Załącznik nr 2 do Deklaracji

ANKIETA – KOLEKTORY SŁONECZNE
POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU
Imię i Nazwisko
.………………………………………………………..…..

Miejscowość, nr domu
…………………………………………………..…………..

Kod pocztowy, poczta..…………………………………..

Tel: ………………………

E-mail …………………….

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU I MONTAŻU INSTALACJI
Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor, jest własnością (zgodnie z Aktem własności ziemi, Księgą Wieczystą,
Postanowieniem Sądu): …………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko

Rodzaj budynku*:
a) wolnostojący, b) bliźniak, c) zabudowa szeregowa

Rok budowy……....……

Powierzchnia użytkowa: …………….m2
Pochylenie dachu: ……………..◦

Możliwość montażu kolektorów na ścianie lub przed budynkiem od strony południowej w przypadku braku możliwości
montażu na dachu, np. braku nachylenia dachu do południa.
a) tak
b) nie
Rodzaj dachu*::
Pokrycie dachu*:
a) płaski
a) dachówka
b) jednospadowy
b) blacha
c) dwuspadowy
c) blacho - dachówka
d) papa
d) złożony z wielu połaci
e) inny ….
Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody (wysokość zbiornika ok. 1,5 – 2,0 m)
a) kotłownia
b) piwnica
c) poddasze
d) inne ……………………..
Orientacyjna odległość pomiędzy podłogą kotłowni / piwnicy a najwyższym punktem dachu: …………………….. m
DANE DOTYCZĄCE DOTYCHCZASWEGO ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY
Liczba osób zamieszkujących budynek: ……………………… os.
Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym: dziennie …………..…..l/d; miesięcznie ……….….m3
Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej:

a) tak, pojemność …………….(w litrach)

b) nie

W jaki sposób podgrzewana jest obecnie woda w budynku*:
a) centralnie (w kotle)
c) przepływowy ogrzewacz wody
b) terma elektryczna
d) inny ………………………………….

□ instalacja solarna – zestaw kolektorów słonecznych bez ogniwa fotowoltaicznego
□ instalacja solarna – zestaw kolektorów słonecznych z ogniwem fotowoltaicznym
Wybór rodzaju
instalacji solarnych*

WYJAŚNIENIE: Kolektor z panelem fotowoltaicznym rozumiany jest jako zestaw solarny kolektorowy (do
podgrzewania wody) z układem zasilania solarnego, gdzie panel fotowoltaiczny wytwarza energię elektryczną
(pomocniczą do pracy układu solarnego) i zasila sterownik oraz pompkę zestawu kolektorów. Układ zasilania
solarnego jest układem autonomicznym, nie korzysta z energii elektrycznej z sieci energetycznej. Pozwala to na
oszczędności w zużyciu energii rocznie średnio ok. 460 do 490 kWh to daje oszczędności do 300 zł rocznie
(w zależności od ilości słońca i ilości podgrzewanej wody).

* zaznaczyć właściwą odpowiedź
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby realizacji projektu" (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych - Dz. U. z 2014r. poz.1182. z późn. zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
……..………………………………………….
(data i podpis)
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