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Na střešte objektu jsou 
umištený fotovoltaické 
panely. Sklon 35 ° -45 °. FV 
panely jsou orientovány 
směrem na jih. Při 
slunečných dnech se energie 
ukládá do akumulátoru s 
babatériami.Při nedostatečné 
energii z FV panelů e 
využívána akumulovaná 
energie a nebo energie z 
veřejné sítě. Elektrická 
energie je využívána na chod 
bojleru, pohony a 
elektelektrospotřebiče.

Lorem Ipsum
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Na střeše jsou umístěny 
solární panely, a FV 
panely. Využívání 
elektrické energie z 
fotovoltaických panelů na 
pohon bojleru. Na ohřev 
tepelné vody z bojletu 
použipouživan elektrický kotel. 

Čerstvý vzduch
z exteriéru Odpadný vzduch 

z interiéru

Jedna se o jednopodlažní bytový dům. 
Vstup je orientovaný na zapad a terasa je orientovaná na juh.
Dům řešený použitím 
prefabrikovaných CLT panelů a tepelnou
izolácie uloženou na CLT panely z 
exteriérove strany. Je použitá minerálna 
vavata. Na okná je použité troizolačné sklo 
s hliníkovým rámem a nízkym súčinitelem 
prestupu tepla 0,45 W/mK a s solárnym faktorem 60%. 
Všechny technologie budou umístěny v technické místnosti.
Sklo v zimní zahradě je doplněno zvenku o speciální reexní 
vrstvy, které omezují pronikání tepelných paprsků dovnitř. 
Pokovená vrstva zevnitř brání tepelnému vyzařování 
a tím i únia tím i únikům tepla ze zimní zahrady. Zimní zahrada zajišti
nepřehřívání stavby v letních měcících a nizké tepelné  z
traty v zimních měcících, na střeše zahrady jsou umíštěny 
FV panely, ktere zajištují častečné stínení.

V letě v objektu zajištěno 
přirozene větráni pomoci 
střešních oken.

V objektu je umístěna 
rekuperační jednotka, která 
řídí větrání v celém objektu. 
Odpadní vzduch předává 
své teplo čerstvému 
vzduchu a směřuje ven z 
objektu. Chlazení v lete- do 
objektu je v noci pobjektu je v noci přiváděn 
větší objem dtudeného 
vzduchu a tím si objekt 
bude udržovat 
požadovanou teplotu i přes 
den. Napomohou k tomu i 
stínící prvky.

  VĚTRÁNÍ DEŠTOVÁ VODA

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIJE. OHŘEV TEPLÉ VODYZELENÁ STŘECHA

Zbytková voda, která nebude vstřebana na 
zelené střeše je odvedena do akumulační 
nádrže a následně využívána na zalévání 
zahrady.

Zelená střecha = nový 
plochy zeleně, zlepšení 
mikroklimatu, snižení 
hlučností, podpora 
biodevertiy. 
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