
Nimi    

Osoite    

Puhelin   Sähköposti  

Haluan tarjouksen mieluiten    Lisätietoja voi tiedustella

�  postitse    �  sähköpostitse    �  puhelimitse    �  sähköpostitse

Talon tekniset tiedot:

Rakennusvuosi     Onko kyseessä uudiskohde?    �  Kyllä    �  Ei

Kerroksien määrä    Keskimääräinen sisäkorkeus m   

Lämmin lattiapinta-ala m2   Puolilämmin lattiapinta-ala m2   

Kerrosala (sis. puolilämpimät tilat) m2    

Teknisen tilan koko m2   Päävirtasulakkeiden koko A   

Onko kohteessa lämpimän käyttöveden kiertojärjestelmää?    �  Kyllä    �  Ei

   

Mahdollinen uima-allas, poreamme, kylpyamme tms.    

   

Kohteen nykyinen lämpöenergian kulutus:

Öljyä litraa/v    

Halkoja pino-m3/v    Halkoja kiinto-m3/v    

Päiväsähköä kWh/v   

Yösähköä kWh/v    (Yösähkön osuus erikseen, jos kohteessa on yösähköliittymä)

Asukasluku     Energiatiedot ovat vuodelta    ja aikaväliltä  

Kohteen nykyinen lämmönjakojärjestelmä:

�  Lattialämmitys   Menoveden maksimilämpötila °C   

�  Patterilämmitysverkko  Menoveden maksimilämpötila °C   

    Paluuveden maksimilämpötila °C   

Kohteen nykyinen lämmöntuottojärjestelmä    

Lämmityskattilan teho ja tyyppi (pelkkä sähkö/öljy/puu+öljy tms.)  

   

   

Lämmityskattilan ikä     Öljypolttimen ikä    

Jos maalämpöjärjestelmään kytketään olemassa oleva varaaja:

Tilavuus litraa      Käyttövesikierukka    �  On    �  Ei

Sähkövastuksia varaajassa (kpl, teho)       

TARJOUSPYYNTÖ Maalämpöjärjestelmä



�  Haluan tarjouksen vanhan järjestelmän purkutyöstä (seuraavat laitteet; ilmoita onko kohteessa mahdollisesti 

asbestipurkua)    

   

   

   

   

�  Haluan tarjouksen avaimet käteen -urakkapakettina (yleensä vain saneerauskohteet)

�  Haluan tarjouksen urakkapakettina, POISLUKIEN sähkötyöt, käyttövesikytkennät ja laitteiden kuljetus paikalleen 

(yleensä vain uudiskohteet)

Yleiset maalämpöjärjestelmän valintaa koskevat kysymykset:

Maalämpöpumpun (ja mahdollisen erillisvaraajan) sijoituspaikka    �  Kuva liitteenä

   

   

Järjestelmän lämmönkeruuputkisto voidaan sijoittaa:

�  Pinta-asennuksena maahan, tonttikoko m2   Maalaji  

�  Porakaivoon, kallion etäisyys m  

�  Vesistöön, etäisyys päärakennuksesta m  

Haluan maalämpöjärjestelmän    �  täystehomitoituksella    �  optimaalisella osatehomitoituksella

Muuta huomioitavaa kohteessa, lisätietoja:
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