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Koupelnové otopné těleso BICO

Návod k použití

Popis

    Otopné těleso BICO je určeno k vytápění prostorů koupelen, sprch,      
WC, kuchyň. koutů a jiných místností. Zároveň slouží k dosoušení ručníků, 
osušek a utěrek při jejich navlečení na příčle tělesa.

   Otopné těleso BICO lze instalovat do teplovodní otopné soustavy               
s nuceným oběhem teplé vody s nejvyšší provozní teplotou menší než 
110°C a nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1 Mpa.

    Otopná tělesa jsou určena do vnitřních prostorů s prostředím +2°C        
až +40°C a relativní vlhkostí do 80%.

Montáž

   Těleso se zapojuje do teplovodní soustavy ústředního vytápění               
s možností připojení elektrického ohřevu prostřednictvím elektrického 
topného tělesa EL.05.

Upozornění:

     Elektrický ohřev je podmíněn dodržováním podmínek stanovených 
výrobcem elektrických těles a ČSN 33 2000-7-701.

   Otopné těleso se instaluje na stěnu ve svislé poloze pomocí čtyř 
upevňovacích úchytů (viz. obrázek montáž úchytů).

    Na otopnou soustavu se těleso připojuje pomocí šroubení a ventilu       
se závitem G1/2”. Montáž a připojení otopného tělesa jsou podmíněny 
dodržením topenářských zásad a pravidel.

   Každé otopné těleso je před expedicí u výrobce kontrolováno               
v rámci výstupní kontroly a výrobce ručí za jeho kvalitu a bezpečnost.

Konstrukce

     Otopné těleso BICO je tvořeno z příčných ocelových trubek o 21 mm       
a dvou vertikálních ocelových trubek o 32 mm s povrchovou úpravou 
chrom.

!



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

www.bitherm.czwww.bitherm.cz

1
3

0
0

7
0

 -
 8

0100

500

Technické údaje

Výška                                                                   1300 mm
Délka                                                                   500 mm
Hloubka                                                               50 mm
Připojovací rozteč                                              100 mm
Hmotnost                                                            9,4 kg
Tepelný výkon*                                                   482 W
Doporučený výkon el. topné tyče                    300 W

*tepelný výkon Φ [W] pro teplonosnou látku voda dle ČSN EN 442 (∆T = 50K 75/65/20°C)
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Montáž úchytů


