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Jedná se o první modulární dřevostavbu školky
v nízkoenergetickém standardu v České republice.

Mateřská škola
Střelice u Brna

Jihomoravský kraj,
Střelice u Brna
Novostavba, modulární
A – mimořádně úsporná
2x Pichler LG500P,
distribuční prvky
Climecon HALO, ROX
Evora CZ
Eko modular, s.r.o.

Ing. Gabriela Šmardová

V objektu nově vybudované mateřské školky jsou
instalovány dvě vzduchotechnické jednotky Pichler
LG500P. Jedná se o vysoce účinný systém větrání
se zpětným získáváním tepla se vzduchovým tepelným
výměníkem vyrobeným z recyklovatelného plastu
s automatickým 100% bypassem s úspornými radiálními
ventilátory s motory EC technologie, vzduchovými filtry
třídy F7 a G4, ovládacím barevným dotykovým panelem
a možností řízení pomocí externích senzorů např. CO2.

V interiéru jsou použity distribuční stropní a podstropní prvky od společnosti Climecon, konkrétně série HALO a ROX,
které vynikají moderním designem, vysokou užitnou hodnotou a nízkou hlučností. Velmi nízká hlučnost celého systému
byla potvrzena nezávislým měřením autorizovanou laboratoří Akulab.
Mateřská školka již byla úspěšně zkolaudována.
Zdroj: https://www.evora.cz/novinka-nase-reference-materska-skolka-strelice-u-brna,
https://www.ekomodular.cz/

Zvlhčování a COVID-19
Aneb proč je důležitá správná vlhkost…

Správná vlhkost vzduchu snižuje riziko infekce
Nový koronavirus 2019-nCoV, jehož genetický kód již byl dešifrován a zveřejněn, je blízce příbuzný viru SARS.
Laboratoře po celém světě byly schopny tyto údaje využít k vývoji testů na detekci viru. Doba přežití koronavirů SARS
a MERS na neživých površích a ve formě infekčních kapének ve vzduchu byla opakovaně a rozsáhle zkoumána. Výzkum
vždy přinesl stejný vzorec. Velmi nízké teploty a vlhkost umožňují virům přežít na površích a ve vzduchu po dlouhou
dobu. Doba přežití byla dlouhá i při středních teplotách 20 až 30 °C – avšak pouze při nízké vlhkosti vzduchu. Velmi
vysoké teploty (> 30 °C) koronaviry inaktivují. Lze očekávat, že současný koronavirus 2019 bude vykazovat podobné
chování vůči vlhkosti a teplotě. Vzhledem k tomu, že komfortní teplota pro člověka činí 20 až 24 °C, je nutné riziko
infekce snižovat pomocí vlhkosti vzduchu a větráním. Zvýšení nízké stávající vlhkosti vzduchu v budovách na přibližně
50 % vede ke snížení rizika přenosu koronaviru. K ochraně před nákazou rovněž pomůže zlepšené větrání a větší přísun
čerstvého vzduchu do místnosti.

Grafy 1 a 2: Ve vytápěných, suchých místnostech nebo místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu je zhruba 80 %
koronavirů na površích stále infekčních i po jednom týdnu. Odtud se mohou přenášet na další osoby přímým
a nepřímým kontaktem nebo šířením vzduchem.

Graf 3: Nejrychlejší inaktivace nastává při 50% RV (- 2,5 log10 za 2 dny).

Zvlhčovač a chladič lze zakoupit na našem eshopu
www.eshop.evora.cz . V případě dotazů k realizaci a zapojení nás
kontaktujte na e-mailu info@evora.cz nebo na telefonním čísle
+420722150190.

Zvlhčování vzduchu lze rovněž aplikovat ve veřejných budovách a v soukromém a pracovním prostředí. Zvlhčování
vzduchu poskytuje obyvatelstvu jednoduchý způsob aktivního boje proti koronaviru, proti kterému v současné době
neexistuje žádná vakcína ani specifické léky.
Pro více informací o zvlhčování a dalších produktech, které jsou určeny pro zdravé bydlení navštivte naše stránky nebo
si domluvte schůzku s jedním z našich odborníků v některém z našich showroomů v Brně.
Zdroj: https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/20761-zvlhcovani-snizuje-riziko-infekce
https://www.homevap.cz
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Naše reference
Rodinný dům Kociánka
Architektonické řešení stavby vychází
z charakteru lokality, zadávacích podmínek
objednatele a limitů využití pozemku.
Objemové řešení stavby je založené
na skladbě několika objemů s různou výškou
a osazení v terénu.
Na snížené úrovni vjezdu a vstupu na pozemek
je umístěn objem vstupních a technických
prostor s garáží. Tato hmota je navržena
s menším odstupem od veřejného prostoru,
předstoupením vůči hmotě hlavní vymezuje –
společně s výškovým uspořádáním – privátní
prostor zahrady vůči polootevřenému
vstupnímu prostoru stavby. Snížení této
hmoty stavby je využito také pro větší skladbu
terasy na úrovni ložnice. Na úrovni zvýšené
privátní zahrady je navržena hlavní hmota domu – dvoupodlažní korpus s předstupujícími loggiemi na osluněných
fasádách a navazující terasou na sníženém objemu garáže.
Celkové objemové řešení – skladba různých výškových úrovní a drobnějších hmot – důsledně využívá prostorových
možností pozemku, zároveň udržuje přívětivé měřítko stavby i velkou škálu prostorů od interiéru, přes venkovní kryté
terasy až po otevřený exteriér stavby. Formální řešení stavby a zejména fasád respektuje principy nízkoenergetické stavby,
na prosluněných fasádách je navrženo maximum prosklených ploch s exteriérovým stíněním, zatímco neosluněná
severovýchodní fasáda je v maximální míře uzavřena. Architektonické řešení vnějšího pláště stavby a kompozice hmot je
navrženo střídmé, přiměřené, s minimem výrazových prostředků a materiálů, a to s cílem zajistit trvalou formální hodnotu
stavby, imunní vůči aktuálním a tedy krátkodobým módním trendům.

Dispoziční řešení stavby je založeno na principech osvědčené tzv. „lodní“ dispozice, která je v tomto případě doplněna
konceptem polopater a snížené technické části. Dispoziční řešení důsledně využívá osluněné části pozemku a zakládá
nízkoenergetický koncept stavby – všechny obytné místnosti jsou orientovány na osluněnou jihozápadní stranu, zatímco
prostory zázemí a komunikací jsou umístěny podél severní fasády stavby.
Zdroj: https://www.evora.cz/novostavba-rd-kocianka-brno
https://www.pasivnidomy.cz
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Proč je důležité měnit vzduchový filtr?
V posledních několika letech výrazně vzrostl v České republice počet rodinných a bytových domů, ve kterých
je nainstalován vzduchotechnický systém. Mezi nejčastější důvody pro jeho instalaci patří snížení nákladů na vytápění
především v zimě, kdy nám při klasickém větrání okny odchází společně se vzduchem i teplo. Další z mnoha výhod
je neustálý přívod čerstvého vzduchu a tím snížení CO2 ve vnitřním prostředí, což zvyšuje kvalitu a komfort bydlení.
Na trhu jsou k dispozici i pokročilejší vzduchotechnické systémy a kompaktní jednotky, které jsou pomocí tepelných
čerpadel schopny zajistit jak přípravu teplé vody v domácnosti, tak chlazení či ohřev přívodního vzduchu. Všechny
vzduchotechnické jednotky, bez ohledu na jejich vnitřní konstrukci, pracují na stejném principu, kdy jsou pro nasávání
vzduchu použity ventilátory. Ventilátor na přívodním potrubí nasává z vnějšího (venkovního) prostředí vzduch, který
je pomocí distribučních elementů přiváděn do vnitřního prostředí. Ventilátor na odvodním potrubí zase nasává vzduch
z vnitřního prostředí a odvádí ho do vnějšího prostředí. Aby bylo možnost zachytit prach a jiné škodliviny, které jsou
součástí nasávaného vzduchu, jsou před ventilátory nainstalovány vzduchové filtry. Každý vzduchový filtr
je charakterizován svou účinností, která nám říká, kolik prachu z nasávaného vzduchu dokáže zachytit. Dle této
účinnosti jsou následně zařazovány do různých filtračních tříd. S účinností filtru úzce souvisí tlaková ztráta filtru, která
nám udává, jak moc velký odpor filtr v celém vzduchotechnickém systému způsobuje. Právě tuto tlakovou ztrátu musí
ventilátor překonávat, aby nasál požadované množství vzduchu. Aby byla
zajištěna optimální funkce a životnosti vzduchotechnického systému, je nutné,
aby se i samotný uživatel o svou jednotku staral a především dbal
na pravidelnou kontrolu a výměnu vzduchových filtrů. Pokud je totiž vzduchový
filtr ponechám v jednotce několik měsíců bez kontroly, může docházet k jeho
ucpávání a postupnému zmenšování plochy filtru, kterou je vzduch
ventilátorem nasáván. Tímto se zvyšuje tlaková ztráta v celém systému a
vzduchotechnická jednotka již není schopna nasát uživatelem požadované
množství vzduchu. Proto musí reagovat a je nucena zvýšit otáčky ventilátoru,
aby zvýšila jeho výkon. Celý systém tak začne spotřebovávat více elektrické
energie, bude nucen pracovat dlouhodobě na vyšší výkon a podstatně se sníží
jeho životnost. Během několika let takového provozu bude nutné počítat
s drahými opravami, výměnou ventilátorů či nutností čištění
Vzhled vzduchového filtru, který
vzduchotechnického potrubí v případě protržení ucpaného filtru. Všem
nebyl servisován 7 let.
uživatelům vzduchotechniky tedy lze jen doporučit, aby pravidelně vzduchové
filtry ve své vzduchotechnické jednotce kontrolovali a udržovali je v dobré kondici. K tomu postačí i vysátí filtru
klasickým domácím vysavačem jednou za měsíc. Pokud už je povrch filtru tmavý a zachycený prach není možné z filtru
odstranit, je nejvyšší čas na výměnu celého filtru. Obecně se doporučuje provést výměnu přívodního filtru 2-3x ročně,
v závislosti na kvalitě okolního prostředí. U odvodního filtru postačuje výměna 1-2x do roka. V našich domovech
trávíme stále více času a o to důležitější je zajistit si právě v těchto prostorech zdravé a vyrovnané vnitřní klima. Pokud
tedy chceme, aby náš vzduchotechnický systém plnil naše očekávání, dopřával nám v našich domácnostech čistý a
svěží vzduch, je třeba se o tento systém také starat.
Zdroj: Ing. Martin Růčka

Nejen nové filtry si můžete objednat na našem eshopu!
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