
                                                                                          
SAMOODE TOVÝ PROTOKOL 

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

sto………… ……………………………………………………...........  Strašnická 1397/20 
 kontakt: telefon:……………………e-mail:……………………...........  102 00  Praha 10   
    

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

Indikátory topných náklad  na radiátorech (IRTN):      
1. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stav b……………….. 
 2. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stav b………………..               
3. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stav b………………..           
4. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stav b………………..  
5. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stav b………………..  
6. místnost:………..,výrobní íslo:………………….,stav b………………..  
 

 
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 PROVÉST ODE ET A VYPLNIT SAMOODE TOVÝ PROTOKOL 
 

Vážený uživateli bytu/ nebytového prostoru, v rámci hlavního ani náhradního termínu ode tu bytových 
vodom  a indikátor  topných náklad  jste neumožnil ode et m idel. Abychom nemuseli p i rozú tování  
náklad  na dodávku vody a tepla použít odhad spot eby, který nemusí odpovídat skute nému stavu na m idlech, 
vypl te ve vlastním zájmu samoode tový protokol a zašlete jej na adresu spole nosti PROFITHERM CZ s.r.o. 

kujeme vám za spolupráci. 
 

 
Zp sob provedení samoode : 
 
Indikátory topných náklad  umíst né na radiátorech: 

  
     Obrázek typ  umíst ní výrobního ísla               hodnota k ode tu - ZÁPISU  

  
                                             Ista:  
  Doprimo Picco vytišt né devíti íslí pod    01632 b  stav - hodnota s indexem b  
    displejem ve vý ezu  vyvolání: po druhém  stisku 
                                                                                                                                                              tla ítka ve spodní ásti 
                                                                                                                                                              t la RTN - oblý prolis 
   
  

          Bytové vodom ry umíst né v instala ní šacht  : 
 
 Obrázek typ    umíst ní výrobního ísla              hodnota k ode tu - ZÁPISU 
   
    teplá voda   vytišt né osmi íslí nad nebo 000045,098   hodnota na po ítadle 
  ervené výr. íslo   pod po ítadlem erven        s desetinnou árkou  
    studená voda   vytišt né osmi íslí nad nebo 000045,098   hodnota na po ítadle 
  modré výr. íslo   pod po ítadlem mod e                         s desetinnou árkou 


