
sports & new energy solutions

Obje:  Otel             ***            ****            *****      Tatil oteli          Business oteli 

Apartmanlar/Bungalovlar           ***            ****           *****

Ülke: 

Adres: 

Telefon/Faks: 

E-posta:

Müdür: 

Oda/Yatak sayısı:   

Sezon:   den   e kadar

Doluluk % olarak: Geceleme sayısı/Yıl: 

Toplam su tüketimi:         Litre/Yıl Sıcak su tüketimi:         Litre/Yıl

Sıcak su temini için enerji masrafları:    AVRO/yıl

Fosil enerji taşıyıcıları:   Yakıt /Mazot, tüketim toplam:             Litre/Yıl   Masraf/Litre    €

Gaz, Tüketim toplam: m³/Yıl               Masraf/m3    €

Teknik:

Isıtma tesisatınızın güncel gücü nedir?             kW

Isı akümülatörünün güncel büyüklüğü nedir?       Litre

Güncel olarak yenilenebilir enerji ya da etkin enerji teknikleri kullanılıyor mu? 

Evet ise, hangileri?          Fotovoltaik          Güneş termik          Kojenerasyon          diğer 

Otel havuzları:

Dış havuzlar:  Havuz-No./hacim   1               m²     2              m²     3               m²

Hangi havuzlar şimdiden fosil yakıt maddeleri ile ısıtılmaktadır?    1      2      3

Hangi dönemde? den                          e kadar             Enerji masrafla:

Hangi havuzlar güneş enerjisiyle ısıtılacaktır?    1     2     3   Havuz alan toplamı: m²

Havuz suyu hangi dereceye kadar güneş enerjili ısıtılmalıdır? °C

Kapalı yüzme havuzu:                 m²   güneş enerjili ısıtılmalı mıdır?           evet            hayır 

istenen sıcaklık:           °C

Mümkün gerçekleştirme tarihi:

Açıklama:

Obje verileri Solarthermie2

Yer, Tarih:  
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