiza economică 
Durata în ani 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rata de creştere a preţului la energie 0 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 101% 
Rata de creştere a preţului la gaz metan 0 110% 110% 110% 110% 110% 105% 105% 105% 105% 105% 
Rata de creştere a consumului 0 101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 

CF actualizat al INVESTIŢIEI [lei] -348743 107817 97227 86801 76711 67101 58090 49766 42185 35379 29352 

Perioada de recuperare actualizată [ani] 3.47 PR 

Rata internă de rentabilitate 32% RIR 

Raport Beneficiu-Cost 3.22 B/C 

Indicele de profitabilitate 1.87 IP 

PSR                VNA                RIR 
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Haideţi să ne începem propria poveste  
despre soluţii, eficienţă şi bunăstare! 
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Soluţii tehnice (1) 

Nr. 
crt. 

Soluţie Avantajele Dumneavoastră în urma  
implementării soluţiilor 

1 Compensarea energiei reactive 
Eliminarea energiei reactive de plată din factură –  

garanţie contractuală. 

2 
Trecerea delimitării de pe joasă 

pe medie tensiune 
Eliminarea tarifului de distribuţie a energiei. 

Economii de până la 25% la factura de energie. 

3 
Sistem BMS utilizat activ  

(Building Management System) 

Confort sporit, control şi monitorizare de la distanţă a clădirii, 
clădiri inteligente, consumuri reduse de energie, raportări 

periodice de consumuri.  

4 
Anveloparea şi izolarea 

adecvată a clădirii 
Reducerea costurilor de încălzire cu până la 30%. 

5 
Certificarea energetică a clădirii 

(BREEAM / LEED) 
Reducere de taxe şi impozite, închiriere / vânzare la preţuri  

cu 3-5% mai ridicate pentru clădiri eficiente. 

6 
Iluminat ambiental  

şi arhitectural 
Imagine adecvată unor clădiri eficiente energetic, tehnologie  

de ultimă generaţie, consum redus de energie cu până la 60%. 
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Soluţii tehnice (2) 

Nr. 
crt. 

Soluţie Avantajele Dumneavoastră în urma  
implementării soluţiilor 

7 
Soluţii de micro-cogenerare, 
integrare surse regenerabile 

Producere energie electrică şi termică, costuri reduse  
cu energia electrică, autonomie energetică. 

8 
Ventilare aer cu recuperare  

de căldură 
Economie de energie termică, confort ridicat,  

parametri optimi aer. 

9 Soluţii de recuperare apă 
Amprentă ecologică redusă, utilizare optimizată  

a resursei de apă, factură redusă. 

10 
Acţionare variabilă chillere, 

pompe şi ventilatoare 
Consum redus de energie electrică, adaptare la gradul  

de ocupare şi menţinerea calităţii serviciilor.  

11 Soluţii „free cooling” 
Reducerea consumului de energie, utilizarea eficientă  

a instalaţiilor de climatizare.  

12 
Recuperare de căldură  
de la centrala termică 

Reducerea consumului de gaz metan.  



Vă mulțumim! 

 
www.nezeh.eu | www.abmee.ro 
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Engineering is seeing solutions,                                 
not finding problems! 


