Прашалник за димензионирање на системи со топлински
пумпи

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

Датум :

Објект
Податоци за објектот :

Индивидуална фамилијарна куќа
Повеќе фамилијарна куќа
Куќа за живеење со бизнис
Комерцијален / индустриски објект
Друго :

Постоечки објект :

Година на градба :

Адреса :
Дополнителни забелешки:

Површина на
земјиште (m2) :

Површина на
располагање (m2):

Област со заштита на вода :
да

не

Структура на
почвата :

Сува, некохезивна (10 W/m2)
Влажна, кохезивна (15-20 W/m2)
Сува, глинеста (20-25 W/m2)
Влажна, глинеста (25-30 W/m2)
Со вода, глинеста (35 W/m2)

Ниво на изолација :

Без термичка изолација (>120 W/m2)
Нормална термичка изолација (60-90 W/m2)
Добра термичка изолација (30-50 W/m2)
Одлична термичка изолација (<25 W/m2)

Номинална надворешна температура °С

Намена на топлинската пумпа
Греење и / или
ладење ?

Греење

Целосно покривање :

Греење

Ладење (вода-вода и земја-вода топлински пумпи )
Греење + топла вода
Топла вода

Основно покривање :

Греење
Греење + топла вода
Топла вода

Капацитет на ладење (kW) :

Тип на ладење :
Директно ладење (пасивно)
Реверзибилен процес (активно)

Посакуван работен режим :
Моновалентен
Бивалентен, стартувајќи на надворешна температура (°С)
Бивалентен работен режим :
Алтернативен

Паралелен

Уред за бивалентно греење :
Солар (m2)

Цврсто гориво (kW) :

Масло/гас (kW) :

Друго (kW) :

Систем за одземање на топлина
Топлински извор ЗЕМЈА

Површински колектор
Длабочински сонди
Речен колектор
Директно испарување /Земја (не е соодветно за ладење )

Топлински извор ВОЗДУХ

Надворешна инсталација
Внатрешна инсталација
Аголна инсталација
Стандарден канал
Флексибилно црево

Топлински извор ВОДА

Анализа на вода
Позитивни одобрувања (соседи)
Доволна количина на вода (тестирање на крајот на
Февруари)
Квалитетот на водата е одобрен од IDM
Минимална темп. на подземна вода (°С)
Длабочина на бунарот (m) :

Греење
Простор за загревање
кој треба да се
загрева (m2) :

Потребна енергија за
греење (според
EN12831) (kW) :

Потребна енергија за греење базирано на термичката изолација (kW) : простор за
живеење x специфична потребна енергија за греење =

Потребна енергија за греење базирана на постојната потрошувачка:
масло:

лит./год.250 лит./год. kW =

Тип на греен систем :

Подно греење
Радијаторско греење
Ѕидно греење
Вентилација
Отворен базен
Внатрешен пливачки базен
Друго

Површина на греен
систем (m2) :

Број на грејни кругови

Температура на проток во случај на димензиoнирање:
Ниска температура
(подно-ѕидно греење)
(околу 35°С) (°С) :

Висока температура
(радијатори)
(макс.58°С) (°С) :

Посакувана средна
собна температура:(°С)

24-часовен греен
лимит (надворешна
температура): (°С)

Балансирање на
капацитетот :

Хигиеник со сепарациона плоча
Бафер
Бафер за ладење (за топл.пумпи со реверзибилен
процес)
Ништо

Забелешки:

Топла вода
Број на лица за кои е
потребна топла вода :
Дневна потрошувачка
на 45°С :

ниска (30l/ден)
средна (45l/ден)
висока (60l/ден)

Друго:

машина за перење
машина за садови
Друго (бања) :

Посакувана температура на водата :
45 °С

50 °С

55 °С

Максимален капацитет :
25 l/min

35 l/min

50 l/min

70 l/min

l/min
Цевка за циркулација :

Должина (m) :

Траење на циркулацијата
(h/ден) :

да
Контрола на циркулација :
мултиталентиран контролер
60°С на циркулација
се постигнува со :
Тип на топловодно
греење и додатоци :

термостат / тајмер

електричен грејач
Друго
Хигиеник со сепарациона плоча
Хигиеник без сепарациона плоча
Надворешен бафер со технологија на свежа вода
Постоечки топловоден бојлер
Друго :

Забелешки :

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

