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Вартість робіт сервісного центру ПП "Теплоцентр-ТЕР"
Назва робіт

Ціна, грн.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Газова колонка
Газовий настінний котел
до 30 кВт - 250;
31-50 кВт - 350; 51-100 кВт - 550
Газовий підлоговий котел
Газовий конденсаційний котел
Твердопаливний котел 18-24 кВт - 400; 35 кВт - 400; 45 кВт - 550; 65 кВт - 650
Електричний котел

250
400
350
250

ДІАГНОСТИКА
Газової колонки, настінного газового котла
Газовий підлоговий котел
Конденсаційний котел
Твердопаливний котел

200
250
250
300

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ОГЛЯД
Газова колонка
Газовий настінний котел
Газовий підлоговий котел
Газовий конденсаційний котел
Твердопаливний котел

250
400
800
600
1200

ПРОМИВКА теплообмінників
Газова колонка
Газовий настінний котел ГВП (Hermann,Immergas,Sime-400)
Газовий настінний котел ЦО
Газовий конденсаційний котел ГВП
Газовий конденсаційний котел ЦО
Бітермічний теплообмінник ГВП
Бітермічний теплообмінник ЦО
Чистка теплообмінника від сажі
Чистка бойлера котла

250
250
350
350
600
250
350
300

РЕМОНТ ТА ЧИСТКА
елементи газо-повітряного шляху
чистка, змащування,заміна вентилятора
заміна пресостату
заміна або чистка газового клапану
заміна або чистка термопари
заміна або чистка п'єзоелементу
заміна катушки газового клапану
заміна або чистка газового пальника
заміна теплоізоляційної панелі котла
встановлення, видалення діафрагми котла
елементи гідравлічного контуру
заміна картриджа триходового клапана
чистка триходового клапана
заміна ремкомплекта триходового клапана

250
120
250
120
120
180
150
150
150
250
300
300

заміна гідравлічної групи
чистка або ремонт гідравлічної групи
заміна або чистка реле протоку
заміна теплообмінника ГВП
заміна теплообмінника ОП
заміна теплообмінника колонки
заміна секції чугунного теплообмінника
заміна розширювального баку
заміна, чистка циркуляційного насосу
заміна термометра, манометра, термоманометра котла
заміна крану підпитки
заміна, чистка запобіжного клапана
заміна, чистка розповітрювача
заміна, чистка реле тиску води
чистка фільтра
елементи електричного контуру
заміна електронної плати котла, колонки
заміна електропроводки котла, колонки
заміна одного кабеля електропроводки
заміна датчиків NTC
заміна електродів розпалу і контролю полум'я
заміна трансформатора розпалу
заміна ел.приводу триходового клапана
заміна запобіжних термостатів

400
400
250
250
300
350
1200
350
250
150
150
150
180
150
120
300
500
100
120
150
150
120
120

СИСТЕМА
підкачування системи, регулювання тиску в розш.баці
закачування води з регулюванням системи квартири
закачування води з регулюванням системи будинку

120
250
350

ІНШІ РОБОТИ
переналаштування на інший вид газу
підключення термостата
підключення та налаштування програматора
програмування програматора
підключення зовнішнього датчика температури повітря
підключення контролера зон опалення
При виїзді на об'єкт додатково оплачуються транспортні витрати:
в межах міста
за межами міста (грн./км.)

150
200
200
150

60
7

Безпідставний виклик сервісної служби оплачується згідно пункту "діагностика обладнання"+транспорт
Вартість робіт, яка не вказана в прейскуранті узгоджується з сервісним інженером

