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Elektrické podlahové vytápění

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Značka teplá podlaha™ je konsorcium - sdružení 

renomovaných výrobních podniků pro inteligentní 

podlahové vytápění a ochranné systémy s topnými kabely.



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba

Hlavní vytápění 

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...
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Obrázkový komplexní systém



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba – topné rohože 

Hlavní vytápění 

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...
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Doplňkové vytápění

topné rohože Net™T160

Výhody Net™T160

Hřejivé probuzeni...

Neviditelný komfort...

Netřeba utírat dlažbu.

Zvýšíte životní úroveň.

…

Nízká spotřeba...
…
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Doplňkové vytápění

Teflonové dvoužilové rohože

Technické parametry Net™T160

Použití: renovace koupelen

Extrémně tenké – průměr 2,8 mm

Výkon: 160 W/m²

Široký sortiment: 1–12 m²
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Návrh rohože Net™T160 do koupelny

Čistá plocha 4,2 m²



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba – rohože 

Hlavní vytápění

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...



Elektrické podlahové vytápění

Designová čistota

svoboda v interiéru...

Investiční úspory

oproti vodnímu - 50%

Bez údržby

žádné revize...

Komfortnější

v porovnání s radiátory...

Zvyšuje užitek

a tím cenu nemovitosti.„Lego“ systém





Návrh topný kabel Line™T20 - pokoj

Topný kabel na plochu 

20 m² (100W/m²)

Volné místo kolem zdí



Upraví tepelný výkon, nehrozí nebezpečí přehřátí.

Samoregulační topný kabel

… inteligentní řešení

Zaizolovaná AL deska

… suchá montáž

Počítáme 10W / m

5–10 W / m

100 W / m2

Inteligentní (samoregulační) kabel

pro podlahové vytápění



Elektrické podlahové vytápění

Topný kabel Line™T20 a Line™T10

Technické parametry

Dvoužilové s opletením

Výkon: 10–20 W/m

Novinka: 10 W/m

Inteligentní kabel

Instalovaný výkon:

80–100 W/m²
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Litá podlaha
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Průkaz energetické náročnosti 

staveb (PENB)

Vyhodnocuje měrné energetické ukazatele stavby na provoz systémů:

1. VYTÁPĚNÍ

2. TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

3. VZDUCHOTECHNIKA - MECHANICKÉ VĚTRÁNÍ

4. CHLAZENÍ, KLIMATIZACE

5. OSVĚTLENÍ

V této chvíli má elektrické vytápění nejtvrdší parametr v EU. Změna?

V průkazu PENB musí být uveden hlavní zdroj tepla:

tepelné čerpadlo - klimatizace, dřevo – krb, nebo plyn

Investice do systému teplá podlaha™ = 50 % versus 

plyn a vodní podlahové topení



Centrální ovládání termostatů tabletem

Pro všechny druhy vytápění - elektrické, plynové…

Jednoduché nastavení termostatů přes obrazovku tabletu.

Možnost ovládání termostatů přes Internet odkudkoliv.



Dotykový termostat Displej 2™

Nejsilnější ve své třídě 3 910 W, I max: 17 A

Volitelné snímače: podlahový, prostorový, oba

Mohou být centrálně řízené PC: protokolem Modbus RS-485

Wi-Fi centrální řízení pomocí tabletu



Centrální řízení tabletem, nebo 

dotykem…



Řízený dotykem, nebo tabletem…





Dotykový termostat Displej 7™

Volitelné snímače: podlahový, prostorový, oba

…

…



Vývoj – energetická spotřeba

Větrání

Topení

Teplá voda



Energetická spotřeba domu / topení

Pasivní RD

Topení: 20 kWh/m²

Energeticky 

úsporný 40 kWh/m²

Větrání

Topení

Teplá voda

Spotřebiče
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Inteligentní vytápění – hlavní

Provozní náklady: 

Doporučený výkon:

80–100 W/m2

Typický provoz:

Zimní období 7 měsíců

Typická spotřeba:

20 - 40 kWh/m2

Výhodná sazba pro 

domácnosti:

Úspora nákladů 

na ostatní spotřebiče...

Elektrické podlahové vytápění = spotřeba 40 kWh/m2 domu za rok

Vaše topení =  ... m2 domu * 40 kWh/rok * el. sazba  ... = ....... EUR/rok
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Dotykový termostat Displej 2™

Nejsilnější ve své třídě 3 910 W, I max: 17 A

Volitelné snímače: podlahový, prostorový, oba

Mohou být centrálně řízené: protokolem Modbus RS-485

Wi-Fi řízení pomocí mobilu



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba – rohože 

Hlavní vytápění 

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...



Ochrana vjezdů do garáží, chodníků 

a vnějších ploch před sněhem a ledovkou

Předcházíme úrazům a haváriím

suché chodníky, vjezdy...

Přesná regulace = úspory

chrání jen tehdy, když je to potřeba...

Plně automatický provoz

bez manuální práce 24 hod. denně...

Komplexní systém
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Výkon 300 W/m²

Kabely Line™ T30
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Bezpečné vjezdy a chodníky 

Provozní náklady:

Doporučený výkon:

300 W/m2

Typický provoz:

400–600 h/rok

Typická spotřeba:

120–180 kWh/m2



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba – rohože 

Hlavní vytápění 

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...



Ochrana okapů před sněhem a 

rampouchy - automatický provoz

Předcházíme škodám

Nezatéká do objektů

Netrhají se okapy

Předcházíme úrazům

Neohrožují chodce

Doporučený výkon:

40 W/m žlabu

Typický provoz:

400–600 h/rok

Typická spotřeba za rok:

16 - 24 kWh/m odporový

10 -17 kWh/m inteligentní (–35%) 



Okapové žlaby - Starý způsob
náročná montáž, zachytávající se špína, listí...
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Řešení Inteligentním kabelem min. - 35 %

rychlé – spolehlivé – cenově porovnatelné

© teplá podlaha™



© teplá podlaha™



Montážní fajnesy
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Konstrukce inteligentního -

samoregulačního topného kabelu

Studené Teplé Horké

Vnější plášťStíněníSamoregulační jádro

reaguje na teplotu

Izolační plášťNapájecí vodiče



1. Vysoký výkon

minus °C

2. Reaguje na 

teplotu a sníh

3. Nejnižší výkon

Unikátní inteligentní kabel

přináší úsporu více než 35 %



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba – rohože 

Hlavní vytápění 

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...



Ochrana potrubí před zamrznutím

v domech a průmyslu...Ex...

Voda poteče, i když bude mrznout

v domech, kancelářích, fabrikách…

Chráníme potrubí před poškozením

a tím úspory na opravy...



Návrh kabelu a montáž na potrubí

http://www.teplapodlaha.eu/docs/Tabulka tepeln%C3%BDch ztr%C3%A1t potrub%C3%AD.pdf


Novinka elektronický termostat:

Displej DIN 16P™ - topí / chladí



Komplexní systém

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba – rohože 

Hlavní vytápění 

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...



Udržování teploty teplé vody v potrubí, 

panelákových stupačkách... 

Okamžitě teplá voda 

zvyšuje komfort bydlení.

Šetříme provozní náklady 

v porovnání s cirkulačním 

systémem pomocí čerpadla.

Šetříme zřizovací náklady

tím, že náš systém 

nepotřebuje sekundární 

rozvod a čerpadlo.



Šetři vodou, nenech ji cirkulovat!

49

Hotel o 100 pokojích rozhazuje každý 

měsíc takovéto množství vody v bazénu.



Prodloužené záruky jsou garantovány

výrobními podniky a pojištěním

Pojištění společnosti

700 000 EUR / 20 000 000 Kč

Dotykové termostaty: 3 roky

Displej 2™, Displej Elegant™

Topné rohože: 22 let / Doživotní

Teflonové, dvoužil. Net™T160

Topné kabely: 22 let / Doživotní

Dvoužilové Line™T20

Line™T30: 10 let

Ostatní

Podle zákona



Hledáme spolupráci - zaregistrujte se 

na www.TeplaPodlaha.EU

http://www.teplapodlaha.eu/


Prospekty bez kontaktů v elektronické 

podobě na www stránkách…



Pro partnera máme zpracovaný www

bez kontaktů!  Zdarma!   

www.prontoele.cz

www.CunekVsetin.cz

www.HrubyElektro.cz

http://www.prontoele.cz/
http://www.cunekvsetin.cz/
http://www.hrubyelektro.cz/


Všechno v elektronické podobě
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Elektrické podlahové vytápění

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Značka teplá podlaha™ je konsorcium - sdružení 

renomovaných výrobních podniků pro inteligentní 

podlahové vytápění a ochranné systémy s topnými kabely.



Akce: Dotykový termostat Displej 7™ 

…slevy se nenačítají…



Akce: Dotykový termostat Displej 7™ 

……slevy se nenačítají…



Závěr

Inteligentní podlahové vytápění

Doplňkové vytápění – teplá dlažba

Hlavní vytápění

Ochranné systémy pomocí topných kabelů

Ochrana vjezdů do garáží a chodníků před ledovkou...

Ochrana okapových žlabů před sněhem a rampouchy...

Ochrana potrubí před zamrznutím a průmyslové ohřevy...

Udržování teploty teplé vody v potrubí, stupačkách...


