SCHÉMATICKÉ PŮDORYSY

ORIENTACE NA POZEMKU

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ, CHLAZENÍ

HOSPODAŘENÍ S VODOU

Objekt je vytápěn primárně pomocí tepelného čerpadla země - voda (60%), s vrtem umístěným v zahradě,
za použití podlahového topení a zároveň s funkcí země
- vzduch (vzduch přiváděn přes zemní výměník tepla),
kdy je teplý vzduch (40%) vháněn do místnosti pomocí
VZT vedeným ve stropě s otvory.

Voda je do domu přivedena z veřejného vodovodu do
akumulační nádrže. Dále je rozdělena na dvě větve.
Jedna funguje jako distribuce studené vody a druhá
přivádí vodu do elektrického ohřívače, odkud je poté
do objektu distribuována voda teplá.

Dešťová voda je odvedena do sběrné nádrže, odkud
Zároveň se ve stropě nachází ovory pro chlazení, které může být čerpána pro zálivku, a napojena na filtraci,
je zajištěno reverzním chodem tepelného čerpadla.
odkud je poté vedena vyčištěná voda pro užívání do
objektu.
Odpadní teplo a zbytkový vzduch je odveden nad střechu.

pasivní skladba střechy

OHŘEV TEPLÉ VODY A ELEKTRICKÁ ENERGIE
SCHÉMATICKÝ ŘEZ

Ohřev teplé vody v objektu je zajištěn akumulační nádrží, která je napojena na fotovoltaické panely doplněné o
domácí větrnou elektrárnu. Obě příslišenství zároveň slouží jako zdroj elektrické energie.
Panely jsou umístěné na jihozápadní straně střechy s ideálním sklonem 35°. Vrtule domácí elektrárny je umístěna
ve směru převládajících větrů.

TVAR DOMU A ORIENTACE

pasivní skladba stěny

Dům je navržen dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím.
Střecha je sedlová.
Orientace na pozemku je dána jak stavební čárou, tak návrhem
místností. Vchod je navržen na sverovýchodní straně. Obytné
místnosti jsou převážně orientovány na jih a jihozápad.
Okna na osluněných stranách jsou chráněny venkovními stínícím
žaluziemi.

KONSTRUKCE

pasivní skladba podlahy

Objekt je navržen ze systému Porotherm s vnějším zateplením.
Skladby odpovídají pasivním požadavkům na budovy. Krov je dřevěný, krytina keramická.
Vnější povrchová úprava je řešena bílou omítkou, která skvěle
odráží sluneční záření. Otvory objektu jsou vyplněny hliníkovými
okny s izolačním trojsklem.
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