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Către: Asociatia de Proprietari
Subiect: Oferta montaj robinete termostatate şi repartitoare de costuri 2017
Ne face o deosebită plăcere să vă transmitem oferta noastră pentru contorizarea energiei termice din imobil. Insistam
pentru promovarea unor echipamente de cea mai bună calitate, având o tehnologie de vârf, care să asigure beneficiarului final o
perioadă de exploatare cât mai indelungată.
Cagero Instal vă oferă repartitoarele electronice cu transmisie radio, produse de Siemens-Germania şi robinetele
termostate produse de către DANFOSS-Danemarca.
REPARTITORUL DE COSTURI „SIEMENS cu transmisie RADIO ”
Construit compact şi elegant, repartitorul Siemens “împrumută” toate avantajele micro-tehnologiei contemporane în
domeniul electronicii, astfel încât înregistrează numai energia termică degajată de sistemul de încălzire.
Repartitorul Siemens este un dispozitiv electronic destinat repartizării costurilor cu încălzirea prin evaluarea cantitătii de
căldură furnizată de radiatoare. Memorează valorile consumului cumulate la o anumită dată prestabilită. Repartitorul Siemens a
fost dezvoltat pornind de la principiul de măsurare cu doi senzori. Poate fi utilizat atât pentru sisteme de încălzire de
temperatură joasă cât si pentru sisteme standard.

PRINCIPIUL DE MĂSURARE
Repartitorul de cost electronic Siemens foloseşte tehnica de măsurare cu 2 senzori. Un senzor măsoară temperatura pe
suprafaţa radiatorului iar celălalt senzor măsoară temperatura camerei. Consumul de energie este calculat pe baza diferenţei
dintre aceste două temperaturi. Aceste măsuratori nu sunt înregistrate ca un consum real de energie, ele fiind corectate în
funcţie de tipul radiatorului ( număr de elemenţi, material constructiv) şi amplasarea camerei în cadrul imobilului (parter, ultimul
nivel, de colţ, cu expunere spre nord, etc.).
SOLUŢII PENTRU CITIREA UŞOARĂ
Repartitorul de cost Siemens este foarte uşor de citit. Nu este necesară apăsarea vreunui buton. Se afişează diferite
înregistrări alături de un simbol. Consumul de energie este afişat pe ecran în unităţi şi este salvat într-un registru “consum”.
În prima zi a unui nou sezon de incalzire (01 octombrie), valoarea acumulată în registrul „Consum” va fi salvată automat
într-un alt registru numit „Consum sezon precedent”, iar registrul „Consum” este resetat automat şi porneşte din nou de la zero.
Meniul de afişare permite fiecărui utilizator să citească și să verifice lunar indicaţiile repartitoarelor.
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Ofertă economică

+
Repartitor Siemens
RADIO

=

+
Robinet termostatic
Danfoss - Danemarca

125*Lei

Accesorii şi manoperă
de instalare

Taxă de citire şi calcul ( inclusiv TVA )/ repartitor :

Preţ/radiator
inclusiv TVA

3 Lei

* Pretul este valabil pentru minim 100 seturi (robinet termostatat+repartitor cu transmisie radio)

Avantajele repartitoarelor cu transmisie RADIO:








Citirea se realizează din exterior fără a fi necesară prezența la domiciliu;
Preluarea și introducerea datelor se face automat, în același timp pentru toate apartamentele;
Sistemul de preluare automată a datelor, previne eventualele erori cauzate de introducerea
manuală a datelor;
Notele de plată sunt întocmite în maxim 3 zile de la primirea datelor necesare facturării;
Un sistem electronic, foarte sigur, ce previne frauda prin declararea eronată a indecșilor de
consum;
Sunt detectate si transmise electronic eventuale desigilari neautorizate, alarme sau erori de
funcționare
Fără griji și fără efort din partea Dumneavoastră.

Garanție: 5 ani pentru ansamblul robinet termostatat+repartitor
Sperăm că oferta noastră este atractivă şi corespunde cerinţelor dumneavoastră.
Pentru detalii privind valabilitatea ofertelor sau orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la
următoarele numere de telefon: 021 647 51 04; 021 324 02 49; 0728 990 125; 0728 300 040 sau să ne
scrieţi pe adresa de email: repartitoare@cagero.ro
Mulțumim.
SC Cagero Instal SRL
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