Do rzetelnego przygotowanie oferty na pompę ciepła, proszę o przesłanie rzutów budynku
z zestawieniem pomieszczeń, przekrój budynku oraz wypełnienie tabeli poniżej.

ZESTAWIENIE DANYCH POTRZEBNYCH DO DOBORU ELEMENTÓW SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA
POMPIE CIEPŁA
Inwestor (osoba fizyczna, firma – NIP)
Imię i nazwisko/nazwa firmy
Adres inwestycji
Numer telefonu
Rodzaj budynku (jednorodzinny, bliźniak, zabudowa
szeregowa, mieszkanie)
Powierzchnia zabudowy (to powierzchnia gruntu jaką zajmuje
budynek – znajduje się w projekcie)
Powierzchnia użytkowa
Rodzaj domu (parterowy, parterowy z użytkowanym
poddaszem, 1 piętrowy, 2 piętrowy itd.)
Dom jest podpiwniczony?
Rodzaj dachu (skośny, płaski)
Które kondygnacje mają być ogrzewane (parter, poddasze
itp.)
Wysokość poszczególnych kondygnacji?
Dom posiada balkony? Jeśli tak, podaj ilość
Dom ma garaż w bryle budynku?
Rodzaj konstrukcji (murowana, szkieletowa)
Całkowita grubość ścian zewnętrznych – razem z
dociepleniem
Materiał konstrukcyjny (cegła pełna, pustak ceramiczny,
ytong itp.)
Grubość materiału konstrukcyjnego
Czy ściana ma izolacje w środku?
Rodzaj i grubość ocieplenia z zewnątrz
Rodzaj okien (Stare drewniane, 2 szybowe 3 szybowe)
Liczba okien w części ogrzewanej. (Jak policzyć okna?
Jako sztukę rozumiemy tu okno o wymiarach 140x180cm.
Mniejsze okna policz jako pół tej sztuki, większe jako półtora,
zsumuj i wpisz co wychodzi. – nie licz drzwi balkonowych i
dużych przeszkleń)
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Liczba drzwi balkonowych
Liczba dużych przeszkleń (duże przeszklenia są na całą ścianę
np. 2,5x3m)
Rodzaj drzwi zewnętrznych (stare drewniane, metalowe,
Nowe drewniane, metalowe)
Ilość drzwi zewnętrznych (nie licz balkonowych)
Jaka jest izolacja stropu między poddaszem a piętrem niżej?
(Rodzaj i grubość)
Jaka jest izolacja podłogi posadzki? (rodzaj i grubość)
Jaka jest izolacja dachu? (rodzaj i grubość)
Jak jest wentylacja? (grawitacyjna, rekuperacja)
Jaką temperaturę w domu uważasz za komfortową zimą?
Czy Ciepła Woda Użytkowa ma być ogrzewana przez pompę
ciepła?
Jeśli tak, to dla ilu osób?
Jak intensywnie będzie używana CWU (tylko prysznic, głównie
prysznic czasem wanna, głównie wanna)
Czy jest wyliczony wskaźnik zapotrzebowania na moc do
ogrzania budynku? ( np. 45W/m2)
Rodzaj pompy (gruntowa, powietrzna)
Rodzaj ogrzewania (podłogowe, grzejnikowe [ilu
temperaturowe], mieszane <proszę podać podział
procentowy>
Jeśli ma nastąpić zmiana kotła, to czym był budynek
wcześniej ogrzewany? Jakie było zużycie na sezon grzewczy?
Jaka była utrzymywana temp. zasilania?
Jeśli są zamontowane grzejniki? Proszę podać ich wymiary w
poszczególnych pomieszczeniach oraz przesłać przykładowe
zdjęcie.
Uwagi
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