
Arkusz doborowy pompy ciepła powietrze - woda do domu mieszkalnego  

 

 
Imię i nazwisko Klienta / nazwa Firmy ………………….....………………..............…………………..………….  

 

Adres:...........………………….………………………………………….….………………………………………… 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Solar Polska sp. Z o.o.  z siedzibą w Łodzi. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i 

obsługi przez Solar, w celach marketingowych. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody Twoje dane będą przetwarzane także w celu komunikacji 

marketingowej e-mailem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej Polityce prywatności 

na solar.pl 

 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Solar Polska sp. Z o. o.  z siedzibą Łodzi 91-412 przy ul. Rokicińskiej 162, KRS 0000003924 Sad Rejonowy dla 

Lodzi -Śródmieścia, XX Wydział KRS Kapitał Zakladowy65.050.000 PLN NIP 7292302271 na numer telefonu lub/i adres email podany na formularzu 

doboru informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu 

bezpośredniego. (pole obowiązkowe) 

 

Lokalizacja budynku (miejscowość): ………………………………..….. 

Zapotrzebowanie na ciepło (kWh/rok) lub moc (kW)*  ………………………………..….. 

   

*dane z projektu instalacji ogrzewania w projekcie budowlanym lub świadectwa/audytu energetycznego 

 

Rola pompy ciepła: 

☐ ogrzewanie pomieszczeń       ☐ chłodzenie            ☐ ogrzewanie ciepłej wody 

użytkowej    

 

Typ ogrzewania:    

☐ ogrzewanie podłogowe wodne               ☐ powietrzne                        ☐ grzejniki wodne  

☐ Inny:……………………………………… 

 

Temperatura zasilania ogrzewania podłogowego: ………………………………..….. 

 

Temperatura zasilania grzejników: ………………………………..….. 

 

Czy pompa ciepła ma ogrzewać CWU (ciepłą wodę użytkową):  

☐ TAK          ☐ NIE 
 

Liczba osób przebywająca w budynku: ……………………………………..….. 

 

 

Czy w budynku występuje instalacja trójfazowa (400v)?   

☐ TAK           ☐ NIE  

 

 

Rodzaj i typ używanego kotła lub pompy ciepła: ………………………………..….. 

 

Moc używanego kotła lub pompy ciepła : ………………………………..….. 

 

Sprawność używanego kotła: ………………………………..….. 

 

Rodzaj paliwa: ………………………………..….. 

 

Roczne zużycie paliwa: ………………………………..….. 

 

Czy pompa ciepła ma współpracować z kotłem (system biwalentny)? 

 

☐ TAK         ☐ NIE 

 



Czy występuje zbiornik buforowy: 

 

☐ TAK         ☐ NIE 

 

Pojemność zbiornika buforowego: ………………………………..….. 

 

Czy występuje zbiornik CWU: 

 

☐ TAK         ☐ NIE 

 

Pojemność zbiornika na CWU: ………………………………..….. 

 

Rok budowy budynku: ………………………………..….. 

 

 

Rodzaj budynku: 

☐ jednorodzinny wolnostojący  parterowy               ☐ jednorodzinny wolnostojący  jednopiętrowy  

☐ jednorodzinny wolnostojący dwupiętrowy      ☐ jednorodzinny wolnostojący dwupiętrowy 

☐ zabudowa szeregowa parterowa                                  ☐ zabudowa jednopiętrowa   

☐ zabudowa szeregowa dwupiętrowa   

 ☐ inny:……………………………………… 

 

Powierzchnia całkowita budynku: ……………………………………..….. 

 

Powierzchnia pomieszczeń chłodzonych/ogrzewanych: ……………………………………..….. 

 

Wysokość piętra/pięter: ……………………………………..….. 

 

 

Rodzaj dachu: 

☐ płaski    ☐ skośny z poddaszem  ☐ skośny bez poddasza 

 

Rodzaj wentylacji budynku**: 

☐ grawitacyjna  ☐ mechaniczna  ☐ inna:…………………………………… 

 

 

Rekuperacja ciepła w budynku**:   

☐ TAK           ☐ NIE  

 

 

Czy dom jest podpiwniczony**?  

 ☐ TAK    ☐ NIE 

 

 

Czy dom ma garaż w bryle budynku**?  

☐ TAK    ☐ NIE 

 

 

Które segmenty są ogrzewane (można kilka zaznaczyć)**: 

☐ piwnica                  ☐ piętra 

☐ poddasze       ☐ garaż 

☐ inne:……………………………………… 

 

Czy budynek ma balkony**? 

☐ TAK    ☐ NIE 

 

 

 

Typ okien w budynku**: 

☐ jednoszybowe   ☐ dwuszybowe  ☐ trójszybowe    ☐ inne:…………………………. 



 

 

Liczba drzwi zewnętrznych**:…………………………. 

 

Liczba okien w budynku**:…………………………. 

 

Liczba drzwi balkonowych**:…………………………. 

 

 

 

Typ drzwi zewnętrznych w budynku**: 

☐ nieenergooszczędne   ☐ standardowe  ☐ energooszczędne 

 

 

 

Rolety w oknach**:      

☐ TAK    ☐ NIE 

 

 

 

Budowa ściany**: 

materiał i grubość izolacji: ……………………………….…;       …………….cm  

materiał i grubość ścian: ……………………………………;        ……………cm 

 

 

Izolacja dachu**: 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji dachu: ………………………cm 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji dachu: ………………………cm 

 

 

Izolacja podłogi**: 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji: ………………………cm 

typ materiału izolacyjnego: ………………………………… grubość izolacji: ………………………cm 

 

 

 

 

**należy uzupełnić w przypadku braku informacji nt. obecnego zużycia paliwa oraz zapotrzebowania na ciepło 

budynku z projektu instalacji ogrzewania lub świadectwa/audytu energetycznego 

 

Jako załącznik prośba o dołączenie zdjęcia rzutu budynku lub odręcznego 

narysowania planu budynku wraz ze zwymiarowaniem i pomieszczeń, podaniem 

powierzchni pomieszczeń oraz informacji na temat ogrzewania pomieszczenia (typ 

ogrzewania , temperatura pracy grzejników itp.).  Do arkusza można dołączyć schemat 

instalacji ogrzewania, projekt budowlany lub świadectwo/audyt energetyczny 

budynku.  
 

Dodatkowe uwagi: ………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


