POPTÁVKA SYSTÉMU
potřebné údaje pro bezplatný technický a cenový návrh
kabelových topných systémů
Vážení zákazníci,
děkujeme za projevený zájem o kabelové topné systémy V-systém, velmi si toho vážíme.
Nabízíme kompletní aplikace topných kabelů pro podlahové vytápění, vyhřívání
venkovních ploch proti tvorbě náledí a nutnosti odklízet sníh v zimním období (garážové
vjezdy, schody, terasy...), pro ochranu okapů a okapových svodů proti jejich poškození
sněhem, ledem a rampouchy a aplikace pro ochranu potrubí před zamrzáním. Veškerý
sortiment naleznete na www.v-system.cz.
Pokud si přejete zdarma zpracovat konkrétní řešení, rádi pro vás připravíme individuální
návrh. Pro správné zadání prosím využijte tento 8-stránkový dokument.
Dle níže uvedené tabulky si vyberte požadovanou aplikaci a v příslušném listu tohoto
dokumentu vyplňte tabulky včetně kontaktu. Zadáváte-li poptávku pro více aplikací,
vyplňte všechny související listy. Veškeré vyplňované listy pošlete zpět do společnosti Vsystém na některý z kontaktů uvedených níže. Čím detailněji formulář vyplníte, tím
přesněji bude návrh zpracován.
Budete-li mít dotazy během vyplňování, neváhejte nám zavolat na tel.č. 317 725 749, rádi
vám pomůžeme.

list

typ aplikace topných kabelů

A

podlahové vytápění hlavní - podlaha je hlavním zdrojem tepla

B

podlahové vytápění doplňkové - temperování podlahy na příjemnou teplotu

C

vyhřívání venkovních ploch - proti tvorbě náledí (vjezdy, schody, terasy…)

D

ochrana okapů před zamrzáním - aby vám rampouchy netrhaly okapy

E

ochrana potrubí a nádob před zamrzáním

F

přímý ohřev média v potrubí a nádobách

G

prostor pro náčrtky a doplňující informace

Vyplněný dokument s vaší poptávkou můžete odeslat:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice
Návrh technického řešení a cenová kalkulace vám budou vypracovány do 2 pracovních dnů od
doručení technikovi.
KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Děkujeme za projevení důvěry, se kterou jste se na nás obrátili a věříme, že budete s aplikacemi Vsystém naprosto spokojeni.
S pozdravem tým společnosti V-systém elektro, s.r.o.

list A
název
místnosti 1

1

podlahové vytápění - hlavní
(podlaha je hlavním zdrojem tepla)

vytápěná
plocha (m2) 2

tepelná ztráta
(W) 3

podlahová
krytina 4

stavební výška
ovládání 6
(cm) 5

koupelna, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, zádveří, chodba, šatna…

2

plocha pro instalaci topení, ze které byly odečteny plochy pro kuchyňskou linku, vanu, WC, …

3

pro každou místnost zvlášť; pokud neznáte, věnujte prosím pozornost také tabulce níže

4

typ požadované podlahové krytiny v jednotlivých místnostech: KD-keramická dlažba, PP-plovoucí lamino
podlaha, KO-koberec, DR-dřevo, jiná-uvést jaká
5

výška podlahy, která je k dispozici pro instalaci topení

6

Z-základní, P-časově programovatelný termostat

pokud neznáte výši tepelné ztráty, vyplňte prosím také následující údaje, dle kterých bude
tepelná ztráta přibližně vypočítána, a zašlete nám půdorysné plány a výměry místností

lokalita objektu
popis stavby

místo, kde se zeměpisně stavba nachází (město nebo nadmořská výška)
novostavba, rekonstrukce nebo starší nezateplený objekt

název místnosti 1

1

plocha místnosti 2
(m2)

výška místnosti 3
(m)

koupelna, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, zádveří, chodba, šatna…

2

celková plocha jednotlivých místností

3

světlá výška jednotlivých místností

4

požadované teploty vzduchu v jednotlivých místnostech

váš kontakt
firma, jméno
adresa
tel., fax
e-mail
KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

vnitřní teplota 4
(°C)

list B

podlahové vytápění – doplňkové

název
místnosti 1

vytápěná
plocha (m2) 3

umístění 2

(temperování podlahy na příjemnou teplotu)
tepelná
izolace 4

podlahová
krytina 5

stavební
výška (cm) 6

1

koupelna, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, zádveří, chodba, šatna…

2

umístění: P-podsklepená, T-na terénu, V-nad vytápěným prostorem, jiné-uvést jaké

3

plocha pro instalaci topení, ze které byly odečteny plochy pro kuchyňskou linku, vanu, WC, …

4

zda je v podlaze tepelná izolace a jak silná

5

ovládání
(regulace) 7

typ požadované podlahové krytiny v jednotlivých místnostech: KD-keramická dlažba, PP-plovoucí lamino
podlaha, KO-koberec, DR-dřevo, jiná-uvést jaká
6

výška podlahy, která je k dispozici pro instalaci topení

7

Z-základní, P-časově programovatelný termostat

váš kontakt
firma, jméno
adresa
tel., fax
e-mail

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

list C
lokalita objektu
větrná poloha

vyhřívání venkovních ploch
ochrana proti tvorbě náledí a nutnosti neustále
odklízet sníh

lokalita, kde se objekt zeměpisně nachází (město nebo nadmořská výška)

poloha z hlediska účinků větru (zda je místo chráněné nebo otevřené účinkům větru)

název plochy 1

velikost plochy (m2) 2

1

vjezd, chodník, schodiště, terasa, …

2

velikost vyhřívané plochy

3

skladba vrstev, resp. hloubka uložení topných kabelů

skladba vrstev 3

pro jednoznačnost situace prosíme pokud možno zaslat řezy a situační náčrt nebo půdorys s
uvedením rozměrů
váš kontakt
firma, jméno
adresa
tel., fax
e-mail

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

list D
název
okruhu
okapu

ochrana okapů před zamrzáním
aby vám rampouchy netrhaly okapy

žlab
délka průměr materiál 1
(m)
(cm)

typ 2

svod
úžlabí
délka průměr délka šířka
(m)
(mm)
(m)
(mm)

1

Cu, TiZn, pozink, plast, jiný-uvést jaký

2

P-půlkulatý spodní, O-obdélníkový spodní, N-nástřešní, Z-zaatikový, jiný-uvést jaký

v ideálním případě prosíme náčrtek nebo fotografii s uvedením délek žlabů a svodů
lokalita
objektu

zda je objekt v oblasti vyšších sněhových srážek

střecha
typ 1

sklon 2

1

S-sedlová, P-plochá, jiná-uvést jaká

2

uvést přibližný úhel ve stupních

3

P-plechová, T-tašková, Š-šindelová, jiná-uvést jaká

váš kontakt
firma, jméno
adresa
tel., fax
e-mail

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

krytina 3

materiál 1

list E
název
úseku
potrubí

1

délka /
výška
(mm)

ochrana potrubí a nádob
před zamrzáním
průměr
(mm)

materiál
potrubí

teplota
(°C)
okolní

tepelná izolace
potrubí 3
1

max.
provozní
média 2

materiál

tloušťka
(mm)

uvést minimální uvažovanou teplotu okolního vzduchu, do které je potřeba potrubí ochránit

2

uvést maximální provozní teplotu média v potrubí či nádobě, které se může dosáhnout (např. horká voda z
bojleru)
3

nebo uvést tepelnou vodivost

u nádob jiného než válcového tvaru uvést rozměry pláště
váš kontakt
firma, jméno
adresa
tel., fax
e-mail

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

list F
název
okruhu

délka /
výška
(mm)

přímý ohřev média
v potrubí či nádobě
průměr
(mm)

teplota
(°C)
materiál
okolní 1

1

uvést minimální uvažovanou teplotu okolního vzduchu

2

uvést maximální provozní teplotu média v potrubí či nádobě

3

nebo uvést tepelnou vodivost

název
okruhu

1

požadovaná rychlost
ohřevu média 1

měrné teplo média
(kj/kgK)

max.
provozní
média 2

materiál

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

tloušťka
(mm)

teplota média (°C)
vstupní
požadovaná

uvést jaké množství za jaký čas; nebo místo rychlosti ohřevu možno uvést průtok média

váš kontakt
firma, jméno
adresa
tel., fax
e-mail

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

tepelná izolace
potrubí 3

Prostor pro náčrtky a doplňující informace

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY
Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

