
КАЛКУЛАТОР



1ICS GROUP

Чекор 1

Внесете ги вашите податоци: име и презиме, назив на об�ектот, е-маил и место
на назначениот об�ект. Потоа селектира�те „Согласнос за користење“.

Чекор 2

Селектира�те за ко�а намена е сплит системот ( греење, ладење или ладење и
греење).

      Греење: примарно е греењето, ладењето е пропратна опци�а
      Ладење: примарно е ладењето, греењето е пропратна опци�а
      Греење – Ладење: примарно е и греењето и ладењето



Назначете го начинот на греење во вашиот дом.

Основно греење подразбира греење со клима уред во текот на цел зимски период.
 
Додатно греење подразбира да се има основното греење (топлификаци�а, сопствен
централен систем или други гре�ни тела), додека клима уредот да се користи како
помошно греење
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Чекор 3

Чекор 4

Изберете �а посакуваната внатрешна температура на простори�ата.

*Препорачана внатрешна температура во една простори�а е од 20°C до 22°C.



Измерете и внесете �а должината, ширината и висината на собата

Изберете го типот на соба ко� сакате да го греете/ладите. 
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Чекор 5

Чекор 6

Чекор 7

Селектира�те ги надворешните ѕидови на простори�ата и нивната ориентаци�а
според страните на светот. 

*Внатрешни страни на простори�ата се ѕидови ко� се граничат со друга простори�а
или соседен об�ект.



Вредностите кои се внесуваат во овие полиња целта е да се добие вкупната
површина на прозорите за соодветниот ѕид.

   Должина на прозори 
      o Во ова поле се внесува вкупната должина на прозорите на соодветниот ѕид.
   
   Висина на прозори 
      o Во ова поле се внесува висината на прозорот.
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Чекор 8

Чекор 9

Изберете �а врстата на прозори ко� ги имате на ѕидовите. 

 



Изберете �а врстата на надворешниот ѕид и термичката изолаци�а, доколку
об�ектот �а поседува истата.

Селектира�те што се наоѓа испод собата што сакате да �а загреете. 
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Чекор 10

Чекор 11

Во случа� да испод простори�ата се наоѓа гаража/подрум или пак простори�ата е
на призем�е, изберете �а дебелината на термичката изолаци�а ко�а се наоѓа во
подот. 

 

Чекор 12



Селектира�те што се наоѓа изнад собата што сакате да �а загреете.

Во случа� да изнад простори�ата се наоѓа кос кров или рамен кров, изберете �а
дeбелината на термичката  изолаци�а ко�а се наоѓа над простори�ата.  
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Чекор 13

Чекор 14

Според предвидените калкулации од калкулаторот за сплит системи, можете
да ги проверите посакуваните клима уреди со селектирање на полето
„Препорачани модели“. 

 

Чекор 15


