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Chyby při montáži a čemu se 

vyvarovat! 30 let zkušeností z praxe.



On-line AKADEMIE teplá podlaha™
Každý měsíc probíhá jiný seminář. Video záznam je i na webu

1. Produktový seminář. Video: https://www.teplapodlaha.com/inteligentni-podlahove-vytapeni

2. Aplikace Návrhář I. - návrh vytápění a výpočty spotřeb.

3. Aplikace Návrhář II. - ochrana vjezdů a potrubí.

4. Stěnové větrání/rekuperace. Video https://www.teplapodlaha.com/rekuperace

5. Chyby při montáži a čemu se vyvarovat.

Přihlaste se v záložce kontakty v kontaktním formuláři.

https://www.teplapodlaha.com/inteligentni-podlahove-vytapeni
https://www.teplapodlaha.com/rekuperace


Kdo jsme

 Jsme spolehlivá a solventní firma.

 S pojištěním na 700 000 €.

 Se zárukou na kabely 22 let.

 S certifikáty pro všechny výrobky.



Komplexní obrázkový systém



Obsah

1. Chyby při montáži – jak to nedělat!

2. Technické fajnesy a zákazník.



Dofoukat spojky topných kabelů 

horkovzdušnou pistolí... Musíte vidět výron lepidla…



Nevyrovnávat koncovky topných kabelů
fixovat Al páskou ne skobou!



Důsledek fixace spojky - koncovky skobou



Fixujte koncovky a spojky Al páskou. 

Nevyrovnávat – zlomíte spojku - koncovku!



Za spojkou kabelu musí být

20 cm rovný kabel. (Viz nákres)



Chybné položení kabelu a snímače:
Je položen příčně a aspoň 50 cm mezi topnými kabely



Chybné položení snímače příčně
Kabel se propálí – vzduchová mezera pod husím krkem

Montážní návod: bod 5.

Teplotní snímač vložte do trubky –

husího krku tak, aby byla 

rovnoměrně mezi smyčkami 

vytápěcího kabelu a aby byla 

vložená do vytápěné plochy 50 cm 

od zdi. Konec instalační trubky pro 

snímač zaslepte.



Chybné položení kabelu a snímače:                     

jedna instalační roura

Nikdy nedávat topný kabel a snímač teploty do jedné montážní roury      

(husího krku).

Přívodní kabel může být zabudovaný (nemusí být v chráničce).



Položení kabelů a snímače mezi kabely



Povolené fixační prvky:

 Fixing 500 - Fixační skoba ruční

Fixing tacker 600 - Fixační skoba pro Tacker 

LineClip - Plastová upevňovací lišta

PV fixing 25m - Upevňovací lišta

AL páska

Nejsou povoleny změny!



Rozpletení rohože Net T160:

Nerozplétat rohož. 

Rozplést jen v krajním případě.



Nevhodná izolace pod rohože Net T160

pro tenké podlahy

1 cm tvrzená izolace bez síťky a cementové stěrky.

Podlaha bude měkká a stěrka popraská!!!



Konstrukce podlahy pod rohože Net T160:

správná konstrukce

 1 cm IzolaNet™10 (přilepená, zafixovaná),                                       

podívejte se na prospekt Aby bylo teplo, str. 4

 Rohož Net™T160

 Tmel (flexibilní lepidlo)

IzolaNet™10



Proč AL fólie:

předcházíme přepálení kabelu

Pod topné kabely používat výhradně doporučená AL fólii od teplá 

podlaha™. Jinak neplatí záruka.

Zakázané položení kabelu               Správná instalace s AL fólií              

Polystyrén



Požadavky při montáži:

topný kabel se nesmí:

Zkracovat

Prodlužovat

Navzájem dotýkat

Křížit

Dotýkat izolace

Montáž kabelů se dá 

zkontrolovat i po letech.



Topný kabel používejte s termostatem řady 

Displej™ a podlahovým snímačem.

S vhodným termostatem řady Displej™

S podlahovým snímačem

Nastaveným na max. 45 °C



Doporučení při nespárování telefonu

1. Restartovat smartphone

2. Restartovat router

3. Použít jiný smartphone   

4. Nainstalovat aplikaci

5. Spárovat termostat s novým smartphonem 



Náhrada chybějícího materiálu

1. Nahradit nejbližším delším kabelem shodné řady               

(např. 25m nahradit 30m kabelem).

2. Použít kabel jiné řady se stejným výkonem, např. 10W za 

20W (Line T20, 25m, 500W za Line T10, 50m, 500W).

3. Objednat kabely v předstihu na sklad.

4. Nahradit dvěma kabely (např. 50m nahradit dvěma 25m).

5. Vytvořte si malý sklad.



Požadavky při montáži:

zapojení DIN 01

Nutné překlenout svorku 1 a 5 nebo přemostit:   pustit 
fázi na svorku 5.



Porucha na spojce kabelu

(toto nejsou naše kabely)



Probodnutý kabel Tackerem



Zašlápnutí kabelu příchytkou



Zatlačený kabel pod dilatační izolaci a 

propálení.



Vysušený beton topným kabelem

Stavební hmota (beton, anhydrit) se nesmí vysoušet topným kabelem!!!

Drolí se stavební hmota

Vytvoření vzduchové bublinky – přehřívání a snížení životnosti

Záruka neplatí!!!



Změřit vlhkost

betonu / anhydritu před položením krytiny

Firma, která pokládá podlahu a nemá vlhkoměr - vyžeňte ji.

Položí parotěsnou zábranu - ochrání si podlahu a poškodí topení!

Posledních 5% vlhkosti můžete dosušit postupným zvyšováním 

teploty podlahy, pod odborným dohledem specialistu.

Jinak beton zkrystalizuje, vytvoří bubliny a kabely se propálí.

Záruka neplatí!

vyžeňte 



Přelepovat spoje hliníkové fólie

Přelepovat fólii při spojích páskou.

Hrozí zatečení a poškození fólie. Používat výhradně naši AL fólii.



Používat dilatační izolaci

Jinak hrozí prasknuti betonu

Teplo se šíří do stěn



Nařezávání betonu – násilná dilatace

Vrtoch stavebních firem

• Topný kabel nesmí přecházet přes dilataci. Viz montážní návod.

• Nařezávají beton špachtlí - vytvářejí násilné dilatace a kabel se 

po několika letech přepálí.

Krizové řešení – Záruka neplatí!!!

Vložit topný kabel do nařezané montážní trubice, která přechází 

dilatací a natlačit silikon do trubice.



Nezakrývat topné plochy nábytkem.

Nábytek nesmí zakrývat topné plochy

Nábytek musí byť na nožičkách min. 5 cm

Záruka neplatí!!!



Servisní střediska teplá podlaha™

1. Boskovice u Brna – CZ

2. Benešov u Prahy - CZ

3. Bratislava – SK

4. Košice - SK



Postup při reklamaci kabelu:
Podívejte se na přiložený formulář – dodržovat postup



Aby platila záruka výhradně používat 

naši doporučenou AL fólii - předchází přehřátí



Pro uplatnění záruky je nutné vyplnit 

záruční list.



Pro uplatnění záruky je nutné vyplnit záruční list.



Měřící přistroj izolačního odporu 

Použít standardní měřící přístroje

Nepoužívat impulzní měřící přístroje



Měření izolačního odporu

Izolační odpor musí byť > 50 MΩ

Zkušební napětí >1000 VDC. Max. 2500 VDC max. 20 sek.

Měříme mezi:

Modrým SPOLU s hnědým ,,černým,, a žlutozeleným

Když zkušební 

napětí dáte mezi 

modrý a hnědý

odpálíte spojku, 

nebo koncovku!



Nový Tacker – ruční nástroj na uchycení 

topných kabelů na podlahu

Lehký 1,30kg

Jednoduchá manipulace,

Dobře se zatláčejí skoby

Přítlačná pružina na skoby

Dobře dotláčí skoby

Skoby dobře drží v izolaci



Nepoužívat tyto stykače!
Špatně nastavený stykač způsobil přehřátí a poškození podlahy

Při kontrole rozvaděče jsme zjistili , že elektrikář použil jiné stykače na přehřívající 

se podlahy. Použil stykače, které mají ručně nastavitelné 3 polohy. Nastavil na ON!

ON / Zapnuto: Termostat umí zapnout, ale neumí vypnout!!! Krytina se přehřeje a 

poškodí.

Auto: Termostat umí zapnout i vypnout Nastavit polohu Automat.

Vypnuto:Termostat neumí zapnout topení.



Když topení nevytápí na nastavenou °C.

Co s tím?

Když je v pokoji termostat v pořádku

Posunul se snímač podlahy ke kabelu. Zvyšte limitní teplotu 

podlahového snímače na teplotu 55°C...

Když je to v celém domě

Zkontrolujte, jestli není přehozené zapojení HDO bojler a 

topení.

Když je v pokoji termostat v pořádku a nespíná a netopí

Když má objekt foto voltaickou elektrárnu tak je termostat 

napojený fázi kde je jednosměrný proud.  



Sumarizace

technických chyb z montáží

Dofoukat spojky horkovzdušnou pistolí.

Nevyrovnávat koncovky a spojky. Fixovat AL páskou ne skobou

Kabel za spojkou nesmí být zalomený (až po 20 cm). 

Snímač kolmo na zeď mezi kabely.

Vyplněné záruční listy = záruka.

Konstrukce podlahy pod rohože.

Proč AL fólie. 

Požadavky při montáži.

Zapojení DIN 01.

Nevysoušet beton topným kabelem.

Zemřít vlhkost betonu / anhydrit před položením krytiny.

Přelepovat hliníkovou fólii páskou.



Sumarizace

technických chybz montáží

Pozor na zašlápnutí / přeseknutí kabelu.

Používat distanční pásy.

Krizový přechod z dilatace do dilatace. (Záruky neplatí!)

Nezakrývat topné plochy. Nábytek na nožičkách.

Poruchy a servis kabelů.

Postup při reklamaci.

Používat standardní měřící přístroj.

Měření izolačního odporu.

Nevhodné stykače.

Ne dotápí pokoj, nebo dům.

=> Pokoj a pohoda...



Obsah

1. Chyby při montáži – jak to nedělat!

2. Technické fajnesy a zákazník.

Ať zůstanou jen ti, kdo chtějí něco změnit a být úspěšní.. 



Vy a zákazník

Jaký je rozdíl mezi chybně zapojeným termostatem

a chybnou komunikací se zákazníkem?

Žádný. Finanční škoda v každém případě.

Ztráta času a vynaložené energie. To nejdražší, co máte.



Sumarizace: Vy a zákazník

1. Osobně odevzdejte zákazníkovi barevně vytištěný návrh   

a spotřeby energie. Trvejte na přítomnosti obou partnerů.

2. Návrh bude obsahovat jen všeobecné názvy                       

a sumarizaci. (Ne tajný výkaz a výměr.)

3. Představte zákazníkovi varianty.

4. Zatelefonujte zákazníkovi před datem předpokládané 

realizace.

5. Mějte profesionální www stránky

za naši investici.

Výsledek:

Buete úspěšní a solventní.



Závěr

1. Chyby při montáži – jak to nedělat!

2. Technické fajnesy a zákazník.



On-line AKADEMIE teplá podlaha™
Každý měsíc probíhá jiný seminář. Video záznam je i na webu

1. Produktový seminář. Video: https://www.teplapodlaha.com/inteligentni-podlahove-vytapeni

2. Aplikace Návrhář I. - návrh vytápění a výpočty spotřeb.

3. Aplikace Návrhář II. - ochrana vjezdů a potrubí.

4. Stěnové větrání/rekuperace. Video https://www.teplapodlaha.com/rekuperace

5. Chyby při montáži a čemu se vyvarovat.

Přihlaste se v záložce kontakty v kontaktním formuláři.

https://www.teplapodlaha.com/inteligentni-podlahove-vytapeni
https://www.teplapodlaha.com/rekuperace

