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NIP

Budynek 
przemysłowy             

Dom
mieszkalny     

Działka Inny           

Uwagi (np. numer działki, przeznaczenie budynku)

Zamawiający                                                  Numer zamówienia 

Nr telefonu

MiejscowośćKod pocztowy

E-mail

Azymut 

Ulica i numer budynku / lokalu

[°] 0 °

90 °

180 °

270 °

Arkusz ustaleń montażowych

*
2. Lokalizacja instalacji

1. Moc instalacji
*

Wskazanie pożądanej mocy instalacji fotowoltaicznej

Czy zdjęcie satelitarne jest zgodne ze stanem aktualnym? Tak Nie

* - orientacja połaci dachu do obłożenia modułami 

opółnoc - 0
owschód - 90

opołudniowy  wschód - 135
opołudnie - 180

opołudniowy zachód - 225
ozachód - 270

Uwaga: * pole obowiązkowe (niewypełnienie pola oznaczonego gwiazdką uniemożliwi wykonanie rzetelnej wizualizacji)

Nazwa firmy

Imię i Nazwisko

378-Ania
Tekst maszynowy
*
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3. Pokrycie dachu

5. Budynek/działka

Dachówka            

Dach dwuspadowy
(dwupołaciowy)

Dach
czterospadowy

Dach
jednospadowy

Dach
płaski

1. Wysokość do kalenicy

5. Długość grzbietu 6. Kąt pochylenia dachu

2. Wysokość  do okapu 3. Długość dachu 4. Długość krawędzi dachu

Krokwie          Drewno:         

Blacha falista

Pełne deskowanie

Beton Inne

Blachodachówka

Łaty

Stal

Papa /gont bitumiczny Blacha     n  a   rąbek

4. Konstrukcja dachu

Materiał

[m]

[m] [°]

[m] [m] [m]

7. Szerokość budynku

[m]

8.Powierzchnia użytkowa

[m²]

Dach wielospadowy
(w celu popranego zaprojektowania instalacji wymagane są wymiary budynku z projektu architektonicznego)

Blacha trapezowa

Uwagi (np. wymiary dachówki, odległość między krokwiami / łatami, producent i model pokrycia dachowego, itp.)

*

*

*

Inne:        

Uwaga: * pole obowiązkowe (niewypełnienie pola oznaczonego gwiazdką uniemożliwi wykonanie rzetelnej wizualizacji)
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1-fazowa

Uziemienie

Tak3-fazowa Nie

Zewnątrz

Moc umowna (przyłączeniowa)Profil zużycia energii elektrycznej

Roczne zużycie

Instalacja elektryczna w budynku Obecność instalacji odgromowej

[kW]

[kWh]

12:00   18:00   00:00   

6. Inwerter

Sugerowane miejsce montażu     

Wewnątrz

Opis lokalizacji (strych, kotłownia, itp.)

[kW]

[kW]

[kW]

! Dla przedsiębiorców ! Należy określić minimalną, średnią i maksymalną moc pobieraną

wpisując ją w pola obok wykresu oraz nakreślić profil zapotrzebowania w okresie letnim.

Niskie napięcie        Średnie napięcie

Obecne przyłączenie do sieci

Brak

Zdjęcia      Rzut dachu

UWAGA - w przypadku wystąpienia lukarn, kominów, okien i innych przeszkód na połaci dachowej, 

należy załączyć rzut dachu ze zwymiarowanym elementami oraz zdjęcia połaci i okolicy.

Do wysłanej dokumentacji załączam:

- Zdjęcia powinny obejmować połać do obłożenia (obowiązkowo) oraz najbliższą okolicę (drzewa lub inne budynki mogące 

   powodować zacienienie modułów). 

- Brak zdjęć najbliższej okolicy będzie traktowane jako informacja o braku obiektów mogących powodować dodatkowe zacienienie.

- Rzut dachu powinien uwzględniać wszystkie elementy znajdujące się na nim. Najlepszym rozwiązaniem będzie zweryfikowany  

  (zgodny ze stanem rzeczywistym) rysunek techniczny z projektu budowlanego. W razie braku jakiejkolwiek dokumentacji 

  technicznej budynku można załączyć wykonany własnoręcznie rysunek połaci z naniesionymi wymiarami.

Uwaga: * pole obowiązkowe (niewypełnienie pola oznaczonego gwiazdką uniemożliwi wykonanie rzetelnej wizualizacji)
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378-Ania
Tekst maszynowy

378-Ania
Tekst maszynowy
Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 ul. Słowackiego 33.2) jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z  pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony danych osobowych, pisząc na adres odo@hewalex.pl, adres korespondencyjny Administratora lub osobiście w siedzibie firmy;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ofertowania, zawarcia i wykonania umowy w ramach niezbędnych czynności na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO przez okres 5-ciu lat od daty zakończenia rozliczenia rocznego;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w celu realizacji umowy w tym firmy kurierskie, instalatorskie, windykacyjne, dostawcy usług IT;5) podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa podatkowego jest obowiązkowe.6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji  w tym w formie profilowania.
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