


Hronov Hronov

Palackého 743

Hronov (648370) Bytový dům

473/4 Bez památkové ochrany

1978 Bez památkové ochrany

Bytový dům s 6 BJ. 3 nadzemní podlaží, podsklepený-částečně zapuštěný. Pro potřeby výpočtu jeobjekt uvažován jako jednozónový:  Z1 - obytná část.
Stavební konstrukce : Svislé konstrukce CDm tl. 500 mm, nezatepleno. Strop nad suterénem betonový, patrně s 30 mm EPS. Střecha plochá, betonová, 
zatepleno pouze porobetonovými deskami. Okna plastová s izolačním dvojsklem, výměna cca v posledních  7 letech, uvažuji s U = 1,2 W/m2K. Dveře plastové 
s izolačním dvojsklem - U = 1,70 W/m2K .
Energetická zařízení : Zdroj 2 x atmosférický kotel na zemní plyn (výkon 2 x 37 kW. OS otopná soustava dvoutrubková, litinové radiátory s TRV, nucený oběh. 
Regulace - směšováním (Komextherm). Ohřev TV  akumulační - elektrický bojler v každém bytě, bez cirkulace. Větrání objektu je přirozené - infiltrací. 
Chlazení - v objektu není instalované strojní chlazení. Osvětlení - osvětlovací soustava smíšená - standardní i úsporné kompaktní žárovky.
Stávající budova je nevyhovující jak z hlediska tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, tak i z hlediska komplexního hodnocení celé obálky. 
Průkaz je zpracován na základě podkladů a informací získaných z projektové dokumentace a prohlídky objektu před zpracováním průkazu. Pro zpracování 
průkazu nebyly v objektu prováděny destrukční zkoušky za účelem zjištění skladby (souvrství) konstrukcí.
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Soustava v zóně: Zóna 1 - byty



Komplexní zateplení neprůsvitných konstrukcí obálky budovy -
Stěny 160 mm EPS
Střecha 200 mm EPS
Strop nad suterénem 80 mm EPS
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Komplexní zateplení neprůsvitných konstrukcí obálky budovy -
Stěny 160 mm EPS
Střecha 200 mm EPS
Strop nad suterénem 80 mm EPS
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