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Technologie vytápění 
a ohřevu vody

Tepelná čerpadla 
(energie ze země a vzduchu)

- Energie ze vzduchu
Tepelné čerpadlo na principu vzduch – vzduch
odebírá teplo/energii z venkovního vzduchu a
ohřívá vzduch uvnitř budovy. Jedná se o nejlevnější
a nejrychlejší variantu. Naproti tomu
neumí ohřívat teplou vodu, je více hlučné a nehodí
se pro větší objekty.
Čerpadlo vzduch – voda je vhodné pro ohřev vody v
topném systému, je rychlé na instalaci
a lze jej využít pro chlazení v letním období.
Trochu jiným typem je pak čerpadlo větrací vzduch
– voda, které odebírá teplo z odpadního
větracího vzduchu. Teplo je pak využito pro ohřev
vzduchu nebo vody. Nevýhodou zůstává
nízký výkon daný množstvím větracího vzduchu.

- Energie ze země
Tepelné čerpadlo země – voda „plošné“, odebírá
teplo pomocí hadic s vodou uložených pod
povrchem pozemku. Velkou výhodou je nízká
spotřeba elektřiny oproti „vzdušným“
čerpadlům. Je ale zapotřebí mít k dispozici velkou
plochu pozemku (až 500 m2).
Posledním typem je tepelné čerpadlo země – voda,
které odebírá teplo prostřednictvím
zemního vrtu. Dle velikosti domu se provádí jeden
nebo více vrtů. Zde je výhodou stabilní
výkon i při extrémních teplotách, nízká spotřeba
elektřiny, bezhlučnost a dlouhá životnost.
Bohužel jsou ale pořizovací náklady významně
vyšší.

- Fotovoltaický ohřev vody
Ohřev vody je často druhým největším „žroutem“
energie v domácnosti (po vytápění).
Fotovoltaický systém, který získává elektrickou
energii ze slunce a vytápí s ním vodu v

bojleru, nám může ušetřit až 70 % nákladů na ohřev
vody. V našich nízkonákladových domech
používáme systém ohřívače vody se dvěma topnými
spirálami.
Solární panely využíváme jak fotovaltaické, tak i
fototermické. Fototermické mají ovšem
výhodu pouze v tom, že zaberou menší plochu.
Celkově jsou ale náročné na použité
materiály a instalaci.

- Technologie řízeného větrání
Úkolem řízeného větrání je výměna vzduchu v
domě, a to kontrolovaně - řízeně, systémem
vzduchotechniky. Manuálním větráním nikdy
nedosáhnete potřebné výměny vzduchu,
naopak řízeným větráním si přesně určíte, jakou
intenzitou se má větrat, v které části domu
a v jaké denní době. Systém větrání může být
decentralizovaný s větracími jednotkamise
zpětným získem tepla nebo centralizovaný, který
má pouze jednu centrální větrací jednotku
a systémy rozvodu vzduchu (podstropní,
podlahové).
Vytápění domu může být realizováno pomocí
nezávislého topného systému nebo přímo
systémem teplovzdušného vytápění nebo jeho
kombinací.

-Hospodaření dešťovou vodou
Abychom dosáhli nízkých provozních nákladů na
bydlení, je důležitým krokem také šetrné
hospodaření s vodou. Jedná se o inteligentní systém
využívání dešťové vody v domácnosti.
Zachycenou dešťovou vodu lze využít k napouštění
sudů pro zalévání zahrady, ale dá se
využít i na splachování toalety, zalévání, úklid, vč.
mytí automobilu a dokonce i na praní.
Díky tomu, že dešťová vody je měkká, je
prospěšnější pro rostliny, domácí spotřebiče a
ostatní vybavení (nevytváří se vodní kámen).
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Stavební technologie

Víme, že každý z našich klientů preferuje jiné materiály a není tomu jinak ani u stavby domu. A protože jsme
otevřeni vašim přáním a požadavkům, rádi vám vyjdeme vstříc i co se týká stavební technologie. Zděný,
betonový nebo snad dřevostavba? Žádná oblast výstavby domů nám není cizí. Rádi s vámi výhody každé z nich
budeme konzultovat..


