
DOTAZNÍK
OBHLIADKA PRE TECHNICKÝ NÁVRH VYKUROVANIA

KOTLY NA BIOMASU

ZA DOMÁCNOSŤ:

Dňa: 
Podpis: 

ZA ZHOTOVITEĽA:

Dňa: 
Podpis: 

NÁZOV - TYP ZDROJA:
doplniť foto (viac pohľadov na jestujúci kotol a výr. štítok)

Tepelný výkon jestvujúceho zdroja:

Je dostačujúci jestvujúci výkon?

Je možné znížiť inštalovaný výkon?

Bolo realizované zateplenie, výmena okien?

ZDROJ TÚV
doplniť foto (viac pohľadov na zásobník a výr. štítok) 

Typ zdroja TÚV: doplniť foto (detail napojenia na studenú vodu) 

Objem TÚV: 

Je objem dostačujúci: 

Aký objem je nutné inštalovať: 

SPÔSOB NAPOJENIA JESTVUJÚCEHO KOTLA NA KOMÍN:
doplniť foto 

Dimenzia komína: 

Materiál komína:

Výška komína: 

Výška napojenia komína 

Ťah komína (musí byť min. 230kPa) 

Existuje čistiaci otvor na komíne?   doplniť foto 

Kedy bol čistený komín naposledy?

VYKUROVACÍ SYSTÉM / ROZVODY 

Čím je vykurovaný dom? 
(radiátory, podlahové,...): 

Koľko vykurovacích vetiev je inštalovaných? 

Existuje ešte iná vetva napojená na zdroj tepla?   áno    nie
(bazén a pod.):   doplniť foto

Je v blízkosti kotla ištalovaný prívod 230 V:   áno    nie

Je inštalovaný priestorový termostat?   áno    nie
doplniť foto

Je možné inštalovať priestorový termostat    áno    nie 
pomocou kábla do referenčnej miestosti?

Prístup k domu resp. ku kotolni, je možné    áno    nie
pristaviť osobné auto? doplniť foto (exteriér)

Inštalácie kotlov na biomasu budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce 
z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

– ak ním bude nahradený existujúci alebo plánovaný kotol na spaľovanie fosílnych palív, napríklad uhlia alebo zemného plynu,
– ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom;
– ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) 

alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

KOTOLŇA 

Rozmer jestvujúcej kotolne: doplniť foto 

Výška miestnosti - kotolne: doplniť foto 

Svetlosť vstupných dverí do kotolne: doplniť foto 

Ak existujú ďalšie dvere na ceste von z kotolne,  
zamerať!

Je kotolňa umiestnená v suteréne domu?  áno    nie

Vedú schody do kotolne?   áno    nie
doplniť foto 

SÚČASNÝ ZDROJ TEPLA: 

kW Typ:

Priemerná spotreba na vykurovanie z minulých rokov:

Zákazník:

Adresa objektu (miesto inštalácie):

E-mail: Tel. kontakt:
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