
Smart novinka mezi radiátory

Elektrické podlahové radiátory BITHERM Floor.E jsou pøipravené vstoupit do budov              
s prosklenými fasádami v moderní výstavbì. Naplòují požadavky hygienického                
a ekonomicky efektivního vytápìní budov.

V souèasné dobì stále pøichází na základì evropské legislativy nové požadavky              
ve výstavbì, kterými je snižování energetické nároènosti a zároveò zajištìní efektivního 
provozu technických zaøízení budov. Doporuèeným øešením v oblasti vytápìní budov jsou 
nízkoteplotní topné soustavy a otopné plochy bez akumulace s nízkou tepelnou 
setrvaèností. Populární podlahové vytápìní neumožòuje z dùvodu velkého objemu 
vyhøívané podlahové hmoty dosáhnout požadované dynamiky regulace vytápìní           
v moderních nízkoenergetických budovách. Nejlépe hodnocenou efektivitu sdílení tepla 
mají radiátory s malým obsahem teplonosné kapaliny a elektrické pøímotopy. Radiátory 
BITHERM splòují tyto požadavky a zároveò jsou vyrábìny z nejkvalitnìjších materiálù mìdi 
a hliníku, které charakterizuje vysoká tepelná vodivost a nepodléhají korozi.

Nižší náklady na vytápìní s podlahovým radiátorem BITHERM Floor.E

Vysokou úèinnost elektrického radiátoru BITHERM Floor.E zajiš�uje speciální geometrie        
a skladba otopné plochy záøièe W3Q. Záøiè 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 radiaèní 
teploty v místnosti a snížení rychlosti proudìní vzduchu. Svým pùsobením v pøedokenním 
umístìní u prosklených stìn vytváøí elektrický podlahový radiátor vertikální sálavou 
tepelnou clonu, která pøedchází rosení okna, chladným padajícím proudùm po skle           
a chladnému záøení z povrchu skla do prostoru interiéru. Pøíznivým výsledkem technických 
a funkèních vlastností elektrického podlahového radiátoru je snížení nákladù na vytápìní 
pøi udržení optimální tepelné pohody v interiéru.



Nezávadné prostøedí v interiéru

Pøi zaøizování moderního interiéru bytu nebo kanceláøského pracovištì je v souèasné dobì 
kladen dùraz nejen na funkènost a design zaøizovacích pøedmìtù, ale také na zdravotní 
nezávadnost materiálù, ze kterých jsou vyrobeny. V interiérech trávíme pøevážnou èást 
dne a zamìøení se na zdravé vnitøní prostøedí je proto logickým krokem. Radiátor BITHERM 
Floor.E je volbou pro zdraví na rozdíl od tradièního konvektoru, který se stává úložištìm 
prachu a neèistot i mikrobiálního pùvodu. Pro majitele konvektorù je èištìní jeho vnitøních 
èástí obtížné kvùli komplikované pøístupnosti výmìníku tepla a vany konvektoru. Prachové 
èástice jsou u konvektorù s ventilátorem následnì víøené a vhánìné do interiéru, kde jejich 
koncentrace vytváøí zdravotnì závadné prostøedí. Oproti tomu je BITHERM Floor.E 
správnou volbou pøi výbìru topného tìlesa pøed prosklenou stìnu. Díky malé zástavbové 
hloubce je možné tìleso udržet v èistotì bìžným úklidem s vysavaèem, pøípadnì              
je možnost záøiè snadno vyklopit a vanu setøít.


