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Cine suntem noi?
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Dezvoltăm și producem 
contoare de căldură și 
frig cu ajutorul echipei 
noastre competente și 
inovatoare.

Suntem lider în tehnologia 
contoarelor de căldură și frig. 
Oferim tehnologii de sistem 
pentru subcontorizare.

Oferim software pentru 
citirea și transferul de 
date.

Engelmann Sensor GmbH



Istorie și repere
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Engelmann Sensor GmbH

Înființarea Engelmann
Sensor GmbH de către
Engelmann, pionier în 
domeniul
contoarelor de căldură

1976 2006

Înființarea Engelmann
China în Peking

1986

Dezvoltarea primelor
contoare de căldură cu
microprocesor

2002

Preluarea
Engelmann
Sensor GmbH
de către Brendecke

2011

Impunerea
OMS ca
arhitectură radio
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Preluarea Engelmann Sensor
GmbH de către NORD-Holding 
și Capiton AG

2014

2014

Introducere
repartitorului
electronic de căldură

2017

Introducerea gamelor de 
produse Engelmann 
Connect și SensoStar

2019

Extinderea portofoliului de 
produse:
WaterStar M și Smoke 
Detector ca pas următor 
către colectarea datelor 
numerice



Sediul central

Zone de distribuție acoperite

Filială

Cine suntem noi?
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Engelmann Sensor GmbH
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Sediul central și producție
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Peste 8 milioane

Peste 40 de ani

Două sute cincizeci

Peste 5.000 m²

de contoare de căldură și frig vândute în 
întreaga lume

de angajați motivați

de experiență în dezvoltarea de contoare de 
căldură și frig

în două locații de producție

Wiesloch-Baiertal



Sediul central și producție
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Wiesloch-Baiertal

▪ Producție și dezvoltare realizate intern

▪ Capacitate de producție foarte flexibilă

▪ Furnizori independenți de sisteme deschise

▪ Omologări MID și PTB

▪ Certificare ISO 9001:2015

▪ Membră a organizațiilor profesionale:                     
OMS, AGFW, VDDW, Aqua, figawa



Schimbări și factori principali

Implementarea Directivei privind eficiența energetică (EED)

În decembrie 2018 a intrat în vigoare o modificare a EED, conform căreia consumatorii

trebuie încurajați să economisească energie prin informări despre consum pe tot
parcursul anului.

În această modificare este consfințit faptul că aparatele de măsură instalate începând
din 25 octombrie 2020 trebuie să poată fi citite de la distanță. Aparatele deja montate
înaintea acestei date beneficiază de protecția drepturilor dobândite până la
31.12.2026. Așadar, începând din 01.01.2027 se vor mai putea utiliza doar aparatele
cu citire la distanță. În viitor, valorile de consum vor fi puse la dispoziție de mai multe
ori pe an.

Principiu de măsurare: Extinderea ultrasonicii

În domeniul contoarelor de căldură și frig se utilizează din ce în ce mai mult contoarele 
ultrasonice.
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în spațiul european



Portofoliu produse
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Contoare de 
căldură și frig

Gateway și 
software

Unități de 
execuție

Engelmann Sensor GmbH



Portofoliu produse
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Contoare de
apă Repartitoare 

de căldură
electronice

Senzori volum 
scurs

Senzori de 
temperatură Accesorii

Engelmann Sensor GmbH



Citirea la distanță (25.10.2020 – Directiva EED 2012/27/UE)
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Engelmann Sensor GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 24-28

69168 Wiesloch

www.engelmann.de

Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
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Director Internațional de Vânzări 
m.cervenansky@engelmann.de

Milan

Cervenansky

Unde ne găsiți?

http://www.engelmann.de/

