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 Înființată în 1989 de Helmut Siekerkotte în Herford

 Din 2014, face parte din Schniewindt
Industriegruppe, cu o istorie de 180 de ani în
industrie!

 Cifră de afaceri în 2018: 2,5 de milioane € – 22 de

angajați

Despre Siekerkotte

Managementul calităţii

 Management al calității conform DIN ISO 9001:2015

 Certificarea societății 
 conform DIN EN ISO 3834-3 / DIN EN ISO 3834-2
 conform AD2000 Merkblatt HP0 

 Recepții proiecte individuale de către TÜV, DNV GL  etc.



Soluții individualizate

pentru încălzirea electrică, de ex., a ...

 apei (VE-, H2O-Glykol etc.)

 uleiurilor 
 aerului / gazelor
 sărurilor etc.

în intervalul de putere: 

0,5 kW – 10.000 kW
Aer comprimat 250°C – 66 
kW 

Apă 85°C – 2000 kW Ulei 20°C – 6 
kW 

Apă/glicol 40°C – 70 kW 



Avantajele electrotermiei

 Pe parcursul extinderii tot mai mari a producției de energie din surse regenerabile (fotovoltaică, 
hidroelectrică, eoliană, biogaz) – necesară ca urmare a schimbările climatice și pentru că există 
voința politică în acest sens – capacitățile electrice cresc – electrotermia poate fi unul dintre 
acești clienți! 

 Electrotermia (dacă ignorăm pierderile în izolație) înseamnă:

x kW energie electrică = x kW energie termică

fiind astfel cea mai eficientă formă de producție energetică 

 În rețelele de termoficare se pot utiliza instalații Power-to-Heat pentru stabilizarea rețelelor 
energetice prin compensarea oscilațiilor cererii/ofertei.

 Avantajele electrotermiei: 

 eficienţă energetică

 întreținere redusă

 reglabilitate bună

 absența emisiilor

 plasare direct în mediu

 Siekerkotte preconizează o creștere anuală de 8% în următorii 
10 ani! 



Electrotermia industrială înseamnă întotdeauna o soluție de
încălzire adaptată proiectului. Pe baza a numeroase proiecte
derulate în ultimii 30 de ani, le oferim clienților know-how-ul
necesar pentru o multitudine de sectoare industriale și medii.
Această experiență constituie baza oricărei noi soluții de
încălzire de la Siekerkotte!

Industria constructoare 
de mașini

Marine/ Offshore
Industria farmaceutică / 
tehnologia produselor 
alimentare

 Tehnologia de filtrare

 Tehnologia sterilizării

 Generatoare de abur

 Cazane de apă 
fierbinte

 Curățarea parțială

 Bancuri de testare

 Etc.

 Industria chimică

 Instalații de biogaz

 Curățirea aerului 
uzat

 Tratarea apelor 
uzate

 Tehnologia 
centralelor electrice

 Power-to-Heat

 Etc.

 Condiționarea apei 
de injecție 

 Radiatoare sterile

 Aparate de 
îmbuteliere

 Tehnologia de 
fabricare a berii

 Apă ultrapură

 Etc.

 Tehnologia de 
filtrare

 Preîncălzitoare de 
ulei

 Cazane de apă 
fierbinte

 Etc.

Industria chimică și 
prelucrătoare

Piețe-țintă



Proiecte de referință (extras)

Proiect: Power-to-Heat, Germania
Mediu: apă
Putere: 2000 kW
Trepte de putere: 8
Presiune nominală: atmosferică
Temp. nominală: 95°C



Proiecte de referință (extras)

Proiect: Centrală electrică, 
Germania
Mediu: apă
Putere: 1000 kW
Trepte de putere: 13
Presiune nominală: 10 bar/g
Temp. nominală: 95°C



Proiect: Cuptor de uscat, Turcia
Mediu: Aer
Putere: 180 kW
Trepte de putere: 1
Presiune nominală: atmosferică
Temp. nominală: 570°C

Proiecte de referință (extras)

Proiect: Purificarea aerului uzat
Mediu: Aer
Putere: 250 kW
Trepte de putere: 1
Presiune nominală: atmosferică
Temp. nominală: 240°C



Proiect de referință în România (extras)

Proiect: Industria farmaceutică, 
România
Mediu: Apă distilată
Putere: 90 kW
Trepte de putere: 1
Presiune nominală: 6 bar/g
Temp. nominală: 95°C



…

Clienți de referință (extras)



Obiectivele Siekerkotte în România

 Cooperarea cu partenerul local care reprezintă societatea și portofoliul de produse ale acesteia

 Sprijinirea partenerului local de către departamentul tehnic de vânzări din Herford

 Dacă este necesar și dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic, cooperarea cu producători locali /
producție semifinită posibilă la nivel local

 Piețe-țintă: Power-to-Heat, industria farmaceutică/alimentară, construcția de instalații industriale,
industria prelucrătoare

 Partenerul ideal are experință pe piețele-țintă menționate/ posibilități existente de vânzare de
produse complementare precum pompe, HVAC, tehnică de sterilizare etc.



Vă mulţumim pentru atenţia acordată!

Siekerkotte GmbH & Co.KG

Herringhauser Str. 25 – 32051 Herford

Tel.: +49 -5221 930 930

E-mail: siekerkotte@siekerkotte.de


