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1 HYBRIDNÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 
• Zdroj zcela čisté elektrické energie ze slunečního záření
• 5kWp ve fotovoltaických panelech
• Algoritmus řízení výroby z panelů pro maximalizaci výroby 

i při částečném zastínění či znečištění

SMART ŘEŠENÍ (STANDARD) 
• Možnost ovládání systému z webového portálu ( vytápění a ohřev TUV)
• Monitoring FVE  přes webový portál
• Nulové přetoky do sítě
• Síťové a přepěťové ochrany

BATTERY PACK 
• Ukládá se zde elektřina z FVE pokud není přímo 

spotřebována (umístění v podschodišťovém prostoru)
• 7,2kWh LiFePo4 battery pack
• Tiché, bezventilátorové provedení
• Spojité ukládání energie do vody
• Nouzový zdroj energie při výpadku sítě

FOTOVOLTAICKÉ PANELY 
• Německý výrobce panelů
• Záruka výrobce 20 let na 80% výkonu
• Výborné parametry výroby z rozptýleného světla

BATERIE
• Bezpečné plug and play provedení
• Uložitelné (stackovatelné) na sebe – šetří místo
• Kapacitu 7,2kWh je možné rozšířit
• Technologie LiFePo4

STŘÍDAČ 
• Široký rozsah vstupního napětí od 150 do 1000V
• Vysoká účinnost
• Tichý, bez ventilátorový chod
• Nouzový zdroj elektrické energie

HYBRIDNÍ SYSTÉM FOTOVOLTAIKY SE VZDUCHOTECHNIKOU  
ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY S DŮRAZEM NA ÚSPORNÝ PROVOZ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ V INTERIÉRU
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SMART ŘEŠENÍ (PŘÍPLATKOVÝ NADSTANDARD) 
• Možnost ovládání z mobilního telefonu, tabletu, PC
• Notifikace o dění v domě
• Trvalé osvětlení pomocí binárního tlačítka (kde není touch)
• Automatika osvětlení
• LED přisvětlení pod postelí
• Noční automatika osvětlení
• Signalizace vniknutí do domu, světelný poplach
• RGBW barevné spoty pro nasvětlení scén v obývacím pokoji 
• Automatika ovládání žaluzií
• Automatika vytápění a ohřevu TUV
• Snímání teploty a vlhkosti v místnostech s touch ovla¬dačem + ovládání stínění a osvětlovacích scén
• Funkce odchodu z domu
• Základní monitoring stavu oken 
• Simulace přítomnosti
• Funkce zastřežení domu
• Signalizace vniknutí do domu, světelný poplach
• Vzdálená správa a monitoring
• Vlastní webový portál
• Integrace smarthome
• Integrace s řídicím systémem vzduchotechniky
• Spojité řízení ukládání přebytků do vody
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4 VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 
• V koupelně v 1. NP, jednotka stojatá
• Zajišťuje rekuperaci
• Vytápění RD vzduchem a cirkulaci vzduchu v RD

TEPELNÉ ČERPADLO 
• Vzduch - voda
• Zdroj tepla / chladu (chlazení není klimatizace)

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE 
• na všech osluněných oknech
• zabrání přehřívání místností v létě

REKUPERACE 
• Vysoce účinný protiproudý výměník
• Snadná údržba a čištění
• Úspora energie při chlazení i topení předáváním energie 

mezi odváděným a přiváděným vzduchem bez míchání 
pachů

• Oddělené okruhy pro cirkulační a odpadní vzduch

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VZDUCHOTECHNIKOU  
• Prostorově úsporné a zdravé vytápění teplým/chlazení 

studeným vzduchem
• Teplá voda v zásobníku ohřívá vzduch skrze výměník 

ve vzduchotechnické jednotce
• Akustické rozvody stropem/podlahou tlumí hlučnost
• Zaregulování systému pro zvýšení komfortu eliminováním 

pocitu průvanu
• Automatické vyvětrání při zvýšené koncentraci CO2

TEPELNÉ ČERPADLO 
• Venku umístěná jednotka
• Invertorový kompresor
• Obousměrný chod
• COP až 4.0
• Moderní, ekologické chladivo R32

VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY
• V 1.NP v podhledu
• V 2.NP v podlaze
• Rozvádí čerstvý / teplý / ochlazený vzduch po RD

STAVEBNÍ KONSTRUKCE
• Tepelná izolace 300mm
• Vápenopískové zdivo 240mm 
• Solidní základní stavební systém – dům pro několik generací
• Masivní materiál zdiva má přirozené akumulační schopnosti

AKUMULAČNÍ INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK 
• Slouží k ohřevu TUV, ohřevu vzduch pro vytápění
• Voda v zásobníku se ohřívá z tepelného čerpadla, případně 

z FVE‚ pokud je baterie plná a není aktuální spotřeba v RD
• Elektrická topná patrona (jako záloha) 

KVALITNÍ OKNA  
• Zasklení trojsklem
• Velké prosklené plochy – dostatek světla v interiéru a přitom minimalizované tepelné ztráty

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
• Výměníkový zásobník chrání před vznikem legionely
• Ohřev vody tepelným čerpadlem, topným tělesem a přebyt¬-

ky z FVE
• Směšovací ventil chrání proti opaření
• Prostorově úsporné provedení
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RODINNÝDŮM NOVÉ GENERACE
POHLED JINÝM, DNES STÁLE JEŠTĚ NE OBVYKLÝM, ZPŮSOBEM

Dnešní energetické hospodářství moderní domácnosti / rodinného domu je 
závislé na elektrické energii dodávané z elektrické sítě (chod všech domácích 
spotřebičů - TV, pračka atd.) a tepelné energii nutné pro topení a otřev teplé 
užitkové vody. 

V Exafinu jsme se pokusili na celé energetické hospodářství moderní domác-
nosti podívat jiným, dnes stále ještě ne obvyklým, způsobem. 
 
Jak energetické hospodářství běžně funguje dnes?   
Rodinný dům je dnes běžně napojen na elektrické rozvody distributora elektri-
-cké energie a uživatel uzavírá s dodavatelem elektrické energie smlouvu 
o dodávce elektrické energie. Kolik elektrické energie odběratel odebere (a je 
mu naměřeno na elektroměru), tolik v závislosti na aktuálních cenách elektrické 
energie na světových burzách zaplatí. Zaplatí náklady na distribuci (rozvody) 
elektrické energie a odpovídající podíl příspěvku na výrobu obnovitelných zdrojů 
elektrické energie. 

Tepelnou energii rodinné domy dnes většinou získávají spalováním zemního 
plynu v plynových kotlích. V nich je ohřívána voda, jako médium, vedené 
do radiátorů nebo podlahového vytápění, které nám ohřívají vzduch v obytných 
místnosech. Teplá užitková voda (pro mytí, sprchování atd.) se většinou ohřívá 
a ukládá v topných zásobnících, když zdrojem tepla je pro ně spalovaný zemní 
plyn nebo elektrická energie.

A jak nakládáme s elektrickou energií my v moderních domech nové generace?  
V pasivních domech U Klánovického lesa vyrobíme významnou část elektrické 
energie pomocí slunce ve fotovoltaické elektrárně umístěné na střeše domu. 
Vyrobená elektřina se ukládá v akumulátorech, aby byla k dispozici v době, kdy 
je jí nejvíce potřeba. Pokud jsou akumulátory plně nabité, přebytečná elektrická 
energie se využívá v připojených spotřebičích (např. v elektrickém bojleru 
o ohřevu teplé užitkové vody). Celý systém je navržen jako třífázový a je připojen 
k distribuční soustavě elektrické energie. V případě většího odběru elektrické 
energie domácností, než je naše fotovoltaická elektrárna na střeše domu schopná 
v daném okamžiku dodat, se potřebný rozdíl elektrické energie doplní z distribuční 
sítě bez odpojení fotovoltaické elektrárny. Zároveň je v případě výpadku distribuč-
ní sítě (tzv. blackout) zajištěna dodávka elektřiny z baterií do celého domu – není 
nutné mít zvláštní zálohované okruhy. 

Systém je primárně nastaven tak, aby energie získaná z fotovoltanické elektrárny 
zůstala v domě – byla okamžitě spotřebována, uložena do baterií nebo přemě-
něna v teplou vodu v zásobníku. Do distribuční soustavy elektrické energie pak 
nejsou žádné přetoky. Podle zvoleného tarifu budou moci být v budoucnu přetoky 
předány do distribuční soustavy s tím, že si je můžeme následně odebrat zpět 
(závisí na podmínkách příslušného distributora a zřízení statutu mikrozdroje u 
příslušných orgánů). Odběratel elektrické energie realizuje úspory jednak samot-
nou výrobou elektrické energie, tedy ji nemusí nakupovat od dodavatele elektrické 
energie, ale nemusí ani platit distribuční poplatky z elektřiny vyrobené ve své 
fotovoltaické elektrárně. 

Vytápění a příprava teplé užitkové vody  
V moderních pasivních domech netopíme pomocí 
radiátorů, ale pomocí vzduchotechniky. Výhodou 
tzv. teplovzdušného vytápění je to, že jeho pomocí 
můžeme v zimě topit a zároveň v letních měsících 
můžeme obytné prostory chladit. Přitom stále 
místnosti i větráme. Systém teplovzdušného vytápění 
je založen jednak na vzduchotechnické jednotce 
s rekuperací (tedy se zpětným získáváním tepelné 
energie z „odpadního“ vzduchu) a jednak na tepleném 
čerpadle vzduch – voda, které získává tepelnou 
energii ze vzduchu venkovního prostřední a tuto 
ukládá  do vody v tepelném zásobníku (ohřívá vodu 
v zásobníku). 

V případě, že je potřeba vytopit obytné místnosti 
nebo je v nich potřeba vyvětrat, což zjistí a zajistí 
automatické čidlo CO2 (i toto náš systém umí!), 
vzduchotechnická jednotka začne odsávat vzduch 
z domu a vhánět do obytných místností vzduch 
čerstvý a ohřátý na požadovanou teplotu; přiváděný 
vzduch je ohřátý odváděným teplem (k předání tepla 
dojde v rekuperační jednotce), pokud toto nestačí, 
čerstvý vzduch je dohřátý tepelnou energií uloženou 
v zásobníku teplé užitkové vody. Jako záložní zdroj 
tepla slouží odporové topné těleso. Celý systém je 
nastavený tak, aby obyvatelé domu necítili žádný 
průvan. 

V letních měsících umí systém obytné místnosti 
ochladit (nikoliv klimatizovat!) a to procesem přímé 
expanze ve vzduchotechnické jednotce. V obytných 
místnostech máte tedy celý rok stále čerstvý vzduch, 
čistý bez prachu a pylových částic, protože vzducho-
technickou jednotku je standardně osazena dvojicí 
vzduchových filtrů.


