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Tajemnice energooszczędnych budynków

Inteligentne domy
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Justyna Kościelna 

W jaki sposób udaje się tak bardzo ogra-
niczyć zużycie ciepła? Zgodnie z de-
finicją domu pasywnego dr. Wol-

fganga Feista, założyciela Instytutu Domu Pa-
sywnego w Darmstadt, konstrukcja taka ma
niezwykle niskie zapotrzebowanie na energię
cieplną, bo wykorzystuję tę pochodzącą

od mieszkańców, urządzeń elektrycznych,
ciepła słonecznego i ciepła odzyskanego
z wentylacji. Budynek nie potrzebuje więc au-
tonomicznego, aktywnego systemu ogrzewa-
nia. Pozyskiwanie ciepła jest zoptymalizowa-
ne, a straty zredukowane do minimum. Moż-
liwe jest to dzięki zastosowaniu kilku elemen-
tów konstruktorskich. 

Minimalnie od północy
Niezmiernie istotnym elementem jest wiel-

kość i rozmieszczenie okien, które od strony
południowej powinny być maksymalnie duże,
a od północnej jak najmniejsze. Takiemu
układowi podporządkowana jest lokalizacja
pomieszczeń wewnątrz domu. 

Wnętrza są możliwie przestronne i otwar-
te, co znacznie ułatwia wentylację. To jednak
nie wszystko. Standard domu pasywnego
uzyskuje się po zastosowaniu kilku niezbęd-
nych systemów instalacji oraz spełnieniu
istotnych warunków dotyczących architektu-
ry budynku. 

Wykorzystać naturę
Podczas budowy korzysta się z nowocze-

snych rozwiązań technologicznych. Domy
wyposażone są w baterie słoneczne, wymien-

niki ciepła czy rozbudowane układy wentyla-
cyjne z odzyskiem ciepła. Równocześnie sto-
suje się materiały o bardzo dobrych współ-
czynnikach przenikania ciepła (dla przykładu
współczynnik przenikania ciepła dla okien

powinien być mniejszy niż 0,8 W/m2K). Kon-
strukcja domu musi być wolna od mostków
termicznych, a współczynnik przenikania
ścian zewnętrznych nie może przekra-
czać 0,15 W/m2K. •

WOKÓŁ DOMU
NIERUCHOMOŚCI

W najbliższy weekend, 11 i 12
listopada, w Smolcu
pod Wrocławiem będzie można
przyjrzeć się konstrukcji domu
pasywnego – nowości
na dolnośląskim rynku.
Zdaniem jego twórców, zużycie
energii cieplnej zredukowane
jest w nim nawet o 90 procent
w porównaniu z budynkami
wznoszonymi tradycyjnymi
metodami

Przykładowy projekt energooszczędnego domu o powierzchni 
użytkowej 131,4 mkw. Całkowity koszt takiego budynku to ok. 350 tys. zł netto.
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JAK KUPIĆ?
M.&L. LIPIŃSCY Biuro Projektowe Lipińscy Domy, ul. Belgijska 69, 54-404 Wrocław, tel./fax: 71 354 59 49, 71 354 52 09, 71 358 08 55
www.domy-pasywne.pl; e-mail: biuro@lipinscy.pl

Poradnik jak kupić
mieszkanie 

– bezpieczne
finansowanie

inwestycji

Gdzie kupić mieszkanie?
Ogromny popyt na rynku nieruchomości spowodował, że decyzję o zakupie mieszkania często

musimy podejmować w pośpiechu. To właśnie dla tych, którzy cenią sobie wygodę i lubią
wiedzieć, gdzie się buduje PRZYGOTOWALIŚMY „MAPĘ DEWELOPERÓW”, KTÓRĄ
ZAMIESZCZAMY NA STRONACH VIII I IX dzisiejszego wydania Wokół Domu. Znajduje się na niej
ponad 40 inwestycji z Wrocławia i okolic, realizowanych przez 25 inwestorów. Dołączone wizualizacje
pozwolą ocenić je pod względem estetycznym i dokonać wstępnego przeglądu najnowszych trendów
w projektowaniu mieszkaniowych osiedli. Poza mapą na STRONACH V-XII ZNAJDĄ PAŃSTWO
SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ PREZENTUJĄCYCH SIĘ DEWELOPERÓW. (MK)
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