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Stavebnicové otopné tìleso
BITHERM KORNY
Návod k použití
Popis
Otopné tìleso BITHERM KORNY je urèeno k vytápìní vnitøních
prostor budov za úèelem dosažení tepelné pohody a estetického
projevu v interiéru.
Otopné tìleso lze instalovat do teplovodní otopné soustavy
s nuceným obìhem topné vody s provozní teplotou menší než 110°C
a nejvyšším pøípustným provozním pøetlakem 2,5 MPa.
Otopná tìlesa jsou urèena do vnitøních prostorù s prostøedím
+2°C až +40°C a relativní vlhkostí do 80%.

Montáž
Otopné tìleso se instaluje na stìnu ve svislé poloze pomocí
speciálních úchytù, které jsou dodávány s tìlesem. Zpùsob umístìní
úchytù a montáže je zøejmý z obrázku. Prostorové upevnìní otopného
tìlesa se provádí dle požadavku a místní dispozice interiéru.
Pøipojení na otopnou soustavu je spodní na pravé nebo levé stranì
s vnitøním závitem G1/2”. K tomuto úèelu lze použít radiátorové šroubení
s termostatickým ventilem s osovou vzdáleností 50 mm. Tìsnost
pøipojení se zajišuje výhradnì teflonovou páskou, popøípadì
O-kroužkem. Pøipojení pøívodu je libovolné do pravé nebo levé
pøipojovací vývodky. Montáž a pøipojení otopného tìlesa jsou
podmínìny dodržením topenáøských zásad a pravidel.

Obsluha
Spoèívá pouze v odvzdušnìní otopného tìlesa pomocí
odvzdušòovací zátky umístìné v horní èásti tìlesa.
Regulace tepelného výkonu se provádí nastavením na ventilu,
pøípadnì na termostatické hlavici pøipojovací armatury které nejsou
souèástí dodávky s otopným tìlesem.

Údržba
Otopné tìleso nevyžaduje speciální údržbu. Pouze se provádí
pøípadné èištìní tìlesa bìžným zpùsobem. Konvekèní prùduchy lze
èistit vysavaèem.
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Technické údaje
Výška

provedení 1

1600 mm

provedení 2

1800 mm

provedení 3

2000 mm
375 mm

Délka

70 mm

Hloubka
Hmotnost

provedení 1

15 kg

provedení 2

17 kg

provedení 3

19 kg

Pøipojení

spodní na pravé
nebo levé stranì

Pøipojovací rozteè

50 mm

Pøipojovací závit

2 x G1/2” vnitøní

Nejvyšší pøípustný provozní pøetlak

2,5 MPa

Zkušební pøetlak

5 MPa

Nejvyšší pøípustná provozní teplota

110°C

Vodní objem

provedení 1

1l

provedení 2

1,2 l

provedení 3

1,4 l

Tepelný výkon

provedení 1

(1,2706)*

502 W

pøi ÄT = 50K

provedení 2

(1,2728)*

558 W

(75/65/20°C)

provedení 3

(1,2751)*

612 W

Barevný odstín

vzorník RAL
vzorník akrylát
pøírodní barva Al
+ transparentní lak

Konstrukce

teplosmìnné lamely

hliník

teplovodní jádro

mìï

* teplotní exponent .......... n [-]

ELVL s.r.o., Prùmyslová 631, 391 02 Sezimovo Ústí / tel.,fax: +420 381 254 215 / e-mail: info@bitherm.cz

www.bitherm.cz

Rozmìry - montáž - pøipojení
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Montážní konzole
BITHERM 1
Horní úchyty
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