
  

 

Pofilele celor opt societăți germane participante la delegația AHK 

România „Eficiență energetică și energii regenerabile în clădiri publice“, 

2-6 noiembrie 2020, ONLINE 
 
 

1.  BRANDES GmbH a fost fondată în 1967 de Bernd Brandes și se află și în ziua de azi în proprietatea 

familiei. Compania este un producător și furnizor de servicii în domeniul tehnologiei electronice de siguranță 

pentru detectarea și localizarea scurgerilor din conducte de diferite tipuri. Domeniile de aplicare sunt printre 

altele reprezentate de sistemele de aer condiționat aferente unor clădiri de mari dimensiuni, de centre IT, de 

sisteme de transport și alimentare a căldurii și a altor lichide. De asemenea produsele companiei au 

aplicabilitate în sectorul industrial, precum și în monitorizarea conductelor izolate termic aferente rețelelor de 

termoficare și rețelelor de răcire, atât subterane, cât și supraterane. BRANDES este lider de piață în acest 

domeniu în Germania și are clienți din sectorul energetic și din industrie din 30 de țări din întreaga lume. 

În România compania BRANDES GmbH este interesată de colaborări cu proiectanți, operatori, furnizori din 

domeniul termoficării, dar și cu autorități.  

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

https://www.brandes.de/en/ 

2.  D+H Mechatronic AG oferă tehnologii de ventilație de înaltă calitate și stabilește tendințe pe piață de 50 

de ani. D+H Mechatronic AG este lider de piață în Germania și este, de asemenea, unul dintre liderii pieței la 

nivel internațional. Compania de familie din localitatea Ammersbek (lângă Hamburg) cercetează, dezvoltă și 

realizează produse de calitate, testate și certificate, folosind cea mai recentă tehnologie. D + H își inspiră clienții 

cu soluții personalizate „Made in Germany” și cu un nivel ridicat de rigurozitate al proiectării și execuției la 

fața locului. Prezența a aproximativ 130 de parteneri și sucursale D+H acoperă o rețea de vânzări în 50 de țări 

din întreaga lume. 

În România, D+H Mechatronic AG caută un partener de vânzări care să aibă experiență în această industrie, 

consultanți pentru industria construcțiilor care au contacte bune cu arhitecți, proiectanți, constructori, 

investitori și autorități, dar și clienți direcți care produc ferestre/fațade.  

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

https://www.dh-partner.com/en/start.html 

3.  Deutsche Energiesysteme GmbH dezvoltă soluții inovatoare pentru încălzirea cu energie electrică. 

Datorită instalării rapide și ușoare, fiabilității operaționale ridicate, eliminării costurilor de operare 

(întreținere etc.) și costurilor de investiții relativ scăzute, sistemul de încălzire aelectra va fi considerat în viitor 

alternativa economică și ecologică a sistemelor de încălzire bazate pe apă. Combinația de încălzire aelectra cu 

module fotovoltaice și stocarea locală a energiei în baterii compune un sistem inteligent, complex care 

stimulează autoconsumul. 

 

 

https://www.brandes.de/en/
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În România Deutsche Energiesysteme GmbH caută un partener de vânzări care să aibă experiență în această 

industrie, consultanți pentru industria construcțiilor și arhitecți, proiectanți, constructori. 

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

www.aelectra.de  

 

4. Econtech-Theiss GmbH activează ca distribuitor, furnizor, dezvoltator de proiecte și proiectant  în  

domeniul sistemelor cu eficiență energetică ridicată și în domeniul energiilor sustenabile pentru clădiri. 

Societatea este specializată pe sisteme de încălzire-climatizare cu pompe de căldură. Gama de produse a firmei 

mai cuprinde și încălzire pe bază de biomasă, ventilație cu recuperarea căldurii,  sisteme solare și fotovoltaice 

pentru procese industriale. In mod special societatea dezvoltă și sisteme de automatizare pentru clădiri și 

procese tehnologice. O specializare a acesteia constituie poșta pneumatică de transport protejat igienic în 

cadrul spitalelor și fabricilor chimice 

Societatea are în portofoliul sau atât clienți privați din sectorul instalațiilor pentru clădiri cât și clienți 

industriali. 

În România Econtech-Theiss caută decidenți din domeniul construcțiilor noi și al reabilitărilor pentru clădiri 

publice, (printre acestea clinici specializate), dezvoltatori de proiecte, precum și  colaborarea cu birouri de 

consultanță, arhitectură, proiectare și finanțatori pentru a realiza împreună concepte integrate pentru clădiri 

și construcții cu izolații eficiente energetic, clădiri pasive și pentru a oferi în cooperare cu aceștia soluții 

complete pentru reabilitarea și construirea clădirilor industriale. De asemenea se caută distribuitori din 

domeniul HVAC, electric și al  instalațiilor tehnice și sanitare pentru clădiri.  

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

www.econtech.de 

 

5.  EcoSyst GmbH a fost înființată în 2017, pe baza unui know-how unic în domeniul Healthy Buildings și al 

ingineriei mecanice. Sediul companiei se află în Chemnitz, Saxonia. EcoSyst este câștigătorul IQ 

Innovationspreis Mitteldeutschland 2019 în domeniul Energie.Umwelt.Solar (Energie.Mediu.Solar). 

Sistemele de climatizare EcoSyst sunt reprezentative, acestea fiind eficiente din punct de vedere energetic 

(emisii de CO2 reduse) și cele mai adecvate pentru renovări și clădiri noi. Utilizarea argilei creează un climat 

plăcut în cameră și ajută la prevenirea mucegaiului. 

Fiind o companie sustenabilă, EcoSyst este interesată să realizeze unități de producție descentralizate, o 

societate mixtă cu parteneri regionali prin instalarea unui sistem de producție semiautomat pentru a deservi 

piața locală. 

În România, EcoSyst GmbH caută parteneri pentru implementarea unei structuri de vânzări, arhitecți și 

companii de proiectare, companii de instalare care preiau responsabilitatea locală după instruire, precum și 

alți investitor/parteneri care cred în produs și care pot oferi sprijin financiar. 

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

https://ecosyst.de/en/home-en/  

 

6.  Engelmann Sensor GmbH este responsabil pentru măsurarea, înregistrarea și transmiterea datelor 

privind cantitatea de căldură și apă. Compania se adresează serviciilor de monitorizare, furnizorilor și 

contractorilor și oferă o gamă largă de opțiuni de citire care corespund exact cerințelor specifice ale serviciului 

de măsurare și totodată găsește soluții pentru furnizori (de ex. dispozitive care asigură procesele de măsurare 

pe termen lung). 

http://www.aelectra.de/
http://www.econtech.de/
https://ecosyst.de/en/home-en/


 

 

Engelmann Sensor GmbH caută parteneri de cooperare/vânzări în România care sunt deja activi pe segmentul 

de piață menționat și care doresc să fie responsabili pentru importul de produse finite și distribuția lor 

ulterioară. În plus, compania este interesată de o posibilă cooperare cu companiile de servicii/facturare care 

procesează și creează facturi de energie pentru clienții finali, cu companiile furnizoare din sectorul încălzirii, 

în special din domeniul măsurării cu ultrasunete a căldurii și citirea de la distanță a contoarelor de căldură și 

apă, precum și cu birouri de proiectare. 

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

https://www.engelmann.de/en/ 

 

7.  ExTox Gasmess-Systeme GmbH are experiență în proiectarea, fabricarea, vânzarea, instalarea și 

întreținerea sistemelor de măsurare a gazelor și a sistemelor de avertizare a gazelor explozive și toxice. 

Compania fost fondată în 2004 și se află în Unna/Renania de Nord-Westfalia, unde se află și singurul loc de 

producție. Compania are în Germania o rețea complexă de servicii și vânzări, iar în străinătate caută parteneri 

de încredere. 

În România, ExTox Gasmess-Systeme GmbH caută parteneri de cooperare pentru distribuția precum și pentru 

întreținerea produselor sale dedicate măsurării gazelor. 

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  

https://www.extox.de/en/ 

 

8.  mfh systems GmbH este o companie de tehnologie pentru sisteme inovatoare de încălzire prin 

pardoseală. Sistemele mfh sunt eficiente, moderne și pot fi instalate atât în podea, cât și pe perete și tavan. 

În România, mfh systems GmbH caută să implementeze noi canale de vânzare și să realizeze parteneriate de 

vânzări. Compania este interesată de producători și furnizori specialiști în tehnologia încălzirii, companii 

industriale active în sectorul tehnologiei de încălzire/ventilație care îsi doresc completarea portofoliului de 

produse (de ex. folii de încălzire electrice) și mai caută producători de case prefabricate/case 

modulare/containere rezidențiale care doresc montarea unor sisteme de încălzire pre-asamblațe. 

Pentru mai multe informații despre societatea germană și produsele acesteia accesați:  
https://www.mfh-systems.com/en/ 

 

 

Pentru informații suplimentare, va rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0744 55 55 70, 021 2079110 sau la 

adresa aldica.raluca@ahkrumaenien.ro. 

https://www.engelmann.de/en/
https://www.mfh-systems.com/en/
mailto:aldica.raluca@ahkrumaenien.ro

