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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Filozofie konstrukce
Elegance, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem
náplnì, dynamická regulace a v neposlední øadì vysoký tepelný výkon - to jsou atributy
znaèky BITHERM, které vychází z originálního konstrukèního øešení BITHERM Logic. Otopná
tìlesa jsou konstruovaná ze specielních hliníkových lamel rùznì profilovaných,
vytváøejících v sestavì mnohonásobné konvekèní prùduchy a èelní výhøevné plochy
umožòující tvorbu kreativního dekoru. Sestavou lamel prostupuje maloobjemová mìdìná
teplosmìnná trubková soustava, která je konstrukènì upravena pro napojení teplovodní
otopné soustavy ústøedního vytápìní. Nízký objem vody v trubkové soustavì umožòuje
dynamickou regulaci vytápìní.
K dalším pøednostem patøí možnost kombinace s el. ohøevem, jednoduchost montáže a
pøípadné napojení tìlesa flexibilními pøívody, umožòující odklopení tìlesa od stìny a tím
zpøístupnìní zadní èásti tìlesa k èištìní a údržbì.
Filozofie konstrukèního øešení vytváøí prostor nejen pro realizace teplovodní otopné
soustavy, ale nabízí i možnosti realizace elektrických pøímotopných radiátorù. Elektrické
radiátory jsou vybaveny elektrickými topnými èlánky a lze je doplnit o akumulaci tepla a
regulaci prostorové teploty. Radiátorová variabilita využívá všech tvarových a
designových možností, které skladebná konstrukce tìlesa BITHERM Logic nabízí.

Základní stavební kameny
Základními stavebními kameny naplòující v ucelené sestavì filozofii konstrukce otopných
tìles a elektrických radiátorù BITHERM jsou dìlitelné hliníkové profily a mìdìné trubky.
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Patentovaná technická øešení
Technologie závitového zpùsobu zaválcování trubek
Pøínos inovace
Nová technologie zaválcování trubek do prostupù teplosmìnných lamel závitovým
zpùsobem pøi výrobì výmìníkù tepla a otopných tìles zvyšuje kvalitu pevnosti lisovaných
spojù, vytváøí flexibilitu konstrukce, která je využívaná pøi tvarování otopných tìles do
oblouku. Významným pøínosem je zvýšení úèinnosti výmìníku lepším pøestupem tepla
z teplonosné kapaliny do teplosmìnné trubky a konvekèních lamel. Nositelem vyšší
úèinnosti je spirálové až turbulentní proudìní kapaliny, které vzniká za provozních
podmínek v teplosmìnné trubce s vnitøní spirálovou drážkou.

Nástroj - kulièkový tváøecí závitník
Pøíklady provedení:
a)

b)

c)

d)

Technologie
Inovaèní technologie zaválcování trubek do prostupù teplosmìných lamel je založena
na rotaèním válcovacím nástroji s planetovì rotujícími válcovacími kulièkami uloženými
v závitovém uspoøádání v lùžkách po obvodu nástroje. Rotaèní pohyb válcovacího
nástroje s radiálnì vysunutou èástí válcovacích kulièek vytváøí v trubce odvalováním
tìchto kulièek spirálovou drážku. Stoupání spirálové drážky a axiální pohyb nástroje
v trubce odpovídá závitovému uspoøádání kulièek po obvodu válcovacího nástroje.
Axiální posun v trubce je tak vyvolán otáèivým pohybem válcovacího nástroje.

Používané aplikace v praxi
Otopné tìleso BITHERM

Lamelový výmìník tepla
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Použitá technologie:
a) zalisování trubek prùtažným trnem (pùvodní technologie)
b) zalisování trubek závitovým zpùsobem (inovaèní technologie)
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Otopné tìleso s efektivní geometrií otopné plochy
Vliv geometrie otopného tìlesa na velikost vyzaøovaného toku vychází ze smìrového
rozložení hustoty sálavého toku definovaného Lambertovým kosinovým zákonem.

Lambertùv kosinový zákon
Q ? = Q n cos ?

Qn

Qc = ? Qn

Q?

Q n - maximální sálavý tok
ve smìru normály
Q ? - sálavý tok odchýlený
od normály o úhel ?
Q c - celkový sálavý tok
dS - sálavá elementární ploška

?
d?

Qc
dS

Geometrie otopné plochy BITHERM
Q n2
V pùdorysném øezu svislé konstrukce
radiátoru je znázornìn detail sálavého toku
vyzaøovaného s nejvìtší intenzitou èástí
boèních stran 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

Q n3

Qc

1

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

2

S
T
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Provedení
Nástìnné

Pøisazené ke stìnì

Pøisazené k oknu
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Vestavné do stìny

Vestavné do podlahy

Detail pøipojení
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Konstrukce
Teplovodní provedení BITHERM
Základní provedení
dìlená víèka
s výdechovou
møížkou

maloobjemová mìdìná *)
teplovodní soustava
(paralelní zapojení trubek)

konvekèní prùduchy

Provedení VK
(ventil kompakt)

odvzdušòovací
zátka

èelní sálavá plocha
teplosmìnné lamely

vlnovec
mezilamelové spáry
(kotvení užitných
doplòkù)

termostatický
ventil

spojka
teplosmìnných
lamel

pøívod vždy na stranì ventilu

el. topné tìleso
kombinace ÚT/EL
(neumožòuje BITHERM+)

boèní kryt

pøipojovací hrdla
vnitøní závit G1/2”
osová rozteè 50 mm

libovolná
orientace
pøipojení
oboustranná pohledová
plocha

Teplovodní provedení BITHERM +
Zvýšený tepelný výkon až o 13%
odvzdušòovací
zátka

maloobjemová mìdìná *)
teplovodní soustava
(sériové zapojení
trubek - meandr)

pøívod na stranì
odvzdušòovací zátky
užitné doplòky **)

*) technologie závitového zaválcování trubek do prostupù hliníkových lamel (vyšší úèinnost - zvýšený tepelný výkon)
**) užitné doplòky jsou dodávány na pøání zákazníka a jsou montovány do mezilamelových spár
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Elektrické provedení BITHERM
BITHERM.E

BITHERM.ER
keramické vložky *)
akumulace tepla
termostat

omezovaè teploty

spínaè

bezpeènostní tepelná
pojistka
elektrický odporový
topný èlánek

boèní kryt

pøipojovací kabel

oboustranná pohledová
plocha

*) keramické vložky jsou volitelný doplnìk akumulace tepla

Pøednosti konstrukèního øešení
• vychází z konstrukèního systému
• umožòuje tvoøivost dekorù, tvarù a eleganci otopných ploch v nástìnném
a prostorovém provedení
• vytváøí prostor pro øešení teplovodního, elektrického i kombinovaného vytápìní
• upøednostòuje nízkoteplotní vytápìní s možností pružné regulace
• teplovodní otopná tìlesa se vyznaèují maloobjemovou náplní, která umožòuje
pružnost a dynamiku regulace vytápìní
• elektrické radiátory pracují v nízkoteplotním režimu do 90°C, lze je doplnit
o akumulaci tepla
• variabilní a flexibilní konstrukce nabízí možnost návrhu a tvorby kreativního
designu pøizpùsobujícího se požadavku interiéru
• oboustranné pohledové otopné plochy umožòují volbu instalace do prostoru
nebo pøed prosklenou stìnu
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Design
Univerzální konstrukce
Systém
nabízí nekoneèné možnosti tvarù a dekorù otopných ploch, které
se esteticky pøizpùsobují požadavkùm interiéru.

Skladba otopné plochy
Základem tvorby otopné plochy je grafický návrh motivu, který vychází z reálné
skladebnosti hliníkových profilù tvoøících v sestaveném uspoøádání homogenní celek
otopného tìlesa. Na tento základ lze navazovat s variabilní skladbou dekoru s plošným
i plastickým reliéfem. Za tímto úèelem se hliníkové profily dìlí nebo dále opracovávají
moderní technologií, která umožòuje docílit požadovaných tvarù jednotlivých dílù
z celkové sestavy. Do ucelené skladby mohou být zakomponovány další prvky, které mají
funkèní nebo estetický charakter v návaznosti na okolní interiér. Zajímavým prvkem
zakomponovaným v otopném tìlesu je dekorativní osvìtlení LED s možností stmívání nebo
další funkèní prvky jako madla pro odkládání ruèníkù, háèky, zrcadlo a pod. U návrhu
otopného tìlesa do prostoru je vhodné využít konstrukèní øešení s èásteènou prùhledností
otopné plochy, která zajišuje dostateèné optické oddìlení èástí interiéru a zároveò
nezmenšuje celkový prostor.
Hranice skladebných variant dekorù otopné plochy tìles a elektrických radiátorù BITHERM
doposud nebyly specifikovány a nejsou ani vymezeny. S pøíchodem nových technologií
lze vytváøet moderní design otopných ploch i s výjimeènou nadèasovou profesionální
hodnotou.

Tvarová flexibilita
Pøíklady realizací

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

R1
R2
i)

j)

k)
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Pøíklady realizací otopné plochy

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Prostorová flexibilita
Flexibilní konstrukce tìles umožòuje tvarovat tìleso do oblouku nebo umístit tìleso do prostoru
pomocí podlahových konzol.

Otopná plocha v kombinaci s pøírodními materiály
Elegantní design dokresluje zakomponovaný pøírodní kámen, døevo, keramický obklad,
nebo sklenìné a kovové prvky.

Barevnost otopné plochy
Otopná tìlesa jsou vyrábìna s povrchovou úpravou brus,
kartáè, balotina s transparentním lakem s výrazem barvy
kovu nebo v barvách RAL, akrylát a také s úpravou elox.
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Radiátory BITHERM / Konstrukce
Používané informaèní znaèky

Teplovodní
provedení

Elektrické
provedení

Kombinované
provedení

Rozmìry
dle pøání

Tvarování
do oblouku

Støedové
pøipojení

Støedové
pøipojení skryté

Ventil
kompakt

Umístìní
do prostoru

Doplòky
dle pøání

Oboustranná
pohledová plocha

Radiátor
do podlahy
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