
VYKUROVANIE

Systém vykurovania je navrhnutý ako prepo-
jnie viacerých technlógií. Jedným zo zdrojov 
tepla ja tepelné čerpadlo vzduch -voda, ktoré 
odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzdu-
chu a získané teplo využíva na horev vody v 
vykurovacom systéme a do zásobníka teplej 
vody. Systém je doplnený o solárne kolek-
tory na zelenej extenzívnej streche domu.  V 
zimných obdobiach je pre zaistenie 100% 
tepelnej pohody Systém doplnený o trombeho 
stenu. Tá je zložená z dvoch častí predsadenej  
sklnenej steny a čiernej akumulačnej steny. 
Čierna farba pohltí svetlo a vzniknuté tep-
lo sa v nej akumuluje. Nahriaty vzduch tak 
prirodzene cirkuluje do miestností.

KONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU

Nosná konštrukcia domu je riešená panelovým 
systémom z kríženého lepeného dreva CLT 
(cross laminated timber). Zateplnie je zvolené 
drevovláknitými doskami. Vonkajší fasádny 
drevený obklad je kotvený na late, ktoré vytvára-
jú prevetrávanú medzeru.

POLOHA A ORIENTÁCIA  DOMU

Pasivny rodinný dom je navrhnutý pre mesto 
Poprad na území Slovenskej republiky.  Jedná sa 
o severnú časť Slovenska a teda je náročnejšia 
na vykurovanie.
Dom je navhrnutý ako dvojpodlažný objekt s 
plochými strechami. Delí sa na časť obytnú 
(1.NP)  a oddychovú zónu (2.NP) . Vstup do ob-
jektu je orientovaný do ulice zo severnej strany 
pozemku. Na juh je orientovaná centrálna časť 
domu - obývacia izba s kuchňou a wellnes, ktoré 
nadväzuje na vonkajší bazén. Oddychové miest-
nosti welness sú  prihrievané trombeho stenou 
južnej fasáde domu. Okna sú navrhnuté z tro-
jskla so zapustenými žalúziami , ktoré chránia 
obtné miestnosti proti prehrievaniue. Zatienenie 
je tiež zaistené presahom strechy nad obytnou 
časťou v 1NP.
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VETRANIE

Rodinný dom je vetraný riadeným systémom 
rekuperácie. Základom je rekuperačná jednot-
ka umiestená v podhľade technicej miestnosti 
v 1NP. Z vonkajšieho prostredia nasáva čistý 
vzduch, ktorý je v protipríde ohrievaný teplým 
odpadným vzduchom z WC, kúpelní a šatníku 
vo výmeníku, bez toho aby sa zmiešali. Využí-
vame tak 80 -95% odpadného vzduchu.

ELEKTRICKÁ ENERGIA 

Na streche rodinného domu je navrhnutý 
hybridný fotovoltaický systém. Vyrobená ele-
krická energia je využívaná v v rodinnom dome. 
V  prípade vzniku prebytkov sa energia ukladá 
do batérie, ktorá skúži jedna ako zdroj pre 
nabíjanie elektromobilu, pre prihrievanie vody 
v bazéne ale funguje tiež ako záložný zdroj 
elektrickej energie  v prípade výpadku dis-
tribučnej siete.

ODPADNÁ VODA

Dažďová voda je zvedená do akumulačnej 
nádrže a spätne sa využíva pri zavlažovaní 
záhrady. Šedá voda (umývadlá, sprchy) je 
prečisťovaná v koreňovej čističke a odtiaľ sa 
zasakujem do okolitej pôjdy.

VYUŽÍVANIE VODY
Pri objekte sa nachádza  vlastná vrtaná studňa, 
ktorá je zdrojom úžitkovej vody využívanej v 
domácnosti.

PASÍVNY  RODINNÝ DOM

GSEducationalVersion

15 40 60 300 84 10

509

DREVENÝ OBKLAD, 15 mm

VZDUCHOVÁ MEDZERA 40mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA 60 mm, drevovláknitá doska

TEPELNÁ IZOLÁCIA 300 mm, drevovláknitá doska

DREVENÝ NOSNÝ PANEL CLT 84 mm

VNÚTORNÝ POHLEDOVÝ OBKLAD, 10 mm
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