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Informacje wymagane do doboru pompy ciepła 

  
Dane kontaktowe (imię i nazwisko)  

Nr telefonu, e-mail  

Przewidywany termin instalacji  

Adres instalacji  

Rok budowy budynku, lub zakończenia budowy  

Rodzaj budynku Jednorodzinny/bliźniak/szeregowy/mieszkanie 

Powierzchnia zabudowy, lub wymiary budynku Powierzchnia:            m2, wymiary:                              ilość pięter: 

Bryła budynku Czworokąt regularny/lekko nieregularny/mocno nieregularny 

Kondygnacje budynku ogrzewane i nie ogrzewane Piwnica TAK/NIE, parter TAK/NIE, piętro TAK/NIE, poddasze TAK/NIE 

Całkowita powierzchnia ogrzewana (m2)  

Wysokość pomieszczeń ogrzewanych (m)  

Ilość balkonów  

Garaż W bryle budynku TAK/NIE, ogrzewany TAK/NIE 

Rodzaj konstrukcji Tradycyjna murowana/szkieletowa/ inna: 

Grubość ścian zewnętrznych budynku (cm)  

Podstawowy materiał konstrukcji Beton/komórkowy/ceramiczny/piaskowiec/cegła/drewno/inny: 

Dodatkowy materiał konstrukcji  

Izolacja wewnątrz ścian zewnętrznych TAK/NIE, materiał:                                         , grubość:                  cm 

Izolacja na zewnątrz budynku TAK/NIE, materiał:                                         , grubość:                  cm 

Okna standardowe i ich ilość Jednoszybowe/dwuszybowe/trzyszybowe, ilość:                        szt 

Okna tarasowe poniżej 4m2 Jednoszybowe/dwuszybowe/trzyszybowe, ilość:                        szt 

Duże przeszklenia powyżej 4m2 Jednoszybowe/dwuszybowe/trzyszybowe, ilość:                        szt 

Drzwi wejściowe (bez garażowych) Drewniane/metalowe/stare/nowe, ilość: 

Izolacja dachu TAK/NIE, materiał:                                         , grubość:                   cm 

Izolacja od gruntu TAK/NIE, materiał:                                         , grubość:                   cm 
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Temperatura pomieszczeń w zimie (0C)  

Rodzaj wentylacji Naturalna/grawitacyjna/mechaniczna/rekuperacja 

Ilość stałych lokatorów  

Rodzaj dużych odbiorników CWU Prysznic/prysznic i czasami wanna/tylko wanna, cyrkulacja TAK/NIE 

Obecny sposób ogrzewania Elektryczny/kocioł/kominek/piec/sieć ciepłownicza/pompa ciepła 

Rodzaj źródła ogrzewania Zwykły/zasypowy/z podajnikiem/kondensacyjny/gruntowa/A2A/A2W 

Moc grzewcza posiadanego ogrzewania (kW)  

Rodzaj paliwa Węgiel/ekogroszek/kamienny/brunatny/koks/pellet/drewno/gaz 

Zużycie w sezonie grzewczym (kW, lub ton)  

Dotychczasowy koszt ogrzewania  

Czy obecne źródło ciepła pozostaje TAK/NIE, w jakim celu: 

Rodzaj instalacji grzewczej Grzejniki/podłogowe/ścienne/sufitowe/nawiewne/mieszane 

System instalacji grzewczej Otwarty przelewowy/zamknięty, serwisowany TAK/NIE 

Dodatkowy regulator pokojowy TAK/NIE, przewodowy/bezprzewodowy, miejsce instalacji: 

Dodatkowe moduły WiFi/KNX/strefowy/basenowy/inny 

Miejsce montażu węzła z pompą ciepła Piwnica/parter/piętro, które: 

Odległość od agregatu zewnętrznego (m)  

Miejsce montażu agregatu zewnętrznego Grunt (zalecane)/beton/taras/balkon/ściana/dach/inne: 

Ciąg komunikacyjny na trasie do węzła Minimalna szerokość:              cm, kondygnacje ilość: 

Dodatkowe informacje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe wymagania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga! Formularz wypełniać skreślając niepotrzebne informacje a wartości wpisywać w 
sugerowanych jednostkach. 


