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Pyšely

Údolní

Pyšely [737054] Rodinný d m

160/251 Bez památkové ochrany

2021 Bez památkové ochrany

P ízemní rodinný d m bez podsklepení a využitého podkroví obsahuje jednu bytovou jednotku a nevytáp nou p istav nou garáž.  
St echa valbová s rovným podhledem a áste n  otev eným krovem, tepelná izolace foukanou celulozou  tl.450 mm, v šikminách minerální izolace tl. 300mm. 
St ny zd né z keramického broušeného zdiva tl. 300mm opat eného kontaktní izolací EPS tl. 160 mm. Podlahy s tepelnou izolací EPS grey tl. 160 mm a 
tepeln  izola ní systémovou deskou. Okna plastová Gealan S 9000 s trojsklem Ug 0,5.  
Vytáp ní teplovodní podlahové , jako zdroj tepla je navržen kondenza ní plynový kotel.  
Teplá voda bude oh ívána kondenza ním kotlem a dv ma solárním kolektory. 
Osv tlení LED zdroji. V trání je uvažováno jako p irozené s minimální vým nou 0,3/hod.

RD-obytná ást Obytné zóny - RD - byt

Podst eší -

Garáž -











St na obvodová

St echa šikmá
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St ešní okna



Kondenza ní kotel

Krbová vložka

Kondenza ní kotel

Solární termický systém

Soustava v zón : RD-obytná ást
LED

Solární termický systém
p íprava TV



Obálka budovy dosahuje klasifika ní t ídy A - mimo ádn  úsporná.

Instalace nuceného v trání s rekuperací tepla.

Navržené systémy jsou ú inné.

ANO ANO ANO

Sou ástí projektu jsou  krbová kamna na d evo a solární termický 
systém.Bylo by vhodné širší využití solární energie.

NE NE NE

V daném p ípad  nevhodná.

NE NE NE

V daném p ípad  nedostupná.

ANO NE NE

Náhrada kondenza ního kotle tepelným erpadlem nap . vzduch- voda 
je možná, ekonomický p ínos je sporný, ekologický žádný.

Pro dosažení klasifika ní t ídy A lze doporu it následující opat ení :  instalaci nuceného v trání s rekuperací tepla a malého FV systému s 
využitím energie v domácnosti.
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