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   Egyéb

NAPERŐMŰ MŰSZAKI ADATLAP
Köszönjük érdeklődését!
Az adatlap elektronikus módon Adobe Acrobat Reader programmal tölthető ki, de kézzel kitöltött adatlapot is elfogadunk. A kitöltést követően 
az adatlapot a naperomu@vpp.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Társasági adatok

Cégnév:

Cím:

Kapcsolattartó neve:

Telefon:

E-mail:

Projekt adatok

Projekt neve:

A beruházás tervezett kezdési időpontja: 

Tervezett naperőmű névleges teljesítménye: 

Település neve: 

GPS vagy helyrajzi szám:

db 

Belterület                  Külterület Művelésből kivont terület Művelés alatt álló terület
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     Inverter oldalon: kW  Napelem oldalon: kW

               K               DK             D               DNY              NY                ÉNY

Adott helyszínen megvalósítandó projektek száma: 

Terület mérete: m2 Terület kerülete: m

          É                ÉKTerület lejtésének iránya: 

Domborzati viszonyok:

 Sík                Lejtős               Hullámos

Terület ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása:

Áramszolgáltató hálózati csatlakozási szerződés:

       Igen                     Nem Folyamatban

DÉMÁSZ ÉMÁSZ ELMŰ

Hálózati csatlakozás

Áramszolgáltató neve

E-ON ÉDÁSZ E-ON TITÁSZ E-ON DÉDÁSZ
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MEKH – KÁT kvóta megállapítási határozat 

Építési engedély

Termőföld más célú hasznosítási engedély 

Vezetékjogi engedély

Helyszínrajz / Kiosztás

Áramszolgáltatói műszaki-gazdasági tájékoztató a hálózati csatlakozási feltételeiről

Talajtani vizsgálat  

Geotechnikai vizsgálat

Statikai számítás

Közmű térkép 

Egyéb:

Rendelkezésre álló engedélyek és dokumentumok

Jelen adatlap alapján a VPP Energy Zrt. a naperőmű műszaki tartalomra ad árajánlatot. A helyszín specifikus tereprendezésre, a közcélú hálózatra 
való csatlakozás kiépítésére és az egyedi igényekre szabott biztonságtechnikai megoldások kialakítására a helyszínbejárás és személyes egyeztetés 
alapján tudunk árajánlatot adni.
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