Załącznik nr 2
ANKIETA nr ………

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja pompy ciepła CWU
1. Imię i nazwisko Inwestora
Telefon ……………………………………………………………………………………………….…… Email……………………………………………………
2. Adres zamieszkania Inwestora: Miejscowość ……………………………………………………… kod pocztowy……………………………
ulica ……………………………………………………………..……… nr domu …………………………… nr ewid. działki ……………………………
3. Adres inwestycji j.w. Inny Miejscowość …………………………………………………………… kod pocztowy………………………..……
ulica ……………………………………………………………..……… nr domu …………………………… nr ewid. działki ……………………………
4. Ilość osób zameldowanych ……………………, ilość osób zamieszkujących (korzystających z cwu). ………………………………
5. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego …………………… m2
6. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza TAK / NIE
7. Sposób przygotowania ciepłej wody:
 zasobnik cwu (centralnie w kotle)
 bojler z grzałką elektryczną (centralnie)
 przepływowy ogrzewacz wody (elektryczny)
 przepływowy ogrzewacz wody (gazowy)

 pompa ciepła
 instalacja solarna
 inny (jaki) ……………………………………………………………

8. Zasobnik ciepłej wody użytkowej:
• pojemność istniejącego zasobnika ..……………………………..………
• lokalizacja istniejącego zasobnika: ………………………………..……..
 brak zasobnika
Minimalna wymagana wysokość pomieszczenia – 2,20m
Wymagana szerokość dojścia do pomieszczenia z pompą ciepła 78cm

Proponowana lokalizacja pompy ciepła:
 pom. kotłowni/gospodarcze na parterze, h=……….
 pom. kotłowni/gospodarcze w piwnicy, h=…….……
 poddasze ocieplone, h=……….
 kuchnia / łazienka, h=……….
 inne (jakie) ……………………………………….…, h=……….

9. Możliwość montażu pompy ciepła cwu:
 czy sugerowane pomieszczenie montażu pompy ciepła posiada jednofazową inst. elektryczną z uziemieniem i
zabezpieczeniem p.przepięciowym 230V o mocy 3kW TAK / NIE
 czy w budynku jest instalacja cyrkulacji cwu TAK / NIE
 czy proponowane pomieszczenie do montażu pompy ciepła ma styczność ze ścianą zewnętrzną budynku
(nie może być to ściana w granicy działki) TAK / NIE
Uwagi oraz informacje uzupełniające:
Potwierdzam, że jestem świadomy, że jakość dobranej i zaprojektowanej instalacji pompy ciepła jest uzależniona od rzetelności podanych
przeze mnie danych do niniejszej ankiety. W przypadku braku niezbędnych instalacji w pomieszczeniu z zasobnikiem (woda ciepła, woda
zimna,, c.o. gniazdo el. z uziemieniem i zabezpieczeniem, kratka ściekowa kanalizacji sanitarnej) zobowiązuję się doprowadzić wymagane
media we własnym zakresie.

…………………………………………….. dnia………..………………..r.

…………………………………………………………………………
Czytelny podpis użytkownika / Użytkownika budynku

