
ROMÂNIA
Tehnologii de construcție, eficiente energetic, care utilizează energii din 

surse regenerabile

EcoSyst GmbH, Dipl. Ing. oec. Jörg Viertel, CEO

„Sisteme de climatizare a încăperilor, eficiente energetic și durabile
– cu EcoSyst.”

Just feel good!



Agenda EcoSyst

1. Companie
2. Tendințele pieței a sistemelor de

aer condiționat
3. Inovare – produs 
4. Eficienţă energetică
5. Căutare parteneri
6. Sinteză
7. Contact
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EcoSyst – Compania

EcoSyst GmbH a fost înființată în 2017, bazându-se pe cunoștințe unice în 
domeniul Healthy Buildings (clădiri sănătoase) și al ingineriei mecanice. 
Directorul General, domnul Ing. ec. Jörg Viertel are peste 20 de ani de 
experiență antreprenorială. 
Sediul companiei se află în Chemnitz, Saxonia. 

EcoSyst este laureată a premiului pentru inovații
IQ Innovationspreis Mitteldeutschland 2019,
Energie în cluster. Mediu înconjurător. Energie solară.

Motivul pentru care ne aflăm astăzi aici este acela de a încheia parteneriate 
profitabile în România.
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Tendințe pe piață în materie de aer condiționat
Abaterea temperaturii de la valoare medie Creșterea pe termen lung a temperaturii va continua

Temperaturi medii în creștere în întreaga lume, 
Cca 2,4 grade până la sfârșitul secolului
Condițiile de viață se vor modifica la nivel global, 
creșterea temperaturii nefiind singurul factor 
determinant pentru noi provocări

Cererea de aparate de aer condiționat va crește
Creșterile de temperatură în multe regiuni ale 
lumii determină creșterea necesarului de răcire.
Se estimează încă de pe acum un necesar mondial 
de 3,6 mld. de aparate de aer condiționat.
Cererea va crește până în 2050 la 14 mld. de 
bucăți, pentru menținerea și îmbunătățirea 
calității vieții. 
Problemă: Necesarul de energie pentru răcire 
crește de asemenea rapid!

Necesar de aparate de aer condiționat la nivel 
mondial în mld. bucăți
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Tendințe pe piață în materie de aer 
condiționat
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promovează sănătatea

economicdurabil

Green & 
Healthy 

Buildings

Sunt avantajați furnizorii care evită inconvenientele privind 
sănătatea aparatelor de aer condiționat  

• răceală / tuse / uscarea mucoaselor din cauza aerului prea 
uscat

• curent de aer neplăcut cu diferențe mari de temperatură

Rentabilitatea este dominată de mai multe aspecte, îndeosebi 
în ceea ce privește producția și operarea aparatelor de aer 
condiționat

• Utilizarea unor sisteme de climatizare simple, nesofisticate

• Tehnologie care datorită complexității reduse poate fi aplicată 
fără să fie nevoie de unități de producție mari, centralizate, și 
care integrează materiale din regiune + reciclare

• Funcționare economica atât ca sistem de răcire, cât și de 
încălzire

• Ponderea clădirilor ecologice și sănătoase (Green & Healthy 
Buildings) va crește în continuare puternic în contextul climatic

• Utilizarea de materii prime ecologice, cu impact redus asupra 
resurselor și mediului, devine tot mai importantă

• Aparate neutre d.p.d.v. al CO2

Factori ce trebuie luați în considerare pentru 
sistemele de climatizare



EcoSyst – Inovația
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Elementele de climatizare EcoSyst stau la baza unui sistem foarte eficient de 
distribuție și de transfer de energie. 
Sistemul permite chiar răcirea sub punctul de rouă.
Prin folosirea argilei, se creează un climat interior plăcut și prielnic pentru 
sănătate. 



EcoSyst – Produsul
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Elementele de climatizare EcoSyst se instalează pe plafon. 
Tuburile capilare conduc apa, iar sistemul de gestionare a temperaturii este 
controlat de o pompă de căldură. Plăcile preiau condensul eventual apărut. 



EcoSyst – Proiect de referință
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Întrucât necesarul de energie electrică pentru elementele de climatizare EcoSyst este substanțial 
mai redus decât în cazul tehnologiei AC (cuvânt-cheie: apă în loc de aer și suprafață mare pentru 
transferul de energie), se poate obține chiar clasa de eficiență energetică A prin furnizarea de 
energie electrică cu ajutorul căldurii solare. Reducerea ponderii de CO2 ar fi astfel și mai ridicată, 
putând fi de până la aprox. 90%. Acest lucru a fost demonstrat în cazul măsurătorilor comparative 
efectuate pe o perioadă de doi ani într-o sală de conferințe a Universității Palma de Mallorca – vezi 
tabelul 2.
Conferința internațională privind energia din surse regenerabile și calitatea energiei (ICREPQ´16): „Net zero emissions for a seminar room in the 
University of Balearic Islands“, A.Moia-Pol, Madrid 4-6 mai 2016, 
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Eficiență energetică și neutralitate d.p.d.v. al CO2

Înainte După

Consum electric 
în kWh/an

3507 330

CO2 în kg/an 1708 0

Energie solară utilizată 0 748



Căutare parteneri

EcoSyst GmbH caută parteneri:

- producători și distribuitori de materiale de construcții

- companii de construcții, fabrici de cărămidă

- arhitecți /proiectanți / instalatori de sisteme de climatizare și instalații tehnice pentru 
clădiri

Cu ajutorul ingineriei sistemelor EcoSyst dorim să le oferim partenerilor noștri posibilitatea 
să producă local elementele de climatizare EcoSyst.
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EcoSyst – Avantajele pe scurt

1 Utilizabilă în clădiri vechi și noi
2 Răcire și încălzire cu un singur sistem
3 Absența problemelor legate de condens la scăderea sub punctul de rouă
4 Evitarea formării de mucegai
5 Climat interior plăcut, benefic pentru sănătate
6 Absența întreținerii, viabilitate, ușurință în utilizare
7 Eficiență energetică și economie de energie electrică 
8 Diminuarea semnificativă a costurilor izolației
9 Diminuarea semnificativă a emisiilor de CO₂

10 Durabil și ecologic 

EcoSyst – think global, act local!
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EcoSyst GmbH
www.ecosyst.de

Jörg Viertel
+49 371 3673200 info@ecosyst.de
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