
Návšteva

Generácia s prívlastkom 

aktívna

text: Lucia Rusnáková | Foto: Euroline Slovakia

Keby ste sa ma pred pol roKom opýtali aKé domy 
pozNám, povedala by som: bez strechy (myslím 

tým s rovNou strechou) a s KlasicKou strechou, 
poschodové a buNgalovy, dreveNé a murovaNé.
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Generácia s prívlastkom 

aktívna
Dnes už viem, že ich je oveľa viac. 
Veľmi dôležitým rozdelením, 
o ktorom som predtým síce 
čo-to počula, no nezamýšľala sa 
nad výhodami či nevýhodami, 
je rozdelenie podľa energetickej 
náročnosti. Netušila som, že 
napríklad také pasívne domy 
môžu mať aj o 90 % nižšiu 
spotrebu energií. A, najmä, že 
okrem šetrenia energie poskytujú 
aj obrovskú výhodu v podobe 
vysokého komfortu bývania...

Povedala som si, pasívny dom? 

To bude voľajaká divná stavba...
Keď som však prišla na návštevu 
do prvého takéhoto domu, moje 
prekvapenie bolo obrovské. 
Hneď som sa zamyslela, prečo 
sa nestavajú už len takéto domy, 
keďže sú lepšie a úspornejšie 
ako tie klasické? Veď aj taký 
televízor prešiel od svojho vývoja 
rôznymi zmenami a kto si dnes, 
po príchode LCD a plazmy, kúpi 
klasickú „bedničku“, ktorá zaberie 
polovicu garsónky? Alebo, kto si 
kúpi nové auto bez posilňovača 
riadenia?
Asi nikto. Tak prečo rovnako 
nerozmýšľame i pri stavbe 
vlastného domova?
Hlavný rozdiel je v spotrebe 
energií, ktorá medzi klasickým 
a pasívnym domom môže byť 
spomínaných 90 %. Vedeli ste 
však, že existujú aj domy, ktoré 
nielen že vám energiu ušetria, ale 
dokonca jej dokážu vyrobiť viac, 
ako spotrebujú?
Reč je o domoch novej generácie 
– aktívnych domoch.
Na to, aby ste sa mohli denne 
zobúdzať v takomto dome, sa 
nemusíte preniesť strojom času 
do ďalšieho tisícročia. Už v ňom 
žijeme. V dnešnej dobe totižto 
máme dostupné technológie 
na realizáciu takéhoto domu. 
Potrebné je využiť súhru 
architektonického návrhu, 
optimálne využívajúceho 
podmienky daného prostredia 
a moderných technológií 
prenesených do kvalitných 
výrobkov. 
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treNdy 2013

Domy tretieho tisícročia

+ Nízke prevádzkové náklady

+Denné svetlo

+Tepelná pohoda

+ Čerstvý vzduch

+ Príjemná vnútorná klíma
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Tým, že dom plnoautomaticky 
riadi celý svoj chod sám, ušetrí 
viac času na váš aktívny život. 
Do riadenia môžete zasiahnuť 
buď manuálne na centrálnom 
ovládacom paneli, ale keďže 
žijeme v dobe technológií, 
môžete ho ovládať aj cez internet 
pomocou akéhokoľvek PC, či 
dokonca cez I Phone.
Príroda to zvládne za nás.
Veľké presklené plochy, cez 
ktoré k vám nakúka slniečko, 
obdarené lúčmi tepla a svetla, sa 
postarajú o prehriatie interiéru. 
Ak zatúžite po chvíľke súkromia 
bez jeho zvedavých lúčov, nie 
je nič jednoduchšie. Vnútorné 
a vonkajšie rolety a žalúzie 
sa postarajú o vaše pohodlie 
kedykoľvek počas dňa i v noci.
Solárne panely či energia zeme 
dokážu nielen vykúriť, alebo 
ochladiť dom, ale zvládnu 
aj ohrev vody. V zimných 

aKtívNe sa dom správa aJ vďaKa iNteligeNtNému 
systému riadeNia, Ktorý KoNtroluJe a plNe 

automaticKy riadi KúreNie, chladeNie, výmeNu 
čerstvého vzduchu, osvetleNie, spúšťaNie a zdvíhaNie 

žalúzií, ale aJ Kamerový a zabezpečovací systém.

Aktívny dom v skrAtke:
•	Priateľský	k	životnému	prostrediu
•	Vyrába	viac	energie	ako	spotrebuje
•	Energiu	čerpá	zo	zeme	a	slnka
•	Maximálne	využitie	vonkajších	i	vnútorných	energií
•	Vetranie	s	rekuperáciou	tepla
•	Nezávislosť	od	dodávky	energií	z	konvenčných	zdrojov
•	Vysoké	pohodlie	a	komfort
•	Využitie	vyspelých	technológií
•	100	%	návratnosť	vyššej	vstupnej	investície

mesiacoch je ideálnym riešením 
kozubová vložka s bezroštovým 
ekologickým spaľovaním 
a účinnosťou až 83 %.
Na výrobu elektrickej energie 
slúži v aktívnom dome energia 
zeme, ktorú čerpá buď zo studní, 
využitím podzemnej vody, 
alebo zo suchých vrtov. Ďalšou 
možnosťou ako vyrobiť energiu 
potrebnú na zabezpečenie 
kúrenia a chladenia, je prizvať 
si na pomoc slnko, teda využiť 
fotovoltické články. Tie dokážu 
vyrobiť dostatočné množstvo 
energie na pokrytie každodennej 
potreby, a prebytočnú energiu 
dodávajú do rozvodnej siete. 
Samozrejme, ak sa nepodarí 
fotovoltike vyprodukovať 
dostatočné množstvo elektrickej 
energie, dom je pripojený na 
klasickú elektrickú prípojku, čiže 
večer pri petrolejovej lampe vám 
nehrozí.

www.eurolineslovakia.sk
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