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Energoresursu krājumiem samazinoties, enerģijas un ūdens 
pārdomāta un efektīva izmantošana kļūst arvien svarīgāka. 

 

Pieaugošais pieprasījums pēc inovatīviem risinājumiem  

SIA “Sano” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem mājsaimniecībām paredzētu ūdens un siltuma 
patēriņa uzskaites iekārtu pārdošanā, uzstādīšanā un apkalpošanā Latvijas un Baltijas valstu 
tirgos. Jau šodien mēs piedāvājam plašu aparatūras un pakalpojumu izvēli tiem, kas pret enerģiju 
izturas saudzīgi. 

Energotaupīgas tehnoloģijas  

Mūsu uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi ļaus jums būtiski samazināt ar apkuri saistītos 
izdevumus, kā arī pazemināt karstā un aukstā ūdens patēriņu jūsu mājsaimniecībā par 20 – 50%. 

Komunālo pakalpojumu izmaksām nemitīgi pieaugot, „Sano” jums piedāvā iespēju reāli 
samazināt komunālos maksājumus, pateicoties racionālai siltuma un ūdens izmantošanai. 
Vairāku gadu garumā mūsu uzņēmums veiksmīgi darbojas Latvijas un citu Baltijas valstu tirgos, 
palīdzot tūkstošiem cilvēku taupīt naudu ar resurstaupīgu un energotaupīgu tehnoloģiju 
palīdzību. 

Darbība  

„Sano” pamatdarbība ir saistīta ar apkures un ūdensapgādes izdevumu efektīvu sadali 
daudzdzīvokļu namos starp telpu īpašniekiem, izmantojot individuālās uzskaites iekārtas – 
sadalītājus un ūdens patēriņa skaitītājus. Šādu skaitītāju uzstādīšana ļauj godīgi un caurskatāmi 
aprēķināt katras telpas īpašnieka individuālo ūdens un siltumenerģijas patēriņu. Rezultātā telpu 
īpašnieki ir ieinteresēti siltumu un ūdeni lietot taupīgi, tiek novērsti jebkādi iemesli konfliktiem 
gan īpašnieku vidū, gan arī starp īpašniekiem un apsaimniekotāju. 

Pakalpojumi  

Māju un dzīvokļu īpašniekiem “Sano” piedāvā pilnu pakalpojumu spektru, kurā ietilpst ne tikai 
dzīvokļa vai mājas aprīkošana ar nepieciešamajām iekārtām, bet arī ūdens un siltuma patēriņa 
datu nolasīšanas un apstrādes pakalpojumi. Ja datu nolasīšanu un apstrādi vēlaties veikt 
patstāvīgi, mēs palīdzēsim jums sistēmu automatizēt. 

Līdzās parastajiem ūdens un siltuma skaitītājiem „Sano” veic arī bezvadu datu nolasīšanas 
skaitītāju uzstādīšanu. Mēs piedāvājam šīs nozares atzītā līdera – firmas „Techem” ražotas 
bezvadu sakaru ierīces. Bezvadu uzskaites sistēma ļauj skaitītāju rādījumus nolasīt, neapmeklējot 
dzīvokļus, kas padara rādījumu nodošanu ērtāku telpu īpašniekiem un atvieglo darbu 
apsaimniekotājiem. Gadījumā, ja dzīvoklī jau ir uzstādīti ūdens skaitītāji ar impulsu izeju, kas 
kaut kādu iemeslu dēļ nefunkcionē, mēs palīdzēsim jums šīs ierīces aprīkot ar bezvadu 



moduļiem un organizēt skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu. Turpmāk, nepieciešamības 
gadījumā, varam nodrošināt bezvadu datu nolasīšanas skaitītāju pieslēgšanu vienotajai pilsētas 
energoresursu patēriņa uzskaites sistēmai. 

Ja jūsu nama dzīvokļos regulēšanas ierīces vēl nav uzstādītas, piedāvājam veikt visu apkures 
iekārtu aprīkošanu ar termostatiskajiem ventiļiem. Viencauruļu sistēmām esam izstrādājuši 
speciālus ventiļus, kas ļauj iedzīvotājiem samazināt vai paaugstināt telpas temperatūru, 
neietekmējot šķidruma cirkulāciju kaimiņu apkures sistēmās. Tādējādi mūsu ventiļu izmantošana 
ļaus panākt maksimālu komfortu visiem nama iedzīvotājiem un izvairīties no konfliktiem starp 
dzīvokļu īpašniekiem. Turklāt, šādu ventiļu uzstādīšana pilnībā atmaksājas, pateicoties 
ekonomiskākai apkurei. 

Samaksa  

Saviem klientiem piedāvājam skaitītājus un regulēšanas ierīces iegādāties un uzstādīt uz 
bezprocentu nomaksu. Nomaksas termiņš var sasniegt vairākus mēnešus. Turklāt, varam 
piedāvāt iekārtas iegādāties arī kredītā uz vairākiem gadiem ar izdevīgu procentu likmi. Tādā 
gadījumā maksājumu aprēķinu un sadalījumu veiksim tā, lai ikmēneša ietaupījums no uzstādītā 
aprīkojuma pārsniegtu ikmēneša maksājumus. Tādējādi iekārtu iegādes izdevumus nesajutīs ne 
apsaimniekotājs, ne telpu īpašnieki. Pēc individuāla pieprasījuma varam aprēķināt ikmēneša 
maksājumus tieši jūsu nama iedzīvotājiem: lai to izdarītu, jums ir jāaizpilda „Nama informācijas 
karte” un jānosūta tā mums pa faksu vai jānogādā mūsu birojā. 

Lai saņemtu sīkāku informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, sazinieties ar mums pa 
tālruni vai e-pastu. Ja nosūtīsiet mums aizpildīto „Nama informācijas karti”, mēs noteikti ar jums 
sazināsimies. 
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