Додаткові роботи до «Сертіфікату на встановлення водонагрівача» за умови відсутності
підготовленого місця для підключення водонагрівача (при необхідності):
1.
2.
3.
4.
5.

Доопрацювання системи водопостачання холодної води – 300 гривень
Доопрацювання системи водопостачання гарячої води – 300 гривень
Доопрацювання системи каналізаціі (при необхідності) – 250 гривень
Встановлення редуктора тиску води – 100 гривень
Доопрацювання системи електропостачання водонагрівача (при необхідності) – 100
гривень
6. Виготовлення електричної вилки – 50 гривень
7. Виготовлення електричної розетки - 100 гривень
8. Прокладка коробу для електричної проводки (при необхідності) - 100 гривень за 1 м з
матеріалами
Додаткові матеріали до «Сертіфікату на встановлення водонагрівача»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Редуктор тиску води 1 шт. - 500 гривень
Кран шаровий ½ дюйма 1 шт. – 120 гривень
Кран кутовий хром ½ дюйма 1 шт. – 150 гривень
Фітінг обжимний ½ дюйма 1 шт. - 60 гривень
Фітінг обжимний ¾ дюйма 1 шт. - 90 гривень
Трійник ½ дюйма 1 шт. – 70 гривень
Трійник ¾ дюйма срібний 1 шт. – 105 гривень
Трійник 16*16*16 для метало пластикової труби 1 шт. – 150 гривень
Врізка ½ дюйма на систему водопостачання 1 шт. – 90 гривень
Труба 16х2.0 металопластик 1 м. – 30 гривень
Електричний 3х1.5 кабель 1 м. – 30 гривень
Електрична вилка 1 шт. – 50 гривень
Електрична розетка 1 шт. – 50 гривень
Кут ½ дюйма 1 шт. – 50 гривень
Дюбель для кріплення водонагрівача 1 шт. – 30 гривень
Капелярна (дренажна) трубка 1 м – 20 гривень

Додаткові роботи до «Сертіфікату на встановлення водонагрівача» за умови наявності
підготовленого місця для підключення водонагрівача:
1. Демонтаж старого водонагрівача зі зливом води – 250 гривень
2. Демонтаж старого водонагрівача без злива води – 100 гривень
3. Висотні роботи (вище 3 метрів) – 200 гривень
Пример подсчета минимальной стоимости монтажа водонагревателя на неподготовленные
коммуникации (при условии подключения штатным шуром к существующей системе
электроснабжения )
300+300(доработка системы водоснабжения)+600(редуктор с установкой)+240 (4 фитинга
1/2)+240(2 крана шаровых)+ 180(2 врезки 1/2)+60(труба металлопластиковая)+60(дюбеля)+
20 (капилярка)=2000 грн

