
 KÉRDŐÍV 
SZOLÁR FŰTŐ, SZELLŐZTETŐ ÉS LÉGKONDICIÓNÁLÓ RENDSZEREK 

ELŐZETES MÉRETEZÉSÉHEZ  
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Gépészet és Irányítástechnika Telefon: 216-1500  Fax: 216-2500 
Szolártechnika   E-mail:       alfasol@alfagas.hu 
 

 
 “A” RÉSZ 

 
 Cég neve:  …..………………………..……..………………………..………  
 Kapcsolat:  …..………………………..……..………………………..………  
 Telefon:  …..………………………..……..………………………..………  
 Fax:  …..………………………..……..………………………..……… 
 E-mail: …..………………………..……..………………………..……… 
 Cím:  …..………………………..……..………………………..……… 

 
1. Legközelebbi nagyobb város v. meteorológiai állomás:   ...................................... 
 
2. Épület jellege:  
      Irodaház      hotel      lakóépület              üzemcsarnok           raktár    
      más          (kérem jellemezze) …………………………………………….…………… 
 
3. Tervezett szolár technológia:   

szolár hűtés      szolár fűtés      szolár HMV-készítés     szolár medencefűtés  
kombinált rendszer  : …………………………………………….……………................... 

 
4. Épület státusza 

-  használatban álló épület     …….. éve üzemel 
-  kivitelezés alatt álló új épület     átadási határidő   …… hónapon belül 
-  tervezés alatt álló új épület    kivitelezés kezdődik ....... hónap múlva 

       kivitelezés határidő  ........ hónap a kezdéstől  
5. Épület típusa:   

- Blokkok száma: ……….. 
- Blokkok alapterülete:  
   No 1 ………. m2.,    No 2 ………. m2,    No 3 ………. m2.,       No 4………. m2 

 
6. Szintek száma blokkonként: 

   No 1 ………. em.,    No 2 ………. em,    No 3 ………. em.,       No 4………. em 
    (fszt-et beleértve) 

 
7. Tetőfelület vagy más rendelkezésre álló terület a napkollektorok számára: 

  No 1 ………. m2.,    No 2 ………. m2,    No 3 ………. m2.,       No 4………. m2 
 

8. Úszómedencék:   
      - No 1  méretek m-ben  ……….. x ……….. x ……….. (mélység) 

-  No 1  méretek m-ben  ……….. x ……….. x ……….. (mélység) 
-  No 1  méretek m-ben  ……….. x ……….. x ……….. (mélység) 

 
9. Több blokk esetén: 

- Közös gépészeti helyiség      
- Blokkonként önálló gépészeti helyiség    
- Egyéb  ............................................................................................................................  
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 “B” RÉSZ 

 
Üzemelő létesítmény esetén: 

 
1. Villamos energia fogyasztás …..………………………..……….  kWh / év 

- Fajlagos költség………………………..……................................. Ft / kWh 
- Éves villamos energiaköltség ……………………..…………….. Ft / év 

 
2. Földgáz fogyasztás  ................... …………………………………  Nm3/év 

- Fajlagos költség………………………..……................................. Ft / Nm3 
- Éves földgáz energiaköltség ……………………..…………….... Ft / év 

 
3. Cseppfolyós gáz (LPG) fogyasztás ………....……..……………  kg/év 

- Fajlagos költség………………………..……................................. Ft / kg 
- Éves LPG energiaköltség ……………………..…....………….... Ft / év 

 
4. Fűtőolaj v. gázolaj fogyasztás ……....……..………………......  liter/év 

- Fajlagos költség………………………..……................................. Ft / liter 
- Éves fűtőolaj energiaköltség …………………..……………....... Ft / év 

 
5. Meglévő folyadékhűtő (légkondicionáláshoz)  
      - száma: ………db,  teljesítmény ……… kW/db vagy ……….. R.T/db. (hűtőteljesítmény) 

 
6. Meglévő kazánok (bojlerek): 
      - száma: ………db,  teljesítmény ……… kW/db  

 
7. Meglévő HMV tárolók:  
      - száma: ………db,       kapacitás ..........liter/db  

 
8. Kiegészítő adatok (szállódák és motelek esetén): 

       - Kategória:                                              
- Szobák száma  …………. 
- Ágyak száma  ………… 
- Egész éves üzem ,                    időszakos üzem  
- Kihasználtság foka 
 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
…..% …..% …..% …..% …..% …..% …..% …..% …..% …..% …..% …..%

 
- Használati melegvíz fogyasztás 100%-os kihasználtság esetén: ...….. liter/nap 

 
Kelt:: 
 

.......................................................... 
adatszolgáltató aláírása (telefonja) 

 
Kérjük mellékeljen egy épitészeti alaprajzot (vázlatot) az É-i irány megjelőlésével! 


