
 KOHDEKARTOITUSLOMAKE
 AURINKOLÄMPÖRATKAISUT  
 KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEKSI

 Pvm.______________

Asiakastiedot 
Nimi Postiosoite (laskutusosoite)

Postinumero ja kaupunki Puhelinnumero

Sähköpostiosoite Muut tiedot

Toimitusosoite (asennuspaikan osoite), mikäli eri kuin laskutusosoite

Kattoon ja asennukseen liittyvät tiedot
Asennustapa 

 Asennetaan vanhan katteen päälle
 Asennetaan kattoremontin yhteydessä 
 Asennetaan uudiskohteena uuden katon kanssa
 Ruukki Classic® solar -lämpökatto, asennetaan  

 Classic-vesikaton yhteydessä

Vesikaton tyyppi ja malli
 Teräskatto, tiilikuvioinen 
 Teräskatto, konesauma
 Teräskatto, poimulevy (suoraurainen) 
 Bitumikatto
 Tiilikatto 
 Muu, mikä?   ______________________

 Kattomalli, tuotemerkki ja väri: ___________________

Lappeiden suuntaus, koko, ja kaltevuus Kattorakenteet
 Vesikate on puisten ruoteiden päällä 
 Vesikate on umpilaudoituksen päällä
 Vesikate on vanhan katteen päällä

 Etelä-Pohjoinen
 Itä-Länsi
 Koillinen – Lounas 
 Luode – Kaakko   

 Kaltevuus:  _____ º
 Varmistuttu vapaasta tilasta lämpökeräimiä varten  

(esteetön auringonpaiste, katon läpiviennit, ym. tarkistettu)

Käyttöveden kulutus
Asukkaiden lukumäärä

 1
 2
 3
 4
 5 tai enemmän, kuinka monta?  ____________

Lämpimän veden (50º) päivittäinen kulutus henkilö kohden
 25 litraa (matala kulutus)
 50 litraa (keskimääräinen kulutus) 
 75 litraa (korkea kulutus)
 100 litraa (erittäin korkea kulutus)

Lämmönsiirtoputken reitti katolta tekniseen tilaan
Kulku vesikaton alapuoliseen tilaan

 Ei kulkureittiä yläpohjaan
 Kyllä, kattoluukun tai vastaavan kautta
 Kyllä, pääsy yläpohjaan sisätilojen kautta
 Kyllä, kuinka? _______________________________

Reitti katolta tekniseen tilaan
 Ei vapaata reittiä
 Kyllä, savupiipun vapaan hormin kautta 
 Kyllä, erillistä kanavaa pitkin
 Kyllä, kuinka?  _______________________________

 Matka lämpökeräimiltä tekniseen tilaan: ____________ m

Tekninen tila ja tiedot lämminvesivaraajasta
Nykytilanne 

 Lämminvesivaraaja on jo olemassa  
 Ei lämminvesivaraajaa

 Koko_____________litraa
 Malli/valmistaja  ____________
 Vuosimalli __________________

Nykyisen lämminvesivaraajan soveltuvuus aurinkolämmölle
 Kyllä, lämminvesivaraajasta löytyy vapaa lämmönvaihdin  

 (aurinkokierukka) aurinkolämpöä varten
 Ei, nykyisestä varaajasta ei löydy paikkaa aurinkolämmölle

Mitä lämmönlähteitä nykyiseen lämminvesivaraajaan on liitetty Teknisen tilan kokotiedot lämminvesivaraajan kannalta
Oven leveys ja korkeus _______  m x m
Vapaata lattiatilaa vesivaraajalle _______ m²
Huonekorkeus _______  m

 Sähkövastus
 Sähkökattila
 Öljykattila
 Maakaasukattila

 Maalämpöpumppu
 Ilmalämpöpumppu 
 Vesitakka tai vastaava
 Muu, mikä?  __________

______________________

Lisätietoja kohteesta

P

E

Lisätietoja puhelimitse kattotuotteiden asiakaspalvelusta: 
Eteläinen Suomi 020 592 7777
Pohjoinen Suomi 020 592 7778

Ruukki Construction Oy
Suolakivenkatu 1, 00811 Helsinki
Puh. 020 5911

Palautus ensisijaisesti asiaanne hoitavalle myyjälle tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen aurinkolampo@ruukki.com
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