Stavebné bytové družstvo Zvolen, Nográdyho 1455/24, 961 50 Zvolen
PROTOKOL O ODPOČTE POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV VYKUROVACÍCH NÁKLADOV TEPLA A
URČENÝCH MERADIEL VODY V BYTE

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) -TEPLO:
Poučenie:
Pri odpočte stavov PRVN, osadených na vykurovacích telesách, Vás žiadame o dodržanie nasledovných
pokynov:
1. Údaje na PRVN preblikávajú a sú označené údajmi na displeji:
1. údaj
spotreba v aktuálnom roku
2. údaj
spotreba v predchádzajúcom roku
3. údaj
zobrazuje výrobné číslo prístroja
2. Do odpočtového hárku zapíšte všetky údaje tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
3. Nie je potrebné uvádzať názov izby (obývačka, spálňa, detská izba) nakoľko je rozhodujúce výr. číslo
konkrétneho PRVN. Preto Vás žiadame o pozornosť pri odpisovaní údajov z PRVN.
Tabuľkač.1- Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov - PRVN
miestnosť merania

merané
poznámka
médium

kuchyňa

teplo

izba 1

teplo

izba 2

teplo

izba 3

teplo

izba 4

teplo

spotreba
aktuálny
rok

spotreba
min. rok

1)

2)

číslo
prístroja

pre prístroj spol.
ENBRA kontrolný
súčet "M,C,P"

3)

4)

Tabuľka č.2 – Určené meradlá – bytové vodomery
merané médium

výrobné číslo
vodomera - A

stav určeného meradla
desat.
celé číslo - B
miesta - C

Teplá voda
Studená voda

Odpočet vodomerov vykonajte podľa návodu na druhej strane. Aby sa predišlo nedorozumeniu, odpíšte všetky
políčka číselníka, aj s nulami na začiatku. Prípadne môžete zhotoviť fotodokumentáciu prístrojov a so správnym
zapísaním odpočtov do protokolu Vám pomôžeme.
Pôvodný aj nový užívateľ bytu svojim podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov, neporušenosť
montážnych značiek (plomb) na meradlách a celkovú funkčnosť meradiel a prístrojov. V prípade uvedenia
nesprávnych údajov z odpočtov bude rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu vykonané v zmysle
platnej legislatívy.
Ročné vyúčtovanie v roku zmeny užívateľov / majiteľov bytu, žiadame spracovať k dátumu:

Vo Zvolene, dňa ...................... pôvodný užívateľ: ............................

nový užívateľ:................................

Odpočet PRVN – vpísanie údajov do Tabuľky č. 1 (tab1):
1. elektronické PRVN - odpočet sa vykoná odpísaním údajov, ktoré sa zobrazujú na displeji PRVN
nasledovne:
1 aktuálna hodnota za príslušné obdobie – túto odpíšte do stĺpca (1) v tab1

2
3

minuloročná spotreba - túto odpíšte do stĺpca (2) v tab1
výrobné číslo PRVN – odpíšte do stĺpca (3) v tab1

Elektronické PRVN – spôsob zobrazovania údajov k odpisu

1

Hodnota aktuálnej spotreby v danom roku stĺpec 1 v tab
Test displeja – vysvietia sa všetky segmenty displeja.
Test displeja – prázdny displej.
Deň odpočtu. Naprogramovaný deň, v ktorom si prístroj automaticky
vykoná
odpočet a údaj o spotrebe zapíše do pamäte

Údaj z pamäte o spotrebe predchádzajúceho roka stĺpec 2
v tab 1. Táto hodnota bude použitá pre výpočet nákladov za teplo. Údaj
o spotrebe sa zobrazuje celý rok a každý rok sa prepíše novým údajom.

Kontrolné číslo stĺpec č. 4 tab 1

1. zapíšte označenie miestnosti
2. skontrolujte neporušenosť prístroja a plomby PRVN na vykurovacom telese a vykonajte odpočet
3. poškodenie plomby, prístroja, chýbajúci prístroj, zapíšte do stĺpca „poznámka“ v tab1
Odpočet vodomerov – vpísanie údajov do Tabuľky č. 2 (tab2)
1. Odpočet vodomera na studenú (SV a TV) vodu zapisujte
do tab2,
2. Vodomer SV má označenie 30°C (modrý), vodomer TV má
označenie 90°C ( červený)
3. Farba plomby sa nemusí zhodovať a neurčuje typ vodomeru
4. Skontrolujte neporušenosť vodomera, plomby a funkčnosť
vodomera odpustením vody (zmena v litroch v červených
políčkach); poškodenie plomby, vodomera, chýbajúci
vodomer zapíšte k príslušnému vodomeru
5. Zapíšte číslo vodomera SV a TV do stĺpca (A) v tab2
6. Odpíšte všetky čísla z číselníka vodomera; do políčok v
stĺpci B v tab2 zapisujte m3 pred desatinnou čiarkou (čierny
číselník) a do políčok v stĺpci C v tab2 zapíšte litre za
desatinnou čiarkou (červený číselník)

