Portalul Acces Delgaz Grid – Acces direct la datele dumneavoastră

Bine aţi venit pe portalul Acces Delgaz Grid!
Acest portal este disponibil atât clienţilor Delgaz Grid cât şi furnizorilor atestaţi de energie
electrică sau gaze naturale şi vă oferă posibilitatea de a vizualiza datele tehnice ale unui loc de
consum.

Înregistrare – cont furnizor

Puteţi ajunge pe pagina de înregistrare a unui cont furnizor folosind butonul ”Creaţi cont ”, iar in
noua pagina se selectează formularul “Cont Furnizor”.
Pentru a crea un cont aveţi nevoie de datele personale, o adresă de e-mail validă şi un număr de
licenţă, Furnizorii care sunt clienţi Delgaz Grid vor avea nevoie şi de codul client Delgaz Grid. Acest
cod se regăseşte pe factura de consum.
Pasul următor: se alege o parolă care trebuie să conţină cel puţin o literă şi o cifră şi să fie de
minim 6 caractere.

Pentru securitatea informaţiilor introduse, contul Acces Delgaz Grid trebuie activat. Pentru activare,
după salvarea formularului veţi primi un e-mail la adresa pe care aţi utilizat-o la crearea contului.
Logarea pe contul Delgaz Grid se poate face doar după activare, cu adresa de e-mail şi parola pe
care le-aţi confirmat la crearea contului.

Cont furnizor – contul meu

Pe pagina “Contul meu” veţi găsi toate solicitările efectuate de pe contul dumneavoastră online,
precum şi data şi statusul acestora.
Detaliile unei solicitări pot fi vizualizate doar în cazul în care solicitarea a fost aprobată şi nu este
expirată.
Pentru locurile de consum la care furnizaţi energie electrică aprobarea se dă pe loc şi puteţi
vizualiza/descărca datele solicitate.
Pentru locurile de consum la care NU furnizaţi energie electrică aprobarea se dă după validarea in
Back Office a fişierului cu acceptul scris al consumatorului care are contract activ pe acel loc de
consum.
Mesajele referitoare la acceptul/refuzul unei solicitări pentru un loc de consum la care NU furnizaţi
energie electrică, le veţi primi la adresa de mail utilizată la crearea contului.
Solicitările expiră după 5 zile lucrătoare de la aprobare.

Cont furnizor – date personale

Pe pagina “Date personale” se pot edita datele contului online.
Pentru a ne asigura că nu există greşeli de tastare e-mailul trebuie introdus de două ori.
Tot în această pagină puteţi schimba parola contului dumneavoastră.

Cont furnizor - solicitare informaţii

O solicitare de date tehnice se poate efectua din pagina ”Solicitare informaţii”. Aveţi nevoie de
detaliile locului de consum: cod partener, cod loc consum şi cod punct măsurare. Aceste date se
regăsesc pe factura de consum.

În cazul în care NU sunteţi furnizorul locului de consum pentru care solicitaţi date tehnice, veţi
avea nevoie de acceptul scris al consumatorului. Documentul cu acceptul consumatorului trebuie
încărcat în câmpul ”Fişier accept client”.

Detalii solicitare
Detaliile tehnice ale unei solicitări pot fi vizualizate pe pagina “Contul meu” in secţiunea Solicitări
informaţii, accesând link-ul ”Detalii” din dreptul solicitării aprobate.

Aceste date pot fi descărcate în diverse formate de fişier sau pot fi tipărite direct de pe această
pagină.

Cont furnizor – consumuri orare

Legendă
EA mas (KWH)

Energie activă măsurată (KWH)

EA-P mas (KWH)

Energie activă produsă măsurată (KWH)

ERI mas (KVARH)

Energie reactivă inductivă măsurată (KVARH)

ERI-P mas (KVARH)

Energie reactivă inductivă produsă măsurată (KVARH)

ERC mas (KVARH)

Energie reactivă capacitivă măsurată (KVARH)

ERC-P mas (KVARH)

Energie reactivă capacitivă produsă măsurată (KVARH)

P.Trafo act mas (KWH)

Pierderi transformator active măsurate (KWH)

P.Trafo re mas (KVARH)

Pierderi transformator reactive măsurate (KVARH)

P.LES act mas (KWH)

Pierderi linii electrice subterane active măsurate (KWH)

P.LES re mas (KVARH)

Pierderi linii electrice subterane reactive măsurate

P.LEA act mas (KWH)

Pierderii linii electrice aeriene active măsurate (KWH)

P.LEA re mas (KVARH)

Pierderii linii electrice aeriene reactive măsurate (KVARH)

ERI plata (KVARH)

Energie reactivă inductivă de plată (KVARH)

ERC plata (KVARH)

Energie reactivă capacitivă de plată (KVARH)

COSFII

Factor de putere inductiv

COSFIC

Factor de putere capacitiv

