
 

 

 

 

 
 

NOUL DVS. BOILER ÎN PATRU PAȘI 

Cumpărarea unui boiler nou este o investiție importantă pentru viitorul proprietății dvs. 

Acesta ar trebui să vă satisfacă perfect nevoile și să vă ofere o performanță eficientă și 

durabilă. 

 
Utilizați această listă de verificare pentru a lua o decizie rapidă și ușoară însă analizată cu 
atenție.  

 
 
 
 

 

Pasul 1: Colectați informația 
Suntem de partea dvs. și vă oferim informații despre tot, inclusiv opțiuni tehnice, finanțare, timp 

și efort. Iată cum puteți începe: 

 

Întrebați persoane obiective (de ex. vecinii și prietenii dvs.) despre experiența lor și despre cele mai bune 

practici. Intrați online sau mergeți la târguri comerciale pentru a avea o privire de ansamblu. De exemplu, 

vizitați pagina web “home advisor” * și/sau un târg internațional precum BATIBOUW*. 

Aflați despre consumul și sursele dvs. de energie. Verificați dacă utilizați gaz, petrol sau altă sursă de energie. Și 

aflați costurile. Uitați-vă pe facturi. Dacă aveți nevoie de mai multă asistență sau de informații specifice, 

contactați furnizorii dvs. de energie. 

Investigați puțin despre racordurile de gaze reziduale din casa dvs. Dacă sistemul dvs. de încălzire încă 

utilizează un boiler fără condensare, racordul de gaze reziduale poate fi afectat de lucrările de înlocuire. 

Contactați un consultant în materie de energie sau un specialist/instalator. Această persoană cu siguranță vă 

va pune întrebările relevante și vă va ghida în întregul proces. (Vă rugăm să includeți un link către o listă de 

consultanți locali în materie de energie/ specialiști și/sau către căutarea instalatorilor.) 

 
 

 

Pasul 2: Alegeți tehnologia de încălzire corectă 
Energie convențională sau regenerabilă? 

Nu orice tip sau mărime de boiler se potrivește în orice tip de clădire. 

 

Luați decizii asupra tehnologiei optime de încălzire împreună cu un specialist în boilere. 

Lăsați specialistul să calculeze sarcina corectă de încălzire pentru proprietatea dvs. Un boiler 

supradimensionat irosește energie. Lăsați specialistul să facă o inspecție completă a sistemului dvs. de 

încălzire. Poate merita înlocuirea pieselor care nu sunt stricate însă care nu mai sunt eficiente, de ex. pompe 

sau depozit. 



 

 
 
 

Pasul 3: Interesați-vă despre finanțare 
Ce fel de program de finanțare puteți utiliza? Care 

este cel mai economic instalator? 

 

Verificați finanțarea sau subvențiile dvs. potențiale și apoi discutați situația cu consultantul dvs. în materie 

de energie. (Vă rugăm să includeți link-ul dvs.la finanțarea și subvențiile locale aici.) 

Obțineți mai multe estimări și comparați-le cu cele online. Prețurile variază mult de la  companie la alta. 
 
 
 

Pasul 4: Gestionați instalarea 
Lăsați una sau două zile libere în calendarul dvs. pentru înlocuirea boilerului dvs. Totuși, poate dura 

mai mult în unele cazuri, însă instalatorul dvs. profesionist se va asigura că înlocuirea se realizează cât 

mai rapid și cu grijă posibil. 

 

Lăsați instalatorul să vă explice toate funcțiile dispozitivului. În plus, citiți cu atenție instrucțiunile de 

operare. 

Important: Boilerul dvs. economisește energie numai dacă realizați o ajustare hidraulică. Ajustarea standard trebuie 

să fie realizată înainte de prima pornire. Amintiți-i instalatorului de acest lucru. 

Țineți evidenta înlocuirii pentru întreținerea viitoare. 
 

Se necesită întreținere periodică chiar dacă boilerul dvs. funcționează corect. De asemenea recomandăm utilizarea 

instrumentelor de control precum MiGo - aplicația noastră de asistare a încălzirii. MiGo este o metodă bună de a 

gestiona și optimiza consumul de energie. Dacă nu utilizați un instrument de monitorizare, vă rugăm să vă asigurați că 

vă luați notițe în scop de urmărire. 

 

 

 

 

*Vă rugăm să includeți portalul online și târgul dvs. local aici. 

**Vă rugăm să includeți pagina dvs. locală aici, preferabil cu opțiunile de finanțare și motorul de căutare de instalatori. 

                    
Patru pași accesibili de la Saunier Duval: 

Pentru mai multe informații despre boilerul care vă îndeplinește cel mai bine nevoile, despre finanțare 

și despre găsirea unui instalator în zona dvs., vizitați pagina noastră web www.saunierduval.fr**. 

 
Cu experiența noastră de mulți ani, am devenit o marcă de top pentru soluțiile de încălzire și apă 

caldă. Cu rețeaua noastră profesionistă de instalatori, vă vom asista și vă vom ghida în procesul de 

înlocuire, astfel încât proiectul dvs. să aibă succes cu siguranță. 
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