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We are 
the solar energy
company
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Cum poate energia solară să 
crească competitivitatea între 
industrii?



Despre Wiren
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Credem în sustenabilitate

Despre Wiren
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Wiren promovează producția de energie din 
surse regenerabile, cu o atenție spre sistemele 
eficiente energetic și producția optimă de 
energie.

În cadrul companiei Wiren, ne dorim să 
contribuim în mod activ la crearea unei 
comunități mai bune, care să valorifice 
potențialul energiei verzi și să utilizeze cele 
mai avantajoase sisteme energetice.



Suntem pasionați de energia 
solară

Într-o lume în care nevoile clienților sunt neglijate 
în loc să fie satisfăcute cu precizie, Wiren se 
concentrează pe îmbunătățirea experienței 
clientului și oferă soluții personalizate pentru 
nevoile lor reale.

Suntem „customer centric” - gestionăm fiecare 
aspect al procesului - de la consultanță inițială și 
inginerie până la instalare și punere în funcțiune, 
cu expertiză și servicii profesionale de neegalat.

Despre Wiren
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Soluții personalizate

Te consiliem în a construi un sistem 
energetic adaptat nevoilor tale, având în 

vedere caracteristicile arhitecturale și 
bugetul dorit.

Produse premium

Wiren folosește panouri solare de înaltă 
eficiență, împreună cu un echipament 

adecvat, care asigură obținerea celor mai 
bune rezultate.

Experiență de 15 de ani

Echipa noastră specializată va instala 
sistemul fotovoltaic cu cea mai mare grijă, 
având în vedere managementul proiectului 

și verificarea prealabilă.

Finanțare ușoară

Costurile cu energia regenerabilă sunt 
considerate de către bănci o investiție în 
sustenabilitate. Așadar, o serie de bănci 

susțin și finanțează acest tip de investiție.



Proiecte recente

Benelux 500 kW Spania 186 MWSerbia 215 kWp

Ungaria 9.6 MW România 14 kWPortugalia 218 MW
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Tendințele pieței
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Tendințele pieței

Trendul prețului la energie

Urmărind un trend al prețurilor energiei electrice, 
putem observa un ritm constant de creștere. 
Probabil că în contextul renunțării la cărbune și 
urmărind tendințele europene, considerăm că 
trendul va rămâne ascendent.

Analizând costurile unei investiții solare, putem 
observa că acestea au scăzut semnificativ, 
ajungând la 25% din cât costau acum 8 ani.

Concluzie 

Investiția în energia solară este avantajoasă 
analizând creșterea constantă a prețului energiei 
electrice.
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Prosumatorul
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Rezidențial

Prosumatorul
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Orice proprietar de casă care consumă 
energie din rețeaua electrică, poate fi 
prosumator. 

În următorii 9 ani se estimează un potențial 
de 10.000 de case care vor beneficia de 
independență electrică.

Oradea :

● 44% locuințe eligibile

● 10.000 sisteme fotovoltaice 

● 100 GWh - producție anuală



Simulare proiect 6 kW instalați

45mp
Acoperiș plat

400 kWh
Consum lunar
Joasă tensiune 

6 kWp
Mărimea proiectului

Sub 7 ani
Perioada de amortizare

6.000€
Investiția totală

900€
Reduceri anuale la factura de 

energie electrică

75€
Factură lunară
Calculat la cca. 

150-180 EUR / MWh

35mp
Acoperiș țiglă 

orientare sudică

20.000€
Economie în perioada de 
exploatare de 25 de ani

52% - 48% 
Consum propriu vs. 

vânzare în rețea

Dacă ai cheltuieli
cu curentul electric de:

Ți s-ar potrivi un proiect 
fotovoltaic de:

Ai nevoie de o 
suprafață de:

Investiția totală pentru 
proiect ar fi de:

Beneficiile proiectului 
sunt multiple:

Perioada de viață - 25 de ani
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Companii și instituții publice

Prosumatorul
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Orice companie care consumă energie din 
rețeaua electrică, poate fi prosumator: 
clădiri de birouri, hoteluri, service-uri, 
showroom-uri, școli și grădinițe, instituții 
publice, fabricile mici și medii etc.

Oradea:

● 50% clădiri eligibile 

● 500 sisteme fotovoltaice 

● 50 GWh - producție anuală



Simulare proiect 100 kW instalați

700mp
Acoperiș plat

20 MWh
Consum lunar

Medie tensiune 

100 kWp
Mărimea proiectului

Sub 6 ani
Perioada de amortizare

75.000€
Investiția totală

12.700€
Reduceri anuale la factura de 

energie electrică

2.000€
Factură lunară
Calculat la cca. 
100 EUR / MWh

1.500mp
Teren sau parcare 

disponibilă

300.000€
Economie în perioada de 
exploatare de 25 de ani

60% - 40% 
Consum propriu vs. 

vânzare în rețea

Dacă ai cheltuieli
cu curentul electric de:

Ți s-ar potrivi un proiect 
fotovoltaic de:

Ai nevoie de o 
suprafață de:

Investiția totală pentru 
proiect ar fi de:

Beneficiile proiectului 
sunt multiple:

Perioada de viață - 25 de ani
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Autoconsum industrial

14



Autoconsum industrial  

Consumatori industriali
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Prin autoconsum industrial nu ne referim doar 
la industriile grele, energofage. 

În practică, nu ne referim neapărat la profilul 
de activitate, ci la profilul de consum și 
anume la consumatorii mari de energie, 
aceștia fiind împărțiți în trei categorii. 

Primul este cel tradițional industrial.

Al doilea poate fi considerat industrial, un 
parc logistic sau parc industrial. 

Al treilea poate fi considerat chiar și un 
cartier rezidențial. 



Consumatori industriali 

Consumatori industriali 
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Investițiile dedicate industriilor. 

Într-o piață extrem de concurențială, 
industriile sunt foarte afectate de prețurile 
energiei electrice. 

În practică, ele nu sunt afectate doar de prețul 
la energia electrică, ci de costul total al unui 
MWh pe care îl plătesc, având în componența 
lui energie, sistem, taxe, CO2, etc. 

Cu cât consumul de energie electrică din 
surse proprii regenerabile este mai mare, cu 
atât industriile vor deveni mai competitive. 



Consumatori industriali 

Consumatori industriali 
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Viziunea noastră este ca orice investiție 
imobiliară, atât nouă cât și veche, care 
generează consum de energie electrică, să 
aibă surse de producere energie solară pe 
acoperiș în vederea autoconsumului.    

Mai mult decât atât, credem că ar fi oportun 
să se dezvolte parcuri solare în vecinătatea 
parcurilor industriale sau invers, pentru 
atragerea consumatorilor energofagi. 



Noile ansambluri rezidențiale 

Consumatori industriali 
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Considerăm că noile ansambluri 
rezidențiale ar trebui, de asemenea, să fie 
gândite la pachet cu producție de energie 
solară pentru autoconsum. 

Aici aplicațiile pot fi multiple, de la 
acoperișuri, până la carporturi și terenuri 
aflate în vecinătate.

De la energie solară până la soluții de 
stocare pentru back-up, iluminat 
independent și multiple aplicații care folosesc 
energie electrică este doar un pas. 



Dor Marian
CEO, Founder

office@wiren.ro

www.wiren.ro
www.wirenhypervolt.com

Take the first step to
energy independence!
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