KARTA INFORMACYJNA PRODUCENTA
POMP CIEPŁA
DANE PRODUCENTA / GENERALNEGO DYSTRYBUTORA
Nazwa
Adres
Osoba kontaktowa
Telefon
E-mail
Nazwa producenta

Faks
Strona www
Kraj produkcji

(wypełnia tylko dystrybutor)

(wypełnia tylko dystrybutor)

Strona www
producenta

DANE DOTYCZĄCE POMPY CIEPŁA
Moc grzewcza
Czynnik chłodniczy
Dolne źródło
Zakres temperatury
a. dolnego źródła ciepła
b. górnego źródła ciepła
Moc zużywana
Funkcje

Opis pompy

1. Kartę wypełnia producent lub generalny dystrybutor na Polskę.
2. Należy podać informacje wyłącznie o pompach ciepła aktualnie dostępnych na
polskim rynku.
3. Każdy producent/generalny dystrybutor może wypełnić kilka kart – po jednej karcie
dla danego typu pompy.
4. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej
www.biomasa.org.

„Producent/generalny dystrybutor ponosi odpowiedzialność za informacje zamieszczone w niniejszej Karcie
oraz wyraża zgodę na ich opublikowanie na stronie www.biomasa.org.”
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KARTA INFORMACYJNA PRODUCENTA
POMP CIEPŁA
Wyjaśnienia do tabeli
1. DANE PRODUCENTA/GENERALNEGO DYSTRYBUTORA:
a. Należy wpisać dane producenta lub dane generalnego dystrybutora
zajmującego się sprzedażą pomp ciepła w Polsce.
b. W przypadku generalnego dystrybutora na Polskę należy również podać nazwę
producenta, stronę www producenta oraz kraj produkcji pompy.
2. DANE POMPY:
a. Moc grzewcza – w tej pozycji należy wpisać wszystkie wartości mocy
grzewczych dostępnych na polskim rynku (np. 12; 13; 17 kW; etc.), a nie
przedziały mocy.
b. Czynnik chłodniczy – np. węglowodory, fluorowęglowodory, dwutlenek
węgla etc.
c. Dolne źródło – woda powierzchniowa/podziemna, grunt, powietrze, ścieki.
d. Zakres temperatury – w tej pozycji należy wpisać zakres stosowania pompy
ciepła dla dolnego (a.) i górnego źródła ciepła (b.).
e. Moc zużywana (kW) – wartość mocy zużywanej przez urządzenie.
f. Funkcje – np. centralne ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie wody
użytkowej CWU.
g. Opis pompy - krótka informacja, maksymalnie 1500 znaków (bez spacji),
najlepiej w formie wypunktowania (np. informacje o automatyce, kosztach
eksploatacyjnych, współczynniku wydajności; etc.).
3. LOGO FIRMY:
Logo firmy należy przesłać w formie oddzielnego pliku w formacie JPG.
Wypełniony elektronicznie formularz oraz logo prosimy przesłać na adres:
administrator@biomasa.org.

„Producent/generalny dystrybutor ponosi odpowiedzialność za informacje zamieszczone w niniejszej Karcie
oraz wyraża zgodę na ich opublikowanie na stronie www.biomasa.org.”
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