Прашалник за димензионирање на термички соларни
системи

Податоци за проектот
Име и Презиме :
E-mail:
Контакт телефон :

Датум :

Објект
Податоци за
објектот :

Куќа за едно семејство / куќа за две семејства
Куќа за повеќе семејства
Друго :

Постоечки објект:

Година на градба :

Адреса:
Дополнителни забелешки
(на пр. број на станбени единици кај куќи за повеќе семејства)

Тип на соларени системи
Соларен систем за :

загревање на вода за пиење
поддршка на главното греење
загревање на базен за пливање
Друго

Вид на монтажа на соларните колектори
Местоположба на системот :
Поштенски бр.:

Место:

Височина над NN:
Поврзување на
колекторите :

да
не

Ако да, приложете ја скицата на ситуацијата на поврзување

Предвиден вид на
монтажа :

на кров
кровен држач/кровна кука
стоечки штраф
рамен кров/тераса
интегрирање во кров (само 27-65°)

Косина на кров :
Косина на кровна
површина (°) :

Растојание меѓу
кровните греди (m) :

Статичка висина на систем :
Растојание помеѓу пумпна група и колекторско поле (m) :

Ориентација на колектор :
запад

југозапад

југ

југоисток

Расположлива површина:
Должина (m)

Ширина (m)

Сакан вид на колектори :

Вид на кровната покривка/монтажната површина :
Кровни камени плочи
Кровна керамида/медитеран
Полукружна плочеста керамида
Шиндра
Лимен кров
Тераса
Друго
по потреба наведете тип и производител

Загревање на вода за пиење
Вид на функционирање на подготовката на топла вода
Бојлер
Проточно загревање со станица за свежа вода *)
*) Начинот на функционирање на соларен систем секогаш бара соларен резервоар

исток

Број на лица кои
треба да се опслужат
во (лето)
Број на лица кои
треба да се опслужат
во (останатиот дел од
годината)
Средна специфична потрошувачка на топла вода при 45°С
ниска - 30 литри/лице и ден
средна - 50 литри/лице и ден *)
висока - 80 литри/лице и ден
средна дневна потрошувачка (литри на ден)
*) доколку нема податок се зема стандардна вредност

Дополнителни потрошувачи на топла вода при 45°С
машина за алишта
машина за садови
останати потрошувачи со литри на час
Зададена вредност на температура на резервоар :
45°С
60°С
°С
Место за поставување на резервоар :
Чиста широчина на
отвор на врата (m) :
Чиста височина на
местото на
поставување (m) :
Веќе има резервоар
за вода за пиење и
предвиден е за друга
намена ?
Ако да :
Вид / Тип / Година на
производство
Корисна зафатнина
на резервоар (литри):

Да
Не

Циркулационен вод:

не
да
должина (m)

Траење на
циркулација: h/ден

Загревање на базен за пливање *)
*) доколку нема податоци, се земаат стандардни вредности

Вид на базенот за пливање :

Облик на базенот за пливање :

во објект

правоаголен

кружен

на отворено
Димензии на базенот :
должина x широчина
(m)

површина (m2)

средна длабочина (m)
Се бара дополнително загревање ?
да

не

Сакана температура
на вода (°С)
Сезона на
капење :

од

до

* кај затворените базени сезоната за користење обично трае цела година

Боја на плочките :
светло сина*)

тиркизна

темно сина

Покривка на
коритото :

да*)

Ако да :

непроѕирна

Заштита од ветер:

нема*)

Прилив на нова вода:

не

Пумпа за филтерски круг:

проѕирна
има
(доколку е познато)

Тип :

Проток (m3/h) :
Се бара пумпа за
секундарен круг :

Од економични причини базенот за пливање треба да
се опреми со покривка. Со тоа значително се намалува
бројот на потребни колектори.

делумна

Стапка
(литри/ден)

бела

Време на
работа (h/ден) :
да

не

Поддршка на главното греење
Потреба од грејна топлина за објектот*) (kW) :

*) По потреба погледнете во енергетската легитимација
на објектот. Дополнително можат да се внесат датум на
изградба на објектот, како и стандардите на изолација
(добра/средна/лоша). Не е доволно да се наведе само
калоричната моќност на котелот!

Специфично грејно оптоварување *) (W/m2) :

Загревна површина во објектот (m2):

Алтернативно може да се наведе годишната потрошувачка на конвенционалните извори
на топлина, како нафта или гас (литри нафта/m3 гас)

Преку податокот за потрошувачката на топла вода се изведува приближно пресметување на потребната годишна грејна енергија.

Температура за димензионирање:
Круг на висока температура (на пр. грејачи)

доводна температура на водата (°С):
повратна температура на водата (°С):

Круг на ниска температура (на пр. подно греење:
доводна температура на водата (°С):
повратна температура на водата (°С):

Догревање
Систем за греење:

Нафта
Калорична вредност на нафтата
Природен гас
Калорична вредност на гасот
Топлинска пумпа
Пелет
Цврсто гориво
Електро (котел)
Електро (поддршка на електричен грејач макс. 6 kW
Далечинска топлина

Номинална
топлинска моќност на
изворот на топлина
(kW):

(види плочка со спецификации)

Производител/тип на
изворот на топлина:

(доколку е познато според плочка со спецификации)

Се бара догревање
при загревање на
вода за пиење во
лето:

да

Придружувајте се кон нормативните барања!

не

Пополнетиот прашалник испратете го на нашата e-mail адреса
(contact@eneks.mk) за да ви подготвиме понуда според вашите потреби.

