
       

INSTRUCTIUNI REPARTITOARE   -   MONTAJ, UTILIZARE , INTRETINERE  SI     

RECOMANDARI 
 

 Montarea repartitorului se face numai de personalul autorizat de s.c.DECOR PRESS s.r.l. respectand normativul tehnic de 

montare si legislatia in vigoare. Montarea si setarea repartitoarelor de costuri se face in functie de caloriferul existent. 

Demontarea echipamentelor si orice interventie asupra lor sau a sigiliului cu care este asigurat repartitorul este interzisa si 

conduce la pierderea garantiei pentru repartitor. 

 Pentru apartamentul la care s-au constatat incercari de demontare a repartitorului sau de indepartare a sigiliului ori orice alta 

tentativa de fraudare, se va calcula un consum majorat conform metodologiei de calcul in vigoare, fara ca aceasta sa limiteze 

drepturile asociatiei de proprietari/locatari la alte actiuni civile sau penale. 

 In situatia in care se doreste demontarea repartitorului din diverse motive se va anunta reprezentantul Decor Press care va lua 

masura demontarii si remontarii acestuia in conditiile stabilite de contract. 

 Modificarea instalatiei de incalzire se poate face numai cu anuntarea prealabila a DECOR PRESS care trebuie sa ia in 

considerare aceste modificari la efectuarea calculelor de repartitie costuri. 

 In situatia in care din diverse motive citirea nu poate fi efectuata, pentru fiecare repartitor se va considera un consum estimat 

asa cum este stabilit in modalitatea de calcul. 

 Daca nu este permisa efectuarea citirii , daca proprietarul nu asigura efectuarea citirii trei luni consecutiv sau daca nu se 

permite verificarea echipamentelor, pentru fiecare repartitor se va lua in calcul un consum majorat conform metodologiei de 

calcul in vigoare  

 NU ACOPERITI REPARTITOARELE CU HAINE SI NU PLASATI IN FATA REPARTITORULUI CORPURI 

MASIVE DE MOBILA SAU DRAPERII GROASE. ACEST LUCRU CONDUCE LA CRESTEREA LOCALA A 

TEMPERATURII IN ZONA REPARTITORULUI SI LA POSIBILITATEA EVIDENTIERII UNUI CONSUM 

MAJORAT DE CALDURA.  

 

                 MODALITATEA DE CALCUL A REPARTITOARELOR DE COSTURI 

 

 Repartitorul de costuri este un echipament care evidentieaza consumul de caldura pe baza masurarii temperaturii caloriferului 

si a mediului  si serveste, numai in cadrul unui sitem de repartitie, la repartizarea costurilor de caldura din imobil  in functie 

de consumul fiecarui calorifer. Acest consum de caldura este influentat prin confortul ales dupa dorinta cu ajutorul reglarii 

robinetului cu cap termostatic montat pe calorifer. 

 Repartitoarele sunt dispozitive de inregistrare proportionala a consumului. Indicatiile lor , numite unitati reprezinta o masura a 

consumului de caldura care nu este consumul in Gcal, dar reprezinta o marime care creste simultan cu consumul de caldura al 

caloriferului respectiv. 

 Metodologia de calcul este cea stabilita de legislatia in vigoare si prevederile contractuale din contractul cu asociatia de  

proprietari / locatari 

 

 

Date afisate de repartitorul Metra – transmisie radio a citirilor 

 

 
Dacă pe display nu este nici o inscripţie, prin apăsarea butonului se activează. 

 

Meniul conţine în total   8 poziţii: „   245“ valoarea consumată din luna actuală 

 

 „   458sm” valoarea consumată din luna precedentă 

 „A.0.i.h.t.” codul alfanumeric al cons. din luna precedentă 

 „-3400“ seria de fabricaţie - prima parte 

 „0060-“ seria de fabricaţie - a doua parte 

 
 „53.3°C” teperatura medie a senzorului de pe radiator   

 „dF 28.“ data începutului perioadei lunare de facturare   

 „ 10.12.“ data actuală 

 

Între poziţiile  meniului principal se poate trece printr-o apăsare  scurtă  a  butonului.  Dacă  după activarea 

submeniului nu se va apăsa butonul pe perioada de 20 s şi pe display nu este afişată 1. poziţie a meniului, se trece 

la 1. poziţie: valoarea consumată din luna actuală. Automat, display-ul se „stinge“ dacă în intervalul de ~1 minut 

nu se apasă pe buton.  
   



                                 Instructiuni de utilizare a robinetelor cu cap termostatic 

 
 Robinetul cu cap termostatic este un dispozitiv de reglare a temperaturii ambiante cu rol de mentinere constanta a acesteia. 

 Robinetul se deschide sau inchide automat tinand cont de evolutia temperaturii  mediului ambiant al camerei unde este 

montat. 

 Setarea temperaturii: 

  SCALA DE REGLARE LA CAPETELE TERMOSTATICE CU 6 GRADATII 

        Marcaje    *          1          2          3            4          5          6 

         Celsius    6         9.5       13       16.5         20       23.5      28 

 

 

 

 

 
 Termostatul  nu necesita intretinere. 

 RECOMANDARE  termostatul reactioneaza rapid la curentii de aer rece , de aceea ar fi bine sa aerisiti incaperile doar pentru 

scurt timp. Daca aerisirea se face mai mult timp , pozitionati termostatul pe ,,*”. 

 

 

                                                        IMPORTANT!!!!! 
 

 Daca robinetul este pozitionat pe treapta minima ,,* ” si la acesta ajung curenti de aer mai reci de 6 grade celsius datorita  

ferestrelor neetanse sau deschise accidental, robinetul se va deschide si va pornii caloriferul chiar daca in camera temperatura 

este mai mare. Ca urmare, este indicat sa se elimine patrunderea aerului din exteriorul imobilului prin etansarea 

corespunzatoare a ferestrelor si sa nu se deschida ferestrele decat pentru perioade foarte scurte de timp si pe cat posibil fara a 

indrepta curentul de aer rece catre robinet. 

 Deoarece robinetul inchide caloriferul la atingerea  temperaturii corespunzator pozitiei de reglaj alese , caloriferul se va raci si 

se va incalzi automat daca temperatura interioara scade sub valoarea reglata. Situatia este normala si nu este necesara 

deschiderea caloriferului prin pozitionarea robinetului pe o treapta superioara. Acest lucru va conduce la un consum inutil de 

caldura si la cresterea nedorita a costurilor. 

 Pentru o utilizare eficienta , robinetul se va pozitiona pe treapta de temperatura dorita si nu se vor face manevre inchis - 

deschis intre valori extreme la intervale scurte de timp.Robinetul se va pozitiona pe treapta minima doar daca  nu se foloseste 

incaperea o perioada mai lunga de timp. 

 Pe timpul verii robinetul se va lasa deschis la pozitia maxima. 

 

 RECOMANDARI 
 

Pentru o functionare optima a sistemului de contorizare individuala si pentru optimizarea consumului, prestatorul 

recomanda cumparatorilor urmatoarele: 

- montarea de aerisitoare la fiecare calorifer sau la caloriferele la care se vor face reglaje ale robinetelor cu cap termostatic 

oferite de S.C. Decor Press S.R.L.; 

- utilizarea robinetelor cu cap termostatic in instalatii in care furnizarea agentului termic se face cu respectarea ordinului 

presedintelui A.N.R.S.C. 91 / 2007 (art.135); 

- curatarea prealabila a caloriferelor si remedierea defectiunilor la instalatiile de incalzire; 

 

 

             DECOR PRESS                                     AM LUAT LA CUNOSTINTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

INSTRUCTIUNI REPARTITOARE   -   MONTAJ, UTILIZARE , INTRETINERE  SI     

RECOMANDARI 
 

 Montarea repartitorului se face numai de personalul autorizat de s.c.DECOR PRESS s.r.l. respectand normativul tehnic de 

montare si legislatia in vigoare. Montarea si setarea repartitoarelor de costuri se face in functie de caloriferul existent. 

Demontarea echipamentelor si orice interventie asupra lor sau a sigiliului cu care este asigurat repartitorul este interzisa si 

conduce la pierderea garantiei pentru repartitor. 

 Pentru apartamentul la care s-au constatat incercari de demontare a repartitorului sau de indepartare a sigiliului ori orice alta 

tentativa de fraudare, se va calcula un consum majorat conform metodologiei de calcul in vigoare, fara ca aceasta sa limiteze 

drepturile asociatiei de proprietari/locatari la alte actiuni civile sau penale. 

 In situatia in care se doreste demontarea repartitorului din diverse motive se va anunta reprezentantul Decor Press care va lua 

masura demontarii si remontarii acestuia in conditiile stabilite de contract. 

 Modificarea instalatiei de incalzire se poate face numai cu anuntarea prealabila a DECOR PRESS care trebuie sa ia in 

considerare aceste modificari la efectuarea calculelor de repartitie costuri. 

 In situatia in care din diverse motive citirea nu poate fi efectuata, pentru fiecare repartitor se va considera un consum estimat 

asa cum este stabilit in modalitatea de calcul. 

 Daca nu este permisa efectuarea citirii , daca proprietarul nu asigura efectuarea citirii trei luni consecutiv sau daca nu se 

permite verificarea echipamentelor, pentru fiecare repartitor se va lua in calcul un consum majorat conform metodologiei de 

calcul in vigoare  

 NU ACOPERITI REPARTITOARELE CU HAINE SI NU PLASATI IN FATA REPARTITORULUI CORPURI 

MASIVE DE MOBILA SAU DRAPERII GROASE. ACEST LUCRU CONDUCE LA CRESTEREA LOCALA A 

TEMPERATURII IN ZONA REPARTITORULUI SI LA POSIBILITATEA EVIDENTIERII UNUI CONSUM 

MAJORAT DE CALDURA.  

 

                 MODALITATEA DE CALCUL A REPARTITOARELOR DE COSTURI 

 

 Repartitorul de costuri este un echipament care evidentieaza consumul de caldura pe baza masurarii temperaturii caloriferului 

si a mediului  si serveste, numai in cadrul unui sitem de repartitie, la repartizarea costurilor de caldura din imobil  in functie 

de consumul fiecarui calorifer. Acest consum de caldura este influentat prin confortul ales dupa dorinta cu ajutorul reglarii 

robinetului cu cap termostatic montat pe calorifer. 

 Repartitoarele sunt dispozitive de inregistrare proportionala a consumului. Indicatiile lor , numite unitati reprezinta o masura a 

consumului de caldura care nu este consumul in Gcal, dar reprezinta o marime care creste simultan cu consumul de caldura al 

caloriferului respectiv. 

 Metodologia de calcul este cea stabilita de legislatia in vigoare si prevederile contractuale din contractul cu asociatia de  

proprietari / locatari 

 

 

Date afisate de repartitorul Metra – clasic - citire vizuala 

 

 
Dacă pe display nu este nici o inscripţie, prin apăsarea butonului se activează. 

 

Meniul conţine în total   7 poziţii: „   245“ valoarea consumată din luna actuală 

 

 „   458SM” valoarea consumată din luna precedentă 

 „-0502“ seria de fabricaţie - prima parte 

 „3440-“ seria de fabricaţie - a doua parte 

 
 „53.3°C” teperatura medie a senzorului de pe radiator   

 „dF 28.“ data începutului perioadei lunare de facturare   

 „ 10.12.“ data actuală 

 

Între poziţiile  meniului principal se poate trece printr-o apăsare  scurtă  a  butonului.  Dacă  după activarea 

submeniului nu se va apăsa butonul pe perioada de 20 s şi pe display nu este afişată 1. poziţie a meniului, se trece 

la 1. poziţie: valoarea consumată din luna actuală. Automat, display-ul se „stinge“ dacă în intervalul de ~1 minut 

nu se apasă pe buton.  
  


