
3. Dane obiektu

1. Rodzaj budynku:
dom jednorodzinny wolnostojący

 bliźniak
zabudowa szeregowa

 mieszkanie

2. Adres budowy (jeśli jest inny od adresu zamieszkania)

...................................................................................................................................................................................

3. Data budowy budynku .................. rok

4. Powierzchnia całkowita budynku .................. m2

5. Powierzchnia użytkowa budynku .................. m2 lub kubatura .................. m3

6. Układ pięter ......................................................................................................

7. Które piętra mają być ogrzewane

................................................................................................................................................................................... 

8. Wysokość pomieszczeń ......................................................... cm

9. Czy dom ma balkony?
 TAK
 NIE

10. Czy dom ma garaż w bryle budynku?
 TAK
 NIE

11. Rodzaj konstrukcji budynku
tradycyjna murowana lub drewniana
szkieletowa - dom kanadyjski

12. Grubość ścian zewnętrznych wraz z warstwą ocieplenia .................................. cm

13. Podstawowy materiał budowlany .........................................................

14. Dodatkowy materiał budowlany .........................................................

15. Ściana ma ocieplenie w środku

 NIE

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

1. Dane klienta (imię, nazwisko, numer telefonu)

Dane do doboru pompy ciepła

2. Oczekiwania klienta

1.

InstalHome Krzysztof Malczewski  

tel: +48 661-394-661   
info@instalhome.eu 
www.instalhome.eu

ul. Kasztanowa 55
57-100 Pławna
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tel. +48 661-394-661        info@instalhome.eu          www.instalhome.eu
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InstalHome Krzysztof Malczewski, ul . Kasztanowa 55, 57-100 Pławna
tel. +48 661-394-661        info@instalhome.eu          www.instalhome.eu

16. Dom jest docieplony

 NIE

TAK - Czym ............................................................................................. Grubość ................ cm

17. Okna

2-szybowe ................ szt.

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

18. Okna tarasowe

2-szybowe ................ szt.

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

19. Duże przeszklenia ok 2.5 / 3 m

2-szybowe ................ szt.

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

20. Drzwi zewnętrzne metalowe ................ szt., drewniane ................ szt., plastikowe ................ szt.

21. Izolacja dachu wełna mineralna ................ cm, pianka PUR ................ cm, styropian ................ cm

22. Izolacja podłogi wełna mineralna ................ cm, pianka PUR ................ cm, styropian ................ cm

23. Temp. wewnątrz budynku w czasie zimy ................ °C

24. Rodzaj wentylacji

 Grawitacyjna

Rekuperacja o sprawności ................ %

25. Ciepła Woda Użytkowa

 NIE

TAK - Dla ilu osób ................  Cyrkulacja NIE TAK

26. Obecne źródło ogrzewania

 NIE

TAK - Jakie ................  Zostaje  NIE  TAK

27. System ogrzewania

 Zamknięty

Otwarty - lokalizacja naczynia przelewowego ................

28. Rodzaj ogrzewania oraz temp. pracy
podłogowe ...... / ...... °C  kondygnacja ................ System z mieszaczem NIE TAK
grzejnikowe ...... / ......°C  kondygnacja ................ System z mieszaczem NIE TAK
klimakonwetory ...... / ......°C kondygnacja ................ System z mieszaczem NIE TAK

29. Czy pompa ciepła ma mieć uruchomioną funkcję chłodzenia NIE TAK

30. Czy ma być zainstalowany regulator temp. NIE  TAK
Jeśli TAK - przeniesiony z pompy ciepła TAK NIE - bezprzewodowy NIE - przewodowy
Miejsce jego montażu

...................................................................................................................................................................................

31. Moduł internetowy NIE TAK

32. Wymiar drzwi na trasie do pomieszczenia w którym będzie zamontowana pompa ciepła z zasobnikiem CWU

...................................................................................................................................................................................

33. Inne

...................................................................................................................................................................................
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