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Cuprins
DESPRE NOI

Tema Energy este o companie cu acţionariat integral 
privat, înfiintaţă în 2002. 

Suntem o companie cu o cultură antreprenorială 
și cu o experienţă bogată în soluţii de power 
back-up și integrare de sisteme electro-
mecanice, atât pe piaţa din România, cât și în 
sud-estul Europei. 

Suntem unul dintre cei mai cunoscuţi 
furnizori full-service de echipamente 
de electro-alimentare din România.

Gama noastră de echipamente este 
compusă din generatoare, UPS-uri, baterii 
VRLA, redresori, dar și alte sisteme 
integrate în soluţiile noastre: climatizare 
profesională, detecţie și stingere 
incendii, containere IT, 
DCIM, etc.

Suntem unul dintre cei mai 
experimentaţi integratori de Data 
Centere și sisteme de tip Power 
Supply dedicate consumatorilor 
industriali și critici.

Soluţiile noastre sunt dedicate 
îndeosebi segmentului business-
to-business: industrial, IT/
Telecom, medical, clădiri de 
birouri, construcţii.

www.tema-energy.ro

DESPRE
NOI
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DESPRE NOI CERTIFICĂRI

CertificăriMisiune
Să devenim cel mai cunoscut și mai de 
încredere furnizor/integrator de soluţii B2B 
de alimentare alternativă cu energie, Data 
Centere și Power Supply Systems.

Valori
Valorile companiei și, totodată, avantajele competitive 
ale Tema Energy faţă de concurenţă, sunt următoarele:

+ creativitate și tehnicitate

+ lucrul eficient în echipă

+ perfecţionism și atenţie la detalii

+ pasiune în tot ceea ce facem

+ îmbunătăţirea continuă.

Obiective
+ Poziţia de lider în România în domeniul 
execuţiei integrate de Data Centere.

+ Poziţia de lider în domeniul integrării 
soluţiilor de Power Supply pentru con-
sumatorii critici și industriali din România.

+ Accederea în top 3 furnizori de 
Generatoare electrice medii și mari des-
tinate mediului B2B din România.

+ Accederea în top 5 furnizori de 
UPS-uri medii și mari din România.

+ Statutul de furnizor recunoscut și 
reputat de soluţii și echipamente 
de electro-alimentare continuă: 
Generatoare, UPS-uri, Baterii 
VRLA, în rândul integratorilor de 
sisteme, constructorilor, dezvol-
tatorilor și proiectanţilor.

Istoric & Realizări

Înfiinţarea companiei.

Semnarea primelor 
contracte de furnizare de 
UPS-uri și generatoare.

Semnarea primelor 
contracte de furnizare de 
baterii VRLA și redresori 
pentru operatorii de reţele 
telecom.

Proiectarea primului Data 
Center integrat din istoria 
companiei.

Execuţia primului Data 
Center integrat din istoria 
companiei.

Semnarea primului contract 
și lansarea activităţii de 
Facility Management 
(întreţinere multitehnică) 
pentru Data Centere, spaţii 
tehnice, birouri, comercial.

Lansarea activității de 
închiriere de generatoare 
electrice și UPS-uri.

Certificarea ISO 9001 
(Managementul calităţii).

Livrarea și instalarea 
primului sistem UPS de mare 
capacitate (1.200 kVA).

Certificarea ISO 14001 
(Management de mediu) 
și OHSAS 18001 
(Managementul sănătăţii în 
muncă).

Livrarea și instalarea primului 
generator Diesel de peste 
1.000 kVA.

Proiectarea primului Data 
Center Mobil.

Proiectarea și analiza de 
fezabilitate a primului Data 
Center la nivelul standardului 
TIER III.

Livrarea și instalarea primului 
generator Diesel de 2MVA.

Livrarea și instalarea primului 
generator Diesel de 2 MW 
putere stand-by.

Mihai Manole primește 
certificarea ATS (Accredited 
Tier Specialist) din partea 
Uptime Institute, SUA.

Livrarea și instalarea unui 
sistem UPS de 2.600 kVA 
putere totală.

Execuţia la cheie și 
instalarea primelor Data 
Centere Mobile. 

Livrarea și instalarea primului 
generator Diesel de 3.000 kVA
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Tema Energy, integrator 
de top de Data Centere în 
România, furnizează soluții 
clasice (statice) și mobile.

Abordarea Tema Energy asigură o 
execuţie sistemică a infrastructurii sălii
de servere, cuprinzând cele 3 etape 
esenţiale:
+ consultanţă & design;
+ implementarea eficientă a sistemelor  
   utilizând cele mai noi tehnologii;
+ operarea & mentenanţa 
   echipamentelor.

Amenajarea la cheie a infrastructurii 
centrelor de date este o expertiză 
centrală a companiei noastre, 
acumulată în cei peste 12 ani 
de experienţă și livrată de 
departamente dedicate fiecărui
tip de sisteme și instalaţii.

Din punct de vedere al 
destinaţiei și mobilităţii, Data 
Centerele sunt de 2 tipuri: 
statice (DC) și mobile (MDC).

Caracteristicile 
centrului de date

+ Disponibilitate nonstop  
   (runtime >99,9%)
Cel mai important aspect al unui Data Center este 
disponibilitatea non-stop, fără nicio întrerupere, pe 
întreaga durată a vieţii acestuia. Ne mândrim cu Data 
Centere implementate în urmă cu 8-10 ani care nu au 
avut nicio întrerupere în tot acest timp (runtime 100%).

+ Contorizare energetică
Preluarea în timp real și raportarea periodică a 
consumurilor de electricitate la nivel de echipamente, 
dar și la nivel de rack IT, pentru o gestionare optimă a 
consumurilor electrice și eficientizarea costurilor.

+ Monitorizare
Soluţiile de DCIM (Data Center Infrastructure 
Management) permit urmărirea, alertarea și controlul de 
la distanţă al infrastructurii Data Center-ului și al consu-
murilor de energie. Asigurăm implementarea la cheie a 
sistemului DCIM, de la echipamentele de comunicaţii, 
procesare și control până la software și interfaţa de 
administrare.

+ Consultanță & proiectare 3D
Ca și integrator, este important să oferim clienţilor 
nostri consilierea cu privire la bugete de amenajare și 
de operare, analize TCO, schiţe și planuri de amplasare 
- distribuţie și proiectare tehnică specializată.

+ Planificare &
   Project Management
Asigurăm coordonarea integrată a tuturor sistemelor 
și instalaţiilor, preluând de la client responsabilitatea 
instalării întregii infrastructuri, de la construcţii până la 
operare-mentenanţă, dar și funcţionarea armonioasă a 
tuturor soluţiilor.

+ Scalabilitate
Soluţiile proiectate de noi sunt scalabile și pot fi usor 
extinse sau adaptate faţa de prima fază de amenajare 
a centrului de date, în funcţie de dezvoltarea IT și de 
creșterea nevoilor de infrastructură.

+ Tehnologii de ultima oră
Amenajăm Data Centere utilizând cele mai avansate 
tehnologii, prin echipamente care vizează performanţa, 
eficienţa energetică și fiabilitatea. Aplicăm experienţa 
dobândită în cei 10 ani de execuţie integrată de Server 
Rooms.

+ Eficiență energetică 
Soluţiile de electro-alimentare, climatizare și amenajare 
sunt concepute special pentru a obţine pierderi 
energetice reduse și costuri minime cu energia electrică 
- unul din cele mai importante costuri în operarea unui 
Data Center.

+ Redundanță 
Încă de la faza de concept, garantăm redundanţa 
tuturor sistemelor critice dintr-un Data Center, în 
vederea desfăsurării întreţinerii preventive, dar și a 
remedierilor corective, fără a afecta funcţionarea IT-ului.

+ TIER - Uptime Institute
Suntem primul integrator independent din România 
care deține acreditarea ATS - Accredited Tier Specialist 
de către Uptime Institute, SUA. Aceasta ne permite să 
consiliem dezvoltatorii și proprietarii de data centere 
cu privire la standardele internaţionale de amenajare 
electro-mecanică, să furnizăm proiecte și consultanţă 
axate pe topologia TIER, și să fim la curent cu cele mai 
noi trend-uri și bunele practici în amenajarea electro-
mecanică și de securitate a centrelor de date.

Odată instalate echipamentele IT și comunicațiile, puteți porni Data Center-ul!

DATA CENTERDATA CENTER

DATA
CENTER
[DC]
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+ Alimentare &
   distribuție electrică

Alimentarea prin reţeaua clasică 
de energie electrică este asigurată 
prin echipamente performante 
de captare și transfer al energiei 
electrice, de la postul de 
transformare și tablourile electrice 
de alimentare și distribuţie și până 
la instalaţiile de distribuţie electrice 
până la PDU-urile de alimentare a 
rack-urilor IT.

+ Securitate fizică

Sistemele de control acces și 
supraveghere video asigură 
accesul securizat, diferenţiat 
al personalului autorizat în 
interiorul centrului de date și al 
dependinţelor tehnice. Folosim 
cele mai noi tehnologii în domeniu, 
precum controlul amprentei, al 
greutăţii sau al retinei. 

+ Back-up energetic

Alimentarea cu energie electrică 
este asigurată atât din reţeaua 
clasică, cât și prin sistemul de 
alimentare de rezervă. Acesta este 
alcătuit din UPS-uri, Baterii VRLA 
și Generatoare Diesel performante, 
care preiau instant consumatorii 
Data Center-ului, pentru o 
funcţionare neîntreruptă. Tema 
Energy este partener al unora 
dintre cei mai mari și experimentaţi 
producători de Generatoare Diesel 
și UPS-uri, astfel încât riscul de 
întrerupere a alimentării să fie 
aproape zero.

Sisteme de
Data Center

+ Climatizare

Soluţiile de climatizare 
profesională oferite de liderii în 
domeniu la nivel mondial, asigură 
climatul optim de funcţionare al 
IT-ului și al infrastructurii electrice. 
Unitaţile de înaltă precizie din sala 
IT pot fi de tip clasic, free-cooling 
sau adiabatic, sunt prevăzute cu 
controlul umidităţii și au o înaltă 
precizie și eficienţă energetică. 
În plus, sunt concepute pentru 
funcţionarea neîntreruptă 
24/7/365.

+ Detecție &
   stingere incendii

Alertarea, prevenirea și stingerea 
incendiilor sunt critice într-un 
centru de date, în caz contrar 
Server Room-ul poate fi expus la 
distrugeri costisitoare și întreruperi 
de lungă durată. Utilizăm 
tehnologii moderne precum 
detecţie ESD sau Laser, agenţi de 
stingere ecologici și ultra-eficienţi 
precum Novec sau Inergen, și 
centrale de detecţie și stingere 
produse de cei mai experimentaţi 
vendori în domeniu.

+ BMS / DCIM

Alertarea prin SMS și e-mail, 
monitorizarea centralizată a tuturor 
sistemelor și a consumurilor 
energetice, dar și controlul de 
la distanţă al echipamentelor cu 
ajutorului unui sistem tip DCIM a 
devenit un must al Data Center-
elor moderne. Data Center 
Infrastructure Management, uneori 
cunoscut și drept BMS, este o 
soluţie eficientă de administrare 
integrată a infrastructurii ce 
deservește IT-ul.

+ Rack & PDU

Reprezentăm cei mai cunoscuţi 
producători de Rack-uri, PDU, 
sisteme de organizare în Rack, dar 
și închiderea culoarelor de tip cold 
/ hot aisle containment, pentru 
consumuri energetice minime.

+ Construcții &
   amenajări

Realizarea integrată a lucrărilor de 
construcţii cu materiale de cea mai 
bună calitate conferă siguranţă în 
caz de dezastre naturale, dar și 
rezistenţă în timp. Respectăm și 
promovăm cele mai noi standarde 
în amenajarea sălilor de date 
securizate.

DATA CENTERDATA CENTER
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DATA
CENTER
MOBIL
[MDC]
Un Data Center mobil (MDC 
- Mobile Data Center) este un 
data center modular, portabil, 
containerizat. Data Centerele 
mobile au devenit un trend în zona 
centrelor de date din ultimii ani, 
având în vedere avantajele majore 
ale unei astfel de soluţii: eficienţă 
energetică, amprentă redusă, durată 
scurtă de execuţie, mobilitatea și 
costul relativ redus. 

MDC au fost dezvoltate în jurul ideii de eficienţă 
energetică. După mulţi ani în care au fost dezvoltate 
săli IT uriașe, dar care s-au umplut abia după mult 
timp, MDC-urile au venit ca o soluţie de optimizare a 
investiţiei iniţiale în amenajare, dezvoltare, închiriere și 
facility management.

Tehnologiile free-cooling combinate cu dimensiunile 
foarte compacte ale unui MDC se traduc în costuri ale 
energiei electrică mult reduse. Implicit, PUE (Power 
Usage Effectiveness) obţinut pentru un server room 
containerizat poate fi cu usurinţă adus sub centrele de 
date convenţionale. 

Caracteristicile
centrului de date mobil

+ Rezistenţă & durabilitate
Nivelul de siguranţă al unui centru mobil de date este 
practic același cu cel al unui centru de date fix, având 
sisteme de supraveghere, acces control și anti-incendiu 
la fel de performante și sigure. În plus, structura este 
extrem de rezistentă, tratată special anti-foc, dar și 
împotriva apei sau radiaţiilor solare și concepută să 
reziste șocurilor seismice.

+ Execuţie integrată, la cheie
PAsigurăm coordonarea integrată a tuturor sistemelor 
și instalaţiilor, preluând de la client responsabilitatea 
instalării întregii infrastructuri, de la construcţia 
container-ului până la instalare și operare-mentenanţă. 
Centrul de date mobil este, astfel, livrat și instalat la 
cheie, indiferent de locaţia de funcţionare.

+ Operare &
   Monitorizare de la distanţă
Soluţiile de DCIM (Data Center Infrastructure 
Management) permit urmărirea, alertarea și controlul de 
la distanţă al infrastructurii MDC și al consumurilor de 
energie. Economisiţi astfel din costurile operaţionale și 
de personal, și sunteţi permanent conectat la funcţion-
area sistemelor din Containerul IT, indiferent unde este 
acesta situat. 

+ Tehnologii de ultimă oră
Amenajăm Data Centere Mobile utilizând cele mai 
avansate tehnologii (în row cooling, UPS-uri modulare, 
hot/cold aisle, detective VESDA, DCIM etc), prin 
echipamente care vizează performanţa, eficienţa 
energetică și fiabilitatea. Aplicăm experienţa dobandită 
în cei 10 ani de execuţie integrată de infrastructură 
aferentă sălilor de servere.

+ Durată scurtă de execuţie
Spre deosebire de centrele de date clasice, fixe, 
MDC-urile pot fi dezvoltate mult mai rapid. Astfel, dacă 
pentru un Data Center clasic vorbim de o durată medie 
de implementare de 3-6 luni, un MDC poate fi livrat între 
o lună și până la 3 luni, în funcţie de complexitate și 
dimensiuni.

+ Scalabilitate & Modularitate
Soluţiile IT mobile proiectate de noi sunt scalabile și pot 
fi ușor extinse sau adaptate după prima unitate, prin 
adăugarea de noi module (containere) și racordarea sau 
cuplarea la cea existentă, fară întreruperi în funcţionare.

+ Mobilitate 
Data Centerele mobile sunt acomodate de containere 
ușor relocabile pe uscat, cu mijloace convenţionale. 
Dimensiunile și caracteristicile construcţiei pot varia, 
fiind însă mereu compacte și usor transportabile. 
Odată livrat într-o locaţie, MDC-ul are avantajul unic 
al relocării, oricând și oriunde, în funcţie de nevoile de 
business, dar și de eventuale evenimente naturale care 
impun mutarea acestuia. Astfel, relocarea completă a 
data center-ului devine extrem de facilă, fără investiţii 
suplimentare în infrastructură sau în IT.

+ Redundanță 
Încă de la faza de concept, garantăm redundanța 
tuturor sistemelor critice, în vederea desfășurării 
întreținerii preventive, dar și a remedierilor corective, 
fără a afecta funcționarea IT-ului.

+ PUE superior
Tehnologiile de free cooling combinate cu dimensiunile 
foarte compacte ale unui data center containerizat 
se traduc în costuri cu energia electrică mult 
reduse. Implicit, PUE obţinut pentru un server room 
containerizat poate fi cu usurinţă adus sub cele ale 
centrelor de date convenţionale. MDC-urile pot atinge 
usor un PUE sub 1,25 și pot cobori până la 1,07, în 
funcţie și de zona geografică și de numărul de ore de 
funcţionare a răcirii în regim free cooling. Raportat la 
PUE mediu al data centerelor existente, MDC este o 
soluţie foarte eficientă energetic.

DATA CENTER MOBILDATA CENTER MOBIL
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DATA CENTER MOBIL

+ Alimentare &
   distribuție electrică

Gestionăm alimentarea și 
distribuţia electrică din reţeaua 
clasică: post de transformare, 
tablouri electrice de alimentare și 
distribuţie, instalaţii de distribuţie 
electrice și PDU-urile rack-urilor IT.

+ Climatizare

Soluţiile de climatizare 
profesională asigură climatul 
optim de funcţionare al IT-ului și 
al infrastructurii electrice. Unitaţile 
de răcire pot fi de tip clasic sau 
in-row, sunt prevăzute cu controlul 
umiditătii și au o înaltă eficienţă 
energetică. În plus, soluţiile alese 
sunt foarte eficiente în spaţiu, 
pentru o amprentă minimă în 
suprafaţa limitată a centrului de 
date mobil.

+ Back-up energetic

Alimentarea cu energie electrică 
este asigurată atât din reţeaua 
clasică, cât și prin sistemul de 
alimentare de rezervă. Acesta este 
alcătuit din UPS-uri, Baterii VRLA 
și Generatoare Diesel performante, 
care preiau instant consumatorii 
Data Center-ului Mobil, pentru o 
funcţionare neîntreruptă. 

Sisteme 
MDC

Tema Energy are o 
experiență bogată 
în amenajarea de 
Data Centere mobile 
customizate.

Dimensiunile container-
ului, densitatea IT și 
electrică, tehnologiile 
de răcire și de back-up 
energetic, securitatea 
fizică și anti-foc sau 
monitorizarea de la 
distanţă sunt adaptate 
nevoilor unice ale fiecărui 
client.

DATA CENTER MOBIL

+ Securitate fizică

Sistemele de control acces și 
supraveghere video sunt critice 
mai ales pentru un centru IT mobil, 
întrucât asigură operarea fără 
personal și pază dedicate. Ele 
garantează accesul securizat al 
personalului autorizat și transmit 
alerte prin e-mail și sms privind 
incidentele sau tentativele de 
efracţie, furt, etc. 

+ Detecție &
   stingere incendii

Alertarea, prevenirea și stingerea 
incendiilor sunt critice într-un 
DC mobil, mai ales luând în con-
siderare locaţiile îndepartate de 
funcţionare ale multor astfel de 
centre mobile. Utilizăm tehnologii 
moderne precum detecţie ESD, 
VESDA sau Laser, agenţi de stin-
gere ecologici și ultra-eficienţi 
precum Novec sau Inergen, și 
centrale de detecţie și stingere 
produse de cei mai experimentaţi 
producători.

+ BMS / DCIM

Data Center Infrastructure 
Management este o soluţie efi-
cientă de administrare și moni-
torizare integrată de la distanţă 
a infrastructurii ce deservește 
spaţiul IT. Alertarea prin SMS și 
e-mail, monitorizarea centralizată 
a tuturor sistemelor și a consumu-
rilor energetice, dar și controlul de 
la distanţă al echipamentelor cu 
ajutorului unui sistem tip DCIM a 
devenit un must al Data Centerelor 
mobile. 

+ Rack & PDU

Reprezentăm cei mai mari 
producători de Rack-uri, PDU, 
sisteme de organizare în Rack, dar 
și închiderea culoarelor de tip cold 
/ hot aisle containment, pentru 
consumuri energetice minime, 
modularitate și rezistenţă în timp.

+ Construcții &
   amenajări

Containerele sunt executate cu 
materiale de structură și izolatoare 
de cea mai înaltă calitate, testate 
în timp și foarte rezistente la 
factorii naturali (frig, umiditate, 
caldură, soare etc). Toate acestea 
conferă siguranţă în caz de 
dezastre naturale, dar și o foarte 
bună durabilitate. În plus, centrele 
de date mobile sunt concepute 
să reziste la seisme, precum și la 
inundaţii sau alte calamităţi.
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Soluţiile PSS se pot instala atât în interiorul facilităţii, cât și, în lipsa spaţiului necesar, în 
containere securizate amplasate în vecinătatea facilităţii.

POwER SUPPLy SySTEMSPOwER SUPPLy SySTEMS

Recomandate pentru mediile în care în-
treruperile sau variaţiile de tensiune pot 
provoca daune mari și întreruperi semnifi-
cative ale activităţii, sistemele PSS (Power 
Supply Systems) sunt o soluţie de asigu-
rare a stabilităţii și a calităţii alimentării cu 
energie electrică a consumatorilor critici. 

Sistemele de alimentare continua asigură, 
astfel, stabilitatea și redundanţa la reţeaua 
clasică de energie electrică, fiind utile 
îndeosebi în mediile în care întreruperile 
electrice nu sunt permise (săli de operaţie 
din spitale, centre de cercetare, centre IT, 
aplicaţii militare) sau au efecte îndelungate 
și costisitoare cu repunerea în funcţiune și 
pagubele produse de întreruperi (îndeosebi 
fabrici și centre industriale). 

Sistemele de tip PSS asigură, astfel, ali-
mentarea permanentă, sigură și stabilă a 
mediilor în care sunt de evitat orice tip de 
întreruperi, vârfuri de tensiune sau căderi 
abrupte de energie ale reţelei.

Sistemele de alimentare alternativă inte-
grate sunt compuse, de regulă, din ur-
mătoarele echipamente:
+ UPS-uri
+  Baterii VRLA 
+  Generator Diesel
+  Instalaţie electrică (aferentă distribuţiei 
    între echipamentele PSS, dar și pentru 
    racordul la alimentarea clasică a facilităţii)
+  Climatizare profesională (asigurarea 
    climatului optim de funcţionare pentru 
    echipamentele critice de power back-up).

POWER 
SUPPLY
SYSTEMS
[PSS]

Sistemele de Power 
Back-up sau Power 
Supply sunt soluţii 
integrate de alimentare 
continuă destinate 
consumatorilor mari 
și critici din domeniul:

+ industrial
+ medical
+ Data Centere.
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Reprezentăm cele mai eficiente 
și moderne tehnologii, bazându-
ne pe inovația, competitivitatea și 
suportul partenerilor noștri.

PARTENERI

PARTENERI

ECHIPAMENTE
Tema Energy este una 
dintre cele mai cunoscute 
companii specializate în 
soluţii de electro-alimentare 
din România: UPS-uri, 
generatoare electrice, 
baterii VRLA, redresori 
48V.

În gama de produse Tema 
Energy intră și alte echipamente 
pe care le furnizăm în cadrul 
sistemelor și soluţiilor integrate: 

+ climatizare profesională
+ sheltere/ containere mobile
+ pardoseală flotantă
+ instalaţii electrice
+ RACK-uri IT & PDU-uri
+ detecţie & stingere 
   incendii.

ECHIPAMENTE
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GENERATOARE
DIESEL

Tema Energy dispune de echipe 
de tehnicieni specializaţi în 
grupuri electrogene, prin care 
asigurăm întreţinerea a sute de 
generatoare la nivel naţional, dar 
și intervenţii de urgenţă
sau reparaţii complexe. 

Gama de grupuri electrogene din portofoliul 
Tema Energy cuprinde puteri de la 7 la 
3.750 kVA și acoperă toate aplicaţiile din 
domeniul:
+ industrial
+ Data Centere
+ comercial
+ construcţii
+ rezidenţial.

Cu puteri cuprinse între 7 și 3.500 
kVA, acestea sunt motorizate de cei 
mai mari producători din domeniu: 
Cummins, Perkins, Mitsubishi, 
Volvo, John Deere, Doosan,
Lister Petter sau Aksa.

Suntem reprezentanţi în 
România ai producătorilor: 
Cummins Power Generation 
și Aksa.

ECHIPAMENTE ECHIPAMENTE

Cummins
Power
Generation

Cummins este o companie înfiinţată 
în 1919, în Columbus, Indiana, 
Statele Unite ale Americii, fiind 
recunoscut drept un lider mondial în 
producţia de motoare, alternatoare 
și grupuri electrogene. 

Cummins Power Generation are 
o experienţă de aproape 90 ani în 
proiectarea și producerea de grupuri 
electrogene. 

Compania proiectează, produce 
și întreţine sisteme complete de 
producţie a energiei electrice 
folosind componente de la un singur 
furnizor - Cummins - așa numitul 
concept The Power of One™.
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UPS

Reprezentăm în România 
al patrulea cel mai mare 
producător la nivel mondial în 
domeniu, Riello UPS, cu o 
gamă largă de UPS-uri clasice 
și modulare cuprinsă între 400 
VA și 6,4 MVA.  

UPS-urile Riello acoperă toate aplicaţiile 
care necesită funcţionarea neîntreruptă a 
consumatorilor din domeniul:
+ medical
+ militar
+ IT & Data Centere
+ producţie/industrial
+ securitate
+ transport
+ iluminat
+ fotovoltaic.

Gama Riello cuprinde UPS-uri 
monofazate sau trifazate, iar în 
funcţie de aplicaţie se poate alege 
între soluţii modulare și respectiv 
clasice, stand-alone.

În gama de puteri 100 - 800 
kVA, Riello produce UPS-uri 
cu factor de putere (PF) 1 și o 
eficiență energetică de până la 
99,4%.

ECHIPAMENTE ECHIPAMENTE

021

Riello
Elettronica

Companie fondată în 1986 în 
Italia, Riello Elettronica produce, 
totodată, soluţii energetice precum: 
sisteme de transfer și ATS, Power 
Box, precum și UPS-uri rotative 
(Flywheel).
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BATERII
VRLA

Suntem reprezentantul oficial 
în România al First Power 
Batteries. Bateriile First Power 
oferă o performanţă excelentă 
și o durată de viaţă ridicată, la 
un preţ competitiv.

Durata de viaţă a bateriilor First 
Power este cuprinsă între 8 ani și 
20 de ani, în funcţie de tipul de 
baterie, dar și de aplicaţia în care 
este folosită.

Principalele aplicaţii deservite 
de bateriile First Power:
+ Power Supply Systems
+ IT/Telecom
+ UPS
+ redresori
+ aplicaţii industriale
+ energii regenerabile
+ sisteme de securitate
+ alarme.

First Power Batteries

First Power este unul dintre cei mai 
mari și mai bine reputaţi producători 
de baterii VRLA (AGM, GEL și 
OPzV), acoperind domenii precum 
IT/Telecom, fotovoltaic, UPS și 
electric.

ECHIPAMENTE ECHIPAMENTE
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ALTE ECHIPAMENTE

Climatizare
Profesională

Sistemele producatorului american de 
climatizare profesională, Emerson-
Liebert Hiross, sunt recunoscute 
pentru fiabilitate, inovaţie și o mare 
eficienţă energetică  în domeniile Data 
Center, Medical, IT/Telecom, precum 
și în aplicaţiile de tip PSS.

Soluţiile high-precision asigură 
controlul ultra-precis al temperaturii 
și umidităţii și o funcţionare 
continuă 24/7.

Pardoseală
flotantă 

Oferim soluţii complete de pardoseală 
flotantă tehnică modulară antistatică, 
marca Uniflair - cunoscut producător 
italian - în special pentru Data Centere 
și spaţii tehnice.

Pardoseala poate avea înălţimi între 
10 și 120 cm. 

Finisajele panourilor acoperă o 
paletă largă, de la aluminiu și oţel, 
până la granit. 

ECHIPAMENTE ECHIPAMENTE
ALTE ECHIPAMENTE

Sheltere / 
Containere 

În calitate de reprezentant oficial în 
România al Shelter Greece, oferim o 
gamă variată de containere și sheltere, 
strict adaptate nevoilor fiecărui client, 
în funcţie de mediul de operare și de 
echipamentele instalate și cele mai 
bune soluţii tehnice, prin consultanță 
directă și proiectare 3D.

Acestea sunt transportabile terestru, 
au dimensiuni compacte și un 
nivel ridicat de securitate fizică și 
antiseismică.

În calitate de partener al Schneider 
Electric/APC și Emerson/Knurr, oferim 

soluţii complete de rack-uri și PDU-uri 
pentru domeniile Data Center și aplicaţiile 

IT/Telecom.

Gama de rack-uri IT cuprinde toate 
dimensiunile și tipurile utilizate pe piaţă.  

Furnizăm PDU-uri de tip clasic și smart.

RACK-uri, 
PDU-uri &
Cold/Hot

Aisle
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ALTE ECHIPAMENTE

Instalaţii
electrice 

Asigurăm execuţia integrată a distribuţiei 
și alimentării electrice, atât în cadrul 
sistemelor realizate ”la cheie”: Data 
Centere, Power Supply Systems, cât și 
pentru echipamentele comercializate 
(generatoare, UPS, baterii).

Colaborăm cu cei mai mari și mai 
cunoscuți producători din domeniu: 
ABB, Eaton, Schneider Electric 
ș.a.

Detecţie &
Stingere
incendii  
În cadrul soluţiilor integrate, furnizăm 
sisteme moderne și ecologice de 
detecţie și stingerea incendiilor. 
Sistemele de detecţie, pe care le 
folosim, cuprind cele mai noi și mai 
eficiente tehnologii în domeniu, 
precum VESDA sau ESD. Gazele de 
stingere cel mai des utilizate sunt 
Novec, Inergen și FM200.

În domeniul centralelor de detecţie 
și stingere avem parteneriate cu 
Securiton și ICS.

ECHIPAMENTE ECHIPAMENTE

REDRESORI
48V

Suntem reprezentantul 
echipamentelor profesionale 
BEL Power Solutions
(Power One) și totodată 
dealer al redresorilor
Eltek. 

BEL Power Solutions (Power One) 
și Eltek sunt liderii mondiali în 
soluţii eficiente de producere 
a energiei verzi din surse 
regenerabile, solară și eoliană, 
dar și în soluţiile de conversie 
de putere în telecom, de tip 
AC/DC sau DC/DC.

Domeniile în care redresorii 
sunt folosiţi cel mai des 
sunt:
+ IT/Telecom
+ Data Centere
+ rețele electrice
+ căi ferate
+ maritim.
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SERVICII

Oferim servicii de Consultanță și Proiectare 
profesională pentru proiectele complexe, pornind de la 0 
și adaptându-ne nevoilor și bugetului fiecărui client:
+ PT - proiect tehnic general
+ MT - memoriu tehnic
+ DE - detalii de execuție
+ diagrama electrică monofilară
+ 2D plan de locație și echipamente
+ 3D plan de locație și echipamente
+ bugetare investiție & operaționale.

Prin certificarea ATS, avem expertiza și autoritatea 
necesare în proiectarea, execuția și project 
management-ul de Data Centere la TIER I, II, III 
sau IV.

Consultanță
& Proiectare 3D

Suntem specializați în servicii TFM - întreținerea 
multitehnică a clădirilor și a infrastructurilor tehnice - având 
o experiență de peste 8 ani în operarea de MSC, SAC și 
Data Center pentru domeniul industrial, IT/Telecom sau 
bancar:
+ BMS / SCADA / DCM
+ Power Back-up
+ climatizare, ventilație, încălzire
+ sisteme securitate fizică
+ sisteme securitate anti-foc
+ instalații mecanice
+ instalații electrice
+ lifturi
+ construcții & amenajări.

Putem asigura operarea externalizată de Data 
Centere și infrastructuri IT.

Facility
Management

SERVICII

SERVICII
Încă de la înfiinţare, compania a pus accent pe noţiunea 
de FULL-SERVICE, asigurarea tuturor serviciilor 
necesare bunei funcţionări a echipamentelor de electro-
alimentare atât în garanţie, cât și ulterior: consultanţă 
& proiectare 3d, instalare & start-up, training, 
întreţinere preventivă, dispecerat & monitorizare 
24/7, intervenţii de urgenţă, post-garanţie.

Prin dispeceratul mobil ţinem legătura cu toţi 
clienţii noștri și răspundem imediat solicitărilor 
din întreaga ţară. 
 
Asigurăm intervenţii cu SLA-uri record pentru 
acest domeniu: până la 1h în orașele în care 
suntem prezenţi, respectiv până la 4-6h în 
întreaga ţară.

Închiriem echipamente de alimentare electricã de 
rezervã și continuã: 

+ generatoare Diesel (între 20-1.000 kVA)

+ UPS-uri (între 10-200 kVA)

+ baterii VRLA

+ redresori.

Asigurãm servicii complete asociate 
închirierii echipamentelor de power back-
up: transport oriunde în România, instalare, 
suport 24/24, întreţinere și intervenţii.

Închirieri 
echipamente
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CLIENȚICLIENȚI
CLIENȚI

Peste 300 de companii au 
ales echipamentele, soluțiile și 
serviciile Tema Energy.

Piețele țintă cărora ne adresăm în principal sunt: 
Data Center, IT/Telecom, energie, financiar/ 
bancar, construcții & antrepriză, industrie/ 
producție.

CLIENțI
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Vodafone
4G & Facility Management
+ Livrare baterii rețea 4G / MSC
    Baterii First Power 12V 100Ah
    Baterii First Power 2V 1000Ah OPzV

+ TFM
    MSC & SAC (în București, Ploiești, Brașov, 
    Bacău, Craiova, Timișoara)
    500 de magazine & Clădiri de birouri: întreținere 
    multi-tehnică, curierat, distribuție

Star Storage / AEP
Data Center Mobil
   Generator AKSA 70 kVA
   UPS Riello 2 x 30 kVA
   Climatizare Emerson in-row 1+1
   Fire system VESDA - Inergen - Securiton
   Rack-uri & PDU APC

Star Transmission /
Daimler 
Power Supply System
& Data Center
   
   Grup electrogen 2 MW stand-by motor Mitsubishi           
   UPS 2 x 800 & 2 x 500 kVA
   Baterii First Power
   Climatizare Emerson & Samsung
   Distribuție electrică, amenajări, securitate
   Sistem monitorizare & alertare

PROIECTE DE SUCCESPROIECTE DE SUCCES

Spitalul Monza
Power Supply System
    Grup electrogen 2.000 kVA, motor 
    Mitsubishi, alternator MeccAlte
    UPS 2 x 160 kVA & 2 x 100 kVA Riello 
    Baterii First Power, autonomie 30 minute

GTS
Data Centere
   Generatoare 550 kVA & 880 kVA, motorizare Perkins
   UPS Riello 2 x 300 kVA & 2 x 600 kVA
   Baterii First Power, autonomie 30 minute
   Climatizare Emerson & Cold Aisle
   Distribuție electrică, Post Trafo
   Rack-uri & PDU APC
   Construcții, amenajări, pardoseală

Mega Mall
Generatoare
+ Ansamblu generatoare
    1.650 kVA (2 x 825 kVA), motorizare Doosan

PROIECTE DE SUCCES
Avem onoarea să fi colaborat cu câteva dintre

cele mai importante nume în domenii ca industrial/producție,
comercial, medical, construcții sau IT/Telecom. 
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APARIȚII ÎN PRESĂ
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14 Data Center

D
ata Centerele mobile au 
fost dezvoltate în jurul ideii 
de eficienta energetică. 
După mulți ani în care au 
fost dezvoltate săli IT uriaşe 
dar care s-au umplut abia 

după mult timp, MDC-ul (mobile data 
center) au venit ca o soluție care poate 
optimiza semnificativ investiția inițială 
în amenajare, în costurile de dezvoltare 
şi facility management. Tehnologiile de 
free cooling combinate cu dimensiuni-
le foarte compacte ale unui data center 
containerizat rezultă în costuri cu ener-
gia electrică mult reduse. 

Astfel indicatorul PUE (power usa-
ge effectiveness) obținut pentru un 
server room containerizat poate fi cu 
uşurință adus sub cele ale centrelor de 

date convenționale. „Data centerele 
mobile pot atinge PUE de sub 1,25 şi 
pot coborî până la 1,07, în funcție mai 

ales de zona geografică şi de numărul 
de ore de funcționare a climatizării 
în regim free cooling”, precizează Mi-
hai Manole, director general al Tema 
Energy, companie specializată în 
amenajarea la cheie de Data Cente-
re. Raportat la valoarea medie a PUE 
obținută în data centerele existente, 
estimată între 1.6 şi 2, putem spune 
că avem în față o soluție cu mult 
mai eficientă energetic. Investiția în 

Data Centerele modulare, sau mobile, sunt facilități portabile, 
containerizate, prefabricate, care se impun tot mai des pe 
piață. Data Centerele mobile au devenit o tendintă majoră 
în ultimii ani, multumită avantajelor majore ale unei astfel 
de soluții: eficiența energetică, amprenta redusă, durată 
scurtă de execuție, mobilitatea şi costul relativ redus.

Sunt Data Centerele  
mobile viitorul?
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Contractarea unui proiect integrat 
și complet funcțional induce un 
prim avantaj evident: antreprenorul 

general al lucrării de amenajare a Data 
Center-ului preia managementul lucrării 
și devine un “single point of contact” pen-
tru reprezentanţii beneficiarului, care are 
astfel o mai mare ușurinţă în a gestiona 
atât lucrările de amenajare, cât și pe cele 
ulterioare (echipamente și soluţii IT, cone-
xiuni, etc). Mai mult, astfel de integratori 
au experienţa îndelungată în domeniu și 
propun soluţii optimizate, validate în timp, 
atât din punct de vedere al proiectării în 
comun a sistemelor de răcire, alimentare 
electrică, detecţie și stingere a incendiilor 
etc cât și al graficului de execuţie, ceea ce 
duce la eliminarea sincopelor ce pot apă-
rea inerent între executanţii diferiţi ai unor 
lucrări derulate în același proiect. Astfel, 
beneficiarul poate finaliza lucrarea la un 
cost mai mic dar și într-un timp mai scurt. 

Abordare integrată
Gestionarea în paralel a dotării unui 

Data Center cu sistemele specifice - co-
oling, UPS și baterii, generator electric, 
instalaţii electrice, detecţie și stingere, 
securitate, dar și amenajările interioare 
(de la placarea pereţilor cu rigips anti-foc 
și până la pardoseala flotantă anti-statică) 
– implică adeseori resurse numeroase din 
partea companiei beneficiare, precum și 
numeroase nesincronizări între execu-
tanţi și echipele acestora, între soluţiile 
diferite, precum și în privinţa graficelor 
de lucru de multe ori suprapuse. Soluţia 
de optimizare a resurselor și eficienti-
zare a bugetului este colaborarea cu un 
Integrator de Data Center, care să preia 
execuţia completă a lucrării, de la lucră-
rile de construcţii și amenajări și până la 
mobilarea spaţiului cu rack-uri și pdu-
uri, astfel încât beneficiarul să își menţină 

În ultimii ani, o bună parte din companiile care îşi dezvoltă 
propriile Data Centere sau Server Rooms, ca soluţii de cloud 
privat sau în scopul furnizării de servicii şi infrastructură 
pentru proprii clienţi, selectează Integratori din domeniul 
amenajării la cheie a unor astfel de facilităţi. Această abordare 
implică o alocare minimă de resurse din partea beneficiarului 
şi generează economii consistente de timp şi bani.

Care sunt avantajele contractării  
unui Data Center „la cheie”?

focus-ul pe core business-ul spe-
cific (atragerea de clienţi pentru 
viitorul server room, promovarea 
acestuia pe canalele de nișă, etc) 
și pe etapele finale ale dezvoltării, 
respectiv popularea sălii cu echi-
pamente IT, comunicaţii, etc. 

Astfel de integratori care ges-
tionează dezvoltarea la cheie a 
facilităților de tip DataCenter/Da-
taRoom au apărut și pe piața loca-
lă, cu precădere în ultimii 4-5 ani 
când numărul centrelor de date 
a crescut. „Piaţa de Data Centere 
din România este într-o creștere 
mai accelerată decât în ţările dez-
voltate”, consideră directorul gene-
ral al Tema Energy, Mihai Manole, 
care explică această tendinţă de 
amenajare de noi data centere prin 
densitatea mult mai mică faţă de 
alte ţări din regiune, precum și 
prin nevoia tot mai mare de pu-
tere de calcul a vieţii digitale din 
prezent.

Un astfel de integrator de 
amenajare Data Centere este 
Tema Energy, companie locală 
reprezentativă în domeniu, care în 
ultimii 5 ani a realizat un număr 

Furnizorul de tehnologie pentru centre de date Tema 
Energy, care numără printre clienţi companii precum 
Vodafone, UTI, Bancpost sau Ministerul Justiţiei, es-
timează că va înregistra o creştere de 60% a afacerilor anul 
acesta, după un rulaj de 1,5 mil. euro în 2013, în condiţiile 
în care în România nu sunt suficiente centre de date care să 
absoarbă dezvoltarea sectoarelor IT şi telecom.

„Densitatea de data-centere din România este mult sub 
media ţărilor din regiune, cum ar fi Ungaria sau Polonia. 
Dezvoltarea accelerată a sectoarelor IT, call-center şi 
telecom presupune nevoia de spaţii tot mai mari de pro-
cesare şi stocare de date, ceea ce implică dezvoltarea unor 
data centere de tip high-density (densitate înaltă - trad.), 
dar şi foarte eficiente energetic”, a declarat pentru ZF 
Mihai Manole, directorul general al Tema Energy. 

Produsele furnizate de companie, tehnologie pentru 
centrele de date, baterii şi UPS-uri, sunt importate din 
Italia, Turcia şi China. „Anul acesta se anunţă a fi un an 
bun pentru noi şi pentru zona noastră de activitate. Date 
fiind proiectele de power back-up systems (sisteme de sig-
uranţă în cazul unor pene de curent - n.red.), dar şi de da-
ta-centere, semnate la final de 2013 şi la începutul anului, 
estimăm că vom avea o creştere ce cel puţin 60%, adică 
vom depăşi cifra de 2,5 mil. euro”, a declarat Manole.

În piaţa locală, Tema Energy concurează cu jucători locali 
cum ar fi QBS, Romsys sau Abacus, dar şi cu jucători in-
ternaţionali precum germanii de la H&N sau cehii de la 
Altron. „Între altele, există câteva proiecte de data-centere 
de mare capacitate care au obţinut finanţare anul trecut 
şi care se vor implementa începând cu acest an în oraşe 
precum Bucureşti sau Cluj”, a mai spus Manole.

De la începutul anului, compania a semnat contracte 
cu clienţi ca Vodafone, Bancpost, UPC, Monsson sau 
Omnilogic. Tema Energy a obţinut şi o comandă cu o 
valoare cumulată de 150.000 de euro de la grupul UTI, 
controlat de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, vizând 
generatoare pentru Skanska, mallul Promenada din 
Constanţa, parcul de agrement Water Park din Craiova şi 
alte obiective. De asemenea, compania a fost subcontrac-
tată pentru furnizarea de centre de date către Ministerul 
Justiţiei.

Mihai Manole, Tema Energy: 
”Creştem cu 60% anul acesta 
pentru că este tot mai mare 
nevoie de centre de date”

Articol publicat în ediţia tipărită a 
Ziarului Financiar din data de 25.06.2014

 

Acoperire
națională

CONTACT

Contact
+ Vânzări
E-mail: vanzari@tema-energy.ro
Telefon: 0769.737.397 / 0731.497.317

+ Tehnic
E-mail: tehnic@tema-energy.ro
Telefon: 0722 569.153 / 0731.042.211

+ Service Dispecerat 24/7
E-mail: service@tema-energy.ro
Telefon: 0732.018 .651 / 0729.038 620

+ Sediu central
Șoseaua Vergului 14A, Et.1, București

+ Date fiscale
CUI: RO 14389359
Reg.Com: J40/1850/2002

+ Office & Logistică
E-mail: office@tema-energy.ro
Telefon: 021.255.27.37
Fax: 021.627.00.90 / 0342.815.942
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CRAIOVA

SIBIU

BRAȘOV

BACĂU

PLOIEȘTI



www.tema-energy.ro

SOLUțII COMPLETE
DE ALIMENTARE CU ENERGIE


