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Tendințe

• Creșterea eficienței energetice a clădirilor
• Modificarea comportamentului consumatorilor către
economisirea energiei
• Preocuparea furnizorilor pentru reducerea pierderilor în
rețele
• Penetrarea tehnologiilor de producție cu înaltă eficiență
și a tehnologiilor de tip smart-city
• Preocuparea municipalităților pentru reducerea
amprentei de carbon
• Preocuparea părților interesate de a actualiza strategia
energetică pentru următorii 20-50 ani
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Provocările sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termică

• Eficiența redusă și/sau poluarea peste limite a
centralelor vechi
• Starea tehnică a rețelelor și a instalațiilor consumatorilor
• Inconsistența contorizării
• Calitatea serviciului
• Voința și capacitatea de conformare a municipalităților
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Prezentare
Antreprenor General și Integrator de Sisteme

Energie, Pasiune, Curaj
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Prezentare
Informații cheie

22

1994

5

Ani de experiență

Anul înființării

Proiecte de cogenerare

10

13

74 MWe

Companii Elsaco

Proiecte internaționale

Capacitate instalată

3 M€

13

427 MWt

Profitul brut în 2015

Birouri teritoriale în România

Capacitate instalată

117 M€

2

80+ km

Cifra de afaceri EPC în 2015

Birouri internaționale (MD, BE)

Rețele termice reabilitate

158 M€

500+

300+

Cifra de afaceri Grup în 2015

Angajați

Puncte termice modernizate
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Prezentare
Grupul de companii Elsaco
Electronic
Engineering
ESCO
Energy
Energie Verde
Solutions
Business Software

Implementare proiecte la cheie în energie, apă şi sisteme
Managementul proiectelor de cogenerare a energiei
Consultanţă, servicii şi soluţii de eficienţă energetică
Furnizare energie electrică şi servicii de sistem
Servicii de dezvoltare a proiectelor de centrale eoliene
Furnizare echipamente, sisteme şi soluţii avansate IT&C
Dezvoltare & implementare sisteme informatice de afaceri
Furnizare servicii de repartiţie a costurilor la întreţinere

I n t e r n a t i on a l

Furnizare soluții Elsaco în Republica Moldova și Ucraina
Distribuţie echipamente pentru utilităţi (apă, căldură, gaz)
Servicii turistice, hoteliere şi de recreere în timpul liber
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Prezentare
Elsaco Electronic SRL : Domenii de afaceri

Proiecte Termoenergetice

Proiecte Hidroedilitare

Proiecte Informatice

int: 2114, 2115, 2121 | d1@elsaco.com

int: 2123, 2207, 2192 | d2@elsaco.com

int: 2148, 2238, 2248 | d3@elsaco.com

Sisteme de alimentare centralizată cu
energie termică şi apă caldă
surse de producere în cogenerare
cazane de apă fierbinte/abur
centrale şi puncte termice
staţii de pompare
rețele de transport și distribuție
Centrale electrice sau termo-electrice cu
valorificarea
resurselor
regenerabile
(biomasă, biogaz, apă geotermală, vânt,
radiația solară, deșeuri municipale)
Sisteme de transfer termic și sisteme
auxiliare de măsură și control.
Tehnologii de mediu și depoluare a gazelor
de ardere în cadrul CTE existente pe
cărbune

Sisteme de alimentare cu apă și canalizare
stații de captare și de aducțiune apă
stații de tratare apă
stații de pompare
rețele de transport și distribuție apă potabilă
stații de epurare ape uzate și tratare nămol
stații de colectare și pompare ape uzate
rețele de colectare și transport ape uzate
Sisteme de irigaţii
Construcții civile și industriale
clădiri, hale, fundații, structuri metalice;
complexe
rezidențiale
și
comerciale;
instalații aferente construcțiilor; sisteme de
iluminat pentru stadioane.

Sisteme de măsură și automatizare pentru
domeniul energetic (puncte şi centrale
termice,
centrale
termo-electrice,
acumulatoare de căldură, etc), apăcanalizare (stații de pompare, rezervoare de
stocare, stații de tratare apă, stații de
epurare ape uzate, noduri rețele, etc) și
industrie
Sisteme AMR / AMI de colectare și
management date contoare pentru companii
de utilități și întreprinderi
Sisteme informatice de proces SCADA &
DCS pentru camere de control /
dispecerate (panouri RTU & PLC, servere,
stații PC, reţele de comunicații, software)
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Prezentare
Elsaco Electronic SRL : Activităţi

•

În calitate de antreprenor sau subantreprenor, asigurăm managementul proiectelor, ingineria şi
proiectarea construcțiilor, instalațiilor şi sistemelor, fabricarea furniturilor electrice, mecanice şi AMC,
furnizarea echipamentelor, prestarea serviciilor de specialitate (inspecţii, teste funcţionale, teste de
garanţie, instruire personal, recepţii) și execuția tuturor categoriilor de lucrări (construţii, montaj,
instalaţii mecanice, electrice şi de automatizări), pentru realizarea la cheie a obiectelor de investiții
din domeniul energiei, apei și infrastructurii.

•

Activitățile de management, proiectare, fabricaţie și execuție ale companiei sunt certificate de către
SRAC/IQNET (managementul calității, mediului, sănătății şi securității muncii, responsabilității sociale,
securității informației și energiei), ANRE (instalații electrice și instalații de gaz), ISCIR (instalații sub
presiune), INSEMEX (lucrări în medii potențial explozibile), ISU (sisteme detecție incendiu), IGPR
(sisteme anti-efracție).

•

În cadrul proiectelor internaționale colaborăm cu parteneri locali capabili și specializați în proiectareconstrucții

Înapoi la Index

Prezentare
Principalele Referințe de Proiecte Energetice (2011 – 2016)
Perioadă

Valoare

Denumire client şi contract

2011 – 2013

14,200,000 €

Primăria Municipiului Botoșani (beneficiar Modern Calor SA)
Implementare sursa CHP la CET Botoşani – 2xGE 4.4MWe/4MWt + 2xHWB 52MWt (POSM 3.1)

2011 – 2013

12,400,000 €

Primăria Municipiului Botoșani (beneficiar Modern Calor SA)
Implementare reţele termice de transport şi distribuţie în municipiul Botoşani (POSM 3.1)

2013 – 2015

7,300,000 €

2011 – 2015

18,800,000 €

Primăria Municipiului Bacău (beneficiar Thermoenergy Group SA)
Implementare sursa CHP la CET Bacău – GT 7.5MWe, ST 3.6MWe, HRSG 14MWt (POSM 3.1)

2014 – 2016*

10,000,000 €

Primăria Municipiului Bacău (beneficiar Thermoenergy Group SA)
Implementare rețele și puncte termice în municipiul Bacău (POSM 3.1) – membru asociat în JV

2014 – 2016*

21,700,000 €

Primăria Municipiului Iași (beneficiar concesionar Veolia Energie Iași SA)
Implementare instalație de desulfurare a gazelor de ardere la CET 2 Iași, Holboca (POSM 3.1)

2013 – 2015

3,400,000 €

2014 – 2016*

55,000,000 €

2014 – 2015

7,200,000 €

Chimcomplex SA Borzești, Onești (BC)
Realizare centrală termo-electrică în cogenerare (CHP) – GT 7.8MWe & HRSG 11.7MWt

2014 – 2015

3,655,238 €

RADET București
Finalizarea automatizărilor la 104 puncte termice în municipiul București (EP, CF, TA, RV, RP)

Primăria Municipiului Focșani (beneficiar Enet SA)
Implementare reţele termice de distribuţie şi puncte termice în municipiul Focşani (POSM 3.1)

Primăria Municipiului Iași (beneficiar concesionar Veolia Energie Iași SA)
Implementare rețele termice în municipiul Iași (POSM 3.1) – membru asociat în JV
Primăria Municipiului Oradea (beneficiar Termoficare Oradea SA)
Implementare sursa CHP la CET Oradea – ciclu simplu GT 45MWe/50MWt (POSM 3.1)
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Prezentare
Conceptul nostru de Antreprenoriat
• Realizarea proiectelor cu preocuparea pentru:
– Asigurarea calității
– Garantarea performanțelor
– Respectarea termenelor
– Încadrarea în bugetul investițional
– Respectarea cerințelor angajatorului și limitelor de proiect convenite

• Aplicarea condițiilor de contract FIDIC pentru transparență, trasabilitate și
conformitate
• Propunerea pentru personal competent pe tot lanțul valoric – concept,
proiectare, procurare, execuție, teste, punere în funcțiune, garanție
• Preocupare pentru identificarea de soluții integratoare în scopul optimizării
proceselor tehnologice sau de business
• Aplicarea unui sistem de management al proiectelor în concordanță cu ghidurile
practice recunoscute, permanent adaptiv prin asimilarea lecțiilor învățate din
proiectele implementate
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Soluții inovative oferite pe întreg lanțul,
de la producător la consumator

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrale de cogenerare de înaltă eficiență
Acumulatoare de căldură pentru centrale de cogenerare moderne
Cazane de apă fierbinte și instalații de ardere
Rețele și Puncte termice inteligente
Contorizare performantă la consumatori
Distribuție orizontală la consumatori
Conducerea și monitorizarea automată a proceselor tehnologice
Achiziția și prelucrarea automată a datelor de proces
Gestiunea transparentă a afacerii în domeniul utilităților
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Instalații de cogenerare de înaltă eficiență (1)
• Utilizează de regulă turbine cu gaz în ciclu simplu sau combinat cu turbină de abur,
sau motoare cu gaz.
• Permit o eficiență globală a utilizării combustibilului de 80 ... 90%
• Pot asigura o flexibilitate operațională adecvată la cerere variabilă de consum.
Anumite sisteme pot funcționa cu randament ridicat chiar și la sarcini parțiale,
într-un domeniu larg de operare începând de la 30%.
• Adaptate pentru funcționare conformă cu cerințe de mediu din ce în ce mai severe
– Emisii NOx < 50 100 mg/Nm3
– Emisii CO < 100 mg/Nm3
• Configurare în funcție de tipul de aplicație (district heating, individual power plant,
peak load, greenhouse, etc.)
• Anumite sisteme permit timpi de pornire mici (5 ... 10 minute) pentru capacitățile
multiple utilizate în regim variabil
• Tehnologii mature cu disponibilitate mare garantată, de regulă peste 92 ... 95%,
respectiv cu reguli de mentenanță clar definite
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Instalații de cogenerare de înaltă eficiență (2) – producere
Motoare cu Gaze (GE)

Turbine cu Gaze (GT)
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Instalații de cogenerare de înaltă eficiență (4)
Electricitate

Electricitate

33 %

Gaz
Natural

Gaze ardere
512˚C

100 %

49 %

Gaz
Natural

Gaze ardere
320˚C

Abur și/sau
Apă Caldă

14 %

100 %

Turbină
cu Gaze

47 %

Abur și
Apă Caldă

Motor
cu Gaze

Apă Caldă 40 - 88 ˚C

17 %

Recuperator
Căldură

Dacă

Dacă

Cererea de căldură
este mai mare

Cererea de electricitate
este mai mare

decât cea de electricitate

decât cea de căldură

 Turbină cu Gaze

 Motor cu Gaze
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Instalații de cogenerare de înaltă eficiență (5)
Conceptul de cogenerare descentralizată (locală) este soluția pentru viitor atât pentru aglomerări urbane de
dimensiuni mici cât și pentru orașe mari, avantajele fiind:
–

Eliminarea pierderilor din liniile de transmisie a energiei electrice

–

Transportul/distribuția energiei termice pe distanțe mai scurte, cu control mai bun al pierderilor și eficiențe mai mari

–

Înlocuirea sistemelor tradiționale vechi de producere apă caldă / agent termic, de capacitate mare, ineficiente

Comunități
mici/medii

Centralizat

De-centralizat

(Generare traditională)

Cogenerare

Înainte

După

Comunități
mici/medii
Cazan vechi

Cazan vechi
CHP

Oraș
mare
Alimentare
cu energie
insuficientă
și instabilă /
eficiență
scăzută

CET mare vechi

Alimentare cu
energie stabilă
și adecvată /
eficiență înaltă

CHP Linii transmisie scurte
= pierderi mici

Oraș
mare

CHP

CHP

CHP

Linii transmisie lungi = pierderi mari
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Sursă: CHP Oradea, 2016

Acumulatorul de căldură (1)

Acumularea energiei termice:
• retragerea de la consum a unei cantități
de energie pentru utilizare ulterioară.
• permite îmbunătățirea economiei
centralei și a răspunsului la solicitări
variabile.

Rolul principal în centralele de cogenerare:
• decuplarea producției de electricitate de
cea de căldură.
Funcții:
•
•
•
•

Acumulare pe termen scurt
Vas de expansiune
Rezervor pentru situații de urgență
Rezervor pentru apa de adaos

CHP Oradea
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Acumulatorul de căldură (2)
Acumulatoarele (cvasi)atmosferice sunt cele
mai utilizate pentru aplicații în termoficare.
Construcție:

CHP Oradea

• Cilindru metalic cu acoperiș ușor conic sau
bombat
• Izolație termică

• Protecție anticorozivă

Echipare:
• Elemente de siguranță pentru personal
• Instrumentație temperatură, nivel, presiune sub
acoperiș, debite încărcare/descărcare
• Alimentare cu abur saturat de joasă presiune
pentru deaerarea spațiului de sub acoperiș
• Sisteme de pompare pentru
încărcare/descărcare și protecție îngheț
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Acumulatorul de căldură (3)

Funcționare:
• Încărcare - introducerea apei calde prin
difuzorul superior, extragerea apei reci prin cel
inferior
• Descărcare – inversarea procesului
Separare în funcție de temperatură:
• Stratul de separație (termoclina) se formează
între volumele de apă caldă și rece ca urmare a
conducției termice și amestecului
Condiție de reglaj:
• Nivel constant
Condiție de oprire:
• Temperatura fluidului extras

Sursa: Ramboll, 2012
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Acumulatorul de căldură (4)

Moduri de operare:
1,2

q/qimax

1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

h/hmax

Preț energie electrică
1
0,8

p/pmax

1. Încărcare/descărcare ciclică în funcție de
perioada de vârf.
2. Stocarea surplusului de energie produsă de
sistemul de cogenerare.
3. Înmagazinarea căldurii în acumulator înainte de
oprirea programată sau scăderea cererii de
căldură.
4. Reumplerea reţelei de termoficare în cazul unei
situații de avarie și controlul suprapresiunii în
rețea.
5. Protecția la îngheț pe perioada de
nefuncționare a acumulatorului în timpul
sezonului rece.

Energie termică

0,6
0,4
0,2
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

h/hmax
Sursa: Elsaco ESCO, 2016
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De ce este necesar un acumulator de căldură în cadrul SACET
1. Dimensionat corespunzător d.p.d.v. al capacității / autonomiei, acumulatorul de
căldură permite decuplarea producției de electricitate de cea a energiei
termice, făcând posibilă astfel producerea la cerere a energiei la sarcina
maximă a capacității instalate, în scopul maximizării veniturilor din vânzarea de
electricitate (se produce electricitate la momentele când prețul de vânzare pe
piață este mai mare), fără a afecta programul de livrare a energiei termice
către sistemul de transport și distribuție (SACET).
2. Stocarea energiei termice permite adaptarea rapidă la variațiile cererii de
furnizare a agentului termic către SACET, independent de producerea de
energie electrică.
3. Maximizează eficiența globală de producere a energiei în extra-sezonul de
încălzire.
4. Poate juca roluri multiple în cadrul unui SACET integrat, de vas de
expansiune, rezervor pentru situații de urgență, rezervor pentru apa de adaos.
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Cazane de apă fierbinte și instalații de ardere
Aplicații:

Inginerie și
Proiectare
Procurare și
Fabricaţie
Instalare
Teste incl. FATSAT
Manuale O&M
PIF
Servicii PostVânzare

• Cazane cu ardere pe gaz natural și/sau
combustibil alternativ (CLU) pentru
producerea apei fierbinți necesare în
sistemele de încălzire centralizată

Caracteristici:
• 40...116 MWt

• Eficiențe > 95%

Parteneri/Furnizori:
• Părți sub presiune: Ekol, ș.a.
• Arzătoare și sistem de management al
arderii: Saacke, Weishaupt, M&S, ș.a.
• Sisteme electrice, reglare și de control:
Rockwell, Siemens, Schneider, ABB

Referințe:
•

CET Oradea

•

CET Botoșani 2 x 52 MWt

2 x 116 MWt

Sursa: Ekol spol s.r.o.

Înapoi la Index

ÎNCĂLZIRE URBANĂ EFICIENTĂ
Sisteme eficiente de pompare
Aplicații:
• Circulația apei fierbinți în sistemele de producere și
distribuție a energiei termice

CHP Oradea

• Ridicarea presiunii în sistemele de transport energie
termică pentru SACET-uri cu diferențe mari de nivel
• Încărcarea / descărcarea rezervoarelor de stocare a apei
/ agentului termic

• Producerea apei tehnologice prin extragere din puțuri
captare

Caracteristici:
• Orice date de proces necesare (debite, temperaturi,
presiuni)
• Eficiențe electrice > 95%
• Eficiențe hidraulice > 80-85%

Parteneri/Furnizori:
• Electropompe: Wilo, KSB, Grundfos
• Sisteme electrice, reglare și de control: Rockwell,
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Referințe CHP, inclusiv TG, MG, CR, TA, AC, EPP, CAF, CAB

CET Botoșani
14.2M€

CHP Botoșani

CHP Bacău

CHP Oradea

EPC

– 2 x MG

8.8 MWe

– 2 x CRAF

8 MWt

– 2 x CAF

52 MWt

CET Bacău
18.8M€

EPC

– 1 x TG

7.8 MWe

– 1 x CRAB

14 MWt

– 1 x TA

3.4 MWe

CET Oradea
55M€

EPC

2011-2013

2011-2016

2014-2016
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Soluții pentru curățirea gazelor de ardere (SOx, NOx, pulberi)
1 – Siloz reactiv
2 – Reactor desulfurare
3 – Filtru desprafuire

1

2

Avantaje CIRCOCLEAN®
 Consum de apă moderat
 Consum energie mic
 Spațiu ocupat restrâns

CIRCOCLEAN®
CFB FGD

3

CFB

APC

EfW

Circulating
Fluidised
Bed

Air
Pollution
Control

Energy
from
Waste

Cazane cu Pat Fluidizat Desulfurare Umedă g.a. Valorificare Energetică
Circulant sub Presiune Desulfurare Uscată g.a. Deșeuri Municipale
Air cooled
condenser
Purified
Flue gas
Turbine

Circoclean®

 Fără ape uzate
 Fără reîncălzire gaze
ardere
 Grad înalt de desulfurare
 Cost de investiție atractiv

Vertical
type boiler
Waste

Hydrated
Lime & AC

Combustion air

Grate
Silo

Ash

Sursa: Doosan Lentjes GmbH

Inginerie și Proiectare
Procurare și
Fabricaţie
Instalare
Teste incl. FAT și
SAT
Manuale O&M

Stack
Fabric filter

FGD Rugeley, UK, 2 x 500 MW

Residue

FGD Paiton, Indonesia, 2x660MW

Incinerator WtE
cu tehnologie
Circoclean® CFB
FGD

FGD Iași, Romania, 2 x 300 MWt
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Referință :: Instalație de desulfurare gaze ardere la CET II Iași (1)
• Angajator: Primăria Municipiului Iași
• Beneficiar: Veolia Energie Iași SA (concesionar)
• Antreprenor: Elsaco Electronic SRL (Lider JV)

• Valoare Proiect: 21,000,000 €
• Durată: 2014-2016 (finalizare înainte de termen)
• Partener Tehnologie FGD: Doosan Lentjes GmbH
• Configurație FGD:
– Reactor CFB FGD (dry)
– Silozuri (var stins, var hidratat, produs desulfurare)
– Filtru cu saci și curățire prin impulsuri
– Ventilator evacuare gaze de ardere curățite
– Cameră electrică și de control

– Conexiune pentru integrare în sistemul SCADA al
operatorului

• Performanțe FGD:
– SO2 < 50 mg/Nm3
– Pulberi < 20 mg/Nm3
Înapoi la Index
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Referință :: Instalație de desulfurare gaze ardere la CET II Iași (2)
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Referință :: CHP Botoșani (Modern Calor SA) (1)
• Program: POS Mediu, Axa 3, DMI 3.1
• Angajator: Primăria Municipiului Botoșani
• Beneficiar: Modern Calor SA

• Antreprenor: Elsaco Electronic SRL (Lider JV)
• Valoare Proiect: 14,200,000 €
• Durată: 07.2011 – 12.2013
• Configurație implementată:

– 2 x MG 4.4 MWe tip GE J624
– 2 x CRAF 3.9 MWt
– 2 x CAF 52 MWt, 1 x CAB 12tph 8bar
– STCA, SEAU, Degazoare

– SE, Trafo, SCADA/DCS
• Performanțe:
– Eficiență globală: 87% CHP și 96% CAF
– Reducere 29% costuri cu energia și apa
– Creșterea calității serviciilor
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Referință :: CHP Botoșani (Modern Calor SA) (2)
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Referință :: CHP Oradea (Termoficare Oradea SA) (1)
• Program: POS Mediu, Axa 3, DMI 3.1
• Angajator: Primăria Municipiului Oradea
• Beneficiar: Termoficare/Electrocentrale
Oradea
• Antreprenor: Elsaco Engineering SRL (Lider
JV)
• Valoare Proiect: 55,000,000 €

• Durată: 07.2014 – 05.2016
• Configurație implementată:
– 1 x TG 45 MWe tip GE LM6000
– 1 x CRAF 50 MWt

– 1 x AC 8500m3 350MWh
– 2 x CAF 116 MWt, 2 x CAB 14tph 12bar
– STCA, SEAU, Degazoare
– SE, Trafo, SCADA/DCS

• Performanțe:
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Faza de Inginerie și Proiectare
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Faza de construire
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Faza de fabricație în șantier
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Montarea cazanelor de apă fierbinte și a coșurilor
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Montarea turbinei cu gaze și ridicarea clădirii
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Faza de teste și punere în funcțiune
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
• Faza de configurări, teste și probe
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
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Primăria Municipiului Oradea (Termoficare Oradea SA)
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Rețele și puncte termice inteligente
• Soluții cu conducte din oțel preizolate dotate cu elemente pentru
localizarea defectelor și transmiterea informațiilor la dispeceratul central al
operatorului
• Soluții cu conducte din polibutilenă preizolate pentru rețele de distribuție cu
temperatura maximă de 95˚C și presiunea maximă de 8 bar
– comparativ cu țevile metalice: mentenanță zero, pierderi reduse, nu sunt necesare lire
de dilatație și coturi, lungimea conductelor se reduce, diametre efectiv necesare mai
mici datorită rugozității reduse, material ecologic reciclabil, durată de viață de minim 50
ani, costuri cu montajul mai reduse (viteză de montaj de 3-4 ori mai mare), garanție 10
ani pentru defecte de fabricație,

• Soluții pentru puncte și module termice complet automatizate, cu diverse
opțiuni de comunicație pentru integrare în sisteme de supraveghere și
conducere SCADA din dispeceratul central al operatorului de termoficare
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Puncte termice, module și sisteme automate de transfer termic

Consultanţă
Inginerie
Proiectare
Fabricaţie
Instalare
Teste FAT & SAT
Instruire
Manuale O&M
PIF
Servicii Post-Vânzare
Referințe PT/MT/ME: Drobeta – Bacău – Focșani – Botoșani – Suceava – Craiova – Rădăuți – Tg.Mureș – Constanța
– Brad
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Rețele termice de transport și distribuție & Sisteme
supraveghere

Inginerie
Proiectare
Procurare
Instalare
Teste SAT
PIF
Servicii Post-Vânzare
Referințe RT/RD : Botoșani – Bacău – Focșani – Iași – Suceava – Craiova – Brașov – Rădăuți
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Referințe :: Rețele și Puncte Termice – POS Mediu (1)
• Program: POS Mediu, Axa 3, DMI 3.1
• Angajator: Primăriile Municipiilor
• Beneficiari: Companiile locale de
termoficare
• Valoare și Durată Proiecte:
–
–
–
–

Botoșani:
Bacău:
Focșani:
Iași:

12,400,000 €
10,000,000 €
7,300,000 €
3,400,000 €

2011 –
2014 –
2013 –
2014 –

2013
2016
2015
2015

• Lungimea traseelor de conducte: 40+ km
• Caracteristici principale:
–
–
–
–

Conducte preizolate DN50 ... DN500 PN16/25
Cămine și vane de izolare/secționare
Sisteme de monitorizare a scurgerilor
Puncte termice automatizate de diverse
capacități
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Referințe :: Rețele și Puncte Termice – POS Mediu (2) – Bacău
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POS Mediu 2011-2015 :: Contracte cu participare Elsaco
SMIS

Regiune

Județ

Investitor/Beneficiar

24752

NE

Botoșani

16948
16879
31570
17103
16828
37836

NE
NE
SE
NV
V
SV

TOTAL AP3

Bacău
Iași
Vrancea
Bihor
Timiș
Vâlcea

Valoare Proiect

Contracte Elsaco

Primăria Botoșani
Modern Calor SA

184,684,270 L
41,649,025 €

119,409,905 L

Primăria Bacău
ThermoEnergy Group SA

294,191,607 L
66,344,543 €

Primăria Iași
Veolia Energie Iași SA

296,264,548 L
66,812,022 €

Primăria Focșani
Enet SA

149,453,309 L
33,703,924 €

Primăria Oradea
Termoficare Oradea SA

392,824,001 L
88,587,601 €

Primăria Timișoara
Colterm SA

254,081,484 L
57,299,119 €

CET Govora SA

297,106,839 L
67,001,971 €

POS CCE
Primăria Rm.Vâlcea 4.1.1/4.2.1
1,394,562,309 Lei
314,494,353 €

1,868,606,058 L
421,398,204 €

2 contracte CHP & RT

118,760,872 L
2 contracte CHP & RT

107,255,381 L
2 contracte FGD & RT

32,690,000 L
1 contract RT+PT

242,588,752 L
1 contract CHP

698,447,467 lei
8 contracte SACET

Obiectiv: Reabilitarea sistemelor centralizate de termoficare din municipiile
orașelor Botoșani, Bacău, Iași, Focșani, Oradea, Timișoara și Rm. Vâlcea pentru
perioada 2009-2028 în vederea conformării la normele de protecţia mediului
privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu
Înapoi la Index
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POS Mediu 2011-2015 :: Cotă Participare Elsaco

1,394,562,309 lei
(sumă contractată)

POS
Mediu
3.1

486,659,593
69.69%
4 contracte

698,447,467 lei
50.1%
8 contracte

POS CCE
4.1.1/4.2.1

Alții
Ctr. cu Elsaco
Surse+FGD
Rețele+PT

211,787,874
30.31%
4 contracte
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Soluții integrate de contorizare performantă, din 1995
• Activitate cu tradiție pentru Elsaco, în calitate de partener ITRON,
producător de contoare pentru toate tipurile de utilități – energie termică,
apă caldă, apă, gaz, electricitate
• Cercetare-dezvoltare continuă într-un domeniu strategic pentru Grup:
software, sistemele de achiziție date și citire automată a contoarelor de
utilități
• Produse software și hardware proprii, dedicate colectării datelor de la
contoare și prelucrării automate, în scop contractual (facturare), bilanțier
(monitorizare pierderi) și de gestionare a parcului de contoare

W

H

G

E
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Soluții integrate de contorizare performantă
• Contoare de energie termică și apă
caldă pentru decontare sau măsurări
interne, precise și fiabile
• Contoare de utilități pentru măsurarea
altor consumuri (apă, gaz, electricitate,
abur)
• Interfețe de comunicație multi-system,
sigure și performante
• Servicii de proiectare, fabricare și
instalare a sistemelor de măsură,
achiziție și prelucrare
• Servicii de consultanță și gestionare a
parcului de contoare oferite companiilor
de utilități
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Distribuția căldurii și apei calde pe orizontală în blocurile de
locuit
• Crește eficiența sistemului de alimentare cu căldură și apă caldă
• Permite reglarea individuală a confortului termic dorit în apartamentele
blocurilor, inclusiv închiderea căldurii atunci când este necesar, prin
instalarea unor robineți termostatați pe calorifere și folosirea unor
termostate de cameră.
• Asigură apa caldă necesară la temperatura dorită, reglabilă
• Permite stabilirea relațiilor contractuale direct cu abonații, prin instalarea
unei cutii de contorizare individuale la fiecare apartament
• Abonatul plătește exact cât consumă, fiind independent de ceilalți vecini
• Costuri lunare în general mai mici față de sistemul clasic centralizat cu
distribuție pe verticală
• Operatorul de termoficare poate opri individual furnizarea serviciului către
abonații rău-platnici.
Susținem înlocuirea instalațiilor vechi din blocuri cu instalații noi pentru asigurarea distribuției
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Soluții pentru distribuția ET pe orizontală în blocurile de locuit
• Cutii de contorizare a căldurii și apei calde,
personalizate pentru soluția adoptată de
operatorul de termoficare, cu multiple opțiuni
de comunicație la distanță
• Termostate și robineți de reglaj
• Module sau puncte termice pentru scară de
bloc
• Module termice pentru apartamente
(înlocuire centrale de apartament pe gaz)
• Gateway-uri pentru colectarea și
transmiterea datelor la dispecer în scopul
monitorizării, facturării și managementului
• Servicii și soluții pentru echilibrarea hidraulică
a rețelelor de distribuție în blocuri
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Soluții informatice dedicate companiilor de termoficare/utilități
• Sisteme AMR/AMI pentru colectarea și managementul contoarelor
• Sisteme SCADA pentru supervizarea și conducerea proceselor
termoenergetice
• Sisteme informatice ERP pentru producție, facturare și managementul
business-ului operatorilor de utilități (termoficare, apă, altele)
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Citirea automată a contoarelor (AMR/AMI)
• Experiență dovedită în dezvoltarea de aplicații de achiziție a datelor
specifice contoarelor de căldură și utilități folosite fie în scop comercial
(facturare) fie în scopul măsurării consumurilor / producției (monitorizare)
• Soluții și sisteme adaptate diverselor nevoi ale operatorilor de utilități
– Sisteme cu citire fixă, prin intermediul unor rețele de date bazate pe fir sau transmisie
radio

– Sisteme cu citire mobilă, prin intermediul unor terminale portabile dedicate.

• Platformă software matură (EMMSYS) ce înglobează experiența multor
operatori de utilități, atât din România cât și din alte țări ale lumii
• Capabilitate de integrare a majorității sistemelor de contorizare existente pe
piață
• Utilizarea diverselor protocoale de comunicație și de aplicație în scopul
integrării și personalizării soluțiilor oferite clienților
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Sisteme și soluții de citire mobilă a contoarelor (Emmsys Mobile)

A

T

G

E

Wireless AnyQuest
RF 433 MHz
Radian
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Sisteme și soluții de citire fixă a contoarelor prin rețele radio
A

T

G

E

Wireless EverBlu
RF Mesh 433/868 MHz
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Sisteme și soluții de citire fixă a contoarelor prin rețele radio
A

T

G

E

Wireless M-Bus
OMS RF 868 MHz

EN 13757
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Sisteme și soluții de citire fixă a contoarelor prin rețele M-Bus

A

T

G

E

Wired M-Bus
EN-13757
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Citirea automată a contoarelor :: Elsaco EMMSYS (1)
• Platformă software disponibilă atât în versiune desktop cât și
ca serviciu WEB, dedicată pentru colectarea automată,
monitorizarea, gestiunea și analiza consumurilor înregistrate
de parcul de contoare de utilități al companiei de utilități sau
al întreprinderii
• Permite comunicații de date prin intermediul mai multor
protocoale și interfețe specifice: M-Bus, Wireless M-Bus,
Radian, Modbus, etc.
• Gestionează structuri complexe ale rețelelor de citire a
contoarelor, fixe sau mobile, cu organizare arborescentă liber
definibilă
• Permite analiza datelor și vizualizarea sub formă de tabele,
diagrame, histograme, sau pe hărți geografice, cu alegerea
perioadei de analiză și a grupului de contoare dorite.
• Permite semnalizarea personalului operativ privind alarmele
înregistrate de contoare și stabilirea unei politici de alarmare
liber definibilă
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Citirea automată a contoarelor :: Elsaco EMMSYS (2) Beneficii
• Integrează practic majoritatea contoarelor
existente pe piață
• Orientat către rețele de contoare multi-utilități
• Citire automată fără intervenția factorului uman
• Procesează volume mari de date
• Grupează logic și flexibil contoarele
• Ușurință în utilizare
• Facilități avansate de analiză, alarmare, raportare și
export date
• Realizează statistici privind consumurile
• Reduce costurile de citire
• Elimină erorile umane din procesul de citire
neautomatizat
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Referințe 2010-2016 :: Soluții integrate de contorizare
performantă
• Arad
~4000 căldură
2012-2013
Emmsys RF Mobile
• Galați
~5000 căldură
2014-2017* Emmsys RF Mobile
• Oradea
~5000i căldură
2015-2016* Emmsys M-Bus
Advanced
• Drobeta
400+ căldură
2014-2015
(Emmsys M-Bus)
• Bacău
400+ căldură
2014-2016
Emmsys M-Bus
• Focșani
300+ căldură
2013-2015
Emmsys M-Bus
• Constanța 1044ap căldură, apă 2010-2013
Emmsys M-Bus @ 28
CT.blocuri
• Cluj
*** apă, sectorizare
2011 Emmsys GPRS
• Cahul
***
apă
2013 SCADA + EverBlu RF
• Pearl Qatar30,000 răcire și apă 2007-2011
Emmsys M-Bus Advanced
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Automatizarea, conducerea și monitorizarea proceselor (SCADA)
• Experiență dovedită în dezvoltarea de aplicații de operare și control
asistată de automate programabile și tehnica de calcul PC în domeniul
proceselor termo-energetice și în general pentru industria utilităților sau
întreprinderi:
– Centrale termo-electrice, puncte și centrale termice, sisteme individuale de distribuție
– Stații de tratare sau epurare apă, stații de pompare, sisteme de stocare și distribuție

– Instalații de depoluare a gazelor de ardere

• Set de cunoștințe bogat în integrarea diverselor soluții existente pe piață:
Rockwell (Allen-Bradley), Siemens, Schneider Electric, Iconics, ș.a.
• Personalizarea platformelor hardware și software și proiectarea soluțiilor
după necesitățile clientului
• Personal experimentat cu cunoașterea aprofundată a proceselor
• Preocupare pentru implementarea strategiilor operaționale eficiente
• Structură de business și echipe proprii pentru dezvoltarea proiectelor
informatice de proces
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Referințe CET : Oradea – Botoșani – Bacău – Iași – Onești – Tg.Mureș
Referințe SACET : Botoșani – București – Suceava – Craiova – Rădăuți – Constanța – Tg. Mureș - Miercurea Ciuc – Drobeta – Timișoara – Brăila –
Vaslui – Cluj
Referințe SEAU/STAP/SP/RAC : Drobeta – Bistrița – Zimnicea – Siriu (BZ) – Vatra Dornei – Suceava – Valea de Pești (HD) – Nehoiu (BZ) –
Botoșani
Referințe SMID : Tg.Mureș – Giurgiu – Zalău

Inginerie – Proiectare – Fabricaţie – FAT – Instalare –
SAT – Instruire – Manuale O&M – PIF – Servicii PostVânzare

Tablouri Electrice și de Automatizare

Electronic

Referințe SCADA/DCS : Botoșani – Bacău – Oradea – Iași – Drobeta – Suceava
– București – Craiova – Rădăuți – Tg.Mureș – Constanța – Cluj – Buzău – Brăila
– M.Ciuc

Inginerie – Proiectare – Dezvoltare – Analiză &
Testare – Instalare & Configurare On-site – Teste &
SAT – Manuale O&M – Instruire & Asistență
Tehnică – PIF – Servicii Post-Vânzare

Sisteme Informatice de Proces (SCADA/DCS)

Electronic

ÎNCĂLZIRE URBANĂ EFICIENTĂ
Referințe :: Sistem DCS CHP Oradea (2016)
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Referințe :: Automatizarea, conducerea și monitorizarea
proceselor
• Sisteme de control distribuit (DCS) pentru conducerea centralelor termoelectrice (CHP): ex: Botoșani, Bacău, Onești, Oradea
• Sisteme de automatizare și control (SCADA) pentru supravegherea și
managementul punctelor/centralelor și rețelelor termice: ex: Craiova,
Suceava, Drobeta, Botoșani, Bacău, București, Rădăuți, Buzău, Brăila, Târgu
Mureș, ș.a.
• Dispecerate regionale și de control al calității serviciului:
ex: Miercurea Ciuc, Florești (MD)
• Camere de control pentru stații de tratare a apei și apelor uzate:
ex: Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei
• Dispecerate zonale sau centrale de monitorizare și control al sistemelor de
producere și distribuție a apei: ex: Oradea, Drobeta, Buzău, Cluj
• Dispecerate de supraveghere video și control al traficului de autovehicule:
ex: Gura Humorului, Vaslui
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Business Software

Managementul afacerilor cu căldură :: Elsaco ACE (1)

Consultanţă
Proiectare & Dezvoltare
Analiză & Teste
Implementare
Instruire & Suport
Mentenanţă
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Managementul afacerilor cu căldură :: Elsaco ACE (2)
• Soluție software integrată dedicată companiilor de utilități pentru
simplificarea și mai buna organizare a activităților zilnice cu privire la:
–
–
–
–
–
–
–
–

Managementul contractelor
Managementul parcului de contoare și al mentenanței
Managementul citirilor de contoare
Managementul calculelor de consum și validării datelor pentru facturare
Facturarea consumurilor către abonați/clienți
Managementul pierderilor
Managementul conturilor și procedurilor legale
Managementul suportului pentru clienți și accesul acestora prin internet

• Beneficiile sistemului informatic Elsaco ACE:
– Managerii companiilor de utilități și angajații sunt aprovizionați cu informații utile și
precise în timp real privind afacerea cu vânzarea utilităților
– Clienții abonați au acces la situația financiară, la citirile contoarelor și pot plăti online
– Permite auditul activităților din partea autorităților (locale, guvernamentale)
– Crește productivitatea angajaților, reduce costurile, îmbunătățește controlul prin faptul
că facilitează luarea unor decizii rapide de către echipa de conducere cu privire la
Înapoi la Index
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Managementul afacerilor cu căldură :: Elsaco ACE (3)
• Soluție WEB bazată pe un server cu bază
de date SQL
• Nu necesită instalări pe stațiile PC de
lucru din organizația companiei de utilități
• Abonații pot accesa contul lor prin
internet
• Sistem integrat, flexibil și scalabil,
construit din mai multe module software
interconectate, cu posibilitatea de a
implementat etapizat
• Sistem ușor de utilizat, proiectat în lb.
română
• Sistem care permite automatizarea
proceselor de afaceri și introduce
disciplina în cadrul activităților
manageriale și operaționale
• Sistem actualizat automat și menținut
permanent activ
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Managementul afacerilor cu căldură :: Elsaco ACE (4)
• Modul ACE dezvoltat în baza experienței cumulate în
decurs de 10 ani în domeniul aplicațiilor dedicate
managementului afacerilor în industria de utilități

Tablou de Bord

• Oferă echipei de conducere a companiei informațiile de
sinteză necesare în deciziile operaționale și analizele
privind modul de desfășurare a activităților curente
• Acces în timp real, rapid și selectiv la toți indicatorii
tehnici, economici, valorici și cantitativi – suportul real
pentru luarea deciziilor și stabilirea obiectivelor în
companie
• Posibilitate de acces de pe orice dispozitiv PC (desktop,
laptop, tabletă, smartphone) conectat la
internet/intranet, indiferent de sistemul de operare
• Informare asupra punctelor critice sau de alarmă,
sensului de evoluție în raport cu valorile referințelor
stabilite
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Referințe :: Managementul afacerilor cu căldură și alte utilități
• Elsaco ELITIS/ACE :: Producție, facturare și management abonați
– RADET București
– Termoficare Oradea SA
– Modern Calor SA Botoșani
– Ecoterm SA Făgăraș
– Termica SA Vaslui
– E-Star Energy SA Gheorghieni
– SPAET Drobeta Turnu Severin
– RAM Buzău
– RADET Constanța
– Thermonet SA Suceava
– Compania Apa SA Buzău
– Aquavas SA Vaslui
– Nova Apa Serv SA Botoșani
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Soluții informatice :: Securitatea cibernetică a companiilor de
utilități (Elsaco CSS)
• Aplicațiile antivirus nu mai sunt suficiente astăzi, când
atacurile cibernetice se îndreaptă spre afaceri inclusiv
din domeniul energetic/utilități (exemplu recent: Ucraina)
• Oferim soluții de cyber-security bazate pe produse de
top (Check Point, Cisco, Acunetix, Fortinet, Sophos,
Plixer, Palo Alto, ș.a.) pentru securitatea avansată a
informațiilor din centrele de date, sistemele ERP și
dispeceratele SCADA.
• Expertiză deosebită în
– analiza și evaluarea stării curente a sistemelor IT de
securitate
– analiza vulnerabilităților
– alegerea soluției optime de securitate cibernetică cu
alinierea la standardele internaționale
– realizarea de audituri periodice și teste de penetrare în
vederea optimizării și păstrării nivelului de securitate
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Soluții informatice :: Modelarea și vizualizarea geografică a
informațiilor specifice companiilor de utilități
• Scanare terestră urbană pentru realizarea de hărți de
rețele de termoficare și inventarierea obiectelor
componente
• Analiză termografică și monitorizarea calității
lucrărilor executate
• Aplicații software GIS pentru vizualizarea informațiilor
de interes pentru companie (tehnologice, de business,
mișcare personal în teren) și managementul eficient al
resurselor
• Avantajele modelării rețelelor în format geografic:
– Acces rapid la elementele rețelei
– Reducerea numărului de vizite în teren
– Identificarea zonelor cu probleme și planificarea eficientă a
intervențiilor
– Calcule precise de rețea
– Planificarea mai ușoară a investițiilor
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Soluții informatice :: Conectivitate industrială

Elsaco ESCO oferă integratorilor
de sisteme, producătorilor OEM și
clienților produse software
dedicate conectivității datelor
industriale bazate pe standardul
OPC, potrivite pentru majoritatea
producătorilor de sisteme de
automatizare.
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Alte Servicii dedicate operatorilor de termoficare
• Furnizarea de energie electrică prin intermediul mai multor tipuri de
contracte
– Reducerea costurilor cu achiziția energiei

– Prognozarea consumurilor de energie
– Eficientizarea proceselor în vederea reducerii costurilor cu energia, prin realizarea de măsurători
și determinări ale curbei de consum, realizarea de audituri energetice
– Echilibrarea dinamică a consumului de energie prin intermediul PRE (Elsaco Esco)

• Consultanță pentru realizarea studiilor de soluție și de fezabilitate,
strategiilor de dezvoltare, diagnoze și măsuri specifice
• Bilanțuri energetice complexe și analize de consum
• Măsurători pentru teste de performanță în vederea atestării performanțelor
garantate
• Managementul energetic al operării și mentenanței sistemelor urbane de
termoficare
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Concluzii

• Avantajele colaborării cu noi
• Oportunități de colaborare în
Republica Moldova
• Contact
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Avantajele colaborării cu ELSACO
• Oferim soluții inovatoare pentru servicii de înaltă calitate
• Furnizăm un portofoliu adecvat de tehnologii, soluţii şi servicii energetice,
adaptat la nevoile şi provocările actuale ale operatorilor de termoficare urbană.
• Oferim consultanţă în alegerea opţiunilor şi stabilirea soluţiilor de eficienţă
energetică.
• Deținem expertiză câştigată pe întregul lanţ al proceselor de producţie,
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sub formă de agent de
încălzire şi apă caldă.
• Suntem conectați permanent la tehnologiile informatice ale vremii. Dezvoltăm şi
integrăm tehnologiile energetice cu soluţii informatice inovative şi perfect
adaptate necesităţilor clienţilor.
• Creștem o echipă puternică unită de o viziune comună. Deținem specialişti şi
forţă de execuţie calificată şi instruită.
• Aplicăm managementul de proiect dedicat soluţiilor energetice.
• Preocupaţi permanent de calitate, grija faţă de oameni şi mediu, indiferent de
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Oportunităţi de colaborare în Republica Moldova
• DH Project Chișinău
• DH Project Bălți
• WtE Project Chișinău
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Contact
Proiecte, Soluţii şi Servicii TermoEnergetice

Electronic

ESCO

Furnizare Soluţii, Implementare şi
Management de Proiecte

Consultanţă, Inginerie şi Servicii
ESCO

EPC Contractor

Furnizor de servicii

Elsaco Electronic SRL
Str. Pacea nr. 41A, 710013
Botoşani, România

Elsaco ESCO SRL
Str. Mihai Bravu nr. 500, Sector 3,
Bucureşti, România

T: +40 231 507 060
F: +40 231 532 905
E: d1@elsaco.com

T: +40 231 507 060
F: +40 231 532 905
E: esco@elsaco.com

I n t e r n a t i on a l

Promovare soluții Elsaco în
Republica Moldova &
Ucraina
Vânzări și suport clienți
Elsaco International SRL
Str. A. Pușkin nr. 45,
Chișinău, Republica Moldova
T: +373 (22) 105 705
F: +373 (22) 105 705
E: chisinau@elsaco.com

www.facebook.com/ro.elsaco
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Contați pe Energia Noastră !

Vă mulțumim pentru atenție

