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                            Prețurile pentru echipamente și componente 
                                                      (01_09_2017  Sunt valabile în timpul anului) 

 

Toate preţurile sunt preţuri cadru. Prețurile de achiziție le puteţi afla de la reprezentantul regional. 

Radiomodulul D100-FC se instalează pe fiecare contor de gaz, iar Concentratorul J100-UC unul pe casă sau până la 240 de 

radiomodule. Sensorul de impulsuri – la fiecare contor de gaz. Adapterul de control al supapei la comandă. 

 

Controlul funcțional la locul de muncă (FC)  este proiectat pentru organizaţia de deservire: controlul capacităţii de muncă şi  

configuraţia radiomodululuim de asemenea pentru controlul sensorilor magnetici. Adapterul USB/RS de conectarea a J100-UC la calculator.  

Costul softului intră în costul echipamentului 

Termenul de livare: până la 500 de buc., 2-3 săptămâini, mai multe în termen de 4-5 luni. 10 000 buc. pe lună – cu program  

pe doi ani –prima livrare peste 5-6 luni, şi mai departe cîte 10 000 buc. pe lună. 

Reduceri la cantităţi mari este funcţională la achitare a 100% în caz de achitare la cursul Băncii Naşionale în lei. 

 

 

Director                                                                                                             Veaceslav Dombrovschi   
 

Nr 

 

 

Denumirea produsului 

 

 

buc. 

Preţul fără TVA și 

cheltuieli de 

transport 

50%USD+50%EUR 
1 Radiomodulul D100-FC fără baterie (instalarea în interiorul locuinţei)  -    250 buc 

comanda mai mult de                                                                               -   1000 buc 

                                                                                                                  -   2400 buc 

                                                                                                                  -   5000 buc 

                                                                                                                  - 10000 buc 

                                                    de la 10 000 buc/lună  ( programa de la 40 000 buc ) 

                                                    de la 10 000 buc/lună ( programa de la 240 000 buc ) 

1 43,06 
40,99 
38,24 
33,01 
30,41 
27,82 
25,22 

2 Circuite imprimate a modulului 33_8 asamblate      -   2500 

                                                                                   -   5000 

                                                                                   - 10000 

                                                                                   - 30000 

1 26,00 
22,00 
19,00 
17,00 

3 Sensor de impulsuri Elster BK, Metrix Helios, АЕМ GT,  

Adapterul supapei 220VAC/50,  Adapterul supapei 9VDC/1000 -    250  buc 

comanda de fiecare tip mai mult de                                               -  1000  buc 

                                                                                                        -  2400  buc 

                                                                                                        -  5000  buc 

                                                                                                        -10000  buc 

                                        de la 10 000 buc/lună  ( programa de la 40 000 buc ) 

                                        de la 10 000 buc/lună ( programa de la 240 000 buc ) 

1  
8,79 
8,17 
7,31 
5,82 
5,36 
4,92 
3,97 

4 Sensor de temperatură DTI-2B            -   250 шт 

                                                              - 5000 шт 

                       от 10 000  шт/месяц (240 000 шт) 

1 16,79 
12,91 

9,96 

5 Радиомодуль  D100-FC (external)        250  buc 

comanda mai mare de                       - 2400  buc 

                                                           - 5000  buc 

                 de la 10 000   buc /lună (240 000  buc) 

1 62,65 
55,64 
48,03 
36,69 

6 
 

Concentratorul J100-UC /( fără modulul GPRS/cu modulul GPRS) 

(comanda mai mare de 100 buc/lună) 
1 171,00/198,00 

124,00/148,80 

7 
 

Concentratorul J100-UC-B/(GPRS) intrare cu impulsuri 

(comanda nu mai mică de 300 buc) 
1 223,22 

173,98 

8 Concentratorul  J100-UC-1 (modulul de colectare a datelor manuală)  1 171,00 

9 Workplaces Functional Control 1 263,00 

10 Adapterul de conecţiune a concentratorului cu calculatorul Adapter USB/RS 1 48,00 

11 Adapter de înşurubat pentru intrarea de impulsuri apă/căldură  

Adapter pentru conectarea contorului de energie electrică (40 cm) 
1 1,00 

12 Baterie litiu ER18505M 3400мА*h cu cablu şi conector         -    250 buc 

Comanda mai mare de                                                               -  2000 buc 

                                                                                                   -  5000 buc 

1 3,95 
3,63 
3,32 

13 Colectarea clearance export 1 91,00 


