PASIVNÍ DŮM
HAVLÍČKŮV BROD
SITUACE
Přípojky:
Voda
Elektřina
Kanalizace
Dešťová voda
- akumulace na pozemku
- podzemní akumulační
nádrž - objem 4 m3
- bezpečnostní přepad vsak (trativody)
- napojení na zavlažovací
hadici a splachování WC
- připojení na vodovodní řad
k případnému dopouštění
vody za suchého období
S

Výroba elektřiny:
- Fotovoltaické panely
- výkon panelu 300 Wp
- rozměry 1650 x 995 mm
- plocha 1,64 m2
- sklon 45°
- účinnost až 18,5 %
- počet panelů 14 kusů
- celkový výkon 4 200 Wp za rok
- napojení na tepelné čerpadlo

Skladba šikmé střechy dřevostavby:
- falcovaná střešní krytina Lindab
- střešní latě 50/30 mm + kontralatě 40/50 mm
- hydroizolace
- krokve 160/100 + tepelná konopná izolace mezi
krokvemi tl. 160 mm
- tepelná konopná izolace tl. 200 mm
- parozábrana
- ocelové C-profily
- sádrokartonová deska tl. 21 mm

Skladba obvodové stěny dřevostavby:
- silikátová fasádní omítka tl. 2 mm + dřevěný obklad z vodorovných latí
tl.10 mm
- difuzní fólie
- tepelná konopná izolace tl. 150 mm
- OSB desta tl. 20 mm
- nosná kce - dřevěné vertikální sloupky 150 x 50 mm + tepelná konopná
izolace tl. 150 mm
- parozábrana
- dřevěný rošt
- sádrokartonová deska tl. 21 mm

Rámová konstrukce
Havlíčkův Brod - katastrální území Poděbaby
Parcely číslo 146/7, 100
Celková výměra 949 m2

Stínění jižní strany:
- Venkovní žaluzie - lamely typu NEVA Z-90
- odolnost proti větru až 88 km/h

Konopná izolace

Okna:
- Eurookno InWood Klasik ECOTHERM IV 92
- stavební hloubka 92 mm pro tepelně a zvukově izolační vlastnosti
- zasklení trojsklem 4-18-4-18-4 (48 mm)
- Uw= 0,77 W/m2K s odpovídajícím zasklením
- dvě celoobvodová těsnění doplněná o těsnění v rámu

PŮDORYS 1. NP

RJ

Větrání domu:
- potřeba vzduchu 50 m3/os/den
- počet obyvatel 4
- Rekuperační jednotka LG 150 B, A+
- vzduchový výkon 200 m3/h
- nasávání čerstvého vzduchu
- odsávání znečištěného vzduchu
- ohřívač a chladič k úpravě vzduchu
- využití odpadního tepla
- snížení tepelných ztrát a snížení potřeby tepla na vytápění
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Hospodaření s dešťovou vodou:
- řídící jednotka akumulační nádrže
- splachování WC
- připojení na vodovodní řad k případnému dopouštění
vody za suchého období

PŮDORYS 2. NP
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Ohřev TV:
- potřeba teplé vody 50 l/os/den
- počet obyvate 4
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda
- kombinace se zásobníkem teplé vody o objemu 200l

Vytápění domu:
- spotřeba tepelné energie za rok 15 kWh/m2
- plocha domu 110 m2
- tepelná energie celkem 1 650 kWh/rok
- Tepelné čerpadlo vzduch-voda NEORÉ TG, A +++
- režim topení i chlazení
- COP až 4
- topný výkon 5-16 kW
- vysoká teplota výstupní vody 55°
- provoz až do -21°C venkovní teploty
- nižší hlučnost 38-42 dB
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