
Instalare Centrală Termică 

 
Depanero oferă serviciul de instalare centrală termică <35KW, autorizare și punere în 

funcțiune, atât prin intermediul echipelor proprii de montaj, cât și prin alți parteneri autorizați. 

 

Pentru centralele cu putere >35 KW, materialele se pot furniza de echipa de montaj contra-

cost, în baza unui necesar de materiale care va fi efectuat la fața locului. 

Montarea sau înlocuirea unei centrale termice include operațiuni complexe de perforare a 

peretelui, instalarea centralei pe perete, racordarea la instalația existentă și punerea în 

funcțiune. 

Serviciul de instalare poate fi achiziționat atât pentru centrale pe gaz, cât și pentru cele electrice. 

 

De unde cumpăr? 

Poți achiziționa serviciul de instalare trimițând o solicitare din pagina serviciului 

http://www.depanero.ro/serviciile-noastre/servicii-de-instalare-pentru-casa-ta.  

Completează, trimite formularul și te vom suna pentru a stabili împreună detaliile pentru 

serviciul dorit. 

 

Ce materiale sunt necesare pentru instalarea unei centrale termice? 

1. Filtru magnetic ½ - 30 lei; 

2. Filtru Y ½ - 15 lei; 

3. Filtru Y ¾ - 25 lei; 

4. Robinet cu holender 2 buc ½ - 35 lei; 

5. Robinet cu holender 2 buc ¾ - 105 lei; 

6. Robinet 2 buc ½ - 49 lei; 

7. Robinet 2 buc ¾ - 69 lei; 

8. Niplu ½ 2 buc – 10 lei; 

9. Niplu ¾ 2 buc – 19 lei; 

10. Regulator gaz cu filtru ¾ - 90 lei; 

11. Racord flexibil neextensibil gaz ¾ - 79 lei; 

12. Furtun de condens extensibil <3 m – 24 lei. 

 

Aceste materiale se pot furniza contra-cost și de către echipa de montaj (kit montaj centrală 

termică), doar dacă se menționează acest lucru în momentul programării. 

 

Cât durează? 

Termenul de instalare este de 3-5 zile lucrătoare și se calculează începând cu ziua lucrătoare  

următoare confirmării plății. Zilele lucrătoare sunt de luni până vineri. 

 

Cum mă programez pentru instalare? 

Vei fi contactat direct de către echipa de instalare cu o zi anterior datei instalării, dar nu mai 

târziu de termenul maxim menționat în talonul achiziționat. 

Intervalul de timp anunțat pentru efectuarea montajului poate suferi modificări cauzate de 

condiţiile de trafic, cele atmosferice sau volumului mare de solicitări.  

 

Branduri pentru care asigurăm serviciul de instalare: Ariston, Vaillant, Saunier Duval, 

Viessmann, Beretta. 

 

http://www.depanero.ro/serviciile-noastre/servicii-de-instalare-pentru-casa-ta


Lista orașelor unde oferim serviciile: Bârlad, Bistrița, Botoșani, Brașov, București, Călărași, 

Câmpia Turzii, Cluj Napoca, Constanța, Galați, Ilfov, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Sibiu, 

Slatina (Olt), Târgu Mureș, Turda, Zalău. 

*Kilometrii suplimentari în afara acestor orașe se achită separat la instalator. 

Garanție: 12 luni pentru instalare 

 

Operațiunile incluse in serviciul de montaj standard: 

1. Demontarea centralei termice existente (în cazul înlocuirii unei centrale vechi); 

2. Poziționarea centralei noi pe perete; 

3. Realizarea găurii pentru kitul de evacuare gaze arse (în cazul în care se montează o 

centrală termică pentru prima dată), prin perete de caramidă, BCA sau rigips; 

4. Montarea kitului de evacuare gaze arse; 

5. Montarea fitingurilor (robineți, filtre, coturi, teuri, mufe etc.) – acestea pot fi 

achiziționate de la echipa de instalare; 

6. Efectuarea legăturilor hidraulice pentru tur și retur încălzire, racordarea la apă rece și 

caldă – legăturile se realizează în camera centralei termice; 

7. Racordarea evacuării condensului la canalizarea/scurgerea locuinței în limita a 3 metri 

(în condițiile în care există această posibilitate - nu se poate evacua condensul în 

exterior, deoarece există pericolul de îngheț - aceste operațiuni vor avea loc în camera 

centralei termice); 

8. Racordarea țevilor de Cupru, Pexal sau PPR existente în sistem la centrala termică. 

Aceste țevi trebuie să fie deja prezente în încăperea în care este montată centrala; 

9. Punerea în funcțiune a centralei termice (PIF); 

10. Autorizarea de punere în funcțiune a centralei termice. 

 

Operațiuni ce nu sunt incluse în montajul standard: 

1. Gaură prin perete de beton; 

2. Prelungire kit de evacuare; 

3. Montare termostat ambient; 

4. Gaură priză de aer. 

 

Tarife pentru operațiuni suplimentare:  

1. Gaură prin perete de beton – 150 lei; 

2. Prelungirea kitului de evacuare – 60 lei/m; 

3. Montare termostat ambient – 150 lei; 

4. Gaură priză de aer – 100 lei; 

5. Taxa de deplasare pentru deviz materiale – 150 lei – această taxă se va scădea din prețul 

final; 

6. Montarea pompei de condens, refacerea traseului existent în camera centralei, 

demontat/mutat mobilă, demontat pereți rigips – 190 lei prima oră de lucru, 120 lei/oră 

de manoperă pentru următoarele ore de lucru. 

 

În cazul în care nu sunt condiții optime pentru realizarea montajului, iar echipa s-a deplasat 

pentru instalare, se va percepe o taxă de 150 RON. Costul nu este perceput dacă instalarea se 

se poate efectua la cea de-a doua deplasare a echipei de instalare. 

 

*Prețuri sunt estimative și includ TVA. Talonul de instalare este valabil în anul curent doar pe 

teritoriul României. 



Alte informații utile: 

 

La data stabilită pentru instalare, te rugăm să ai centrala termică la adresa la care a fost solicitată 

instalarea acesteia. 

Trebuie să asiguri acces/front de lucru corespunzător echipei de montaj. În caz contrar, se 

percep taxe suplimentare. 

Montarea coșului de evacuare gaze trebuie să fie într-un loc accesibil. Nu dăm găuri în structura 

de rezistență sau grinzi de beton. 

În cazul montării unei centrale electrice, alimentarea electrică a acesteia trebuie să existe la 

locul unde se va efectua montajul. 

Prețurile sunt valabile pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice, costul se comunică 

după o vizită la adresă. 

 

Pentru mai multe informații privind serviciul de montaj, poți vorbi cu unul dintre colegii noștri 

din Call Center, la numărul de telefon *4114 . 

 


