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Zapotrzebowanie energetyczne budynku

1. Rodzaj budynku  

4. Układ pięter

6. Okna

8. Poddasze i parter

11. Ciepła woda użytkowa (CWU)

Oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące budynku są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis:

5. Ściany zewnętrzne

7. Drzwi

9. Ogrzewanie budynku

10. Główne źródło ciepła

2. Budynek w przestrzeni i czasie 3. Powierzchnia zabudowy

Dane osobowe

Dom jednorodzinny wolnostojący

Zabudowa szeregowa 

Mieszkanie

Dom:            parterowy            piętrowy

Dach:            skośny            skośny z poddaszem            płaski

Balkony:            tak            nie

Dom podpiwniczony:            tak            nie

Dom ma garaż w bryle budynku:            tak            nie

Które piętra są ogrzewane?:

Wysokość pięter:                  cm

Rodzaj okien (ilość szyb):

Liczba okien w części ogrzewanej:

Liczba drzwi balkonowych: 

Liczba dużych przeszkleń:

Izolacja stropu między poddaszem a piętrem niżej:            jest            brak

Materiał i grubość, jeśli jest: 

Izolacja podłogi piwnicy:            jest            brak

Materiał i grubość, jeśli jest:

CWU grzana zimą tym samym źródłem ciepła co budynek:

       tak            nie

Ile osób używa CWU:

Jak intensywnie używana jest CWU:

       prysznic            wanna            mieszane

Rodzaj konstrukcji budynku:            tradycyjna            szkieletowa

Całkowita grubość ścian zewnętrznych (z dociepleniem):                     cm

Podstawowy materiał ścian zewnętrznych:

Dodatkowy materiał ścian zewnętrznych:

Rodzaj i grubość izolacji wewnątrz ścian*:

Rodzaj i grubość docieplenia*:

* - jeśli jest

Drzwi zewnętrzne w części ogrzewanej:

       nowe            stare

       drewniane            metalowe 

Liczba drzwi zewnętrznych w części ogrzewanej: 

Temperatura w budynku zimą:                 °C  

Rodzaj wentylacji: 

Podstawowe źródło ciepła:

Moc grzewcza urządzenia:

Zużycie paliwa/energii:

Lata budowy:

Adres:

Mam wyliczoną:

Znam wymiary obrysu:

Imię:

Nazwisko:

Tel.:

E-mail:
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