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ESPECIFICAÇŐES - NOTAS

Isto pré-fabricou estufa pode ser acrescentada ao lado sul de uma casa existente
para debaixo de $225.

Lados e seçőes de telhado de topo
săo seçőes de sanduíche pré-
fabricadas 6 " grosso, bem separou
usando um plywood exterior ou
Homosote " paperboard enfrentando.

Os 4 ' X 8 ' painéis claros estăo
cobertos em ambos os lados com #6S
polietileno de estufa em um 1 " X 2 "
armaçăo. Uma luz, cortina de gota, de
painéis de styrofoam moldados
podem ser somadas cobrir o claro
painéis quando o sol năo está
lustrando para isolamento adicional.

Deveriam ser calafetadas todas as
juntas entre painéis ou deveriam ser
marcadas com fita prover como
impermeável uma junta como
possível.

Lado refletivo do isolamento de fibra
de vidro deveria ser o interior para
prover luz adicional ŕs plantas.

Armazenamento latas de água ou rock/bricks pintaram preto sombrio proverá
armazenamento de calor adicional para períodos de sunless.
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VITA BOLETINS TÉCNICOS

Este Boletim Técnico é um de uma série de Publicaçőes de que fazer-isto-lhe
oferecem tecnologia Informaçăo de sobre uma variedade larga de assuntos.

Boletins Técnicos săo geradores de idéia, planejado, năo tanto prover uma
resposta definitiva sobre guiam o usuário está pensando e está planejando.
Premissas estăo săos e testando resultados săo providas, se disponível.

Săo pedidos para Users da informaçăo que nos enviem o deles/delas Avaliaçőes de
e comentários baseado nas experięncias deles/delas. Resultados de estăo
incorporados em subseqüente Ediçőes de , provendo diretrizes adicionais assim
para, Adaptaçăo de e usa em uma maior variedade de condiçőes.

INFORMAÇĂO RECURSOS

Uma Estufa Solar Fixa. William F. Yanda e Susan B. Yanda; A Árvore Iluminando, PO
Box 1837, Santa Fe, Novo, México 87501 E.U.A., 17 pp. Passo por passo instruçőes
para o Desígnio de , construçăo, e operaçăo de uma estufa solar (escrita em inglęs
e espanhol).

Pescador, R., e Yanda, B. A Comida e Calor que Produzem Solar Estufa de . John
Muir Publications, PO Box 613, Santa Fe, Novo México 87501 E.U.A., 1979 (revisou
ediçăo), 161 pp. (Fazer-isto-vocę).

Assunto de " estufa, Fontes " Alternativas de Energia (36), FEBRUARY/MARCH
1979. O assunto inteiro é dedicado para solar Estufas de ; inclui " Fontes Frias
Prenderam Estufa," " Estufa Desígnios para Dakota do Norte "; Legumes de " Estufa
no País " de Norte; " Planejando um Solar Confiante Estufa de , e " A Estufa Solar no
Rural Comunidade " de .

" Em Conversaçăo: Bill Yanda, Idade 2(11):12-16 " Solar, novembro, 1977.

Se aproximando, H., e Se aproximando, S. Construindo e Usando nosso Sol-
aquecido Estufa de . 148 pp. Ajardine modo que Publica Cia., Charlotte, Vermont
05445.

O Guia de Estufa Solar. Ozark Institute, Encaixote 549, Eureka, Springs, AR 72632,
8 pp. (Fazer-isto-vocę).

" Sunspace Issue, o Abrigo 1(1 Novo de " Rodale), 1980 de fevereiro. Features cinco
artigos em estufas fixas.

Watt, C. " Construindo uma Estufa " Solar Fixa. Ajardinando e Vivendo Ao ar livre
(40):98-99, 1979.
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SOBRE VITA

Volunteers em Ajuda Técnica (VITA) é um desenvolvimento privado, sem lucro,
internacional Organizaçăo de . Começada em 1959 por um se agrupam de
cientistas preocupados e engenheiros, VITA mantém uma documentaçăo extensa
centram e lista mundial de voluntário os peritos técnicos. VITA faz disponível para
Os indivíduos de e grupos em países em desenvolvimento uma variedade de
informaçăo e técnico Recursos de apontaram a nutrir auto-suficięncia--
necessidades Avaliaçăo de e desenvolvimento de programa apóiam; por-correio e
em-local consultando conserta; treinamento de sistemas de informaçăo. Isto
também publica um boletim informativo trimestral e um Variedade de de manuais
técnicos e boletins.

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Apartamento 500, Arlington, Virgínia 22209 E.U.A.
TEL: 703/276-1800. Fac-símile: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)
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