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                                   Термокомплект ООД - бул.”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България / тел.: +359 2 930 40 55; +359 2 930 40 66

№ Продукти цена, в лева с ДДС
Топлинни разпределители

1.1. Доставка на индивидуален електронен разпределител

Доставка на разпределител Siemens WHE 552-D29 - Дистанционен отчет 39,70

Планка за монтаж на индивидуален разпределител /когато е необходимо/ 1,80

Апартаментни топломери

2.1.
Доставка на турбинков топломер, Siemens WFM5…  10 г 

живот на батерията

Tурбинков топломер 0,6 м3/ч; Siemens WFM501-E000H0, G ¾", дължина 

110 mm 300 До изчерпване на количествата

Tурбинков топломер 1,5 м3/ч; Siemens WFM502-E000H0, G ¾", дължина 

110 mm 290 До изчерпване на количествата

Tурбинков топломер 2,5 м3/ч; Siemens WFM503-J000H0, G 1", дължина 130 

mm 300 До изчерпване на количествата

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ след оглед

ЦЕНОВА ЛИСТА  

2.2. Доставка на радиомодул за топломер WFM5... - WFZ566.OK

WFZ566.OK /дава възможност за дистанционен отчет след вграждане/ 165,70

2.3.
Доставка на ултразвуков топломер, Siemens WSM5… 11 г 

живот на батерията

Tурбинков топломер 0,6 м3/ч; Siemens WSM506-0E, G ¾", дължина 110 mm 330 До изчерпване на количествата

Tурбинков топломер 1,5 м3/ч; Siemens WSM515-0E, G ¾", дължина 110 mm 320 До изчерпване на количествата

Tурбинков топломер 2,5 м3/ч; Siemens WSM525-0E, G 1", дължина 130 mm 330 До изчерпване на количествата

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ след оглед



2.4.
Доставка на турбинков топломер / топлостудомер, за 

дистанционен отчет Siemens WFM68… / WFN68…

Tурбинков топломер 0,6 м3/ч; Siemens WFM681-G000H0, G ¾", дължина 

110 mm 376,00

Tурбинков топломер 1,5 м3/ч; Siemens WFM682-G000H0, G ¾", дължина 

110 mm 368,00

Tурбинков топломер 2,5 м3/ч; Siemens WFM683-L000H0, G 1", дължина 130 

mm 378,00

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ след оглед

2.5.
Доставка на топломер ултразвуков, с модул за 

дистанционен отчет Siemens WSM515-FE WalkBy OMS

Ултразвуков топломер WSM506-FE - 0,6 m3/h WalkBy OMS C mode / S mode 432,00

Ултразвуков топломер WSM515-FE - 1,5 m3/h WalkBy OMS C mode / S mode 424,00

Ултразвуков топломер WSM525-FE - 2,5 m3/h WalkBy OMS C mode / S mode 432,00

Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части 

/когато е необходимо/ след оглед

Водомери

3.1.

Доставка на водомер за топла/студена вода, Qn = 2,5 m³/h, 

дължина 80/110/130 mm, присъединяване 1/2", подходящ 

за монтаж на радио модулза монтаж на радио модул

Siemens WFW30 / WFK30 35,80

3.2.

Доставка на водомер за топла/студена вода, Qn = 2,5 / 4 

m³/h, дължина 80/110/130 mm, присъединяване 3/4", 

подходящ за монтаж на радио модул / модул за 

дистанционен отчет

Siemens WFW40.E130 / WFK40 47,80

3.3.
Доставка и монтаж на радио модул за водомер за 

дистанционен отчет Walk By AMR / OMS C mode / S mode

Siemens WFZ661 64,80

Доставка на водомер за топла/студена вода, Qn = 2,5 / 4 

m³/h, дължина 110/130 mm, присъединяване 1/2", с радио 

модул / модул за дистанционен отчет

Siemens Qundis WME5000T1011 WME5001T1011 WME5001T2011 94,00



Радиаторни вентили

4.1. Доставка на радиаторен вентил

Доставка на радиаторен вентил 1/2", Siemens VEN115 18,00

Доставка на радиаторен вентил 3/4", Siemens VEN120 26,60

Други модели и размери По договаряне

4.2. Доставка и монтаж на термостатна глава

Доставка на термостатна глава, Siemens RTN51 19,00

Отоплителни тела

5. Доставка на отоплително тяло /радиатор, лира/

Предлагаме голям избор модели и размери от различни производители По договаряне

6.1. Монтаж на метални тръби По договаряне

метална тръба 1/2"   /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/

метална тръба 3/4"   /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/

метална тръба 1"      /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/

метална тръба 11/4" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/

метална тръба 11/2" /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/

метална тръба 2"      /цена на л.м. демонтаж, и монтаж, включително цената на тръбата/

6.2. Монтаж на ППР тръби за Рn16 По договаряне

Ф20 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

Ф25 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/Ф25 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

Ф32 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

Ф40 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

Ф50 /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

6.3. Монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка По договаряне
Ф16х2   /цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

Ф20х2.5/цена на л.м.  монтаж, включително цената на тръбата и фитинги/

7. Монтажни дейности

Монтаж на разпределител 2,00

Монтаж на топломер 30,00

Монтаж на водомер /вкл. присъединителни части / 15,00

Монтаж на радиаторен вентил 1/2", Siemens VEN115 12,00

Монтаж на радиаторен вентил 3/4", Siemens VEN120 14,00

Монтаж на термостатна глава, Siemens RTN51 8,00

Монтаж на отоплително тяло - радиатор, лира 60,00

Оглед на инсталация за констатиране на повреди 40,00

Профилактика на термостатична глава 5,00

Профилактика на радиаторен вентил 12,00

Профилактика на топломер 20,00

Обезвъздушаване на радиатор 10,00

Проверка тех. състояние на топломер / разпределител 15,00



Пристягане на разпределител 3,00

Демонтаж на уред от радиатор, монтаж на нов радиатор и заснемане 9,00

Монтаж на паднал уред 20,00

Пломбиране на разпределител 3,00

Пломбиране на топломер 6,00

Проверка на разпределител след изписване / задействане на OPEN 18,00

Първоначален опис на отоплителни тела и измерителни уреди по 

апартаменти /цена на партида/
6,00

Метрологична проверка на топломер /демонтаж на топломера, проверка в 

метрологична лаборатория, монтаж и плобиране/  
77,00

Профилактика на абонатна станция 84,20

Пълнене и източване на инсталацията /проверка за плътност след 

монтажни дейности/ до 24 апартамента
30,00

Пълнене и източване на инсталацията /проверка за плътност след 

монтажни дейности/ над 24 апартамента
48,00

Отстраняване на теч на радиатор между глидери 60,00

Отстраняване на теч от резбова връзка или тапа на радиатор 36,00

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ "ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО"

Допълнителен отчет на уред /електронен разпределител и водомер/ 

извън двете дати на годишен отчет- за 1бр. уред
4,20

Допълнителен отчет на топломер извън двете дати на годишен отчет - 

за 1бр. уред
6,00

Издаване на дубликат на обща изравнителна сметка 12,00

Издаване на дубликат на индивидуална изравнителна сметка 3,60

Индивидуално посещение 12,00

Индивидуално посещение във фиксиран ден и час /от 8:00 до 20:00/ 

при наличие на техническа възможност
24,00

Корекция на дялово разпределение след изтичане на срока за 

рекламация
До 10 апартамента присъединени към една абонатна станция 20,00

До 30 апартамента присъединени към една абонатна станция 30,00До 30 апартамента присъединени към една абонатна станция 30,00

До 45 апартамента присъединени към една абонатна станция 40,00

Над 45 апартамента присъединени към една абонатна станция 50,00

Ежемесечен отчет и актуализация на прогнозните дялове /цена на уред/ 1,20

Ежемесечен отчет и актуализация на прогнозните дялове за топломерни 

сгради /цена на имот/ - Топломери
3,60

Ежемесечен самоотчет /услугата пощенска кутия/ и актуализация на 

прогнозните дялове /цената е за имот на сезон/
9,00

Ежемесечен самоотчет /данните се изпращат по електронен път/ и 

актуализация на прогнозните дялове /цената е за сграда на сезон/
60,00

Разпределение на топлинна енергия от топла проба /цена на имот/ 3,60

Разделяне на изравнителна сметка по периоди, след извършен отчет 

/протокол/
12,00

Пломбиране на втори спирателен кран на отоплително тяло 3,50

Проверка на състоянието на отоплителните тела - по искане на етажна 

собственост - в работно време
3.00 лв./на партида/

Проверка на състоянието на отоплителните тела - по искане на етажна 

собственост - извън работно време
4.60 лв./на партида/

Ежемесечен дистанционен отчет на прибори Walk By /цена на имот за 

месец/
1,80 лв.

Ежемесечен отчет при използване на прибори с радиосигнал за 

дистанционно отчитане за система AMR /цена на имот за месец/
1,20 лв.



Към всички услуги се добавя цена за посещение

тел.: +359 879 128 971; +359 2 930 40 55; +359 2 930 40 66; +359 888 999 608;

office@termocom-bg.com; 

sales@termocom-bg.com;

service@termocom-bg.com;

toplinno@termocom-bg.com;

Термокомплект ООД - бул.”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България

Термокомплект ООД си запазва правото да променя цени и списък с предлаганите продукти и 

услуги без предизвестие


