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Despre noi
Cu ce ne ocupăm?
Importăm, instalăm şi oferim servicii de mentenanţă în perioada de garanţie şi post-garanţie pentru sisteme care generează energie din surse regenerabile pe
teritoriul României.

Care este istoria ROMSIR?
ROMSIR este o societate comercială cu capital integral românesc, înfiinţată în anul 1994 în domeniul electronicii şi electrotehnicii. După o perioadă extinsă de
testări, în anul 2007 am decis introducerea pe piață a unei game de echipamente producătoare de energie din surse regenerabile, fiind printre primele companii
din România care oferă astfel de produse. În ultimii ani am vândut şi instalat în România peste 2500 de sisteme cu panouri solare ESOL, care beneficiază de
certificarea europeană Solar Keymark, ce constituie o garanţie a calităţii. Astfel, prin instalarea acestor tipuri de echipamente, am capătat o bogată experienţă în
selectarea celor mai potrivite echipamente care să satisfacă toate nevoile clienţilor noștri.

Ce ne reprezintă?







Oferirea de consultanţă onestă pentru a alege cea mai bună soluţie;
Oferirea de sfaturi folosind termeni pe înţeles;
Produse de calitate la preţuri accesibile;
Instalare la cele mai înalte standarde, de la începutul până la sfârşitul lucrării;
Service și garanție pe teritoriul întregii țări;
Service post-vânzare.
		

Ce NU ne reprezintă?

Vânzători insistenţi interesaţi doar de câştiguri materiale, care nu oferă informaţii corespunzătoare pentru ca dumneavoastră să luaţi o decizie în cunoştinţă de cauză;
Jargon tehnic folosit gratuit, lucru ce vă determină să achiziţionați ceva de care nu aveţi nevoie;
 Costuri ascunse;
 Instalare de slabă calitate.




Programul Casa Verde – Pași de urmat									
• După afişarea numelui dumneavoastră pe lista publicată de AFM, trebuie să semnaţi contractul de finanţare cu Agenţia Județeană pentru Protecţia Mediului în maxim 60 zile;
• Contactaţi-ne pentru a vă recomanda cel mai potrivit sistem solar pentru nevoile dumneavoastră;
• După ce decideţi să achiziţionaţi un produs ROMSIR, ne transmiteţi prin fax sau e-mail paginile 1 – 4 din contractul de finanţare, pentru a pregăti documentele de decontare;
• Dacă finanţarea reprezintă o problemă, vă asigurăm finanţare gratuită până la decontarea dosarului de către AFM;
• Stabilim împreună programarea pentru montaj. Acesta durează, în general, o singură zi (toate costurile sunt incluse);
• La montaj vă transmitem toate documentele pentru decontare, pe care le depuneţi apoi la Agenţia Județeană pentru Protecţia Mediului pentru rambursarea sumei finanţate
prin programul Casa Verde.
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Sisteme solare „la cheie“
de la 0 lei
prin Programul Casa Verde
Sisteme solare compacte





Funcționează tot timpul anului, acoperind între 50% și 100% din necesarul zilnic de apă caldă menajeră;
Interiorul boilerului este REALIZAT DIN INOX;
Au o durată de viață de minimum 20 de ani;
Funcționează la presiunea rețelei de apă.
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Avantajele sistemelor solare compact presurizate ESOL cu montaj „la cheie“:











Sistemul include o supapă temperatură/presiune de o foarte bună calitate pentru a preveni accidentele și o bară de magneziu cu rol anti-calcar;
În timpul iernii, pentru a ridica temperatura apei, se poate folosi rezistență electrică inclusă, fără a fi nevoie de un boiler electric suplimentar. Avantajul este
dat de reducerea consumului de energie electrică datorită faptului că temperatura iniţială pe timpul iernii este de peste 20°C;
Controllerul electronic vă afişează temperatura apei din boiler şi vă permite acţionarea rezistenţei electrice;
Folosim un sistem mixt de ţevi de PPR şi cupru de cea mai bună calitate;
Sistem de fixare robust pe casă sau pe piloni fixaţi în beton. Panourile solare sunt întotdeauna orientate cât mai spre sud pentru o funcţionare optimă;
Izolarea găurilor se realizează cu material profesional pentru menţinerea în bune condiţii a izolaţiei acoperişului;
Izolaţia ţevilor este foarte importantă pentru a menţine ţevile în stare de funcţionare iarna. Prin urmare, izolăm țevile cu vată minerală cașerată cu aluminiu
și bandă de aluminiu. În plus, pentru ca ţevile să nu îngheţe la temperaturi foarte scăzute, pe lângă izolaţie, montăm şi un fir rezistiv de degivrare. Acesta se
introduce într-o priză programabilă, care funcţionează doar câteva ore pe zi în anotimpul rece pentru a menţine ţevile peste limita de îngheţ, dar şi pentru a
minimiza consumul de energie. Utilizarea antigelului în sistemele solare reduce puternic eficienţa termică a panourilor. De aceea este mai indicată
folosirea firului rezistiv de degivrare.
La preţul ofertat nu se adaugă costuri ascunse, deoarece acesta include: panoul solar compact presurizat (boiler şi tuburi solare heat pipe), controller
electronic, rezistenţă electrică, vană termostatată, ţevi, izolaţie, materiale auxiliare, transport, montaj etc*.
Utilizarea unei tehnologii de ultimă generaţie: panouri solare cu tuburi vidate heat pipe;
Produsele deţin certificare europeană Solar Keymark.


* Ţevi şi izolaţie incluse în preţ, în limita a 25 metri liniari. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

Sistemele solare sunt recomandate în special pentru încălzirea apei menajere. Aportul acestora la încălzirea clădirilor este nesemnificativ.

ESOL CY1858-18 Inox Sistem 160 L

• Boiler capacitate 160 l;
• Interior și exterior realizat din inox;
• 18 tuburi heat pipe;
• Recomandat pentru o locuință de 3-4 persoane.
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OPȚIONAL
Vană termostatată amestec
(protecție supratemperatură) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290 lei cu TVA
Husă protecţie panouri împotriva supraîncălzirii .  .  .  .  .  .  .  .50 lei cu TVA
Reductor de presiune .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140 lei cu TVA

Peste 2500 de panouri
montate în România,

dintre care 1300 instalate și
decontate prin programul Casa Verde.
Certificat de
conformitate cu
Standardele Europene
Solar Keymark

