
Sálavé podlahové radiátory pøed okny vytváøí tepelnou clonu, 
která šetøí náklady na vytápìní a zlepšuje hygienu prostøedí

Moderní architektura s proskleným opláštìním má efektivnìjší alternativu pro úèinné 
vytápìní interiéru v sálavé tepelné clonì, která zabrání chladnému sálání okna a vzniku 
chladných padajících proudù.

Proè pøichází podlahové radiátory
Do souèasné doby se nepøíznivé tepelné vlastnosti prosklených pláš�ù u vìtšiny budov øeší 
podlahovými konvektory, které využívají ke sdílení tepla pøirozené nebo nucené 
konvekce. Vzestupné proudìní ohøátého vzduchu z konvektoru však nezabrání padajícím 
chladným proudùm tvoøících se na povrchu 
chladného skla. Teplý vzduch z konvektoru 
se pouze smísí s chladným. Povrch prosklené 
stìny tak zùstává chladný a dále vyzaøuje 
chlad do vytápìného prostoru. Následkem 
je nežádoucí snižování støední radiaèní 
teploty okolních ploch v místnosti a tím 
dochází ke snižování tepelné pohody. 
Abychom u tohoto zpùsobu vytápìní 
pøedešli tepelné nepohodì, je nezbytné 
zvýšit teplotu vzduchu v místnosti, se kterou 
souvisí i vyšší náklady na vytápìní.

Efektivita podlahových konvektorù
Z hlediska úèinnosti a ekonomiky provozu využívají podlahové konvektory ke sdílení tepla 
do prostoru pouze konvekèní pøenos tepla a nelze u nich využít úèinnìjší a ménì 
energeticky nároèné sálavé vytápìní. Krycí pochozí møížka je dimenzovaná na pøíslušnou 
nosnost, která vyžaduje silná nosná žebra. Dochází tak ke zúžení vstupní a výstupní 
prùtoèné plochy pro proudìní vzduchu. Sestupný proud chladného vzduchu po skle 
nejprve vstupuje møížkou do prostoru skøínì konvektoru a následnì po pøedání tepla 
výmìníkem proudí obvykle stejnou møížkou zpìt do vytápìného prostoru. Pochozí møížka 
tak má za následek zvýšení hydraulického odporu konvekènímu proudìní, který zpùsobuje 
snížení úèinnosti konvektoru.

Hygiena prostøedí s konvektory v podlaze
Z hlediska požadavku na hygienu bydlení a životní prostøedí        
se stávají podlahové konvektory úložištìm prachu a neèistot         
i mikrobiálního pùvodu. V praxi bìžnì dochází k zanedbávání 
údržby a oèisty podlahových konvektorù z dùvodu nároèného 
zpøístupnìní vnitøních èástí podlahového konvektoru odejmutím 
pochozí møížky a odklopením výmìníku tepla s ventilátorem. 
Akumulace prachových èástic se stává živnou pùdou pro rùst     
a množení mikroorganismù. Zejména u nízkoteplotních soustav    
s provozní teplotou teplosmìnných ploch do 50 °C nedochází     
k termické desinfekci, ale naopak dochází k podstatnì vyšší 
mikrobiologické zátìži. V topném období podlahové konvektory 
s ventilátorem víøí a vhání kontaminované prachové èástice 
mikroorganizmy do vytápìného prostoru a jejich koncentrace 
vytváøí zdravotnì závadné ovzduší.

Pøirozené proudìní vzduchu 
u podlahového konvektoru
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Tepelné záøení radiátoru 
BITHERM Floor

V krátkém shrnutí funkèních a provozních vlastností podlahových konvektorù lze spatøovat 
znaèný inovaèní prostor zamìøený na odstranìní uvedených nedostatkù, zejména 
hygieny prostøedí a efektivity provozu. K dosažení cíle se nabízí nové poznatky v oboru 
vytápìní a nové technologie zamìøené na ekonomicky efektivní výrobu radiátorù nové 
generace. 

Efektivní sálavá tepelná clona
K velice pøekvapivým pozitivním výsledkùm dospìla spoleènost ELVL pøi vývoji sálavých 
radiátorù BITHERM s originální a patentovanou konstrukcí záøièe W3Q. Umístìním radiátoru 
s tímto záøièem do podlahy pøed okno v celé 
délce prosklené stìny se projevuje velice 
pøíznivý  sálavý  efekt  už  pøi  malém 
tepelném výkonu záø ièe. Vertikálnì 
orientované tepelné záøení soubìžnì           
s prosklenou plochou vytváøí na povrchu 
skla tepelnou clonu, která zamezuje vzniku 
ch ladného zá øení  z  povrchu sk la                  
do vytápìného prostoru. Na povrchu skla 
tepelná clona neumožní kondenzaci 
vodních par a zároveò pøedchází tvorbì 
chladných konvekèních proudù vzduchu 
sestupujících k podlaze.

Pøednosti podlahových radiátorù
Mezi pøednosti, které staví sálavý podlahový radiátor BITHERM Floor se záøièem W3Q          
na významnou pozici moderních a efektivních otopných tìles, patøí:

-  témìø trojnásobná hustota sálavého 
   toku smìrovaná úèinkem 
   širokoúhlého záøení s nejvìtší 
   intenzitou  do vytápìného prostoru
-  pøesmìrování sálavého toku 
   vyzaøovaného zadní stranou záøièe
   do vytápìného prostoru 
-  vytváøí úèinnou sálavou tepelnou 
   clonu na povrchu prosklené stìny
-  kompenzuje chladné sálání okna 
   a chladné padající proudy
-  není zapotøebí používat ventilátor 
   k vytvoøení tepelné clony
-  konstrukce záøièe W3Q je pochozí 
-  zvyšuje støední radiaèní teplotu 
   vnitøních ploch místnosti
-  snižuje náklady na vytápìní
-  stavební výška radiátoru je pouze 
   55 mm (lze výjimeènì nabídnout 
   již od 45 mm)
-  pøipojení je uzpùsobeno pro 
   jednotrubkovou i dvoutrubkovou 
   otopnou soustavu
-  snadná montáž za použití tepelnì 
   izolaèní montážní pìny

Floor
BITHERM



-  pevný pøepravní obal radiátoru lze použít jako šalovací formu pro vytvoøení niky 
   v podlaze pøi betonáži 
-  nevyžaduje provozní obsluhu
-  zamezuje tepelné ztrátì do podlahové hmoty a podloží tepelnì izolaèním lùžkem vany
-  snadné èištìní pøi bìžném úklidu zaruèuje vysoký stupeò hygieny a mikrobiální èistoty 
   (sací výkon domácích vysavaèù prachu pøekonává žebrovou výšku záøièe 50 mm)
-  tepelné záøení radiátoru potlaèuje rùst a množení mikroorganismù v prostoru záøièe
-  absencí nucené konvekce nevzniká intenzivní víøení prachových èástic ve vytápìném 
   prostoru
-  výklopný záøiè W3Q umožòuje snadný servis a údržbu.

Záøiè W3Q
Podlahový radiátor BITHERM Floor vybavený 
záøièem W3Q je výsledkem vývoje zamìøeného 
na otopné plochy s cílem dosáhnout maximální 
podíl sálavého toku smìrovaného s nejvìtší 
intenzitou z prùmìtné plochy radiátoru             
do vytápìného prostoru. Základem konstrukce 
záøièe je paralelní skladba teplosmìnných 
lamel, která v celkovém uspoøádání tvoøí 
trojrozmìrnou geometrii sálavé a konvekèní 
otopné plochy. Uspoøádání, tvarová úprava      
a orientace lamel emituje širokoúhlé záøení         
s nejvìtší hustotou sálavého toku a intenzitou 
záøení.

3D geometrie otopné plochy využívá termodynamických zákonitostí zejména 
Lambertova kosinového zákona, který definuje maximální sálavý tok plošného elementu 
ve smìru normály. Ve svislém øezu podélné konstrukce podlahového 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 tak 
vystupuje témìø trojnásobná hustota sálavého 
toku s nejvìtší intenzitou záøení oproti vyzaøování 
rovinné otopné plochy. Sekundární záøiè            
je tvoøen u podlahového radiátoru difúznì 
reflexní vrstvou, která svým povrchem odráží      
a smìruje sálavé teplo volným prostorem mezi 
lamelami do vytápìného prostoru. Lze také 
použít sekundární záøiè tvoøený termickým 
absorbérem, který nejprve absorbuje 
dopadající teplo  vyzaøované zadní prùmìtnou 
otopnou plochou hlavního záøièe a následnì jej 
vyzaøuje volným prostorem mezi lamelami        
do prostoru. Tepelná izolace umístìná pod 
vanou radiátoru zamezuje tepelné ztrátì         
do stavební hmoty podlahy a podloží.

Konstrukce radiátorù BITHERM Floor je zpracovaná do základní rozmìrové a výkonové 
øady prezentované v produktové nabídce, která umožòuje realizovat individuální 
pøedokenní instalace. Pro dlouhé pøedokenní skladby radiátorù soubìžné s pøímou nebo 
geometricky tvarovanou linií prosklené stìny jsme pøipraveni nabídnout øešení formou 
zakázkové výroby pøímo na míru.
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Lambertùv kosinový zákon
aplikovaný v záøièi W3Q


