
Felicităm angajații și partenerii DJV-COM cu instalarea a 
50 000 de module radio.  

Echipamentul sistemului de evidenţă prin internet BALANCE, 
cu excepția Republicii Moldova lucrează în Rusia și Ucraina. 
Laboratoarele de certificare din Moldova au primit acreditări 
atât în Europa, cât și în întreaga lume, ceea ce înseamnă 
recunoașterea certificatului în Uniunea Europeană. 
Proiectele pilot sunt planificate în România, Polonia, Germania 

Congratulations to employees and partners of DJV-COM    
 company with the installation of 50 000 radio modules. 
The equipment of the metering Internet system BALANCE  
works in Moldova, Russia and Ukraine. 
Certification laboratories in Moldova have accreditation both in 
Europe and around the world, which means recognition of the 
certificate in the European Union. 
Pilot projects are planned in Romania, Poland and Germany. 

  
 

Dezvoltarea în continuare a sistemului BALANCE este orientată 
spre client. Prețul devine mai accesibil, iar ușurința de instalare 
și întreținere a sistemului permite partenerilor noștri să 
implementeze sistemul de sine stătător. 
Asociațiile care dispun de un sistem de evidenţă a gazelor se 
gândesc să instaleze un sistem de evidenţă pentru electricitate 
și apă, deoarece costă de câteva ori mai puțin decât instalarea 
unui sistem de evidenţă a gazelor, datorită faptului că un modul 
radio permite conectarea a până la patru dispozitive de 
evidenţă. 
Consumatorii prin internet au acces la informații privind 
volumul orar, zilnic și lunar de consum. Puteți compara 
consumul cu anul trecut, iar indicatorul de eficiență energetică 
indică consumul dvs. în comparație cu media pe casă. Analiza 
sistemului BALANCE calculează prognoza consumului pentru 
sfârșitul lunii și avertizează despre eventualele scurgeri de gaze. 
Puteți seta valorile limită ale consumului, temperatura la locul 
de instalare a modulului radio, nivelul scurgerilor și prognoza 
consumului la sfârșitul lunii și sistemul vă va notifica asupra 
depășirii. Intrarea pentru consumatori.  
Descărcarea aplicaţiei pentru telefoanele cu Android (Beta 
versie)  aici. 
Urmăriți știrile de pe site www.djv-com.org. 
 

 

The further development of the BALANCE system is customer-
oriented. The price becomes more accessible, and the ease of 
installation and maintenance of the system allows our partners 
to deploy the system themselves. 
Associations that have a gas accounting system are thinking 
about installing a metering system for electricity and water, as 
this costs a fraction of the cost of installing a metering system 
for gas, due to the fact that one radio module allows you to 
connect up to four meters. 
Consumers by the Internet have access to information on 
hourly, daily and monthly volumes of consumption. You can 
compare your consumption with last year, and the energy 
efficiency indicator indicates your consumption in comparison 
with the average for the house. The BALANCE system analytics 
calculates the consumption forecast for the end of the month 
and warns about possible gas leaks. 
You can set the limit values of consumption, temperature at the 
location of the radio module, the level of leaks and the forecast 
of consumption at the end of the month, and the system will 
notify you of exceeding them. Login for the user. 
Download the application for the user on Android (Beta 
version) here. 
Follow the news on the website www.djv-com.org. 
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