Audyt przed instalacją

pompy ciepła

DANE FIRMOWE
+48 575 910 300
biuro@hymon.pl
ul.Dojazd 16A
33-100 Tarnów
9930676222
385894594
0000837128

Tel
E-mail
Adres
NIP
REGON
KRS

Dane kontaktowe Przedstawiciela Handlowego:
Miejscowość i data:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

1. Dane kontaktowe inwerstora
Imię i Nazwisko:
Adres inwestycji:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

2. Rok budowy budynku
3. Typ budynku:

jednorodzinny

bliźniak

4. Pompa na cel:

C.O.

C.W.U.

duże (wanna)

małe (prysznic)

szeregowy

mieszkanie

5. Liczba mieszkańców
6. Zużycie wody

7. Powierzchnia ogrzewana budynku

obrys budynku (dł./szer.):

8. Liczba kondygnacji:

piwnica

parter

piętro 1

piętro 2

poddasze

9. Kondygnacje ogrzewane:

piwnica

parter

piętro 1

piętro 2

poddasze

10. Wysokość pomieszczeń ogrzewanych:
11. Materiał ścian bez izolacji:

grubość ścian bez izolacji

12. Izolacja budynku:

11

dachowa

materiał izolacyjny:

grubość izolacji

brak

ścienna

materiał izolacyjny:

grubość izolacji

brak

podłogowa

materiał izolacyjny:

grubość izolacji

brak

www.hymon. pl

13. Liczba okien

13a. Rodzaj okien

małe (60x40 cm)

jednoszybowe

średnie (120x140 cm)

dwuszybowe

duże (200x120)

trójszybowe

14. Dom ma balkony

tak

14a. Dom ma garaż w bryle budynku

nie

15. Rodzaj systemu grzewczego:

inne

podłogowe

podłogowe/grzejnikowe

tak

nie

grzejnikowe

inne
35°C

16. Temperatura zasilania instalacji CO:

45°C

55°C

17. Liczba stref grzewczych
18. Rodzaj materiału użytego w instalacji C.O.:
19. Rodzaj instalacji C.O.:

zamknięta

rury stalowe

rury miedziane

PP

PEX

otwarta

20. Dotychczasowe źródło ciepła i jego moc [kW]:
kocioł na gaz/olej
kocioł na węgiel/ekogroszek/miał
kocioł na pellet
inne
21. Roczny koszt ogrzewania:
22. Roczne zużycie opału:
23. Czy przyłączamy istniejące źródło ciepła:

tak

nie

24. Czy budynek posiada instalację wodno-solarną CWU (nie PV!):
25. Wentylacja:

grawitacyjna

26. Zasilanie w kotłowni maszynowni:

tak

nie

mechaniczna wywiewna

rekuperacja z odzyskiem ciepła

jednofazowe

trójfazowe

27. Ilość żył oraz przekrój przewodu w kotłowni maszynowni [mm2]:
28. Moc przyłączeniowa [kW]:
29. Czy budynek jest uziemiony:
30. Preferowany typ pomp ciepła:

1
2

tak
SPLIT

nie
MONOBLOK
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31. Schemat i wymiary kotłowni (uwzględnić najwęższe punkty po drodze, np. szerokość drzwi):
Szacunkowa odległość jednostki zewnętrznej od kotłowni maszynowni [m]:

Niniejszym zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o., jako Administratora Danych Osobowych, w celu
realizacji umowy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej.
Potwierdzam, że jestem świadomy, że jakość dobranej i zaprojektowanej instalacji pompy ciepła jest uzależniona
od rzetelności podanych przeze mnie danych w niniejszym Protokole. Oświadczam, że dane zawarte
w powyższym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Zobowiązuję się informować Wykonawcę
o każdej zmianie wskazanych powyżej danych. Ponoszę pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych lub za niedopełnienie obowiązku o którym mowa powyżej.

Czytelny podpis Klienta / Użytkownika

1
3

Czytelny podpis osoby wykonującej Audyt
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