Załącznik do umowy kompleksowej dostarczania ciepła

ZLECENIE NA DOSTAWĘ CIEPŁA
Dane Kupującego:
Nazwa Kupującego:

Adres Kupującego:
Niniejsze zlecenie stanowi załącznik
do umowy kompleksowej dostarczania ciepła nr ……………….. z dnia ……………………. roku.
Informacje dotyczące obiektu:
Adres obiektu:

Grupa taryfowa:
Zamówiona moc
cieplna [kW]

Rodzaj parametru:

Powierzchnia
pomieszczeń
[m2]

Kubatura
pomieszczeń
[m3]

Termin rozpoczęcia dostawy ciepła:

Ilość mieszkań
[szt]

Ilość
mieszkańców
[os.]

Wysokość
budynku
[m]

- ogrzewanie i wentylacja
- ciepła woda użytkowa
Parametry techniczne dotyczące instalacji centralnego ogrzewania.
Źródło zasilania
Grupowy węzeł cieplny*
Kotłownia Gazowa*
Indywidualny węzeł cieplny, będący własnością kupującego*.
Indywidualny węzeł cieplny, będący własnością sprzedawcy*
Sieć wysokoparametrowa*
Liczba punktów pomiarowych
Przepływ po stronie wysokiego parametru
[m3/h](***)
Przepływ po stronie niskiego parametru
[m3/h)
Wymagane ciśnienie dysp. instal. wewn. [kPa]
Wymagane ciśnienie dysp. po stronie WP [kPa]
(***)
Obliczen. temp. zasilania i powrotu NP.
[oC]
Obliczen. temp. zasilania i powrotu WP.
(***)
Pojemność zładu

[oC]
[m3]

Układ pomiarowy i regulacyjny

Zabudowany *
Niezabudowany*

Zabudowany *
Niezabudowany *

Zabudowany *
Niezabudowany *

Zabudowany *
Niezabudowany *

Opór hydr. układu pomiarowego i regul. [kPa]
Zabudowane *
Zabudowane *
Zabudowane *
Zabudowane *
Niezabudowane *
Niezabudowane *
Niezabudowane *
Niezabudowane *
Rozliczanie wg licznika
Zabudowanego w budynku *
Zabudowanego w grupowym węźle cieplnym*
Ilość kolumn wypełnionych zależy od ilości punktów pomiarowych.
Granicą eksploatacji i dostawy energii cieplnej są:
Parametry dotyczące ciepłej wody użytkowej
- zawory odcinające za stacją wymienników ciepła (SWC) przed rozdzielaczami*
- pierwsze zawory odcinające w budynku*
Źródło zasilania
Grupowy węzeł cieplny*
- dla CWU pierwsze zawory na wyjściu z wymiennika *
Kotłownia gazowa*Indywidualny
- dla CO pierwsze zawory za licznikiem ciepła.
węzeł cieplny* Sieć
Miejsce montażu układu pomiarowo rozliczeniowego:
wysokoparametrowa*
- rurociąg za zaworami odcinającymi w budynku *
Sposób
Jednostopniowy wymiennik
przygotowania
ciepła*Kocioł gazowy
ciepłej wody
dwufunkcyjny*Priorytet ciepła
woda*
Zawory termostatyczne na instalacji

(***) – NIE WYPEŁNIAĆ ! - jeżeli obiekt jest zasilany z grupowego węzła cieplnego
(*) – niewłaściwe skreślić

Kupujący:

Sprzedawca:

Dane na zleceniu przetwarzane są przez Spółkę Ciepłowniczo – Energetyczną Jaworzno III sp. z o. o. w Jaworznie w celu realizacji zlecenia.
Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw osób znajdują się w Regulaminie ochrony danych osobowych
dostępnym na stronie: www.sce.jaworzno.pl/rodo/
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