Опитувальний лист для проектування
і виготовлення комплексу КТМБ
1 Загальні дані про замовника
Замовник __________________________________________________________
назва юридичної особи

місто ___________________________ ,область __________________________
Відповідальна особа_________________________________________________
П. І. Б

телефон робочий ________________ ,телефон мобільний ________________ ,
електронна адреса ________________________________ .
2 Тип будівництва (підкреслити):

нове

3 Яка система опалення (підкреслити)?

реконструкція діючої
відкрита

закрита

4 Який комплекс, попередньо, найбільш підходить за потужністю (підкреслити)?
КТМБ 0,192
КТМБ 0,34
КТМБ 0,6
КТМБ 1,2
Яка кількість котлів є найбільш оптимальною (підкреслити)?
один
два
три
чотири _______________________
інше

Якому виробнику котлів віддаєте перевагу ________________________________
назва виробника

5 Яка потужність необхідна для опалення, кВт/год.? _______________________
максимальна ___________________ , середня ______________________ .
Яка розрахункова продуктивність на рік, Гкал? _____________________
Чи потрібно ГВП, якщо так, то якої продуктивності (підкреслити)?
л/хв. ________________ ,

так

ні

м3/год. _________________ .

Який тиск на вході в КТМБ в контурі ГВП (підкреслити)? до 2

до 4

до 6

6 Вид використовуваного палива ___________________ , ___________________ .
Основне

Тип завантаження котлів (підкреслити)?

ручний

Резервне

автоматичний

Чи потрібен окремо котел для резервного палива _________________ .

7 Яка відстань від місця встановлення КТМБ до найближчої будівлі, яка
опалюється: до 10 м ,
до 25 м ,
до 50 м ,
до 100 м .
Яка відстань від місця встановлення КТМБ до найдальшої будівлі, яка
опалюється: до 10 м ,
до 25 м ,
до 50 м ,
до 100 м .
Характеристика будівлі: кількість поверхів ____________________ ,
площа одного поверху _________________ .
Чи є місце для зберігання твердого палива (підкреслити)?

так

ні

Чи потрібне місце для оператора в КТМБ (підкреслити)?

так

ні

Чи потрібне виведення даних про котельну на
диспетчерський пункт (підкреслити)?

так

8 Чи потрібне додаткове обладнання:
- погодозалежний контролер (підкреслити)?

ні

так

ні

- облік виробленого тепла (тепловий лічильник) (підкреслити)?
- облік використаної води в контурі ГВП (підкреслити)?

так

- облік спожитого газу для газових котлів (підкреслити)?
9 Чи включати в вартість КТМБ:
- димову трубу (підкреслити)?

так

так

ні
ні

так

ні

ні

- монтажні елементи димової труби (підкреслити)?
- доставку до місця встановлення (підкреслити)?

так
так

ні
ні

- монтаж і під’єднання до діючої системи опалення (підкреслити)?
- пуско-налагоджувальні роботи та
оформлення експлуатаційної документації (підкреслити)?

так

так

ні
ні

