
Formulář pro průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Název akce:

Podklady potřebné k vypracování:

→ Projektová dokumentace stavební části:

 - půdorysy jednotlivých podlaží,

 - řez objektem,

 - pohledy s vyznačenou orientací světových stran,

 - jiné související výkresy s objektem (detaily, jiné výkresy),

 - technická zpráva, skladby konstrukcí (materiály a tloušťky).

→ Projektová dokumentace vytápění (není nezbytné),

→ Fotografie objektu ze všech stran

→ Vyplněný formulář (viz další list).

Identifikační údaje o vlastníkovi (stavebníkovi):

Název fyz.nebo práv. osoby:

Ulice / číslo parcely

Čp. / Č. or. / katastrální území:

PSČ:

Obec:

Kontakt:

Jméno a příjmení

tel.:

e-mail:

Jiná poznámka:

Autor: Ing. Pavel Gergela e-mail.: projekt@tzb-energie.cztel.: +420 731 323 005

Pozn: V případě neúplné či chybějící projektové dokumentace lze zaslat ruční náčrtek domu

s vyznačením rozměrů stěn (venkovních), výšky stropu, výšky a šířky oken. 



Formulář pro průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Popis objektu

Rok výstavby objektu:

Typ budovy:  rodinný dům bytový dům jiný:

Počet podlaží:

Suterén: nepodsklepený podsklepený částečně podsklepený

Rok rekonstrukce objektu:

Rozsah rekonstrukce objektu celková částečná
výměna oken
zateplení

Materiál stěn: cihla panel porotherm ytong
tvárnice europanel železobeton kámen
smíšené dřevostavba jiný:

tloušťka zdi:  mm

Zateplení obvodové stěny: není celkové částečné
tloušťka zateplení:  mm polystyren vata/vlna

Okna: původní plastová eurookna

rok výměny oken:
Zasklení: dvojskla trojskla zdvojená okna

Zateplení střechy: materiál: tloušťka zateplení: mm

Umístění domu: samostatně stojící řadový

Technická zařízení budov
Typ zdroje: elektrokotel plynový kotel plyn. kondenzační kotel

kotel na dřevo tepelné čerpadlo přímotopy / infra panely
centrální zásobování teplem (CZT) kotel na biomasu / pelety

krb / krbová kamna jiný:

Palivo: elektrická energie zemní plyn CZT
peletky štěpky LTO
nafta koks černé uhlí
propan - butan černé uhlí hnědé uhlí

Regulace zdroje tepla: pokojový termostat ekvitermní regulace

Typ / výkon zdroje tepla: název: výkon zdroje v kW:

Akumulační nádrž pro vytápění: ano ne

objem: litrů

Otopná tělesa: článková desková konvektory
podlahové topení jiná:

Regulace otopných těles: termostatické hlavice kohouty ne
jiná:

Příprava TV: elek. bojler elektrický průtokový ohřev
ohřev v zásobníku zemním plynem průtokový ohřev na zemní plyn

Objem zásobníku TV: litrů

Výkon zdroje ohřevu TV: kW

Solární podpora ohřevu TV a přitápění: příprava TV přitápění
Cirkulace TV ano ne
Vzduchotechnická jednotka ano ne

rekuperace: ano ne
Fotovoltaické panely ano ne
Autor: Ing. Pavel Gergela tel.: +420 731 323 005 e-mail.: projekt@tzb-energie.cz


