
Soluții și servicii de optimizare a consumurilor 
energetice și reducerea costurilor operaționale
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Experiență de peste 15 ani în domeniul soluțiilor de reducere a 
consumurilor și a costurilor cu energia.

“Best European Energy Service Provider” - distincție primită din 
partea UE.

Peste 800 de proiecte implementate în România și Europa.

Autorizație ANRE pentru proiectarea și execuția de lucrări la nivel de 
joasă și medie tensiune.

Până în prezent, am identificat la Beneficiarii noștri un potențial de 
reducere a consumurilor de energie de peste 900.000 MWh/an.

Companie ESCO - Implementăm soluții de eficiență energetică cu 
plata din economiile generate.

Cartea noastră de vizită

Noi, Servelect, sprijinim industria şi comunităţile locale din România să devină mai 
eficiente, prin servicii și soluţii integrate de energie durabilă, astfel încât, împreună, 
săavem o amprentă pozitivă asupra oamenilor şi mediului înconjurător. 

Misiunea noastră

www.servelect.ro



Trecerea delimitării
de pe joasă pe 
medie tensiune



Trecerea de la joasă la medie tensiune reprezintă, de fapt, mutarea limitei de  
proprietate dintre Dumneavoastră și Operatorul de Distribuție a energiei 
electrice, eliminând astfel taxa de distribuție de joasă tensiune.

A muta limita de proprietate înseamnă să dețineți propriul post de transfor- 
mare, robust, cu o siguranță mai ridicată în alimentarea cu energie.

Taxa de distribuție a energiei electrice este o taxă reglementată per MWh de 
energie consumată și este inclusă în factura de energie. Prin proiectul de 
trecere de pe joasă pe medie tensiune se elimină această taxă și factura de 
energie electrică scade cu aproximativ 125 RON / MWh, ceea ce reprezintă 
20-25% din totalul facturii.

Beneficiile Dumneavoastră în urma implementării soluției:

Ÿ Reducerea facturii de energie electrică, cu aproximativ 20%;
Ÿ Creșterea siguranței în alimentarea cu energie.

Exemplu pentru un proiect cu o valoare totală de 122.824 EUR, ce are o 
perioadă de amortizare de 26 de luni, în condiţiile unei economii lunare de 
126,5 RON / MWh (28,12 EUR / MWh):

Lună
amortizare

proiect

Consum mediu 
lunar de energie

Economie 
lunară/MWh în 

factură (EUR/MWh)

Economie lunară 
totală în factură 

(EUR)

1 210 28,12 5.905

2 210 28,12 5.905

3 210 28,12 5.905

... ... ... ...

25 210 28,12 5.905

26 210 28,12 5.905

Total pentru 26 luni 153.530

www.servelect.ro



Cogenerarea

Scanează QR codul pentru a vedea cum funcționează 
instalația de Cogenerare cu microturbină Capstone.
*Servelect este dealer Capstone în România.



Cogenerarea reprezintă producerea simultană a energiei electrice (pentru 
alimentarea diverselor echipamente) și a energiei termice (utilizată sub formă 
de abur tehnologic, aer cald sau apă caldă), cu aceeași instalație, amble tipuri 
de energie fiind consumate util. e referă la sisteme de  Micro-Cogenerarea s
cogenerare cu putere electrică < 100 kWe.

Trigenerarea produce într-un singur proces trei forme ale energiei: electri- 
citate, încălzire și răcire, prin adăugarea unui chiller cu absorbție la instalația de 
cogenerare.

Când este viabil un sistem de cogenerare?

Ÿ Există consum simultan de energie electrică şi termică/frig; 

Ÿ Utilizați în bază, puterea termică debitată de instalație mai mult de 5.000 – 
6.000 ore/an;

Ÿ Raportul de cost MWh electric/ MWh termic > 3; 

Ÿ Factura de energie are o pondere importantă în costurile companiei 
Dumneavoastră.

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Optimizați consumurile și costurile cu energia cu până la 30%;

Ÿ Creșteți siguranța în alimentarea cu energie și reduceți pierderile;

Ÿ Deveniți independenți față de rețeaua electrică și față de fluctuațiile 
prețurilor la energia electrică pentru cota de energie produsă de sistemul de 
cogenerare;

Ÿ Reduceți noxele și emisiile de CO2.

www.servelect.ro



Modernizare tablouri
distribuție JT/MT



Modernizarea tablourilor de distribuție presupune:

Ÿ Reproiectarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică la nivel de 
tablouri electrice generale, respectiv la nivel de tablouri electrice de 
distribuție, pentru dimensionarea corespunzătoare a cablurilor de energie, 
a echipamentelor de protecție, calibrarea protecțiilor şi stabilirea clară a 
plecărilor din posturile de transformare corelat cu ultimele modificări din 
fabrică;

Ÿ Executarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică, conform 
noului proiect tehnic: cu racorduri din cupru în locul celor din aluminiu, cu 
modernizarea tablourilor electrice generale şi de distribuție etc.; 

Ÿ Etichetarea noilor topologii de alimentare.

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice de alimentare a tablourilor 
electrice generale şi de distribuție, astfel încât să fie prevenite evenimentele 
neplăcute;

Ÿ Creşterea securității şi siguranței în alimentarea cu energie;

Ÿ Reducerea consumului propriu tehnologic şi creşterea fiabilității schemelor 
de alimentare;

Ÿ Identificarea contactelor slabe și evitarea întreruperilor / accidentelor / 
incendiilor;

Ÿ Minimizarea timpilor de intervenție și pauza în alimentare prin evidența 
clară și transparentă a schemelor electrice și a protecțiilor.

www.servelect.ro



Compensarea
energiei reactive



Energia reactiv inductivă apare datorit  consumatorilor inductivi din circuitul ă
consumatorului, îns  nu se consum , ci doar circul  într-un fel de „du-te vino” ă ă ă
între consumator și operatorul de distribuţie. Operatorul v  factureaz  i ă ă ș
energia reactiv , deoarece circulaţia acesteia îi cauzeaz  pierderi suplimentare ă ă
în reţelele de distribuţie. Eliminarea inductivului din factur  se realizeaz  cu ă ă
ajutorul bateriilor de condensatoare.

Energia reactiv capacitivă apare adesea în situaţia în care consumatorii de 
energie electric  sunt alimentaţi prin cabluri lungi la tensiuni de peste 1 KV. ă
Practic, aceasta se datoreaz  capacitaţii cablului  poate fi eliminată prin ă și
instalarea de bobine speciale, dimensionate corespunzător. 

De ce să compensăm energia reactivă?

Ÿ Pentru că este o soluție cu recuperare rapidă a investiției și cu rezultate 
imediate, vizibile în factura de energie;

Ÿ Deoarece Servelect își asumă contractual reducerea energiei reactive de 
plată.

Beneficiile Dumneavoastră:

Economice 
Ÿ Costurile lunare cu energia reactivă se reduc cu 98%-100%, investiția 

amortizându-se în general în mai puțin de 6 luni de zile de la instalare.

Tehnice
Ÿ Crește nivelul de disponibilitate al transformatorului (scade încărcarea), 

necesarul de reactiv este produs unde este consumat și, astfel, energia 
reactivă nu mai este vehiculată prin liniile de distribuție ale operatorului;

Ÿ Se reduce componenta reactivă a curentului tranzitat prin rețelele SEN.

www.servelect.ro



Filtrare armonică



Durabilitatea în operare a echipamentelor electrice depinde nu doar de cât 
consumă, ci și de calitatea energiei primite.

Filtrarea armonică a rețelei este necesară, de obicei, fie din cauza defecțiunilor 
repetate a echipamentelor electronice, fie din cauza funcționării necorespun- 
zătoare a unor echipamente sofisticate. Armonicile sunt în mare parte cauza 
unor consumatori nelineari ce poluează rețeaua electrică cu armonici care 
afectează forma sinusoidală a acesteia.

Servelect determină soluția optimă tehnico-economică necesară înlăturării 
efectelor negative și decide eventuala măsură de filtrare armonică: bobine, 
filtre active sau filtre pasive.

Pentru filtrare, se utilizează filtre active sau filtre pasive, în funcție de specificul 
fiecărui client în parte.

Beneficiile Dumneavoastră:

Economice - Previne defectarea echipamentelor, încălzirea excesivă și intrarea 
echipamentelor în stare de protecție.

Tehnice  -  Aduce rețeaua electrică la parametrii nominali de lucru.

www.servelect.ro



Sisteme de iluminat 
eficient - LED



În general, iluminatul deține o pondere de aproximativ 2-5% din consumul 
total de energie electrică, în cazul consumatorilor industriali și comerciali.

Prin optimizarea sistemului de iluminat ne asigurăm că utilizăm eficient lumi- 
na, controlând tensiunea de alimentare, aplicând senzori de lumina zilei și de 
mișcare, dar și implementând surse de lumină eficiente și durabile, care să 
asigure confortul luminos optim.

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Optimizarea consumurilor și a costurilor cu energia;

Ÿ Durata de viață de aproximativ 10-15 de ani – acest lucru permite instalarea 
surselor în locuri mai puțin accesibile (ex. deasupra unor echipamente / 
mașini / utilaje);

Ÿ Costuri scăzute cu mentenanța; 

Ÿ Conferă un plus de confort angajaților, o distribuție luminoasă conform 
standardelor în vigoare și un indice al culorilor adecvat zonelor de lucru;

Ÿ Rezistență la temperaturi extreme, de +/-50 grade Celsius;

Ÿ Siguranță și rezistență în funcționare: nu conțin substanțe toxice, sunt 
realizate din materiale durabile;

Ÿ Sunt compatibile cu majoritatea rețelelor electrice existente, astfel trecerea 
la iluminatul cu LED se face ușor;

Ÿ Utilizează aproximativ 30% din energia pe care lămpile fluorescente o 
folosesc pentru a produce un anumit nivel de lumină.

www.servelect.ro



Sistem Smart 
Metering - MOVI



Conceptul de Smart-Metering reprezintă sistemul de contorizare implemen- 
tat într-o reţea de generare, distribuţie şi/sau consum a mai multor tipuri de 
purtători de energie (energie electrică, gaz metan, agent de încălzire, agent de 
răcire, aer comprimat, abur, apă etc.), care măsoară aceste energii cu o 
eşantionare adaptabilă, înregistrând și procesând automat datele, prin analize 
cantitative şi calitative care aduc valoare adăugată în controlul şi optimizarea 
tehnologiilor.

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Determinați şi optimizați costurile generate de consumul de utilităţi în 

valoarea totală a costurilor de fabricaţie a produselor finite;

Ÿ Identificați risipa de energie și costurile aferente atât în timp real cât și pe 

baza unui istoric de funcționare;

Ÿ Grupați consumurile și costurile pe centre de cost;

Ÿ Determinați ponderea consumului per elemente direct productive şi 

elemente auxiliare din procesul tehnologic;

Ÿ Identificați şi analizați factorii de influenţă asupra consumurilor/costurilor 

de utilităţi:

ü echilibrarea reţelei de aer comprimat;

ü determinarea costurilor specifice în producerea de aer comprimat;

ü identificarea soluţiilor de eficienţă energetică;

ü planificarea producţiei în vederea echilibrării schimburilor de muncă;

ü numărul de rebuturi realizate;

ü defecţiuni şi staționări utilaje.

Ÿ Beneficiați de un instrument flexibil, care permite dezvoltarea continuă a 

aplicației prin adăugarea de noi puncte de măsură sau funcționalități;

Ÿ Aveți la dispoziție un instrument de lucru util în implementarea Standar- 

dului de Management Energetic ISO 50001;

Ÿ Beneficiați de suport tehnic și training externalizat specializat, în valorifi- 

carea informațiilor generate de sistem.

www.servelect.ro



Finanțare ESCO
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Sistemul de finanțare ESCO: Finanțăm soluțiile de eficiență energetică pe care doriți 
să le implementați, Dumneavoastră obtineți beneficii imediate, iar noi ne recuperăm 
investiția din economia generată! 

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Fără investiții și fără impact negativ asupra cash-flow-ului;

Ÿ Minimizarea riscurilor generate de efectuarea investiției, acestea fiind 
asumate de către compania ESCO;

Ÿ Implementarea proiectului cu un singur furnizor, capabil să ofere atât 
soluția financiară, cât și soluția tehnică;

Ÿ Garantarea obținerii rezultatelor asumate de către compania ESCO;

Ÿ Condiții flexibile de finanțare.

www.servelect.ro



Audit Energetic



Auditul energetic reprezintă o „radiografie” clară şi realistă atât a modului în care se 
realizează consumurile energetice, cât şi a ponderilor de consum pe etapele de 
producţie şi pe fluxurile auxiliare.  
Obiectivul central al Auditului Energetic este de a fundamenta şi cuantifica, prin 
analiza cost-beneficiu, soluţii fezabile de reducere a consumurilor și a costurilor cu 
energia.

Cel mai important capitol al auditului energetic este Planul de Măsuri și Acțiuni, în 
cadrul căruia se răspund la întrebări precum:

Ÿ Ce se poate face?

Ÿ Ce se poate face imediat, fără investiții?

Ÿ Cum se pot pune în aplicare soluțiile propuse?

Ÿ Este fezabilă măsura propusă?

Ÿ Care vor fi beneficiile?

Ÿ În cât timp se vor recupera investițiile?

Ÿ Cine îmi garantează performanța energetică?

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Obțineți o imagine de asamblu asupra potențialului de optimizare energetică a 
companiei Dumneavoastră;

Ÿ Stabiliți o strategie energetică în vederea optimizării durabile a costului 
specific pe unitatea de produs;

Ÿ Cuantificați potențialul de reducere a costurilor operaționale;

Ÿ Obțineți soluții organizatorice cu rezultate imediate.

www.servelect.ro



Management
Energetic



Conform legii 121/2014, operatorii care consumă anual o cantitate mai mare de 
1.000 tep sunt obligați să numească un responsabil pentru utilizarea energiei 
(manager energetic), fie prin contract individual de muncă, fie prin încheierea unui 
contract cu o companie prestatoare de servicii energetice care are angajat un 
manager energetic.

Managerul energetic din cadrul Servelect:
Ÿ Vă asistă în completarea “Declarației de consum energetic și a Chestionarului de 

analiză energetică”, verificarea și gestionarea documentelor în vederea îndeplinirii 
tuturor cerințelor pentru raportarea la ANRE;

Ÿ Raportează “Declarația de consum energetic și Chestionarul de analiză energeti- 
că”  până la data de 30 Aprilie a fiecărui an;

Ÿ Întocmește  “Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice”;
Ÿ Actualizează “Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice”, în fiecare an, 

până la data de 30 Septembrie și realizează raportarea la ANRE.

Pe lângă îndeplinirea obligațiilor legislative de raportare a consumurilor către ANRE, 
Servelect se implică în identificarea consumatorilor cu potențial de eficiență și, mai 
ales, a mijloacelor care pot conduce la soluții de reducere a consumurilor și a 
costurilor energetice.

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Gestiunea optimă a energiei;

Ÿ Asigurarea unor training-uri pentru utilizarea sistemelor de monitorizare și 
targeting;

Ÿ Urmărirea continuă a performanței energetice;

Ÿ Suport în relația cu ANRE;

Ÿ Creșterea performanței energetice a organizației;

Ÿ Creșterea competitivității organizației;

Ÿ Asistență în implementarea soluțiilor de eficiență energetică.

www.servelect.ro



Consultanță
implementare 
ISO 50001



Dezvoltat de experți din domeniul managementului energiei din peste 60 de țări, 
Sistemul de Management Energetic ISO 50001 vă oferă un cadru recunoscut la nivel 
internațional, pentru integrarea celor mai bune practici privind managementul 
energiei în sistemul de management al companiei Dumneavoastră.

Astfel, utilizarea ISO 50001 vă oferă posibilitatea de a adopta o abordare strategică în 
vederea creșterii performanțelor energetice din cadrul companiei Dumneavoastră.

Standardul ISO 50001 oferă beneficii oricărui tip de organizație, din sectorul public 
sau privat, din domeniul industriei prelucrătoare sau serviciilor.

Beneficiile Dumneavoastră:

Ÿ Creșteți sustenabil profitabilitatea companiei prin reducerea costurilor cu 
energia;

Ÿ Eliminați riscul de a fi penalizați sau amendați datorită nerespectării unor preve- 
deri legislative;

Ÿ Beneficiați de cadrul necesar pentru promovarea unui sistem de management al 
energiei pe întregul lanț de aprovizionare;

Ÿ Consolidați imaginea companiei și contribuiți la creșterea satisfacției clienților / 
investitorilor;

Ÿ Beneficiați de un avantaj competitiv în dezvoltarea companiei;

Ÿ Contribuiți la diminuarea impactului pe care îl au emisiile de CO2 asupra mediului;

Ÿ Creșteți transparența și comunicarea în ceea ce privește managementul resurse- 
lor de energie.

www.servelect.ro



O parte dintre Beneficiarii noștri

Soluții & Servicii

Ÿ Trecerea delimitării JT/MT 
Ÿ Cogenerare/Trigenerare 
Ÿ Compensare energie reactivă 
Ÿ Modernizare iluminat 
Ÿ Sisteme de monitorizare energie 
Ÿ Automatizări industriale 
Ÿ Surse regenerabile 

Ÿ Finanțare ESCO 
Ÿ Audit energetic 
Ÿ Management energetic 
Ÿ Implementare ISO 50001 
Ÿ Studii de fezabilitate 
Ÿ Proiectare electrică 
Ÿ Mentenanță preventivă 

www.servelect.ro



Proiecte de cercetare și dezvoltare H2020 

www.servelect.ro

eDREAM
Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare de demand 
response pentru un ecosistem energetic 
descentralizat.

www.edream-h2020.eu contact@edream-h2020.eu

twitter.com/@eDREAMh2020

RE-COGNITION

Demonstrarea viabilității integrării în clădiri a unor 
surse regenerabile de energie (Building 
Integrated Photovoltaics – BIPV).

SMEmpower Efficiency

Accentuarea rolului și impactului Managerilor Energetici din 
industrie și clădiri, inclusiv IMM-uri, în creşterea eficienţei 
energetice din propriile facilităţi de producţie sau în clădiri.

twitter.com/@RCognition

www.re-cognition-project.eu

www.smempower.com

info@smempower.com
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