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VYSOKOTEPLOTNÍ SÁLAVÉ PANELY

I. PRINCIP VYTÁPĚNÍ

Princip vytápění je znázorněn na obrázcích č. 1 a č. 2

Zatímco u konvekčního vytápění je tělesem především ohří-
ván vzduch, který potom sdílí – předává teplo při proudění po
povrchu ohřívaného předmětu (stěny, nábytek,...), potom u sá-
lavého panelu dochází k přenosu – sdílení tepla hlavně záře-
ním. Zářivý tok tedy po dopadu na předměty (stěny, podlaha,
nábytek) se sice dílem odrazí (cca 15 %), ale jeho větší část
(cca 85 %) je pohlcován předměty, na které dopadá. Zde
dochází k přeměně energie záření na energii tepelnou (před-
měty se zahřívají), a při zvýšené teplotě předmětů resp. oteplení
oproti vzduchu se teplo odvádí konvekcí – od předmětu je
tedy ohříván vzduch.

Z výše popsaného principu
vyplývají následující     výhody:

� vyšší tepelná pohoda při nižší teplotě vzdu-
chu v místnosti

� úspora energie ve výši od 18 % do 24 %
oproti konvenčnímu vytápění

� výrazné snížení cirkulace vzduchu a tedy
i prašnosti

� omezení vysušování vzduchu

� bezúdržbový provoz

� mobilita

� architektonická nenápadnost (zejména v pro-
storách s použitým tzv. kazetovým stropem)

� možnost zonálního ohřevu

� příznivě působí na osoby s onemocněním klou-
bů a dýchacích cest

Obr. č. 1
Konvekční
vytápění
ECOFLEX

Obr. č. 2
Sálavé panely
ECOSUN
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