Aanvraagformulier warmtepomp
Projectgegevens
Nieuwbouw

Woonhuis

Renovatie

Utiliteit

Aantal personen in huishouding:			

personen

Afgiftesysteem
Vloerverwarming

Convectoren

Warmtepompvermogen
Warmteverliesberekening

Ja

(vermogen opgeven voor berekening)

kW

(Indien de warmteverliesberekening ontbreekt, kan de prijsopgaaf puur als indicatie gezien worden.
Nacalculatie op basis van een warmteverliesberekening is in dit geval noodzakelijk.)
Monovalente installatie

Koelvermogen

kW

Bivalente installatie

Koelvermogen

kW

Warmtepompfuncties
Verwarming (CV)
Koeling
Tapwaterbereiding in combinatie met zonnecollectoren

Tapwaterbereiding
Zwembadverwarming
Warmtepomptype alpha innotec
Alterra (PRO)

Alira (LWA / LWAV)

WZS / WZSV

Split

SWC / SW / SWCV

LWA lucht/water (buitenopstelling)

SWP

LWD lucht/water (binnen- / buitenopstelling, duaal)

Divers
LLB lucht/lucht
BWP warmtapwater warmtepomp

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsbank te Arnhem onder
nummer 99/16, van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
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Warmtepomp tapwatervoorraadvaten / buffervaten
Tapwatervoorziening WWS

200 l

300 l

400 l

500 l

Tapwatervoorziening SWWS (i.c. met Solar)

400 l

500 l

800 l

1000 l

Buffervat TPS(K) voor hydraulische scheiding

200 l

500 l

Anders:

Multi Functioneel Buffervat MFS

600 l

800 l

1000 l

Bij gedeeltelijke naregeling en volledige vloerverwarming is een buffervat niet noodzakelijk.
Bij 100% naregeling is een buffervat noodzakelijk.
Bij toepassing van convectoren kan een buffervat benodigd zijn, dit is afhankelijk van fabricaat en implementatie van de convectoren in de installatie.

Warmtepomp voor zwembadtoepassingen (TSA op laagtemperatuur max. 35 °C selecteren)
Benodigd vermogen
kW
Indien het vermogen niet bekend is, dan dient u onderstaande gegevens in te vullen.
Er zal dan een idicatie van het vermogen gegeven worden
Oppervlakte:

m²

Inhoud:

Binnenbad

Buitenbad

Afdekking

Watertemperatuur

°C

Binnentemperatuur

°C

m³
Ja

Nee

Bronaanvraag
Open bron
Gesloten bron bodemwarmtewisselaar (VBWW)
Anders:
Vermelding van adresgegevens van het project is absoluut noodzakelijk voor het opgeven van de VBWW / open bron.
Adres
Postcode
Woonplaats
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