PODKLADY NA NÁVRCH FVE

EL-PO s.r.o. Skladová 6, 917 01, Trnava

Umiestnená budúca inštalácia:
- - vyberte - Strecha rodinného domu …………..
Fasáda rodinného domu …………..
Panelový dom
…………..
Polnohospodárska budova, stodola ……………
Priemyslový alebo verejný objekt
……………
Garáž
…………..
Chata
…………..

Parametre strechy, orientácia objektu
Typ strechy:
Sedlová

- - vyberte - ……………

Pultová ………………

Valbová ……………..

Stanová

……………

Pílová ……………….

Strechový dom ……………..

mansardová ……………

Rovná - plochá ……………

polovalbová …………..

Typ strešnej krytiny:
- - vyberte - Taška
……………
Šindeľ
……………
Plech
……………
Eternit - šablóna …………….
Eternit - vlnitý …………….
Bridlica
…………….
Iná krytina
…………….
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Zmerajte, prípadne odhadnite parametre strechy uvedené v náčrtku domku.
Sklon strechy - S: ……….. °
Dľžka
- D: ……….. m
Výška
- V: ……….. m

%
Poloha strechy voči juhu - A ( orientácia smeruje na svetovú stranu ): ………… °
(0°~ juh, -90°~ východ, +90° ~západ)
Rozmery a rozteč kroví / trámu:
Šírka: …………cm
Výška: ………..cm
Rozteč: ……….cm
Výška budovy:
Maximálna výška budovy: ……………..m
Výška okapu nad zeme: …………………m
Nežiaduce prekážky na streche: ( komín, anténa a pod. )
JEDNODUCHÝ NÁKRES OBJEKTU. nakreslite tu
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Hodnota fotovoltaickej elektrárne - viššie uvažované investície
Požadovaný výkon elektrárne ( odhad investora ): ……………………..kWp
Predpokladaná maximálna hodnota viššej investície: ………………….eur
Požadovaný termín montáže: ……………………mesiac/rok
Iné požiadavky investora: jednoduchý popis -

Elektroinštalácie
Súčasný distribútor elektrické energie:……………….( ZDIS, SSDIS, VSDIS, Magna a pod …)
Predpokladané umiestnenie meniča napätia a technológie:
- - vyberte - Vonku
………….
Podkrovie
………….
Technická miestnosť
………….
Suterén
………….
Na fasáde, vnútri domu ………….

( priestor dispozícii ( v x š x // cm )

Hodnota hlavného ističa objektu:
………………. A
Typ prípojky ( 1 alebo 3 fázové )
………………. 230V / 400V
Je objekt vybavený vonkajšou a vnútornou ochranou pred bleskom ( bleskozvod,
prepäťová ochrana )????
..……………… áno / nie
Upresňujúce požiadavky a informácie: ( uzemňovací vývod budúceho umiestnenia
technológie Tzv. Ekvipotencionálny vývod )
..……………… áno / nie
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Skúste napísať do tabuľky Vaše spotrebiče, čas využitia H-hod a výkon W-toch
TYP SPOTREBIČA

POČET / KS

DENNÝ
PREVÁDZKOVÝ
ČAS ( Hod )

ELEKTRICKÝ
PRÍKON
(W)

DENNÁ
SPOTREBA
( KWh )
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Informácie o zákazníkovi
( Celé meno ):
( prípadne ) Názov spoločnosti:
( Adresa ):
( parcela ):
( Telefón ): +421…………………………….
( E-mail ): …………………..@…………………….
Ako ste sa o nás dozvedeli?
- - vyberte - Od známého
……………..
Našiel som Vás na internete ……………..
Z reklamy na aute
……………..
Videl som Vašu inštaláciu FVE ……………..

Súhlasím s spracovaním osobných údajov podľa § 20 odsek č. 2 zákon
č. 122/2013 Z.z.

súhlas:

áno / nie

Príloha

Ak je to možné poprosíme aj o doloženie FOTO DOKUMENTÁCIE ( objekt - strecha ),
prípadne katastrálnu mapu ktorú nájdete na: www.maps.google.sk . Ďakujeme.

_________________________________________________________________________

BISNODE CERTIFIKÁCIA

DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU ISO STN EN 9001 / 2009

EL-PO s. r. o.
IČO: 46917292

DÁTUM: 04.07.2014
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