í'a

r

-l

\ (
'(

l#

)

Vzhledem k tomu, že
za vytápění bytu či domu platíme tok od roku
vícen při rekonstrukci není od věci mysIet i na nové topení. oproti svým
starým litinovým předchůdcům ušetřÍ dnešní
radiátoty až L5 % výdajů za energil - jsou menší, spotřebují méně ohřívané vody, ale topí více.

.faké qpadají elegantněji a na
l trhu se objel.Lrjí v tisícerých
3 variantách t}?ů, rozměrů idelek, v desítkách tvarů a barev. Rozhodujícipro zákazníka je však nako-

).

lr)\/il;i

!,r\'[
nec cena' která se odvíjí od

ýkonu'

ve1ikosti, materiálu i tvaru radiátoru

t běžný 1os stojí od 2000 do 5000 Kč'
ale cena designového ýkriku od
znám.ého architekta či návrháře mů-

LJsl'

l) | :Ďll /,l

'

že dosáhnout až stovek tisíc.

abstraktní plastiku, obraz nebo l'7-

lnteriéru na mÍru

padají jako sloup či lavička.

o Spolehnout se můŽeme i na
podlahoýkonvektor, který je schokazníky a uŽivatele) stáIevíce zají- vaný pod shrnovatelnou mřížkou.
Výrobci a dovozci otopných těles
se shodují, že nás (potenciáIní zá-

Do předsíně zase můžeme vybrat
speciální radiátor kombinovaný se
zrcadlem nebo věšákem'
tl Pro miiovníky Íetla jsou v nabídce různé styly * zámecký i art
revně ladit se zaŤizenim celého inte- deco styl' ob1watelé loftů si zase obriéru, takŽe se už objer.rrjí modelové řady pro obytné místnosti, koupelny a chodby. Individuální potřeby zákazníků dokážou ýrobci
uspokojit do velké míry _ nabízemá nejen úspora energie, ale také
vzhled radiátoru. Nejlépe když má
neobyčejný tvar nebo je tak nenápadný' že ho v interiéru snadno
přehlédneme. DáIe pak musí ba-

jí radiátory, které postavíme do ro-

hu či jimi ozdobíme obloukové
ýklenky.

o Chceme topit neviditelně? od

toho jsou tu speciální designové ra-
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diátory, které připomínají moderní
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středové připojení _ pro maximální
sálání tepla z radiátoru se však doporučuje zapojení vsfupu a výsfupu

úhlopříčné.

Méně údrŽby' více úspor
t Nejžádanější jsou dnes desková
otopná tělesa z ocelového plechu.

Na rozdíl od klasických litinových
radiátorů ryžadljí až trojnásobně
méně topné vody, to znamená její
rychlejší ohřera ďe také vychladnutí.
t V koupelnách pak vedou trub-

kové

',žebřílcy"
_

varianta

a

jejich elektrická

těieso osazené elektrickou

topnou tycí' která umoŽní vytápět
koupelnu pouze v případě potřeby.
|ednodušším řešením jsou kombinované radiátory, které jsou zapoje_
né do ústředního
časně mají

výápění' ale sou-

''šňůrď'do

zásuvky.

Aby se zbytečně na topení neprášilo' mají dnešní radiátory hladké
plochy bez ohybů a překryvajících
se ploch. ocelové deskové radiátory existují ve zdvojeném či ztrojeném provedení. Mezi deskami mohou být i lamely, které ýkon zr,yšvjí. Zejména jejich zvlněná kon_
strukce ve směru proudění vzduchu
lépe předá teplo do místnosti.
i Extrémně snadnou údržbu na-

KdyŽ měnÍme

staté radiátory za nové
Do ýměny starých článkových

topýh

těles není moudré se pouštětbezodborníka _ dodavatel topení, které_
ho jsme si rybrali, ho
dokráže zajistit. ]estli-

že se přece

jenzfi-

nančních důvodů

dĚ iB

bízejí podlahové konvektory' Je- rozhodneme jinak,
jich konstrukčním základem je tzv. musíme respektovat fakt, že způsob
lameloý ýměník tepla (lamely připojení musí odpovípřipájené na trubce), který je umís_
těn buďvkrytu, nebo ve žlabu. Teplo je do výápěného prostoru pře-

dat doporučení

*

ý-

í

robce, jinak může
dojít ke sníŽení te-

dáváno přirozeným nebo vynuce- pelného r,"/konu otopným (pomocí ventilátoru) proudě- ného tělesa. Dále poďe
ním vzduchu. Výměník je osazen legislatir,y musí být otopna flexibilních trubkách umožňují- né těleso uzavíratelné na přívodu i na
cích jeho vyzvednutí a pohodlné odvodu vody. Požadujme také prolryčištění dna vany. Konvektory se vedení tlakové a topné zkouškyvčetnehodí pro celoplošné v1tápění, ale ně písemného potlrzení a nechme si
do míst, v nichž uniká teplo, např' vysvětlit funkci termostatické hlavipod okny, v chodbě u dveří.
ce včetně způsobu používiírrí.

r,&

:a.'fu

o V jednotliých místrrostech se teplota regulutermostaticlqmi ventily a hlavicemi. Snížíme_

je

li'pokójovoú,Íeplo'!u.o,,ljc,.,dosáhném9úqp.Óry

5-6

7o

energie.

o V nepřitomnosti nemusíme mistnosti vytápět na poŽadovanou pokojovou teplotu. Termóstat aá'staÝíme tqlšl]ábýthÓm,]lakové :19ýl'q.

v místnosti dosáhli krátce před sým přícho-

&fffi''*"omY,

diá!óiý]rre;ál<ríNÁÍndžicl;nái:ain*y'

lnižáÝěsy',:ú!@m j,snižilibychomtak,.mož:

::ll'l:

,']

:

n,D&..y kvÄ]itni izotác!'okén, dveří či celého ob:

vyápéní.',''
o Pravidelně odvzdušňujme otopný systém.

l:,,jektu lzevr1q24ě ušětřit',ryi$!!ý,,na

Íadiátóf ů']lkléÍé
tudiŽ předají méně tepelné energie.
o Větnime krátce a intenzivně. V zimním ob-

aŽ o

dóbi

o V1hobci doporučují radiátor zapnout vždy mi-

jistíme si vzduch čersý. Krátk1im větráním se
vyhneme prochJadnutí vnitřního vybavení
:á :$těí;] ktéié, býčhom pak,rnúsel! dráže Óhřííat':,

nimálně po dobu, kdy je v místnosti nadměrná
vlhkost. Ve vlhkém prostředí je radiátor, který
netopi, rystaven agresivnímu pusobení vlhkosti,
krerá může způsobitjeho rychlejší korozi.

no$t,, pf Óudfu i :vzduahú'oko.lq.

'ótévířámé:'okno 2ť,až,''3x'.Žá den :pÓ,]dó]'ú
5+.lo,mií,ut, Síižíme tak Ýlhkost: ýždu&ua,Žúl

il

Vzduch v soustavě může ruýšit spotřebu energie

čtvrtinu.
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