
* Всички цени са в български лева без ДДС. 
** Ценовата листа е валидна от 15.05.2022г.  Последни допълнения/ промени: 13.03.2023г. 
*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение. 
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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

ЦЕНОВА ЛИСТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

NETATMO Energy 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

Продажна 
цена 
с ДДС 

1 
NVP-EN  

вижте повече 
тук 

Стартов пакет от два броя  
Smart термоглави за радиатори  
и Wi-Fi Gateway за управление  
през Smart устройства 
* подходящи за централно ТЕЦ отопление, 

както и за локални инсталации  

355.00 лв. 426.00 лв. 

2 
NAV-EN 

вижте повече 
тук 

Термоглави за радиатор Smart  

*работи само с Термостат Smart Netatmo 
или Стартовия пакет с термоглави за 
радиатори Smart Netatmo  

 

145.00 лв. 174.00 лв. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/startov-paket-termoglavi-za-radiatori-smart-tsentralno-otoplenie-netatmo-295267619936685161/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/startov-paket-termoglavi-za-radiatori-smart-tsentralno-otoplenie-netatmo-295267619936685161/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/termoglava-za-radiator-smart-netatmo-295267619936685162/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/termoglava-za-radiator-smart-netatmo-295267619936685162/


* Всички цени са в български лева без ДДС. 
** Ценовата листа е валидна от 15.05.2022г.  Последни допълнения/ промени: 13.03.2023г. 
*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение. 
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NETATMO Weather and Air care 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

Продажна 
цена 
с ДДС 

1 
NWS01-EC 

вижте повече 
тук 

Mетеорологична станция – персонална, 
Smart, с ДВА модула - вътрешен и 
външен 

 

355.00 лв. 426.00 лв. 

2 
NIM01-WW 
вижте повече 

тук 

Допълнителен вътрешен модул към 
Smart метеорологична станция 

*работи само в комплект с персоналната 
метеорологична станция Netatmo 

 

155.00 лв. 186.00 лв. 

3 
NRG01-WW 
вижте повече 

тук 

Уред за измерване на валежи Smart 
*работи само в комплект с персоналната 
метеорологична станция Netatmo 

 

155.00 лв. 186.00 лв. 

4 
NWA01-WW 
вижте повече 

тук 

Уред за измерване силата на вятъра 
(анемометър) Smart 
*работи само в комплект с персоналната 
метеорологична станция Netatmo 

 

210.00 лв. 252.00 лв. 

5 
NHC-EC 

вижте повече 
тук 

Вътрешен детектор за качество на 
въздуха Smart  
*работи с приложение Healthy Home Coach 

 

210.00 лв. 252.00 лв. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

*Приложението за управление на продуктите Netatmo Weather – Weather, е безплатно и може да се свали  
от Google Play и App Store. 
*Приложението за управление на продукта Air care - Healthy Home Coach, е безплатно и може да се свали от 
Google Play и App Store.  
*Артикулите са съвместими с Apple HomeKit и Google Assistant 
*За да функционират коректно продуктите, е необходима добра Wi-Fi връзка. Не осъществяват връзка  
с публични Wi-Fi мрежи. 
 
 

https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/meteorologichna-stantsiya-personalna-smart-netatmo-295267619936696634/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/meteorologichna-stantsiya-personalna-smart-netatmo-295267619936696634/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/dopalnitelen-vatreshen-modul-kam-smart-meteorologichna-stantsiya-netatmo-295267619936697062/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/dopalnitelen-vatreshen-modul-kam-smart-meteorologichna-stantsiya-netatmo-295267619936697062/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/ured-za-izmervane-na-valezhi-smart-netatmo-295267619936697060/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/ured-za-izmervane-na-valezhi-smart-netatmo-295267619936697060/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/ured-za-izmervane-silata-na-vyatara-anemometar-smart-netatmo-295267619936697061/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/ured-za-izmervane-silata-na-vyatara-anemometar-smart-netatmo-295267619936697061/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vatreshen-detektor-za-kachestvo-na-vazduha-smart-netatmo-295267619936697063/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vatreshen-detektor-za-kachestvo-na-vazduha-smart-netatmo-295267619936697063/


* Всички цени са в български лева без ДДС. 
** Ценовата листа е валидна от 15.05.2022г.  Последни допълнения/ промени: 13.03.2023г. 
*** ЕЛ ДИ ДЖИ ООД запазва правото да променя цените на продуктите и услугите, без предварително предупреждение. 

 

Страница 3 от 3 

NETATMO Security 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

Продажна 
цена 
с ДДС 

1 
NDB-EC  

вижте повече 
тук 

Видео бутон за звънец със Smart функции 
*Изисква приложение за управление 
Netatmo Security 
** не работи с домофонни системи 
***изисква окабеляване 12V или 220V  

520.00 лв. 624.00 лв. 

2 
NOC01-EU 

вижте повече 
тук 

Външна Smart камера с вграден сензор 
за движение и LED прожектор  

*Изисква приложение за управление 
Netatmo Security 

 

520.00 лв. 624.00 лв. 

3 
NSC01-EU 

вижте повече 
тук 

Вътрешна Smart камера с функция 
лицево разпознаване  

*Изисква приложение за управление 
Netatmo Security 

 

355.00 лв. 426.00 лв. 

4 
NSA-EC  

вижте повече 
тук 

Детектор за дим Smart  

*работи само в комплект с Вътрешна Smart 
камера Netatmo 

 

 

175.00 лв. 210.00 лв. 

5 
NIS01-EU  

вижте повече 
тук 

Вътрешна Smart сирена  

*работи само в комплект с Вътрешна Smart 
камера Netatmo  

 

140.00 лв. 168.00 лв. 

6 
DTG-EC  

вижте повече 
тук 

Датчици за врати и прозорци Smart  

*работят само в комплект с Вътрешна 
Smart камера Netatmo 

 

175.00 лв. 210.00 лв. 

7 

NCO-PRO 

вижте повече 
тук 

Детектор за въглероден окис Smart 

*работи с приложения VELUX App Control и 

Netatmo Security  

 

220.00 лв. 264.00 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Приложението за управление на продуктите Netatmo Security – Security, е безплатно и може да се свали  
от Google Play и App Store.  
*Артикулите са съвместими с Apple HomeKit и Google Assistant 
*За да функционират коректно продуктите, е необходима добра Wi-Fi връзка. Не осъществяват връзка  
с публични Wi-Fi мрежи. 

За повече информация и въпроси сме на разположение. 

https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/video-buton-za-zvanets-sas-smart-funktsii-netatmo-295267619936696845/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/video-buton-za-zvanets-sas-smart-funktsii-netatmo-295267619936696845/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vanshna-smart-kamera-s-vklyuchen-senzor-za-dvizhenie-i-s-osvetlenie-netatmo-295267619936685164/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vanshna-smart-kamera-s-vklyuchen-senzor-za-dvizhenie-i-s-osvetlenie-netatmo-295267619936685164/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vatreshna-smart-kamera-s-litsevo-razpoznavane-netatmo-295267619936685163/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vatreshna-smart-kamera-s-litsevo-razpoznavane-netatmo-295267619936685163/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/detektor-za-dim-smart-netatmo-295267619936685165/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/detektor-za-dim-smart-netatmo-295267619936685165/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vatreshna-smart-sirena-netatmo-295267619936685167/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/vatreshna-smart-sirena-netatmo-295267619936685167/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/datchitsi-za-vrati-i-prozortsi-smart-netatmo-295267619936685166/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/datchitsi-za-vrati-i-prozortsi-smart-netatmo-295267619936685166/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/detektor-za-vagleroden-okis-smart-netatmo-295267619936703009/
https://ldg-bg.com/bg-bg/category/product/detektor-za-vagleroden-okis-smart-netatmo-295267619936703009/

