
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

                                                                                          
SAMOODE TOVÝ PROTOKOL 

 
Uživatel bytu/nebytu:       Adresát: 
jméno:…………………………. .b.………     PROFITHERM CZ s.r.o. 
ulice:…………………………... .p……….     odd lení služeb-ode ty 

sto………… ……………………………..     Strašnická 1397/20 
 kontakt:……………………………………..     102 00  Praha 10   
    

Ode et:          tel:222 535 536, 222 535 537 
           rozuctovani@profitherm.cz 

Indikátory topných náklad  na radiátorech:      
1. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stavM……………….. kontrolní íslo C……………….. 
 2. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stavM……………….. kontrolní íslo C………………..              
3. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stavM……………….. kontrolní íslo C………………..          
4. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stavM……………….. kontrolní íslo C……………….. 
5. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stavM……………….. kontrolní íslo C……………….. 
6. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stavM……………….. kontrolní íslo C……………….. 
 

e tepla: 
1. m  tepla, výrobní íslo:……………………….., stav………………. GJ, kWh 

 
Bytové vodom ry: 
1. teplá užitková voda, výrobní íslo:……………………….., stav………………. 
2. teplá užitková voda, výrobní íslo:……………………….., stav………………. 
3. studená voda, výrobní íslo:……………………………....., stav………………. 
4. studená voda, výrobní íslo:……………………………….., stav………………. 

 

 
Datum provedeného samoode tu:…………………, podpis uživatele bytu:…………………………. 

               
NÁVOD JAK VYPLNIT SAMOODE TOVÝ PROTOKOL 
 
Vážený uživateli bytu/nebytu, Váš byt /nebyt nebyl zp ístupn n v hlavním, ani v náhradním termínu  ode tu, k provedení 
ode tu m idel vody, indikátor  topných náklad  na radiátorech. V p ípad  zájmu o zahrnutí skute ných hodnot  ode tu do 
rozú tování, Vás žádáme o vypln ní samoode tu a zaslání na adresu PROFITHERM CZ s.r.o.  

 
Zp sob provedení samoode : 
Indikátory topných náklad  na radiátorech: 

  
 Obrázek typ IRTN umíst ní výrobního ísla hodnota k ode tu   
  Siemens 
  WHE 30 vytišt né ty íslí nad displejem M 0000    stav-hodnota s indexem M
  WHE 502-D1 vytišt né osmi íslí pod árovým kódem vyvolání:  automaticky cyklicky  
  

C 0000 kontrolní íslo - hodnota 
s indexem C,  
 vyvolání: automaticky cyklicky 

e tepla:      
   tepla vytišt né 6-ti - 8-mi íslí  00000,0 kWh  stav s indexem kWh 
   nad nebo pod displejem  nebo GJ 
    vyvolání: stla ením tla ítka  
 
          Bytové vodom ry : 
 
 Obrázek typ vodom ru   umíst ní výrobního ísla hodnota k ode tu   
   
    teplá už. voda    vytišt né osmi íslí nad nebo 000045,098   hodnota na po ítadle 
  ervené výr. íslo    pod po ítadlem erven        s desetinou árkou  
    studená voda    vytišt né osmi íslí nad nebo 000045,098   hodnota na po ítadle 
  modré výr. íslo    pod po ítadlem mod e                         s desetinou árkou 
 


