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POVESTEA NOASTRA (pe scurt) 
 
Prin intermediul unei tehnologii originale și inovatoare, protejată la OSIM, producem un model nou de 

recuperator/economizor de căldură din gaze arse sigur și eficient, usor de implementat atât în instalaţii noi cât și în 
instalaţtiile deja existene, cu principalul scop de a reduce factura energetică a consumatorilor din domeniul casnic, 
turism sau industrial prin recuperarea și refolosirea căldurii altfel perdută cu gazele de ardere, cu o investiţie totală 
recuperabilă în mai putin de 2 ani. 
 

Aparatul recuperator de căldură din gaze de ardere, numit TERMOREK, este produs în prezent prin SC 
ENESCO INDUSTRIAL SRL, firmă înfiinţată în anul 2014, la Iași, de către Ing. Constantin Vasile Ionescu, 
absolvent a Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iasi, secţia Energetică Industrială, promoţia 1986. 

 
Sub denumirea de OZAN, prin firma CALORISAVE SRL, înfiinţată prin fonduri Start-up în anul 2019 de 

către soţia mea Ing. Otilia Ionescu, fostă colegă de facultate, producem, folosind aceeași tehnologie inovatoare, un 
nou model de recuperator de căldură din gaze de ardere creat special pentru cazane sau cuptoare termice cu puteri 
de pană la 100 Kw ce folosesc combustibili solizi. 

 
 Primele încercări și teste pentru realizarea unui recuperator de căldură din gaze de ardere pentru aplicații 
casnice au fost facute în anul 2005, și primele aparate comercializate au fost vândute în 2007 prin magazinele 
DEDEMAN în Iași, Suceava și Bacău. Conțineau o singură placă recuperatoare asezată longitudinal și diametral în 
interiorul unui tronson de tubulatură din inox având diametrul de 200 mm și lungimea de 1000 mm. Se puteau 
folosi pentru recuperarea căldurii la cazane mici sau șeminee, funcționând cu lemne, și asigurau o putere recuperată 
de cca. 3 Kw.  
 

 
 

În 2007 am produs o variantă perfecționată, pentru cazane și centrale termice de puteri mai mari și pentru 
mai multe tipuri de combustibili. Cu această variantă am început aplicații industriale. 
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 Am ajuns să producem astăzi un recuperator de căldură din gaze de ardere deosebit de performant și sigur 
în funcționare, acoperind o gamă foarte diversă de aplicații. Prețul aparatului este dependent de mărimea suprafeței 
de schimb de căldură și este recuperabil în mai puțin de un an pentru orice aplicație (practic în cca. 6-7 luni de 
funcționare). 

Considerăm că este un proiect durabil, cu mari perspective de dezvoltare atât la nivel național (ceea ce deja 
se întamplă) cât și internațional, aparatul contribuind atât la scăderea costurilor energetice cît și la protejarea 
mediului prin micșorarea necesarului de combustibil, urmare a creșterii eficienței energetice. 

O confirmare a acestor afirmații este calificarea recuperatorului de căldură din gaze de ardere 
TERMOREK în primele trei locuri la concursul E.ON Energy Globe Award Romania 2017, la categoria 
Companii: 
http://www.energynomics.ro/ro/e-on-anunta-finalistii-energy-globe-award-romania-2017-si-cheama-la-
vot/  

 
Juriul E.ON Energy Globe Award Romania a nominalizat 15 proiecte și inițiative care au intrat în finala 

competiției din 2017. Ele au fost selectate dintr-un total de peste 160 de proiecte din domeniul eficienței energetice 
și protejării mediului inregistrate pe platforma energyglobe.ro. 

La Categoria Companii au fost selectate în finală umătoarele 3 proiecte: 
• „Sistemul automatizat de bike-sharing I’Velo Urban” – Asociația Green Revolution București 
• „Termorek – Recuperator de căldură” – SC Enesco Industrial SRL Iași 
• „Save Energy” – SC W3 Marketing Technology SRL Constanța 

 
Prin producerea unei game inovatoare de recuperatoare de căldură din gaze de ardere, atât SC ENESCO 

INDUSTRIAL SRL cât si SC CALORISAVE SRL, își propun să contribuie la protejarea mediului, la 
îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea randamentului instalațiilor de ardere precum și la reducerea 
semnificativă a cheltuielilor pentru încălzire și/sau preparare de apă caldă ale consumatorilor industriali sau casnici. 
 
Drd. Ing. Constantin Vasile Ionescu 
Manager energetic / Administrator 


