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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

 
ЦЕНОВА ЛИСТА 

SMART термоглави 
 

 
 
 
 
 
 

Smart термостати и термоглави  

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

Продажна 
цена 
с ДДС 

1 NVP-EN 

Стартов пакет - Термоглави за радиатори 
Smart, централно отопление 
комплект от 2 Smart термоглави (NAV-EN)  
и 1 Gateway за локално 
и/или централно отопление 

 

340.00 лв. 408.00 лв. 

2 NAV-EN 

Термоглава за радиатор Smart  
за локално и/или централно отопление;  
измерва t° в помещението;  
възможност за създаване на графици;  
управление – ръчно (от място),  
дистанционно (със Smartphone или таблет)  
или гласово (посредством гласов асистент)  

 

140.00 лв. 168.00 лв. 

 
 
*Приложенията за управление на продукти Netatmo - Netatmo Energy или Home + Control, е безплатно и може да 
се свали от Google Play и App Store.  
*Артикулите са съвместими с Apple Siri, Amazon Alexa и Google Assistant 
*За да функционират коректно продуктите, е необходима добра Wi-Fi връзка. Не осъществяват връзка  
с публични Wi-Fi мрежи. 
 
 
 

 

SMART термоглави и датчици 

No. Код Наименование на стоките Изображение 

Продажна 
цена 

без ДДС 

Продажна 
цена 

с ДДС 

1 Shelly TRV 

Термоглава за радиатор Smart  
радиаторни вентили, с адаптер M30x1.5  
Захранване: с батерия, зареждане чрез USB 
 Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz 

 

163.86 лв. 196.63 лв. 

2 
Shelly Plus 

H&T 

Датчик за влага и температура с батерия 
бял 
Възможно е постоянно захранване през USB тип C 
Захранване: с 4х батерии AA LR6 или USB тип C 
 Обхват на датчика за t°: 0°C ÷ +40°C (± 1°C) 
 Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)  

74.36 лв. 89.23 лв. 

https://ldg-bg.com/


* Всички цени са в български лева без ДДС. 
** Ценовата листа е валидна от 1.09.2022г. Последни допълнения/ промени: 13.03.2023г. 
*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение. 

Страница 2 от 2 

3 
Shelly H&T - 

White 

Датчик за влага и температура с батерия 
бял  
Възможно е постоянно захранване чрез USB 
Захранване: с батерия CR123A или USB             
Обхват на датчика за t°: -40°C ÷ +60°C (± 1°C) 
 Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%) 

 

48.40 лв. 58.08 лв. 

4 
Shelly H&T - 

Black 

Датчик за влага и температура с батерия 
черен  
Възможно е постоянно захранване чрез USB 
Захранване: с батерия CR123A или USB                    
Обхват на датчика за t°: -40°C ÷ +60°C (± 1°C) 
 Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%) 

 

48.40 лв. 58.08 лв. 

*Приложението за управление на продукти Shelly - Shelly, е безплатно, на кирилица и може да се свали  
от Google Play и App Store.  
*Артикулите са съвместими с Apple Siri, Amazon Alexa и Google Assistant 
*За да функционират коректно продуктите, е необходима добра Wi-Fi връзка.  

 

 

 

SMART система Connected Home 

No. Код Наименование на стоките Изображение 

Продажна 
цена 

без ДДС 

Продажна 
цена 

с ДДС 

1 SSA911.01ZB 

Термоглава за радиатор Smart  
ZigBee 3.0 термоглава с адаптер M30x1.5 
Възможност за връзка на до 32 бр. термоглави 
към GTW100ZB gateway. 
Захранване: 2х АА  

 

138.61 лв. 166.33 лв. 

2 GTW100ZB 

Стартов пакет Smart gateway  
Gateway за контрол на до 100 бр. ZigBee 3.0 
устройства, чрез приложението Siemens 
Connected Home. 

Жична (RJ45) или безжична (Wi-Fi) връзка с рутер.  

187.54 лв. 225.05 лв. 

3 RCR110.2ZB 

Разширител Smart  

за управление на котел и бойлер  
Разширител на обхвата за ZigBee 3.0 устройства 
с 2 релета за дистанционно управление на котел 
и бойлер.  

135.90 лв. 163.08 лв. 

 
*Приложението за управление на продукти Siemens – Connected Home, е безплатно и може да се свали  
от Google Play и App Store.  
*За да функционират коректно продуктите, е необходима добра Wi-Fi връзка.  

 
 

За повече информация и въпроси сме на разположение. 


