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Опитувальний лист 
     для підбору теплового насосу 

1. Контактна інформація
1.1. Контактна особа (фамілія, ім'я): 
 
1.2. Організація (назва, місто): 
 
1.3. Контактний телефон: 
1.4. E-mail: 

 
2. Загальна інформація по об'єкту 
2.1. Область: 
2.2. Населений пункт: 
2.3. Стадія будівництва: 
  Проектування                               Експлуатується будівля - доукомплект.
  Об'єкт тільки будується               Експлуатється будівля - реконструкція.
2.4. Тип будівлі (признач.): 
2.5. Призначення теплового насосу:                   Опалення 
  Гаряче водопостачання 
  Басейн (летній) 
  Басейн (цілорічного викор.) 
  Охолодження (пасивне) 

 
3. Система опалення
3.1. Тип системи опалення: 
 Поверхнева ("тепла підлога", "теплі стіни", ...)
 Радіаторна (радіатори, пасивні конвектори, ...)
 Повітряна (фанкойли, конвектори, ...)
3.2. Макс. розрахункова темп.подаючої лінії системи опалення:   °С 
3.3. Опалювальна площа приміщення:                     м2 
3.4. Розрахункові тепловтрати (якщо відомий розрахунок?):                  кВт, 
                                                або питомі тепловтрати : Вт/м2 

 
4. Гаряче водопостачання
4.1. Кількість мешканців (постійно проживаючих):                    людей
4.2. Орієнтовні добові витрати гар. води одним мешканцем (при темп. 45°С): 
  Помірне  (30 л/добу і менше)  Підвищене (близько 70 л/добу) 
  Середнє (близько 50л/добу)               Дуже  високе (100 л/добу и більше) 
  Виміряне:      л/сут 
4.3. Бажана температура гарячої води:  45°С  60°С 
4.4. Довжина лінії рециркуляції гарячої води (якщо є?):         м 
4.5. Час роботи насосу рециркуляції гарячої води (якщо є?):                        год/д
4.6. Сум. потужність рушникосушк. на лінії рецирк. (якщо є?):           кВт 

 
5. Відкритий басейн (літній) 
5.1. Тип літнього басейну  Басейн на дворі
  Басейн на дворі із захистним покриттям( плівка, ролета, …) 
5.2. Довжина Х шир. зеркала басейна:    м Х м, або площа:     м2 
5.3. Глибина бссейну:   м 
5.4. Бажана температура води в басейні:           °С 
5.5. Період використання басейну: по 
 

6. Закритий басейн (цілорічного використання) 
6.1. Тип закритого басейну:     Басейн в опалювальному приміщенні
  ..., із захисним покриттям (плівка, ролета, …) 
6.2. Довжина Х шир. зеркала басейну:    м Х м, або площа:      м2 
6.3. Глибина басейну:   м 
6.4. Бажана температура води в басейні :        °С 

 
7. Інші теплогенератори
7.1. Якщо в системі наявні/плануються інші теплогенератори, вкажіть:
  Газові котли, тип:                                                        , потужн.                кВт
  Рідкопаливні котли, тип:                                            , потужн.                кВт
  Електричні котли, тип:                                                 , потужн.                кВт 
  Теплові насоси, тип:                                                  , потужн.                кВт 
  Твердопаливні котли, тип:                                        , потужн.                кВт
  Сонячна установка, тип: 
7.2. Якщо в системі є водонагрівачі, вкажіть який:
  тип: , об'єм:   л 

 
8. Електроживлення
8.1. Електроживлення:  ~220 В, 50 Гц  ~380 В, 50 Гц 

 
9. Джерело тепла 
9.1. Джерело тепла:                          Грунт (вертикальні зонди) 
  Грунт (горизонтальний колектор) 
  Грунтова вода 
  Повітря
9.2. Вільна площа земельної ділянки: м2 
9.3. Тип грунту:                                Гравій/галька, пісок сухий 
  Глина/суглинок сухий 
  Гравій/галька, пісок вологий
  Глина/суглинок вологий  
                Інший тип грунту: 
9.4. Грунтова вода, середня температура:    °С 
9.5. Грунтова вода, дебіт свердлов.: м3/ч 

 
10. Додаткова інформація
10.1. Якщо у Вас є додаткова інформація, або особливі побажання будь-ласка, 
вкажіть їх тут :
: 
 

 
 

 

 
 

 

office@teplovam.com 
www.teplovam.com 

068 468 89 50 

098 400 54 35 

     Приватне підприємство 

« Т е п л о В а м » 
 

 

office@teplovam.com 
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