
KENTPO TEXNIKHΣ EΞYΠHPETHΣHΣ

ΣYΣKEYΩN ΦYΣIKOY AEPIOY

25-35Κw 45-120Kw 140 - 200 Kw 300-1200Κw 1200 -1900Κw

Λέβητες συμπύκνωσης 65,00 € 80,00 € 120,00 € - -

Θερμοσίφωνες αερίου 42,00 €

MGZ - MGM - Ζώνες θέρμανσης (χωρίς καλώδια) 15,00 € 15,00 € 30,00 €

Για πρόσθετες συσκευές στον ίδιο χώρο -20% -20% -20%

Μαζί με τη θέση σε λειτουργία

Προστασία συστήματος με FERNOX F1 (συν υλικά) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

25-35 Κw 45-120 Kw 140 - 200 Kw 300-1200Κw 1200 -1900Κw

Λέβητες αερίου 85,00 € 100,00 € 130,00 €

Θερμοσίφωνες αερίου 60,00 €

Για πρόσθετες συσκευές στον ίδιο χώρο -20% -20% -20% -20% -20%

42,00 €

Για πρόσθετες συσκευές στον ίδιο χώρο -20%

Αντλίες θερμότητας Θέρμανσης ψύξης - Υβριδικά συστήματα 150,00 €

Αντλίες θερμότητας NUOS
NUOS 80-120

NUOS 200 - 

250 

NUOS 250 

SOL

45,00 € 55,00 € 90,00 €

Ηλιακά συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
Συλλέκτες  1 - 4 

Συλλέκτες 

5 -10

Συλλέκτες     

11 - 20 

Συλλέκτες   > 

21 
65,00 € 90,00 € 130,00 €

Αντλίες θερμότητας Θέρμανσης ψύξης - Υβριδικά συστήματα Plus - Pocket Compact
90,00 € 110,00 €

Αντλίες θερμότητας NUOS 40,00 €

Ηλιακά συστήματα φυσικής κυκλοφορίας 40,00 €

Συλλέκτες  1 - 4 
Συλλέκτες 

5 -10

Συλλέκτες     

11 - 20 

Συλλέκτες   > 

21 
65,00 € 90,00 € 140,00 €

Χρέωση ώρας
Στην εγκατάσταση + μετάβαση 42,00 €

Χημικός καθαρισμός με αντλία δυναμικού ξεπλύματος FERNOX (συν υλικά) 200,00 € * * * *

Εφαρμογή προστασίας συστήματος με FERNOX (συν υλικά) 15,00 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 50,00 €

Χημικός καθαρισμός δευτερεύοντος εναλλάκτη με ηλεκτρική αντλία 

καθαρισμού αλάτων 42,00 €

* Προσφορά χημικού καθαρισμού από 45 kw και πάνω δίδεται μετά από επιθεώρηση του συστήματος

Αθήνα: Μαντζαγριωτάκη 4Α , 17672 Kαλλιθέα,  Tηλ.: 210 9512906, Fax: 210 9512080

Θεσ/κη: Ι.Ζηρίνη 3, Κ. Τόύμπα, Tηλ. & Fax: 2310 951290/915102

E-mail: info@mtg.com.gr,  Web site: www.mtg.com.gr

Ηλιακά συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

Οι  παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Θέση σε πρώτη λειτουργία 

Ετήσια προληπτική συντήρηση

Επίσκεψη βλάβης - Ωριαία χρέωση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Ξέπλυμα ηλιακού κυκλώματος, πλήρωση μείγματος νερού γλυκόλης, ρύθμιση υδραυλικού κυκλώματος, μέτρηση μείγματος, παραμετροποίηση 

ηλιακού εγκεφάλου, εξαέρωση , εκπαίδευση λειτουργίας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις με έτοιμες παροχές, παραμετροποίηση, σύνδεση στο διαδύκτιο, εκπαίδευση λειτουργίας

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας (με έτοιμη παροχή ρεύματος) και θερμοστάτη (με έτοιμα καλώδια) στον λέβητα, βαθμονόμηση της βαλβίδας 

αερίου, προσαρμογή ισχύος του λέβητα στις απαιτήσεις της εγκατάστασης και ανάλυση καύσης και βαθμού απόδοσης της συσκευής , ενεργοποίηση 

θερμορύθμισης , εκπαίδευση του χρήστη

Ετήσια προληπτική συντήρηση

Θέση σε πρώτη λειτουργία 

Καθαρισμός κυκλώματος αέρα, καθαρισμός κυκλώματος καύσης, καθαρισμός υδραυλικού κυκλώματος, έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητήρων, 

ρύθμιση ισχύος θέρμανσης, ρύθμιση ισχύος ζεστού νερού χρήσης, πλήρης αποκατάσταση λειτουργιών λέβητα, ανάλυση καύσης και μέτρηση βαθμού 

απόδοσης, χημικός καθαρισμός δευτερεύοντα εναλλάκτη κάθε δεύτερο χρόνο *                                                                                                                                                                        

(*στην περίπτωση διαδοχικών συντηρήσεων)

Χημικός καθαρισμός δευτερεύοντος εναλλάκτη με ηλεκτρική αντλία καθαρισμού αλάτων

Χημικός καθαρισμός εναλλάκτη


