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Grupul

EXE GREEN HOLDING

VIZIUNE

Prin soluțiile pe care le oferim, susținem dezvoltarea durabilă a comunității noastre și dorim să 

devenim o companie sustenabilă pentru România.

MISIUNE

Misiunea noastră este de a genera soluții durabile de energie regenerabilă pentru a acoperi 

cererea fiecărei comunități și industrii din întreaga lume.

VALORI

Integritate
În tot ceea ce facem, acționăm cu integritate și corectitudine, arătând respect membrilor echipei, 

clienților, partenerilor și furnizorilor. 

Inovație
Ne angajăm să furnizăm cele mai noi tehnologii și să dezvoltăm soluții de energie regenerabilă.

www.exeholding.com

EXE GREEN ENGINEERING

EXE SPORT

EXE MEDICAL

EXE PACKAGING SOLUTIONS

LED LIGHTING

SMART TECHNOLOGIES

NANO
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Fondată în 2012 de o echipă tânără, inovatoare și pasionată de domeniul eficienței 

energetice, EXE Green Holding a evoluat rapid în industrie, național și internațional, 

devenind astfel membru  al Comitetului Național Român de Iluminat și una dintre cele 

mai importante companii din industria de eficiență energetică și soluții de iluminat pe 

baza tehnologiei  LED.

www.exeholding.com

PREZENTARE

Echipa noastră include ingineri, proiectanți și consultanți ce susțin valorile și princi-

piile companiei. Încurajăm membrii echipei să participe la dezvoltarea companiei și 

a comunității prin implicarea lor în diverse activități și proiecte. Succesul companiei 

noastre vine atunci când membrii echipei continuă să își extindă orizonturile 

personale și profesionale.

https://exeholding.com/certifications/
https://exeholding.com/certifications/
https://exeholding.com/certifications/
https://exeholding.com/certifications/
https://exeholding.com/certifications/
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https://exeholding.com/certifications/
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ILUMINAT
INDUSTRIAL

ILUMINAT
STRADAL

ILUMINAT
NAVAL SI PORTUAR

DECORATIUNI SI
ORNAMENTE

DE SARBATORI

ILUMINAT
ARENE SPORTIVE

ILUMINAT
DE SIGURANTA
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EXE GREEN HOLDING
Exe Green Holding este o companie de producție, distribuție și implementare a soluțiilor de iluminat tip LED. 
Accentul este în întregime pus pe produse fiabile, de înaltă calitate, cu eficiență și rentabilitate ridicată.

ILUMINAT
OFFICE

ILUMINAT
ARHITECTURAL

ILUMINAT
COMERCIAL

www.exeholding.com
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EXE GREEN ENGINEERING
În calitate de lider în industrie, EXE GREEN ENGINEERING oferă servicii de instalare de înaltă calitate pentru 
toate sistemele de iluminat și alimentare electrică.

www.exeholding.com

PRODUSE
JOASA TENSIUNE

PRODUSE
INALTA TENSIUNE

PRIZE SI
INTRERUPATOARE

TABLOURI
ELECTRICE

DISTRIBUTIE
ELECTRICA SI
COMANDA

CONDUCTORI
SI CABLURI
ELECTRICE

CONECTICA TRASEE PENTRU
CABLURI

ACCESORII
CABLAJE

CCTV VOCE-DATE AUTOMATIZARI

BMS SCADA
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EXE SMART TECHNOLOGIES
EXE SMART TECHNOLOGIES este promotorul tehnologiei și al inovației, oferind o gamă largă de soluții smart 
pe care le poate implementa, facandu-vă astfel viață mai ușoară și mai interactiva.

BANCI
FOTOVOLTAICE

STATIE DE AUTOBUZ
INTELIGENTA

COS DE GUNOI
SMART

www.exeholding.com

RECUNOASTERE
FACIALA

ILUMINAT STRADAL
FOTOVOLTAIC

DISPLAY 
PUBLICITAR

TRECERE DE PIETONI
ILUMINATA

PRODUSE
UVC

STATII DE INCARCARE
MASINI ELECTRICE

https://www.exeholding.com
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EXE SMART TECHNOLOGIES
Echipa noastră asigură integrarea tehnologiilor prezentate, de la audit și concept, până la finanțare, instalare, 
punere în funcțiune și mentenanță.

SISTEME DE SECURITATE
INTELIGENTA

CONTROL
ACCES

CONTROL ILUMINAT
IoT

PARCARE
INTELIGENTA

ILUMINAT INTELIGENT
IN HORTICULTURA

MOBILIER
STRADAL

Orașele inteligente sunt viitoarele surse de accelerare a creșterii economice și a 

îmbunătățirii calității stilului de viață al cetățenilor.

Soluțiile orașului inteligent oferite de EXE SMART TECHNOLOGIES sunt concepute 

ținând cont de importanța crescândă a tehnologiilor și a comunicațiilor. Suita noastră 

cuprinde soluții de smart parking, stații de încărcare electrice, sisteme inteligente de 

iluminat, coșuri de gunoi smart waste management și sisteme de securitate eficiente.

www.exeholding.com

https://www.exeholding.com
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EXE BANCA INTELIGENTA
Noua generatie de mobilier urban

www.exeholding.com

INCARCARE WIRELESS
Înalta eficienta si încărcarea rapida

MODUL FOTOVOLTAIC
Panou tip monocristalin, maximum 

STRUCTURA
Dimensiune 178x45x50 cm, greutate 88 
kg, oțel dur vopsit în câmp electrostatic, 
extrem de durabil în toate condițiile 
meteorologice

ÎNCĂRCARE 
VIA USB 2 porturi pentru USB 

BATERIE 
Tip AGM, capacitate 0,86 kW / h 

INTERNET 
4G LTE / viteză de până la 150 Mbps / 4-20 

SENZORII 
Temperatură (-45 °, + 60 °), umiditate (0% - 100%) 
Energie produsă și consumată 
Conexiunea la internet și utilizarea datelor 
Starea bateriei 
Senzor de ploaie - oprire de urgență în caz de inundații 
Analiza sistemului 

SISTEM DE RĂCIRE 
Tipul de răcire / 4 orificii 
Debit de aer 370 m3 / h 
Sistemul este setat sa mențină suprafața temperaturii băncii la max. 35 ° C 

CAMERE DE SUPRAVEGHERE 
4 camere, una pe fiecare parte 
Transmisie live la 360 °

DISPLAY SUPER-LUMINOS 
Dimensiune 19 ”/ 1000 cd / mp 
Pentru reclame, streaming video, informații etc.

https://www.exeholding.com
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STATIE DE AUTOBUZ SMART

www.exeholding.com

Alimentare cu energie regenerabila

PANOURI SOLARE

ILUMINARE LED

BANCI

BATERIE SOLARA
192AH, 100AH/12V

AFISAJE PUBLICITARE 
SAU DE TRAFIC

CONSTRUCTIE ANTI VANDAL

INCARCARE TELEFON WIRELESS

COSURI DE GUNOI

WI-FI

CAMERA DE SUPRAVEGHERE

https://www.exeholding.com
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COSURI DE GUNOI INTELIGENTE
Solutie inteligenta de gestiune a deseurilor

www.exeholding.com

WIFI 
Conectivitate wireless GSM 
sau Sigfox

COMPACTOR 
Crește capacitatea coșului

MATERIAL 
Design robust realizat din oțel 
zincat de înaltă rezistență

ALIMENTAT CU ENERGIE SOLARA 
Panouri fotovoltaice, protejate UV

NU ESTE NECESARĂ ÎNTREȚINEREA 
Acces ușor, ușă de service personalizată, în față sau 
în lateralul coșului de gunoi 

SENZOR ULTRASONIC 
Scanare precisă a nivelului de umplere a coșului 

SOFTWARE
Software-ul de management și control monitorizează 
nivelul de umplere al coșurilor și prezice când acestea 
sunt pe punctul de a fi plin. 

În acest mod, la accesarea aplicației noastre se 
calculează o rută optimizată pentru golirea coșurilor. 

Toate datele sunt stocate și ușor de descărcat. 

Periodic, rapoartele și statisticile sunt create automat.

https://www.exeholding.com
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ILUMINAT STRADAL FOTOVOLTAIC

www.exeholding.com

Angajamentul nostru pentru durabilitate

Singura sursa de iluminat solar care este pe deplin funcțională indiferent 
de condițiile meteorologice. 365 de nopți / an - GARANȚIA NOASTRĂ. 

BATERIE SMART 
Software si acumulator 
NiMH de mare putere

STALPI ȘI ACCESORII
Oțel zincat, acoperit cu pulbere, respectând 
standardul EN40 pentru vânt puternic.

Tehnologie testată pe teren, fiabilă, cu multe implementări la nivel mondial. 

O resursă de energie verde, ecologică, durabilă. Zero emisii de carbon. 

Tehnologia LoRa este utilizată pentru a controla și gestiona sistemul. 

Acoperire largă a rețelei aprox. 15 km 

Posibilitate de a telecomanda fiecare stâlp, pentru a permite utilizatorului să 
obțină date în timp real cu privire la starea stâlpilor de iluminat stradal.

MODUL FOTOVOLTAIC 
Nu este necesară nicio întreținere. Celule 
cristaline de înaltă eficiență pentru captarea 
optimizată a soarelui, indiferent de condițiile 
meteorologice si garanție de funcționare de 
30 de ani.

LAMPĂ LED DE EFICIENȚĂ MARE
Lampă LED de înaltă performanță, 180lm / W 
De la 20W la 120W pentru a satisface toate nevoile 
clienților noștri. Garanție de funcționare de 20 de ani.

https://www.exeholding.com
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iNET ILUMINARE INTELIGENTA

www.exeholding.com

LAMPA CU LED

Cip LED Philips Lumileds 

EFICIENȚĂ 135 lm / W IP 66; IK 9 

PUTERE DE LA 30W LA 200 W 

GARANȚIE> 100.000 ORE

GATEWAY

COMUNICĂ CU 1000 DE SENZORI 

GAMA DE PESTE 1000 M 

IP 66; IK 9 

CONFIGURARE CU UN BUTON PUSH 

ACTUALIZARE AUTOMATĂ WIRELESS

CONTROLOR

PORNIT / OPRIT LUMINĂ SAU DIMMING 

ÎN CONFORMITATE CU SETĂRILE 

MONITORIZARE ÎN TIMP Real. TOATE 

DEFECTIUNILE SUNT RAPORTATE ÎN 

TIMP REAL 

DATE ȘI STATISTICI PRIVIND CONSUMUL 

DE ENERGIE 

NEMA 7 SOCKET PIN / SENZORI DE 

MIȘCARE DISPONIBILI

Solutia noastra pentru excelenta in iluminatul public

https://www.exeholding.com
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EXE SAFE CITY

www.exeholding.com

LAMPA CU LED

Cat de sigur este Smart City-ul tau?

Putem oferi o imagine adevărată a orașului, la toate nivelurile, conectăm 
toate sursele de informații disponibile

Transformăm toate datele în informații, informațiile în perspectivă, 
perspectiva în reguli și reguli în acțiuni, urmând o analiză și o învățare 

Cip LED Philips Lumileds 

EFICIENȚĂ 135 lm / W IP 66; IK 9 

PUTERE DE LA 30W LA 200 W 

GARANȚIE> 100.000 ORE

Creăm sisteme de auto-învățare care sunt capabile să controleze și să 
răspundă în caz de situații periculoase

Identificăm tiparele și creăm un mediu sigur prin sistemul nostru de 
prevenire.

It’s not a big brother, it’s a very big brothervery big brother.

https://www.exeholding.com
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SISTEM DE PARCARE SMART
EXE Green pentru infrastructura critica

www.exeholding.com

PENTRU UTILIZATORI

• navigare directă către cel mai apropiat loc de 
parcare gratuit
• gratuit pentru toți utilizatorii
• disponibil pentru Android și IOS
• integrare nelimitată cu alte soluții Smart City
• complet personalizabil

PENTRU MUNICIPII

• date în timp real
• statistici administrative și financiare
• mobilitate pentru inspectorii de parcare
• control total asupra taxelor și facilităților 
oferite diferitelor categorii de beneficiari

https://www.exeholding.com
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STATII DE INCARCARE ELECTRICA

www.exeholding.com

Partener de încredere pentru mobîlîtatea electrîcă

Asistăm la un secol bazat pe viteză mare, una dintre inovații, asistăm la vremuri 
în care tehnologia optimizează procesele și costurile, scade timpul de transport, 
crește siguranța. Piața vehiculelor electrice crește exponențial și din acest motiv 
infrastructura pentru transportul electric este în prim-planul ofertei noastre.

EXE Green Holding încurajează transportul curat, de aceea susținem dezvoltar-
ea acestuia cu stații de încărcare electrice adaptate tuturor nevoilor, cu facilități 
complete menite să satisfacă cele mai exigente așteptări.

Disponibil pentru:

Spatii Publice Rezidențial / Business

Biciclete electrice

https://www.exeholding.com
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SERVICII PUBLICE ONLINE
EXE reinventeaza serviciile publice

www.smart.exeholding.com

Încărcarea documentelor utilizând orice terminal mobil (laptop, telefon)

Biblioteca de șabloane pentru documente specifice primăriei descărcabile

Lista completă a documentelor necesare unui anumit serviciu

Stocare de date autorizată MCSI -100 GB inclus

Confirmare automată pentru datele primite

Protecție completă a datelor cu caracter personal

Planificarea proceselor

Acces complet al cetățenilor pentru a le urma cererea

Instruire și sprijin complet

Validarea adreselor de e-mail

https://www.exeholding.com
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CONTROL INTELIGENT AL ACCESULUI

www.exeholding.com

Solutia noastra inteligenta pentru cladirea dvs.

Compatibil cu orice încuietoare standard europeană (EN1303)

Încărcarea documentelor utilizând orice terminal mobil (laptop, telefon)
• tehnologie Bluetooth
• poate fi utilizat pentru a deschide orice ușă folosind un smartphone
• prin intermediul aplicației noastre, administratorul poate gestiona și controla accesul 
• nu este necesar internet pentru acest proces.
• un dispozitiv este disponibil pentru mai mult de 300 de utilizatori
• transfer facil al listei de utilizatori pe orice dispozitiv.
• administratorii pot accesa ultimele 1000 de accesări
• upgrade gratuit de software
• orice dispozitiv care utilizează tehnologia NFC poate fi utilizat pentru a accesa dispozitivul: 
card de credit, smart card etc.

Accesat de smartphone-uri și carduri RFID

Protecție anti foraj

Semnalele vizuale și acustice

Combină componente foarte durabile pentru un standard ridicat de securitate

https://www.exeholding.com
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RECUNOASTERE FACIALA
Accesul, in noul context epidemiologic

www.exeholding.com

SENZOR
Heinemann, răspuns precis, 
constant, rapid

ACUSTIC
Alarme vocale pentru difer-

ite încălcări. Disponibil în 
mai mult de 30 de limbi

Citirea temperaturii corpului

Recunoașterea feței cu masca

Alertă când un parametru este încălcat

Alerte multilingve

Recunoașterea feței și a ochilor

Stocare a datelor

Ușor de instalat - pe suport sau pe perete, suport vertical pentru porți

ECRAN 
Util pentru ajustarea 
corectă a feței persoanei

MEMORIE
Pot fi stocate până la 100.000 

https://www.exeholding.com
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EXE SEMNALIZARE DIGITALA
Solutia penetru afisarea informatiilor in aer liber

www.exeholding.com

TEHNOLOGIE
Android 3288 2G RAM + 8G 
ROM

UȘOR DE UTILIZAT
Acces la distanță și ușor pentru 

beneficiar, parolă protejata

SISTEM DE RACIRE 
Ventilator / AC

REZOLUTIE
3840(RGB)×2160, FHD

În zilele noastre, informațiile sunt ieftine, călătoresc rapid și sunt disponibile 
pentru toată lumea.

Comercianții cu amănuntul se străduiesc să își pună publicitatea în fața 
clienților, municipalitățile trebuie să găsească idei noi pentru a-și informa 
cetățenii, industria turismului și a bunăstării trebuie să țină pasul cu 
standardele mai ridicate impuse de societate.

Consum redus de energie și speranță de viață de peste 60.000 de ore.

Proiectat exclusiv pentru uz exterior, anti vandal.

Ecran cu luminozitate ridicată, rezoluție înaltă, cu o adevărată experiență 
3D cu peste 16,7 mil culori, imaginea este naturală și clară.

https://www.exeholding.com


19

SOLUTII DE ILUMINAT STADIOANE
Cele mai performante tehnologii de iluminare LED

www.exeholding.com

EXE GREEN HOLDING este unul dintre principalii furnizori de iluminat LED pentru 
stadioane sportive din Europa. 

Inginerii noștri au creat o gamă de iluminat LED fiabilă ce face față tuturor 
provocărilor ce pot apărea în domeniul iluminatului sportiv.

Ca întotdeauna, soluțiile noastre încorporează unele dintre cele mai noi 

- LED-uri powered by CREE / LUMILEDS / SAMSUNG;

- drivere Meanwell / Invertronics / Osram.

https://www.exeholding.com
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SOLUTIA INTELIGENTA
Alege produsele cu cel mai inalt standard de calitate

www.exeholding.com

CREE/LUMILEDS/SAMSUNG personalizate,
170-190lm/w, CRI Ra 85-90
Temperatura de joncțiune <100 ° C.

Unghiuri începând de la 10°
uniformitate excelentă.

Sistem inteligent de dimare și 
control: DMX/DALI/1-10V.

Temperatură de operare eficientă -35 °C....55°C,
cu o protecție IP67.

https://www.exeholding.com
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TIPURI DE PROIECTOARE LED
Adaptate dupa nevoile si capacitatea stadioanelor

100W 200W 300W 400W

600W 800W / 1000W 1200W

Proiectoarele LED pot fi instalate în funcție de necesitatea de iluminare și de 
configurația spațiului/arenei sportive.
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SOLUTIILE IN ACTIUNE
Stadionul Arcul de Triumf - BUCURESTI

www.exeholding.com

Având o capacitate de 8207 locuri și un teren de 120m x 80m, prevăzut cu 
suprafață de joc de tip gazon natural hibrid, cu încălzire, Stadionul Arcul de 
Triumf este cea mai performantă și dotată bază sportivă din România.

https://www.smart.exeholding.com
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SISTEM AUTOMAT DE INCALZIRE
Conceput pentru spatiile de joc

Încălzirea solului pe terenurile de fotbal și
a altor sporturi, prelungește durata de 
utilizare a suprafeței de joc și reprezintă o 
soluție optimă pentru performanța și 
randamentul jucătorilor. 

Sistemul automat de încălzire asigură 
stimularea creșterii și regenerarea gazonului. 

In același timp, scurtează timpul de topire 
a gheții și a zăpezii și îmbunătățește eficiența 
sistemului de drenare a gazonului.

Sistemul constă în instalarea unor cabluri speciale care formează un covor de încălzire 
subteran în imediata vecinătate a rădăcinii gazonului, obținându-se o suprafață 
radiantă caldă foarte mare, care direcționează căldura spre suprafața de joc. 

Căldura radiată este menținută sub control prin intermediul unor sonde de 
temperatură / umiditate care se așează în puncte special alese, astfel încât raportul 
consum de energie – căldură degajată să fie optim. 

Randamentele cele mai bune se obțin în combinații cu folii de plastic așezate 
deasupra gazonului, astfel încât căldura să fie menținută local, la nivelul firului 
de gazon, accelerând topirea zăpezii și menținând o suprafață optimă de joc.
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CARACTERISTICI
Un sistem integrat si complex, dar usor de administrat

www.exeholding.com

- topește zăpada și previne formarea gheții;

- prelungește durata de utilizare a suprafeței de joc;

- soluție optimă performanță – randament;

- reducerea pierderilor cauzate de amânarea jocurilor din cauza condițiilor meteo;

- creșterea siguranței – ajută la reducerea leziunilor;

- creșterea utilizării – ajută la recuperarea gazonului după o utilizare grea mai rapidă;

- alinierea standardelor tehnice ale terenului la recomandările și cerințele FIFA.

https://www.smart.exeholding.com
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EXE SPORT
EXE SPORT este furnizor oficial al sistemului WIMU REALTRACK SYSTEM, dispozitiv ce ajută la monitorizarea 
sportivilor în permanență astfel încât cele mai mari performanțe individuale sau la nivel colectiv să fie atinse.

Dispozitivul wireless WIMU PRO este portabil, având senzori avansați ce furnizează 
informații precum nivelul de oxigen din masa musculară, nivelul respirației sau 

bătăile inimii, pe lângă alte informații ce pot fi accesate dintr-o singură platformă.

www.exeholding.com
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EXE MEDICAL
EXE MEDICAL ajută organizațiile să beneficieze de clădiri mai curate, mai sănătoase și mai sigure. 
Echipa noastră de specialiști oferă sfaturi și produse de specialitate ce garantează un ambient curat, igienizat 
și potrivit pentru orice persoană.

EXE PACKAGING SOLUTIONS
Soluțiile de ambalare oferite de compania noastră abordează direct sustenabilitatea ambalajelor din plastic. 
Datorită tehnologiei de bio-asimilare, produsele Packaging Solutions sunt 100% reciclabile având la bază o 
formulă unică pentru a se degrada complet atât în mediul marin, cât și în cel terestru, fără a lăsa în urmă 
deșeuri micro-plastice.

ECHIPAMENTE
PROTECTIE

STERILIZATOARE
MOBILE UV

PRODUSE
STERILIZARE UV

www.exeholding.com

CUTII
PENTRU AMBALAJE

PUNGI
PENTRU AMBALAJE

AMALAJE
INDUSTRIALE
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PORTOFOLIU
ULTIMELE PROIECTE

PHILIPS

SHERATONUPC

REVERA MEDICAL CITYMERCUR SHOPPING CENTER

ELI PARKFAURECIA
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Telefon:

+40 722 241 231
Email:

office@exeholding.com
Web:

www.exeholding.com

ACOPERIRE 
WORLDWIDE

DATE DE 
CONTACT

BUCURESTI - ROMANIA
Str. Aeroportului nr. 141, Mogosoaia, Ilfov, OP 077135 (Birou & Productie)
Str. Dumitru Zosima nr. 58 A, Sector 1, Bucuresti OP 011536 (Birou)

VIENA - AUSTRIA
Martinstrasse 51, 1180 Wien, Austria

SOFIA - BULGARIA
25 Vitosha blvd, fl. 2, Sofia, Bulgaria, Zip 11104

LONDRA - REGATUL UNIT
3rd The Shrubberies, George Lane, South Woodford, London, Zip E18 1BG

NEW YORK - STATELE UNITE ALE AMERICII
46-12 Queens Blvd. No. 205th, Sunnyside, NY., USA, Zip 11104


