Ceník servisních prací
Ceny provedení servisních a montážních prací
Dodavatel:
PROPULS SOLAR s.r.o.
Načešice 3
53803 Načešice
tel.: +420 777 770 992
e-mail: propuls@propuls.cz
internet: www.propuls.cz

Jednotkové ceny práce
Servisní práce – první započatá hodina
Servisní práce – další započatá půlhodina
Servisní práce – zjištění závady
Montážní práce – každá započatá hodina
Elektromontážní práce – každá započatá hodina
Zednické práce – každá započatá hodina
Programování regulací hodina
Víkendy a svátky

600 Kč
300 Kč
900 Kč
450 Kč
600 Kč
450 Kč
900 Kč
100% příplatek

Práce bez stanovené paušální ceny za úkon je účtována dle skutečnosti za každou započatou půlhodinu.
V ceně úkonů a práce není zahrnut použitý materiál, který je účtován dle skutečné spotřeby.

Doprava
Doprava pracovníků a materiálu v rámci servisního výjezdu 15 Kč/km.
Doprava je účtována dle dojezdné vzdálenosti z provozovny PROPULS SOLAR s.r.o. na adrese
Načešice 3, 53803 Načešice.

Servis systémů od jiných dodavatelů než od společnosti PROPULS SOLAR s.r.o.
K paušálním položkám a ceně za práci se připočítává navýšení ceny o 20 %.
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Ceník servisních prací
Obvyklá doba provádění vybraných servisních úkonů
Servis solárního systému
Servisní prohlídka včetně seřízení systému
(odvzdušnění, tlaku, průtoku, stavu kapaliny)

1 hod.

Napuštění solárního systému

2 hod.

Vypuštění solárního systému

1 hod.

Výměna čidla v kolektorech

1 hod.

Kontrola hydraulického zapojení solárního a topného systému

1 hod.

Přetěsnění solární soustavy do 10 kW

3 hod.

Kontrola expanzní nádoby, dotlakování

1 hod.

Mytí kolektorů na střeše šikmé – 1 kolektor

1 hod.

Mytí kolektorů na střeše rovné (ploché) – 1 kolektor

1 hod.

Kontrola kotvícího systému – šikmá střecha – 1 kolektor

1 hod.

Kontrola kotvícího systému – rovná (plochá) střecha – 1 kolektor

1 hod.

Kontrola tepelných izolací na střeše – šikmá střecha – 1 kolektor

0,5 hod.

Kontrola tepelných izolací na střeše – rovná (plochá) střecha – 1 kolektor

0,5 hod.

Údržba zásobníků
Čištění nádrže ohřívače 120 - 500 l

3 hod.

Čištění nádrže ohřívače 500 - 1000 l

4 hod.

Čištění vnitřního výměníku pro průtokový ohřev TV

3 hod.

Pročištění deskového výměníku ( primární, sekundární strana )

3 hod.

Výměna (kontrola) Mg (hořčíkové) anody v zásobníku TV

2 hod.

Připojení Ti anody v zásobníku TV
Instalace nebo výměna elektrické topné patrony u provozovaného zásobníku
s připojením elektrických kontaktů na patronu

1 hod.
2 hod.

Kontrola řídicího systému
Diagnostika regulace + seřízení (bez programování)

2 hod.

Výměna čidla v kolektorech

1 hod.

Výměna teplotního čidla (mimo kolektory)

0,5 hod.

Ceník je platný od 1. 1. 2019. Uvedené ceny jsou bez DPH.
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