Dostanou se otopná tìlesa opìt na výsluní
anebo si budou hrát na schovávanou?
Statistika prodeje a obliba otopných tìles prezentovaná na portálu TZB evokuje podnìt
k diskusi k celé nabídce tìles na trhu, vèetnì tìch, která nejsou vedená APTT, ovšem
oblibu u veøejnosti si získávají.
Analýza prodeje otopných tìles v ÈR publikovaná portálem TZB v letošním roce
je postavená na celkovém prodeji jednotlivých druhù tìles vybrané skupiny výrobcù
za pøíslušné období a zároveò je tímto poøadím prodejnosti vyjádøena i míra jejich obliby.
Realizace otopných tìles v interiérech v nìkterých pøípadech naznaèuje i jiný pohled
na hodnocení, který je vhodné si také pøipustit.

Statistika vývoje
Bohužel ze statistického pøehledu prodeje otopných tìles za poslední dekádu nepøichází
optimismus, který by mohl nalít novou energii a úsilí do vývoje a výroby této komodity. Snad
právì proto, že se jedná o komoditu, která pøíliš zevšednìla jedním pøevažujícím modelem
tìles na trhu s dlouhou historickou tradicí a který již nenalézá potøebný vývojový potenciál
k další kreativitì. Pro projektanty a investory se stal rutinou záležitostí, která pouze øeší
požadavek vytápìní bez dalších aspektù moderního životního stylu. Také zvyšující se
nároky na kulturu a hygienu bydlení nedokáží zcela naplòovat zastaralé modely otopných
tìles a konvektorù. Proto pøicházejí na scénu rùzná alternativní øešení, napøíklad
zabudované podlahové, stìnové nebo stropní vytápìní, která se aplikují v teplovodním
nebo elektrickém provedení. Ta však pøi snižování energetické nároènosti budov úèinným
zateplením nenabízejí potøebnou pružnost a dynamiku v regulaci vytápìní
a do budoucna vnášejí komplikaci, ke které bude docházet pøi úpravách a modernizaci
interiéru nebo èásti stavby.

Designová otopná tìlesa
Nástup designových otopných tìles, který
je provázen výrazným marketingem
v posledních letech, se podílí na vytápìní
pouze okrajovì, o èemž svìdèí absence
tìchto tìles v interiérech prezentovaných
v èasopisech o bydlení a interiérovém
designu. Designová tìlesa jsou vnímána
jako interiérový solitér, o kterém rozhoduje
pøedevším investor s interiérovým
designérem.
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Pøi návrhu interiéru však
designér pøevážnì dává
p ø e d n o s t j i n ý m
interiérovým prvkùm, které
lze snáze pøizpùsobit
a zakomponovat do
celkové skladby interiéru
a nerad se podøizuje
technickým požadavkùm,
které souvisejí s instalací
otopných tìles.
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Zvolí radìji dekorativní zákryt otopného tìlesa, kterým je naplnìný žádaný estetický cíl
na úkor tepelného výkonu tìlesa. Tento zpùsob realizace interiérù pøivedl na trh nové
produkty, kterými jsou dekorativní kryty na radiátory. Výrobci si však neuvìdomují dùsledek
zakrytí tìlesa, který se projevuje a zásadnì ovlivòuje tepelnì technické vlastnosti
otopného tìlesa.
Nepøichází v souèasné dobì, kdy také mimo jiné vstupují v platnost nové technické normy
ÈSN EN 442-1 ed. 2 a 442-2 pro otopná tìlesa, pádné dùvody k zamyšlení?
A také proè teplo zakrývat, když slunce høeje nejvíce v plné nahotì?
Na tyto otázky odpovídá spoleènost ELVL s.r.o. následujícími novinkami s unikáním øešením
otopné plochy.

Novinky v nabídce otopných tìles BITHERM
Spoleènost ELVL s.r.o. vnímá aktuální stav
na trhu s otopnými tìlesy jako pøíležitost k oživení
a zatraktivnìní tohoto produktu. Dát mu novou
energii založenou na nových poznatcích, která
zaujme profesní i uživatelskou veøejnost nejen
funkèními, ale i efektivnì úèinnými, užitnými,
hygienickými a nadstandardními vlastnostmi.
V letošním roce pøichází spoleènost postupnì
na trh s novou generací otopných tìles
BITHERM, která se konstrukènì, funkènì
a esteticky odlišuje od souèasných tìles. Hlavní
zadávací požadavky pro vývoj této nové
konstrukce jsou maximální využití sálavé složky
teplosmìnné plochy tìlesa k vytápìní,
eliminace ztrát tepla vyzaøovaného zadní
stranou tìlesa do pøiléhající stavební
konstrukce, pøesmìrování sálavého toku
ze zadní plochy tìlesa do vytápìného prostoru,
možnost aplikace podlahového, nástìnného,
vestavného a pøisazeného provedení
s pøipojením na otopnou soustavu pøes skrytou
pøipojovací armaturu a možnost snadného
èištìní pøi bìžných úklidových pracích.

BITHERM

Sun

Dalším neménì dùležitým požadavkem
na vývoj konstrukce je požadavek nabídnout
otopná tìlesa nejen v provedení teplovodním,
ale i elektrickém nebo pro kombinovaný zpùsob
provozu.
BITHERM

Tato kritéria naplòuje nová konstrukce a otvírá
další nové pøíležitosti, které bude možné
v budoucnosti realizovat. Jde pøedevším
o realizace zajímavých øešení vytápìní
v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie, které
se stávají stále populárnìjšími.

Geometrie otopné plochy BITHERM
Otopná tìlesa BITHERM nové generace se na první pohled vyznaèují novou
a nestandardní geometrií otopné plochy záøièe W3Q, která v prùmìtu tìlesa témìø
ztrojnásobuje hustotu sálavého toku smìrovaného s nejvìtší intenzitou do vytápìného
prostoru. To má za následek intenzivní sdílení a zužitkování sálavého toku v prostoru
interiéru, zvýšení støední radiaèní teploty místnosti a s tím související i snížení nákladù
na vytápìní.
Princip pøínosu geometrie otopné plochy záøièe W3Q vychází ze smìrového rozložení
hustoty sálavého toku definovaného Lambertovým kosinovým zákonem.
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Lambertùv kosinový zákon
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Q n - maximální sálavý tok
ve smìru normály
Q ? - sálavý tok odchýlený
od normály o úhel ?
dS - elementární sálavá ploška
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Záøiè W3Q
V pùdorysném øezu svislé konstrukce
radiátoru je znázornìn detail sálavého toku
vyzaøovaného s nejvìtší intenzitou boèními
stranami lamel a sekundárním záøièem
do vytápìného prostoru.
Z èelní prùmìtné otopné plochy radiátoru
BITHERM vystupuje témìø trojnásobná
hustota sálavého toku s nejvìtší intenzitou
oproti vyzaøování prùmìtné otopné plochy
u bìžných deskových radiátorù.
Q n1 - maximální sálavý tok boèní strany 1 záøièe
Q n2 - maximální sálavý tok boèní strany 2 záøièe
Q n3 - maximální sálavý tok sekundárního záøièe
S - sekundární záøiè
T - tepelná izolace
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Sekundární záøiè spoleènì s tepelnou izolací vytváøí podkladovou desku, která
se upevòuje pøímo na stìnu pomocí kotevních lišt. Sekundární záøiè plní dvì funkce,
a to funkci absorbéru dopadajícího vyzaøovaného tepla zadní stranou hlavního záøièe
a následnì záøièe, který ze svého povrchu vyzaøuje volným prostorem mezi lamelami
absorbované teplo do vytápìného interiéru. Tepelná izolace zamezuje ztrátì tepla
pøiléhající stavební konstrukcí, ke které u bìžných otopných tìles dochází. Sekundární
záøiè dosahuje pøi vytápìní povrchové teploty blízké teplotì hlavního záøièe a tím
se významnou mìrou podílí i na úèinnìjší konvekci. Naproti tomu klasické deskové otopné
tìleso dosahuje na povrchu stìny za tìlesem podstatnì nižší povrchové teploty z dùvodu
úniku tepelného toku do stavební konstrukce a nižší emisivity povrchu stìny, které mají
za následek i nižší konvekèní úèinek.

Funkèní vlastnosti otopného tìlesa BITHERM Sun
Štíhlost a prostupnost otopného tìlesa a možnost jeho èásteèného odklopení od stìny
(obr. 2), které umožòuje flexibilní pøipojení, naplòuje požadavek snadného èištìní
a údržby pøi bìžném úklidu. Tím je zaruèen vysoký stupeò hygieny a mikrobiální èistoty
i v nízkoteplotním provozu otopného tìlesa, pøi kterém nedochází k termické desinfekci.
Skryté spodní flexibilní pøipojení (obr. 1) na otopnou soustavu nabízí nìkolik možností, které
lze využít v instalacích s centrálním øídícím systémem vytápìní i s individuální regulací
na pøívodu otopného tìlesa.
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V instalacích, kde není zapotøebí umisovat termoregulaèní hlavice na pøívodech
otopných tìles, se flexibilní pøívod pøipojuje pøes radiátorové uzavírací šroubení. V praxi se
toto pøipojení nabízí v pøevážné vìtšinì realizací souèasné bytové i obèanské výstavby.
Pokud je požadováno spodní støedové pøipojení s pøipojovací a regulaèní armaturou
s pøipojovací rozteèí 50 mm, umisuje se otopné tìleso tìsnì nad tuto armaturu a regulaèní
hlavice zùstává viditelnì pøístupná (obr. 3).
Nová generace otopného tìlesa BITHERM Sun
s aplikovanou geometrií otopné plochy záøièe W3Q
umožòuje i snadnou montáž na stìnu. K instalaci se
využívají kotevní lišty, na které se nejprve zavìsí a ukotví
podkladová deska, respektive sekundární záøiè. Poté se
na desku zavìsí do odklopného systému hlavní záøiè
a následnì se pøipojuje tìleso na otopnou soustavu
flexibilním pøipojením. Zkompletovaný celek otopného
tìlesa je kompaktní s možností jeho èásteèného
odklopení, napøíklad pøi generálním úklidu.
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Perspektiva otopných tìles BITHERM
Souhrn všech nabízených vlastností a technických øešení otopných tìles a elektrických
radiátorù BITHERM doposud nedosáhl svého maxima inovaèního potenciálu a stále vytváøí
široký perspektivní prostor pro kreativní zakázkovou, ale i sériovou výrobu. S pøíchodem
nových technologií do oboru vytápìní je systém BITHERM Logic dostateènì pøipravený
k úspìšné realizaci otopných tìles i pro nejnároènìjší aplikace.

