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Pasivní solární systém

Vytápění

Okna na jižní straně domu umožňují
domu pasivně vytápět v zimním období
a chladit dům v letním. Protože teplo
přirozeně stoupá, když se dům v létě
zahřeje, teplo přirozeně opustí dům
prostřednictvím vyšších oken.
Zároveň je možné podélné provětrávání
všech obytných místností.
Nucené větrání zajišťuje centrální
rekuperační jednotka umístěná v
technické místnosti.

Jako zdroj energie bude použito
tepelného
čerpadla
typu
země/
voda
na principu , které bude
získávat energii z horizontálního
zemního plošného kolektoru o ploše
cca 120m2, po objektu bude teplo
distribuováno systémem podlahového
vytápění.

Konstrukce
Hlavním konstrukčním materiálem je
dřevo. Jedná se o rámový systém.
Obvodová stěna je navržena jako
provětrávána
fasáda
s
svisle
orientovaným modřínovým prkenným
obkladem.
V
interiéru
tvoří
pohledová vrstvu buková překližka.
Těsně uzavřená, dobře izolovaná
obálka
je
nejdůležitějším
požadavkem při vytváření pohodlného
a energeticky účinného domu.

Aktivní solární systém
Jižně orientovaná střecha bude mít
fotovoltaické a fototermické panely.
Solární fotovoltaické panely o ploše
domácnosti vyrábět
20m2, pomohou
elektřinu a fototermické panely o
ploše 10m2 budou zajišťovat ohřev
vody.
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Hospodaření s vodou
Šikmé
střechy
svádějí
dešťovou
doprostřed objektu, následně je přes
vodní kanál odvedena do okrasného
jezírka.
Šedivá voda z domácnosti je také
odváděna přes kořenovou čističku ve
formě vodního kanálu do okrasného
jezírka, za předpokladu používání
biologických mycích prostředků.
Severně
orientovaná
střecha
je
řešena
jako
zelená
extenzivní
a
má
tedy
retenční
schopnost.
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Vegetace
Navržená vegetace využívá principů
pasivního chlazení a zároveň je také
součástí systému filtrace šedých vod.
V návaznosti na kuchyň je umístěn
skleník. Biologický odpad bude
kompostován a poté použit jako
hnojivo pro skleník a zahradu.
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