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Anotace

Předmět: Porovnání kontaktního zateplovacího systému a systému s provětrávanou

vzduchovou mezerou u věžového domu konstrukčního svstému VoS.

Úkolem bakalrířské práceje porovnat dva systémy zateplováni ato systém kontaktní a

systém s provětrávanou vzduchovou mezerou se zaměřením na tepelně technické vlastnosti.

Tepelně technické vlastnosti se budou modelovat na pouŽití jednotlivých zateplovacích

systému na bytovém domě věžového charakteru z konstrukční soustavy vos. Na tomto

objetu bude patmé, zda rozlišné sýému mají ýznam z tepelně technického hlediska, dále se

pak budu zabývat porovnáviíním systémů z hlediska doby rca|izace a také z finančního

hlediska. Na závěr bude vyhodnocení, ktery se systémů zateplovétní je ýhodnější dle

nasbíranÝch faktů'

Subject: Comparison of contact thermal insulation system and ventilated with an air gap at the

Tower building design system VOS.

The task of this work is to compare the two systems, insulation and the contact system and a

system with ventilated air gap, focusing on thermal and technical characteristics. Thermal

properties will be modeled on the use of thermal insulation system on the residential character

of the building tower structure system MTF. In this embrace will show whether the system

have varying importance in heat-technical terms, then I will deal with the comparison of

systems in terms of lead time and also from a financial point of view. Finally, the evaluation,

which is the better insulation systems collected by the facts.


