Vážení obchodní přátelé,

v průběhu roku 2018 došlo k rozsáhlým změnám v základních EN normách, které popisují nové postupy
výpočtu řady veličin vstupujících pak, jako základní údaj, do výpočtů souvisejících s hodnocením budov.
V podmínkách ČR se jedná o Průkaz ENB, který se v současné době zpracovává již podle zmíněných EN a celý
výpočet je zastřešen postupy podle vyhlášky č.78 / 2013 Sb. v aktuálním znění. Připravovaná novela této
vyhlášky také zásadně změní dosud používané postupy výpočtu. S novou vyhláškou, a tím pádem s novým
programem na výpočet, je potřeba počítat od ledna 2020.
Firma PROTECH je, při stejném složení vývojových pracovníků, dodavatelem výpočtových programů pro
Tepelnou techniku již od roku 1991. Po zkušenostech s PENB z předchozích let, kdy průběžně docházelo,
dochází a je nutné počítat, že bude i nadále docházet ke změnám požadavků na rozsah a obsah dokumentů
souvisejících s PENB, jsme se rozhodli novou verzi programu Průkaz již nevyvíjet. Považujeme ukončení vývoje
za lepší řešení, než vydat novou verzi, kterou pak nebudeme schopni udržovat.
Volnou kapacitu, kterou tímto získáme, využijeme k uživatelským úpravám programů pro návrh OS, kterých
se toto rozhodnutí netýká. Zejména se bude podílet na vývoji výpočtových modulů pro BIM systémy.
Velmi rádi bychom vliv našeho rozhodnutí na Vaši činnost co nejvíce omezili, a proto jsme pro Vás, naše
stávající zákazníky, připravili cenově velmi zajímavou zvýhodněnou nabídku na přechod z našeho programu
Průkaz na Stavební fyziku – Svoboda software.

-

technicky jsme vyřešili možnost využití stávajících HW klíčů f. PROTECH i pro programy Stavební fyzika
- Svoboda Software.
pro projektanty OS, kteří využívají program TV k výpočtu tepelných ztrát pro programy DIMOS, GDS,
Podlahy a pak také přecházejí z programu TV do programu Průkaz, připravujeme export dat z našeho
programu TV do programu Energie - Svoboda Software.

K přechodu z našeho programu Průkaz na Stavební fyziku – Svoboda software jsou k dispozici dva časově,
produktově a cenově odlišné scénáře.

Varianta 1/

Okamžitý přechod na Stavební fyziku – Svoboda software

platnost v termínu od 20.5.2019 do 31.7.2019
Okamžitý přechod na Stavební fyziku – Svoboda software a zejména na program Energie 2019, je určen pro
uživatele, kteří ve svých výpočtech potřebují okamžitě zohlednit revidované EN a využijí další nabízené aplikace,
jak pro Novou Zelenou úsporám, tak i pro další úlohy zpracovávané v rámci Tepelně technických výpočtů.

Stavební fyzika - PENB

… 2.000,-Kč +DPH

je určeno pro Ty z Vás, kteří zpracovávají převážně pouze PENB a Novou Zelenou úsporám
Obsahuje: Teplo 2017, Simulace 2018 a Energie 2019
Dále obsahuje:
Přístup na Blog věnovaný Stavební fyzice
Bezplatnou technickou podporu
Školení Stavební fyziky do konce roku 2019 se Slevou ve výši 60%
Slevu ve výši 40% na upgrade z programu Energie 2019 na verzi Energie 2020 dle revidované vyhlášky
78/2013 Sb., jejíž uvedení se předpokládá na přelomu roku 2019/20

Stavební fyzika – Komplet

… 5.000,-Kč +DPH

je určeno pro uživatele, kteří se zabývají problematikou Tepelné techniky v její plném rozsahu
Obsahuje: Teplo 2017, Mezera 2017, Area 2017, Ztráty 2018, Simulace 2018 a Energie 2019
Dále obsahuje:
Přístup na Blog věnovaný Stavební fyzice
Bezplatnou technickou podporu
Školení Stavební fyziky do konce roku 2019 se Slevou ve výši 60%
Slevu ve výši 40% na upgrade z programu Energie 2019 na verzi Energie 2020 dle revidované vyhlášky
78/2013 Sb., jejíž uvedení se předpokládá na přelomu roku 2019/20

Varianta 2/

Přechod pouze na Energii 2020 dle revidované vyhlášky 78/2013 Sb.

v termínu od uvedení Energie 2020 do odvolání
Pozdější přechod je vhodný pro uživatele, kteří chtějí využívat pouze program Energie 2020 a do uvedení
revidované vyhlášky 78/2013 Sb. jim plně postačí stávající výpočty PENB v aplikaci Průkaz od společnosti
PROTECH.

Energie 2020 dle revidované vyhlášky 78/2013 Sb.

… 8.000,-Kč +DPH

je určeno pro Ty z Vás, kteří zpracovávají převážně pouze PENB
Obsahuje: Energie 2020
Dále obsahuje:
Přístup na Blog věnovaný Stavební fyzice
Bezplatnou technickou podporu
Školení Energie do konce roku 2020 se Slevou ve výši 60%
uvedení Energie 2020 se předpokládá na přelomu roku 2019/20

-------------------

Podmínky pro využití zvýhodněné nabídky
Jste uživatelem výpočtového programu Průkaz společnosti PROTECH
Vlastníte USB HW klíč od společnosti PROTECH.
Zašlete objednávku v termínu platnosti nabídky e-mailem na adresu stavebnifyzika@kcad.cz, nebo vyplníte
objednávku na http://kcad.cz/cz/147/protech/
-

Děkujeme Vám za zasílání námětů a připomínek k našim programům a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Za kolektiv firmy PROTECH
Zdeněk Ryšavý

