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Oferta de preţ pentru echilibrarea automată a instalaţiilor de încălzire
Odată cu contorizarea la nivel de apartament a energiei termice pentru încălzire se impune
din punct de vedere legal şi tehnic echilibrarea hidraulică a instalaţiilor interioare din condominiu.
Se admite neefectuarea echilibrarii hidraulice în cazul în care nu s-au adus modificări la instalaţiile
interioare de încălzire din condominiu faţă de proiectul iniţial.
Echilibrarea hidraulică este următorul pas după contorizarea energiei termice la nivel de
apartament cu repartitoare de costuri. Necesitatea echilibrării coloanelor verticale de distribuţie a
agentului termic apare ca urmare a variaţiilor de debit, determinată de montarea robinetelor
termostatate. În funcţie de setare, robinetele termostatate acţionează în sensul modificării
debitelor de agent termic în instalaţia de încălzire, determinând dezechilibrarea acesteia. Urmare a
acestei situaţii se pot înregistra zgomote sau vibraţii în funcţionarea curentă a instalaţiei.
Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii şi a echilibrării instalaţiilor vă propunem o soluţie
ce utilizează un pachet format din robinetul automat de echilibrare ASV-PV, împreună cu robinetul
de reglare ASV-I, echipamente furnizate de Danfoss-Danemarca.
Valoarea totală a echipamentelor şi serviciilor furnizate este exprimată in lei, conform
următorului tabel:
Tip
Preţ pentru
montaj coloane
tur-retur
ASV-PV + ASV-I

Diametrul
Nominal
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40

Racorduri KVS
1/2”
3/4”
1”
1”1/4
1”1/2

1,6
2,5
4
6,3
10

Domeniul
de utilizare
5-25 kPa
5-25 kPa
5-25 kPa
5-25 kPa
5-25 kPa

Preţ unitar
RON(cu TVA)
973,92
Lei
1140,68 Lei
1428,36
Lei
1751,03
Lei
2281,33
Lei

Sperăm că oferta noastă este atractivă şi corespunde cerinţelor dumneavoastră.
Pentru detalii privind valabilitatea ofertelor sau orice alte informaţii vă rugăm să ne scrieţi
pe adresa de e-mail: repartitoare@cagero.ro sau sa ne contactaţi la următoarele numere de
telefon: 021 647 51 04; 021 324 02 49; 021 256 01 03; 0728 990 125.
Vă multumim.
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