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BITHERM Floor

Podlahový radiátor

Montážní návod



Popis

Radiátory 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.

Radiátory jsou urèeny do vnitøních prostorù s prostøedím +2°C až +40°C 
a relativní vlhkostí do 80%.

Montáž

Podlahový radiátor se instaluje do pøedem pøipravené niky v podlaze  
viz.  Montážní  postup.

 

Montáž a pøipojení radiátoru jsou podmínìny dodržením topenáøských 
zásad a pravidel.

Obsluha

Spoèívá pouze v odvzdušnìní radiátoru pomocí odvzdušòovací zátky 
umístìné pod møížkou pøipojovací komory.

Regulace tepelného výkonu se provádí externí regulací.

Údržba

Radiátor nevyžaduje speciální údržbu. Pouze se provádí obèasné 
èištìní povrchu bìžnými èistícími prostøedky. Konvekèní a sálavé 
plochy s møížkou a dno vany se èistí vysavaèem spoleènì s úklidem 
podlahy.

Pøi výmìnì termoreflexní fólie v pøípadì silného zneèištìní, je možné 
provést její výmìnu èásteèným odklopením záøièe ruèním 
dvojháèkem.

Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis�uje pøed prosklenou stìnu 
zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy 
za úèelem dosažení tepelné pohody v interiéru a k vytvoøení tepelné 
clony pøed prosklenou stìnou.

Flexibilní pøipojení na otopnou soustavu se provádí pomocí dvou 
pøipojovacích hadic ukonèených pøesuvnými maticemi s vnitøním 
závitem G1/2" a èelním plošným tìsnìním.
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Podmínky správné montáže a provozu:

- radiátor má umístìnou pøipojovací komoru v blízkosti okna

- nika v podlaze pro uložení vany radiátoru je rozmìrovì vìtší 
alespoò o 15 mm od vnìjšího povrchu vany

- pro zajištìní rovnomìrné mezery mezi vanou a nikou v podlaze 
je doporuèeno použít pøi betonáži podlahy šalovací formu - lze
objednat s radiátorem

- prostor mezi vnìjším povrchem vany a hmotou podlahy 
je vyplnìný vytvrzenou montážní tepelnì izolaèní pìnou

- vana radiátoru je uložena vodorovnì s horním okrajem 
ukonèovací hrany v rovinì podlahy

- pøipojovací hadice jsou napojeny na soustavu ÚT pøes uzavírací 
šroubení

- k nastavení správného hydraulického pomìru v soustavì slouží 
regulaèní ventil umístìný na vstupu záøièe

 
- správná funkce radiátoru je podmínìna dodržením montážního 

postupu.

Montážní postup

Obr. 1
Pøíprava podkladu a pøívodních trubek 
pro radiátor.

Obr. 2
Vymezení prostoru pro radiátor pøed 
betonáží podlahy šalovací formou
- lze objednat s radiátorem.
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Obr. 3
Betonáž podlahy.

Obr. 8
Osazení kotvících hmoždinek 
do vyvrtaných otvorù.
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Obr. 4
Vyjmutí šalovací formy a uložení vany 
radiátoru do pøipravené niky v podlaze.

Obr. 6
Osazení vyrovnávacích šroubù 
a vyrovnání vany radiátoru s rovinou 
skuteèné podlahy.

Obr. 5
Vložení opìrné a uzavírací lišty 
na boèní stìnu vany.

Obr. 7
Vyvrtání otvorù pro kotvící vruty.



Obr. 9
Upevnìní vany radiátoru do niky
v podlaze kotvícími vruty.

Obr. 14
Vložení termoreflexní fólie na dno vany 
a uložení záøièe do vany radiátoru. 
K uložení záøièe do vany slouží ruèní 
dvojháèek, který je souèástí pøíslušenství 
radiátoru.
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Obr. 11
Vyplnìní prostoru mezi stìnou vany 
a nikou montážní tepelnì izolaèní 
pìnou.

Obr. 12
Po èásteèném vytvrzení montážní pìny 
vyšroubování vyrovnávacích šroubù 
a osazení ukonèovacích hran na stìny 
vany radiátoru.

Obr. 13
Pøipojení pøipojovacích hadic záøièe 
k pøívodùm ÚT. 

Obr. 10
Vyplnìní prostoru pod dnem vany 
montážní tepelnì izolaèní pìnou.



Obr. 15
Zakrytí pøívodù v pøipojovací komoøe 
termoizolaèními pásy.

  8 - opìrná a uzavírací lišta
  9 - termoizolaèní pásy
10 - ruèní dvojháèek
11 - vyrovnávací šrouby
12 - kotvící vruty
13 - kotvící hmoždinky
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Obr. 16
Zakrytí pøipojovací komory møížkou.

Obr. 17
Ukonèená montáž podlahového 
radiátoru pøed pokládkou podlahové 
krytiny.

Rozložený radiátor
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Legenda k radiátoru
1 - šalovací forma
2 - rozpìrka
3 - vana radiátoru
4 - termoreflexní fólie
5 - záøiè
6 - ukonèovací hrany - rámeèek
7 - møížka



L

B H

Technické údaje

Výška H 55 mm

Pøipojení boèní podélné

Pøipojovací závit 2 x G1/2” vnitøní

Nejvyšší pøípustný provozní pøetlak 2,5 MPa

Zkušební pøetlak 5 MPa

Nejvyšší pøípustná provozní teplota 110°C

teplovodní jádro                              

Barevný odstín

Konstrukce teplosmìnné lamely hliník

mìï

RAL 7016

rámeèek

Teplotní exponent n [-] 1,1169

 elox hliník, nerez

rámeèek                              hliník, nerez

vana, møížka                              ocel

vymìnitelná termoreflexní fólie                              
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Tepelné výkony byly mìøeny podle EN 442 pøi teplotì 
vody 75/65°C a teplotì místnosti 20°C (? T = 50K).
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