
   

  

  

           

    

____  m               _____________________________ 

____________________________________________________________________  

______      _________________ 

___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

    

_________ ___________ 

  ________________________________ 

_________________________________________ 

  

                              ________________________________________ 

Ulica: Kod/Miejsc.:

Adres obiektu:

Adres osoby kontaktowej / właściciel obiektu:

Nazwisko:
Firma:

Ulica:
Telefon:

Imię:
Kod/Miejsc.:

Fax:
e-Mail:

Dane miejsca budowy:
Wysokość nad poziomem morza: Teren:

Lokalizacja:

Strefy obciążenia śniegiem: Strefy obciążenia wiatrem:

Ogólne dane budynku:

Opis:

Obiekt zabytkowy: Tak Nie

Rok budowy: Stan dachu (rok budowy/przebudowy):

Wykorzystanie budynku:

Statyczna dokumentacja budynku (dachu): Tak, kopia lub dokumentacja dołączona.

Osoba kontaktowa (nazwisko, adres, telefon):

Nie, własna opinia.

str. 1 z 5



_____° 

  

 _________________________________________________________________________________ 

           /   

  

 

A =  m  

B =  m  

C =  m 

  ___________ 

  _________ 

1. 

____________________________________ 

____________________________________ 

________________________________ 

Orientacja/kierunek:

Elementy zacienienia: Nie

Tak, szczegóły (drzewa, budynek, komin, gaube, ciągi świetlne):

Czy można usunąć elementy zacienienia: NieTak

Dołączono zdjęcie

Szkice z wymiarami zacieniowania / dołączone ruchome pola zacienienia

Powierzchnia dachu: powierzchnia nieznana / niezmieniona

Użytkowa powierzchnia dachu:

Wysokość okapu:

Nachylenie dachu:

Konstrukcja dachu:

Dachówki:

Rodzaj dachówek:

Rozstaw krokwi:

Wytrzymałość krokwi:
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______ cm 

2.                                                                               1.        2. 

 ____________________ 4. 

   .5 .3 mc ________________ 

_________  cm  

                          

1. ________ cm         2. ________ cm         3. ________cm         4. ________ cm 

(5.)_________ cm        

3.                                                                                                                 1. 

 .2  ________________________________  

_____________________________           

                                                                                            1.________ cm           2. ________ cm 

4. 

   

_______ cm       ________ cm     ________ cm 

_____  cm     ________ cm    ________ cm 

5. 

      ____________          _______ 
                                            

                                                                                                                                 

            _______________________________________________   

                                    

 ________ ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Listwy: Tak Nie

Ocieplenie dachu: Tak Nie jeśli tak (grubość):

Blacha trapezowa:

Producent (jeśli znany):

Izolacja
Odstęp między nośnikami:

drewno metal

Odstęp między płatwami:

Płatwy z: Proszę podać dokładne wymiary:

w przypadku Sandwich: grubość izolacji

Blacha walcowana:

Producent:

Podbudówka: Proszę podać dokładne wymiary:

Eternit:

z azbestem: Tak Nie nieznany

Odstęp miedzy nośnikami: Wymiary: Wys.: Szer.:

Odstęp między płatwami: Wymiary: Wys.: Szer.:

Płatwy z: drewno metal

Płaski dach:

folia Producent: krawędzie zgrzane żwir: Tak, kg/m2:

Nie

Izolacja: Tak, rodzaj i grubość:

Nie

Dodatkowe (inne):
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______ ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

           

   

             

________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

  

  

_____________________________________________________                    

________________________________________________________________________ 

      

 ________ m                          ________ cm   

_______________                             

Inne nachylenia dachu:

Opis:

Ochrona odgromowa:

Kraty przeciwśniegowe:

Przewody energetyczne:

Zainstalowane anteny:

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Proszę załączyć rysunek i przebieg przewodów

Czy może być przełożona?: Tak Nie

Podłączenie elektryczne AC budynku i urządzenia fotowoltaicznego:

Właściciel sieci energetycznej
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod/Miejsc.
Telefon
Fax
e-Mail

Możliwość podłączenia urządzenia fotowoltaicznego (proszę załączyć zdjęcie!):
Rozdzielnia domowa

Stacja transformatorowa
Uwagi:

Miejsce aktualnie posiadanego licznika (proszę załączyć zdjęcie!):
Miejsce na dodatkowy licznik: Tak Nie
Główny przewód zasilający: Długość: Przekrój:
Rodzaj zabezpieczenia głównego budynku: A
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Szkic dachu

Różne zdjęcia powierzchni dachowej (np. z Google Earth)

Wyciąg z księgi wieczystej

Plan sytuacyjny

Dodatkowa dokumentacja:

  ________________________________________

Monitor systemu: NieTak

Prowadzenie kabli, gdzie i jak:

_____________________________________ 

Odległość między falownikiem a PV - generatorem (powierzchnia solarowa):

Prowadzenie kabli, gdzie i jak:
Odległość między licznikiem a falownikiem:
Proponowane miejsce (proszę dołączyć zdjęcie):
Miejsce montażu falownika:

PV - falownik, DC - przewody:

 

 

 

 

      

__ ___________________________________________________

__ ___________________________________________________

  _______________________________________ 

  ________________________________________
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