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    MĚŘENÍ TERMOKAMEROU CENÍK 

 

            TERMOMĚŘENÍ BUDOV a BYTŮ 

 

Níže najdete kompletní ceník měření termokamerou, cena některých položek je jen dohodou,           

a je stanovována individuálně.  

Pro dotazy k cenám měření termokamerou nás neváhejte kdykoliv kontaktovat . 

 

TERMOMĚŘENÍ BUDOV CENA s DPH POPIS 

 BYT 1500 - 2500Kč          Vhodné pro jednotlivé byty dle velikosti 

 RODINNÝ DŮM 3000 Kč          Vhodné pro rodinné domy dle velikosti 

               

 BYTOVÝ DŮM 

              

4000 Kč          Bytový dům do   48 bytových jednotek 

5000 Kč          Bytový dům nad 48 bytových jednotek 

             dohodou          Bytový dům nad 72 bytových jednotek 

 ADMIN. OBJEKTY   dohodou 
 

 PRŮMYSLOVÉ  OBJ.   dohodou 
 

Kompletní cena pro Středočeský a Ústecký kraj. Doprava je v ceně. Ceny jsou konečné.                        

Nejsme plátci DPH. 

 

V ceně je zahrnuto: 

    Protokol o měření v papírové podobě 

    Protokol o měření v elektronické podobě 

    Kompletní výpis naměřených dat 

    Termografické snímky 

    Digitální snímky (při snímání za viditelného světla)  

    Stručná diagnostika závad 

    Doporučení 

    Závěrečná zpráva 

Množství termogramů neomezujeme (neúčtujeme cenu za snímky navíc) 

 

Pro měření ve větších vzdálenostech účtujeme dopravné pouze 5,00 Kč/Km.  

Měření provádíme i ve večerních hodinách, o víkendech i ve státní svátky dle požadavků a potřeb 

zákazníka. 
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          TERMOMĚŘENÍ  FOTOVOLTAIKY 

 

TERMOMĚŘENÍ 

FOTOVOLTAIKA 
CENA s DPH POPIS 

FOTOVOLTAICKÁ  

ELEKTRÁRNA 

( FVE ) nad 100 kWp 

bude stanovena  

dohodou 

Dle kWp či počtu panelů, obslužnosti a dalších 

     kritérii bude individuálně stanovena cena. 

FOTOVOLTAICKÁ 

 ELEKTRÁRNA 

( FVE ) 30-100 kWp 

3500 - 9500 Kč 
Dle kWp či počtu panelů, obslužnosti a dalších 

     kritérii stanovena cena. 

FOTOVOLTAICKÁ 

 ELEKTRÁRNA 

 ( FVE ) 20-30 kWp 

3500 - 4000 Kč Vhodné pro menší fotovoltaické elektrárny. 

FOTOVOLTAICKÉ  

PANELY  RD/BD 
1500 - 2000 Kč 

Měření FV panelů umístěných na střeše nebo  

    na zahradě rodinných nebo bytových domů 

Kompletní cena pro Prahu a Most. Doprava je v ceně. Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. 

 

V ceně je zahrnuto: 

    Protokol o měření v papírové podobě 

    Protokol o měření v elektronické podobě 

    Kompletní výpis naměřených dat 

    Termografické snímky 

    Digitální snímky (při snímání za viditelného světla)  

    Stručná diagnostika závad 

    Doporučení 

    Závěrečná zpráva 

Množství termogramů neomezujeme (neúčtujeme cenu za snímky navíc) 

Pro měření ve větších vzdálenostech účtujeme dopravné pouze 5,00 Kč/Km.  

Pro měření ve větších vzdálenostech účtujeme dopravné pouze 5,00 Kč/Km.  

Měření provádíme i ve večerních hodinách, o víkendech i ve státní svátky dle požadavků a potřeb 

zákazníka. 
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       TERMOMĚŘENÍ  ELEKTROINSTALACE 

 

TERMOMĚŘENÍ  

ELEKTROINSTALACE 
CENA s DPH POPIS 

 BYT 800 Kč Vhodné pro jednotlivé byty 

 RODINNÝ DŮM 1000 - 1500 Kč Vhodné pro rodinné domy 

Kompletní cena pro Prahu a Most. Doprava je v ceně. Ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH. 

 

V ceně je zahrnuto: 

    Protokol o měření v papírové podobě 

    Protokol o měření v elektronické podobě 

    Kompletní výpis naměřených dat 

    Termografické snímky 

    Digitální snímky (při snímání za viditelného světla)  

    Stručná diagnostika závad 

    Doporučení 

    Závěrečná zpráva 

Množství termogramů neomezujeme (neúčtujeme cenu za snímky navíc) 

 

Pro měření ve větších vzdálenostech účtujeme dopravné pouze 5,00 Kč/Km.  

Měření provádíme i ve večerních hodinách, o víkendech i ve státní svátky dle požadavků a potřeb 

zákazníka. 

 


