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Prețurile cadrelor sunt indicate. Întrebați reprezentantul regional pentru prețurile de cumpărare. 

Modulul radio D100-FC este instalat pe fiecare contor sau până la șase contoare de apă, căldură sau electricitate. Concentrator 

J100-UC unul pe casă sau până la 240 de radio D100-FC. 

"Senzor de impuls" - pentru fiecare contor. Pentru contoare de apă cu senzor de impuls de la un alt producător sau contoare de căldură cu ieșire 

de impuls și contoare de energie electrică cu ieșire de impuls, este necesar un adaptor AD_screw pentru două șuruburi sau trei șuruburi. 

Concentrator J100-UC-1 pentru colectarea manuală a datelor. Controlul funcțional la locul de muncă (FC) - pentru organizația de servicii. 

Acest lucru poate fi necesar pentru monitorizarea și configurarea modulelor radio de pe site-ul Clientului. 

Adaptor USB / RS - pentru conectarea hub-ului J100-UC la un computer și configurarea hub-ului. 

Condiții de plată: Plata în avans 100% pentru cantități de până la 250 bucăți, plata anticipată 70% și 30% înainte de expediere pentru cantități 

mari. 

Reduceri pentru cantități mari cu plata în avans de 100%. Costul software-ului este inclus în costul hardware-ului. 

Livrare: 500 bucăți în 2-3 săptămâni, 5000 bucăți și mai mult, în 4-5 luni.  
 

Director                                                                                                          Veaceslav Dombrovschi   
 

Nr 

 

Numele articolului de marfă buc Preț fără TVA și 
livrare 

50%USD+50%EUR 
1 Modul radio D100-FC fără baterie și senzor          -    300 buc 

(interior) comandă mai mult de                             -   1000  buc 

                                                                               -   3000  buc 

                                                                               - 10000  buc 

                                                                               - 30000  buc 

                de la 10.000 buc / lună (program de la 100.000  buc) 

                de la 30.000 buc / lună (program de la 300.000  buc) 

1 43,06 
39,51 
36,24 
33,25 
30,51 
27,99 
25,68 

2 Senzor de impulsuri  Elster BK, Metrix Helios, AEM GT   

Adaptor 220VAC/50,   Adaptor 9VDC/1000        -    300  buc 

ordinea fiecărui tip este mai mare de                      -  1000  buc 

                                                                                 -  3000  buc 

                                                                                - 10000  buc 

                                                                                - 30000  buc 

                 de la 10.000 buc / lună (program de la 100.000  buc) 

                 de la 30.000 buc / lună (program de la 300.000  buc) 

1  
8,79 
8,06 
7,40 
6,79 
6,22 
5,71 
5,24 

3 Senzor de temperatura DTI-2B                                -   300  buc 

                                                                                 -10000  buc 

                  de la 30.000 buc / lună (program de la 300.000 buc) 

1 16,79 
12,91 

9,96 

4 Modul radio D100-FC-E ( extern) fără baterie             300 buc 

și senzor, comandați mai mult de                             -  3000 buc 

                                                                                  -10000 buc 

                 de la 30.000 buc / lună (program de la 300.000 buc) 

1 51,67 
43,49 
39,90 
30,82 

5 
 

Concentrator J100-UC /( GPRS) 

(comandați mai mult de 100 buc / lună) 

               

1 168,80 
la cerere 

6 
 

Concentrator J100-UC-B/GPRS /  intrare impuls 

(comandați mai mult de 100 buc) 

1 86,50 
la cerere 

7 Concentrator J100-UC-1 ( modul pentru colectarea manuală 

a datelor )  

1 198,00 
 

8 Controlul funcțional la locul de muncă Workplaces Functional Control 1 480,00 

9 Adaptor USB/RS 1 48,00 

10 Adaptor cu şurub pentru intrare cu impulsuri       AD_2_screw  

apă / căldură, electricitate                                     AD_3_screw 

1 
1 

0,90 
1,10 

11 Baterie ER18505M 3500мА*ч    cu cablu             -   300  buc 

comanda mai mult de                                              - 3000  buc 

                                                                                -10000  buc 

1 3,95 
3,63 
3,32 

12 Colectarea autorizației de export a mărfurilor 1 91,00 


