
Послуга

Діагностика плати (без ремонту)

Очищення теплообмінника зонішнього блока

Встановлення зимового комплекту 650
Очищення дренажу 520
Встановлення дренажного насосу 600

Мийка апартом високого тиску Karcher 950
Встановлення підігріву дренажу 800

80
215
380

150-250

Очищення фільтрів, дефузорів, вент.ришіток, за од.
Очищення теплообмінника внутрішнього блока

Мийка під тиском внутрішнього (зовнішнього) блока 
Виїзд майстра за межі Києва (від КП), грн/км 

540-650
14

Перепайка порта 350-480
Распаковка окон 200

                                                                           від 7 кВт (включно)
Заміна компрессора до 3,5 кВт (включно)
                                   від 3,6 кВт до 7 кВт (включно)

Транспортування внутрішнього/зовнішнього блока в сервісний центр для ремонту 

Заміна катушки 4-х ходового клапана 180

Заміна капілярів

Ремонт плати зовнішнього блока 
Ремонт плати внутрішнього блока 
Заміна стартового конденсатора компресора
Заміна стартового конденсатора вентилятора

260/340
235/275

680
600

                                   від 7 кВт
Заміна 4-х ходового клапана

Відновлення холодильного циклу R-22, 100г
Відновлення холодильного циклу R-410, 100г
Ремонт (перепланування) дренажної трубки

400

580
300

1220
985
220
310

70
620

1430

1400
1370
1860
2150
1270

90

Заміна крильчатки вентилятора внутрішнього блока
Заміна крильчатки вентилятора зовнішнього блока
Заміна електродвигуна для жалюзі
Заміна "шторок" жалюзі або їх ремонт
Заміна температурного сенсора
Заміна теплообмінника зовнішнього блока до 3,5 кВт (включно)                                                      
                                                                           від 3,6 кВт до 7 кВт (включно)

Прайс-лист на ремонт, діагностику та технічне обслуговування кондиціонерів 
сервісного центру "Профклімат"

Вартість в грн., 
без ПДВ

715
500

470 (715)

280
630

Пайка, за од.
Заміна електродвигуна вентилятора внутрішнього блока

370
480
620

Виклик майстра, діагностика несправності
Перевірка параметрів системи, за заявленими характеристиками
Стендове діагностування несправності
Дрібний електричний або механічний ремонт на місці
Пошук місця витоку хладагента та його усунення в легкодоступному 
(важкодоступному) місці, за од.



___________________Антоненко Ю.М.

тел: 044-228-89-48   service@profclimate.ua

Керівник СЦ "Профклімат"
Затверджую:

Проведення робіт в надурочний час, а також у вихідні дні, оплата здійснюється із 1,6

У прайс-листі всі тарифи вказані для спліт-систем. Для внутрішніх блоків в іншому виконанні 

Ціни вказані без ПДВ

касетного або настельного типу 1,2
канального типу 1,6

Залучення альпініста сплачується з розрахунку, 1 год/грн. 1200

Особливі умови

Всі тарифи вказано в гривнях, без урахування ПДВ. Вартість запасних частин не входить до 
вартості послуги та сплачується окремо. Гарантійний термін на проведені роботи - 3 міс., на 

запчастини - 6 міс.п

Одноразове сервісне обслуговування спліт-системи (очищення 
внутрішнього/зовнішнього блока)
Одноразове сервісне обслуговування спліт-системи касетного типу (очищення 
внутрішнього/зовнішнього блока)
Одноразове сервісне обслуговування спліт-системи канального типу (очищення 
внутрішнього/зовнішнього блока)

Знезараження внутрішнього блока (використовуються антибактеріальні засоби)
Відновлення холодильного циклу, за 100 г. R-22/R-410 90/70

500/650

650/850

850/1050

Одноразове сервісне обслуговування мульті спліт-системи (очищення 
внутрішнього/зовнішнього блока)

650+350 за 
кожний 

внутр.блок

Вартість профілактичного обслуговування побутових кондиціонерів

Штроба под дренаж 110

250


