
 

 

 

 

Domnule Director General, 

 

              Infiintat in anul 1981, grupul Italian Gruppo AB a dezvoltat solutii de cogenerare pe baza 

de gaz natural, biogaz, gaze din deseuri municipale, gaze de sonda, gaze extrase din statiile de 

epurare ape uzate si altele, solutii care au ca punct central motoarele endotermice produse de GE 

Jembacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Romania grupul a intrat in anul 2009 si de atunci am reusit sa implementam 25 de proiecte cu o 

putere instalata totala de peste 26 MWe.  

In acest moment gestionam, la nivelul grupului, peste 1000 de instalatii din care peste 800 de 

instalatii sunt sub supraveghere permanenta prin intermediul companiei de service care numara 

peste 150 de specialisti. Puterea totala instalata a echipamentelor instalate de Gruppo AB pana in 

prezent este estimata la peste 1500 MWe. 

Inclusiv la nivelul Romaniei avem constituita echipa de service pentru mentenanta echipamentelor 

in Romania. 

Experienta noastra in solutii de cogenerare si in solutii pentru sistemele de incalzire centralizata ne 

da posibilitatea sa dezvoltam solutii complete incepand de la partea de executie, instalare si 

punere in functiune si mergand pana la lucrari de mentenanta in regim de “full service”, sistem care 

acopera integral nevoile de intretinere si mentenanta ale echipamentelor pe toata durata de viata a 

acestora. 
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Gama de echipamente pe care le putem pune la dispozitia colaboratorilor nostri sunt de puteri 

incepand de la 250 kWe si pana la 4400 kWe. 

 

 

 

 

La nivelul grupului suntem cel mai mare colaborator al GE Jembacher in conditiile in care 

achizitionam anual peste 25% din productia acestora. 

 



 

 

 

 

 

 

Asa cum prezentam la inceputul materialului, solutiile pe care le punem la dispozitia colaboratorilor 

nostri sunt dimensionate pentru fiecare proiect in parte, sunt solutii modulare care nu necesita 

constructii speciale pentru amplasare. Mai mult chiar, echipamentele astfel construite, pot fi 

amplasate in orice locatie se doreste si in situatia in care nevoile de energie termica se modifica 

atunci echipamentele pot fi chiar relocate asigurand astfel o flexibilitate completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilitatea instalatiilor Ecomax permite exploatarea acestora in regimuri diferite, putandu-

se trece cu usurinta de la o sarcina de 100% din puterea nominala la una de 50%, pentru a 

optimiza producerea de energie prin adaptare la nevoi concrete. Alaturi de scalabilitatea pe 

verticala, care asigura acoperirea completa a domeniului de puteri disponibile, cea orizontala, 

garantata de o solutie cu mai multe module, potrivita mai ales pentru instalatiile de dimensiuni 

mari, permite sustinerea productiei chiar si la sarcina redusa sau pe durata stationarii unor unitati. 

In lunga activitate desfasurata in domeniul cogenerarii am avut posibilitatea sa dezvoltam si 

solutii pentru sistemele de incalzire centralizata. In Italia s-a pus in functiune de curand un astfel de 

sistem complet, care asigura energia termica si din care se obtine bine-nteles si energie electrica, 

pentru unul din cartierele orasului Milano.  

Sistemul implementat asigura incalzirea si apa calda pentru aproximativ 9000 de familii prin 

intermediul a doua module de cate 2,4 MWe fiecare, module amplasate in vecinatatea cladirilor la 

care se livreaza agentul termic. Cu toate acestea, pe langa solutia efectiva de cogenerare, a fost 

necesara proiectarea si executia unui sistem de distributie de aproximativ 12 km. In viitor urmeaza 

sa se extinda proiectul, se va mai adauga inca o unitate de 2,4 Mwe si sistemul de distributie va fi 

extins cu inca 9 km de retea. 

Ca si in alte tari in care oferim sisteme complete de cogenerare si in Romania suntem 

interesati sa dezvoltam astfel de sisteme. Avem expertiza necesara, avem solutii pentru orice tip 

de proiect, prin caracteristicile pe care le asiguram cu echipamentele noastre avem posibilitatea sa 

acoperim toata gama de necesitati. 
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           Cu spatii de productie de peste 36.000 de metri patrati din care spatii acoperite de peste 

20.000 de metri patrati, cu peste 500 de angajati la nivelul grupului din care peste 150 sunt 

tehnicieni care lucreaza in unitatile de service, cu depozite pentru piesele de schimb in care avem 

in permanenta piese in valoare de aproximativ 8 milioane euro, cu o cifra de afaceri l anivelul 

anului 2012 de peste 200 milioane euro, Grupul AB este in acest moment un lider in solutii de 

cogenerare. 

  

 

Pentru materiale si detalii suplimentare suntem interesati sa va prezentam direct solutiile noastre. 

Se pot organiza vizite in site-uri pentru a putea intra in legatura directa cu beneficiarii solutiilor pe 

care le punem la dispozitie si de asemeni pentru a putea sa va prezentam facilitatile noastre de 

proiectare, de productie si de service. 


