Шановні панове!
Для того, щоб у нас була можливість зробити теплотехнічний розрахунок і визначити
Ваші капітальні та експлуатаційні витрати на опалення, нам необхідно отримати від Вас
детальну інформацію про Ваше приміщення.
Будь ласка, дайте відповідь на запитання даної анкети і перешліть її нам.
Тел./факс: (0342) 52-72-75
Поштова адреса: ТзОВ «ДЕСА СЕРВІС», А/С №8, відділення зв'язку №14, м.Івано-Франківськ, 76014
E-mail: info@desa.net.ua

Опитувальний лист
для розрахунку системи довгохвильового інфрачервоного опалення

UDEN-S (НЕ UFO!)
1. План приміщення (можна не в масштабі і від руки, але з позначенням вікон, дверей,
перегородок, вказати, де зовнішні і суміжні стіни з сусідніми приміщеннями і т. д.)
2. Вказати на плані розміри приміщення, м (довжина, ширина, довжина і висота ніш під
вікнами, якщо вони є; площа приміщень)
3. Вказати на плані висоту приміщення, м (якщо висота приміщень різна, то вказати
конкретно по приміщеннях)
4. Вказати на плані розміри вікон і їх кількість.
5. Вказати на плані напругу живлення мережі (220/380) __________ В, місце установки
приладу обліку ел. енергії або електрощитової.
6. Вид вікна: одинарне, подвійне, потрійне, склопакети (потрібне підкреслити)
- інше ___________________________________________________________________________
7. Конструкція вікон: дерев'яні або металеві _________________________________________
8. Конструкція зовнішніх стін (товщина, матеріал, теплоізоляція)
- товщина: _______________________________________________________________________
- матеріал: ______________________________________________________________________
- теплоізоляція: __________________________________________________________________
9. Характеристика стелі: дах, є горище, є ще поверхи зверху ____________________________
10. Характеристика стелі: матеріал перекриття, його товщина ___________________________
11. Характеристика підлоги: є не опалювальний підвал, опалювальний підвал, 1-й поверх без
підвалу, не 1-й поверх (потрібне підкреслити)
- матеріал перекриття ____________________________________________________________
- покриття для підлоги ____________________________________________________________
12. Потрібен частковий чи загальний обігрів будівлі (потрібне підкреслити); при
частковому обігріві позначте на плані опалювальні приміщення.
13. Тариф на електроенергію у Вашому регіоні, грн./кВт•год __________________________
14. Чи існує система опалення зараз: водяне, парове, пічне. (потрібне підкреслити)
- інше ___________________________________________________________________________
15. Чи збираєтеся Ви залишити існуючу систему опалення або демонтувати її ______________
16. Контактна інформація:
- місто: __________________________________________________________________________
- район: _________________________________________________________________________
- область: _______________________________________________________________________
- телефон: _______________________________________________________________________
- e-mail: _________________________________________________________________________
- контактна особа: ________________________________________________________________
Підпис клієнта _________________________ Дата «______» ___________________ 20_____ р.

З найкращими побажаннями
ТзОВ «ДЕСА СЕРВІС», м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 99, www.teploline.com.ua, info@desa.net.ua

План приміщення
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