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Roth QuickCalc – dit nye værktøj
Med Roth QuickCalc er du nu i stand til hurtigt og
nemt at beregne et overslag på et gulvvarmeanlæg
til din kunde. Til slut får du en materialeliste over de
gulvvarme komponenter du skal bruge og en pris
baseret på Roths vejledende bruttopriser ekskl.
moms.
Du får tilsendt dit projekt som en PDF samt en Excelfil ved afslutning af beregningen, hvilket sker helt
automatisk direkte fra systemet.
Programmet arbejder med en intuitiv brugerflade
som du hurtigt lærer at bruge og bliver fortrolig med.
QuickCalc systemet er designet som en dynamisk
web brugerflade i HTML5. Dette gør at man kan
benytte kalkulatoren på stort set alle former for
browsere på både PC og mobile enheder.
Man kan som installatør, rådgiver eller grossist blive
oprettet som bruger ved at sende en ansøgning
direkte fra systemets ”Ny Bruger” fane.

› Login eller opret dig som
ny bruger.

Når du har adgang til Roth QuickCalc systemet kan
du som kunde nemt og hurtigt skabe og designe et
gulvvarmesystem.
Det kræver blot at du har nogle ganske få basisinformationer klar om varmeanlægget, og så er du
godt på vej.
Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du via
QuickCalc overlevere dit projekt til vores tekniske
afdeling.
Uanset om du er rådgiver, installatør eller grossist
er du altid velkommen til at kontakte Roth som vil
hjælpe dig i gang.
QuickCalc link:
www.roth-quickcalc.com

Start beregning
› Udfyld felterne ved hjælp af
drop-down menuerne.

Specificer rummene.

Specificer rummene
› Indtast navn på rummet
› Areal
› Opbygning af gulvet.

› Billedet af den valgte
opbygning kommer til syne.
Du kan via piletasterne 		
finde frem til den rigtige 		
opbygning.

› Oversigt over de oprettede 		
og valgte rum.

Oversigt
› Rum og areal
› Total rørlænge
› Pris.

Projekt data
› Informationer om kunden.

› Bekræft at de indtastede 		
data er OK.

Dine informationer er sendt til din mail.
Du kan her vælge følgende muligheder:
› Sende PDF til Roth, for teknisk support og beregning
› Åbne PDF for at se dit samlede projekt, samt pris
› Åbne i Excel for at se dit samlede tilbud, samt pris
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