Prosimy o dokładne uzupełnienie formularza. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane.

RBJ Prąd ze Słońca
www.pradaeslonca.com.pl
pradzeslonca@gmail.com
Tel 602 671 65

DANE DO DOBORU POMPY ClEPŁA
Dane Klienta

(imię, nazwisko, numer telefonu)…………………………………………………………………………………………………………..

Oczekiwania klienta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane obiektu
1.Rodzaj budynku:

płaski

jednospadowy

dwuspadowy

skomplikowany

podaj nazwl projektu domu…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Miejscowość w ktérej znajduje sit inwestycja …………………………………………………………………………………………………………..
3.Dane budynku
nowy budynek

budynek istniejący

4. Cafkowita powierzchnia ogrzewana budynku……………………………

m2

( okreslćc łącznie w z pomieszczeniami dogrzewanymi takim i jak garaż czy kottownia jeżeli są ogrzewane)
5. Uktad pigter …………………………………………………………………………………………...............................................................
6. Które piqtra majq byé ogrzewane. ……………………………………………………………………………………………………………………..
7.Wysokość pomieszczeń……………………………………………………………………………………………………………………………………….
( określć Iqcznie w z pomieszczeniami dogrzewanymi takimi jak garaz czy kottownia jeśli są ogrzewane )
8. Czy dom ma balkony?
TAK

NIE

9. Czy dom ma garaż w bryle budynku?

TAK

NIE

1O. Rodzaj konstrukcji budynku:
tradycyjna murowana lub drewniana

szkieletowa - dom kanadyjski

11. Grubość ścian zewnętrznych wraz z warstwq ocieplenia…………………………………………………………………………………………
12. Podstawowy material budowlany……………………………………………………………………………………………………………………………
13. Dodatkowy material budowlany………………………………………………………………………………………………………………………………
14.Ściana ma ocieplenie w srodku
NIE

TAK - Jakie ................................................................................................. Grubość …………………cm

15. Dorn jest docieplony

NIE

TAK - Jakie ....................................................... Grubosc ………………..cm

16.. Okna
2-szybowe ..................... szt,

3-szybowe ................ szt.

w tym dachowych ………………………….. szt,

17. Okna tarasowe oraz drzwi typu balkonowego
2-szybowe....................... szt.

3-szybowe …………………. szt.

18. Duze przeszklenia ok 2.5 / 3 m lub wiqksze
2-szybowe.....................szt.

3-szybowe …………………… szt.

19. Drzwi zewngtrzne metalowe ............... szt.

drewniane ................... szt.

Plastikowe………………….szt.

20. Izolacja budynku od góry:
Dachu:

weina mineralna ................. cm,

pianka PUR ...................... cm

styropian…………………. cm

Stropu:

welna mineralna………………. cm

pianka PUR ...................... cm

styropian…………………..cm

Czy na budynku st rézne grubosci izolacji ?
NIE

TAK – Jakie……………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Izolacja podlogi welna mineralna …………………….cm

pianka PUR ................ cm

styropian…………….. cm

22. Preferowana temperatura wewnqtrz budynku w czasie zimy ………… °C
23. Rodzaj wentylacji
Grawitacyjna

Rekuperacja o sprawność…………………… %

24. Ciepta Woda U tkowa
NIE

TAK - Dla ilu osob .......................

Cyrkulacja

TAK.

Nie

5S. Obecne zrédto ogrzewania - MODERNIZACJA (uzupetnij ponizsze)
NIE

TAK - Jakie...........................................................

Zostaje

TAK

IIość paliwa na rok ...................................... Sposób przygotowania Ciepfej Wody Uzytkowej
Instalacja solarna dla Produkcji Ciepfej Wody Uzytkowej
Wiek kotła ...........

. Sprawnosé kotła.....................

TAK

NIE

Rodzaj opału…………………………….

Ilość opału……………............ i jego kaloryczność………………..........
26. System ogrzewania
Zamknigty

Otwarty - lokalizacja naczynia przelewowego

2Z. Rodzaj ogrzewania oraz temperatura pracy
podłogowe: procentowy udziat w ogrzewaniu budynku…………… temperatura zasilania grzania:………………
grzejnikowe: procentowy udziaf w ogrzewaniu budynku……………… temperatura zasilania grzania:……………
klimakonwektory: procentowy udziaf w ogrzewaniu budynku ……….. temperatura zasilania grzania:……………
Czy bqdg Państwo chcieli skorzystac z naszej pomocy przy wypelnieniu dokumentacji do dotacji?
NIE

TAK - proszl napisaé o jakq dotacji chodzi……………………………………………………………………………….

NIE

