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Energie regenerabilă – tendințe și soluții
Alegeri inteligente pentru un viitor sustenabil



—
Bine poziționați pe piețele globale
—

2022 figures

ABB este lider de tehnologie în domeniile 

electrificării și automatizării, conducând la un 

viitor mai sustenabil și mai eficient din punct 

de vedere al resurselor.

Soluțiile companiei conectează cunoștințele 

din domeniul ingineriei cu software-ul pentru 

optimizarea modului în care lucrurile sunt 

fabricate, transportate, conectate la energie 

și operate. 

Angajați

~105,000

Țări

>100

Venituri

~$29 bn

Europa
~$10.3 bn

America
~$9.6 bn

AMEA
~$9.6 bn
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Business-urile ABB

Electrificare
VENITURI – $14,1 BN

Acționări Electrice
VENITURI – $6.7 bn

Automatizare de Proces
VENITURI – $6 bn

Robotică & Automatizări
VENITURI – $3.2 bn
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Ce înseamnă sustenabilitatea pentru ABB

Prioritățile noastre

• Susținem progresul către o lume mai sănătoasă și mai prosperă

pentru generațiile viitoare

• Echilibrarea nevoilor societății, a mediului și a economiei. 

• Valoare superioară pentru toți cei implicați.

• Venim în sprijinul clienților noștri pentru ca aceștia să își conserve 

resursele, facilitând astfel o societate cu emisii reduse de carbon.

• Acționăm cu integritate și transparență și promovăm progresul social 

pentru oamenii și comunitățile noastre din întreaga lume. 



—
Tranziția energetică 
Tranziția energetică și factorii ei

Schimbările climatice, instabilitatea și creșterea cererii de energie sunt factorii principali ai tranziției energetice.

Schimbările climatice
Încălzirea globală și modificările pe 
scară largă ale modelelor 
meteorologice

Deciziile politice
Schimbări în mix-ul energetic, 
stimulente financiare pentru 
tehnologiile în domeniul energiei 
verzi

Noi investiții
Schimbare în strategia companiilor 
prin investiția în tehnologii și piețe 
specifice

Cererea de energie
Creștere rapidă a populației și 

a consumului de energie

Energie regenerabilă

Creștere în generarea energiei eoliene și 
Fotovoltaice, H

2
urmează

Reducerea convenționalului
Reducerea ponderii energiei convenționale

eMobilitate
Concentrarea pe tehnologiile care promovează  

mobilitatea durabilă (vehicule electrice )

Dependențe energetice
Surse de energie centralizate și 
controlate de țări instabile



——
Tranziția energetică 
Schimbări structurale în rețeaua de alimentare

Generarea energiei electrice Transport (TSO) Distribuție (DSO)

Rețeaua tradiţională Rețeaua viitorului - disponibila astazi

Mix-ul de energie regenerabilă descentralizat și variabil în rețelele de transport și distribuție, aceasta a accentuat preocupările

operatorilor de transport si distributie, care trebuie să garanteze disponibilitatea continuă și fiabilă a energiei în rețea. 
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Soluții de Distribuție
Distribuție sigură, inteligentă și durabilă a energiei

HV: Înaltă Tensiune (peste 66 kV) | MV: Tensiune medie (între 1 kV AC, sau 1,5 kV DC, până la 66 kV) | LV: Joasă Tensiune (sub 1 kV AC sau 1,5 kV DC)

LV Joasă TensiuneHV Înaltă Tensiune MV MedieTensiune

Substație MV/LV

Productie energie

Transport HV

Surse regenerabile și stocare

Consumatori
MV

Distribuție MV

Substație HV/MV

Tablouri electrice LV

MCC LV
Motor Control 

Center

Distributie LV

Consumatori LV

HV/MV 
Transformator

Celule de 
medie
tensiune

Celule de medie
tensiune

MV/LV 
Transformator

Celule de medie
tensiune

Tablouri electrice
LV

Surse regenerabile și stocare

Soluții digitale pentru 
automatizare și control 

Soluții digitale pentru 
managementul activelor



——Competențele și expertiza ABB
Aplicații fotovoltaice – componente principale (exemple)
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Aplicatii eoliene – componente principale (exemple)

G Converter

WTG Transformer Secondary Switchgear
Primary Switchgear Station Transformer HV Switchgear

Generator / Converter

G Converter

Generator Converter

MV station / Transformer 
station

Grid Connection Substation

Secondary 
switchgear

Inside tower

NALFWind Recloser

Out-of-tower: CSS / 
transformer station

Switchgear

E-house solution Building

Outdoor solutions

A Series & 
ReliaGear® 

Lighting Panels

Turbine Nacelle Turbine tower & Yard Yard

Low voltage 
components: 

Breakers, 
contactors,

Surge 
Protections

power supplies, 
metering, 

monitoring




