
hlavní výhody:

● příznivé pořizovací náklady
- o 40 až 50% nižší než u teplovodního 
systému 
● vysoká životnost
- životnost topných kabelů min. 50 let
● ideální tepelná pohoda
- díky příznivému vertikálnímu rozložení 
teplot
● přizpůsobivost
- topné kabely lze instalovat na plochy 
libovolné velikosti i tvaru
● nižší spotřeba energie
- srovnatelné tepelné pohody je dosaženo 
při teplotě vzduchu o 2 až 3°C nižší než u 
topného systému s radiátory - to vede ke 
snížení spotřeby energie o 10 až 15%
● zdravotní výhody
- díky minimální cirkulaci vzduchu a nízké 
teplotě topného prvku odpadá napalování a 
víření prachu
- čistota se udržuje snadněji než u 
klasických systémů
● volná podlahová plocha
- z topného systému zůstávají viditelné 
pouze termostaty - ostatní prvky jsou ukryty 
v konstrukci podlahy
● přesná a rychlá regulace
- systém je řízen elektronickým 
termostatem s přesností 0,4°C, každou 
místnost je možné ovládat zvlášť
● možnost lokálního tem-
perování
- je možné ohřívat pouze některá místa 
podlahy
● možnost doplňkového ohřevu 
v přechodném období
- možnost temperovat v době mimo hlavní 
topnou sezónu (jaro, podzim), kdy se 
nevyplatí uvádět do provozu hlavní topný 
systém

K A B E L O V É  T O P N É  S Y S T É M Y

podlahové vytápění

novostavby / rekonstrukce koupelny + WC /
kuchyně / obývací protory / chodby /
schody / předsíně

Váš dodavatel:



technické řešení technické řešení

tenká podlaha / renovace podlahy
- topné rohože HM 100/150

plovoucí laminopodlaha
- topné rohože v hliníkové vrstvě HML

klasická podlaha v nových objektech
- topné kabely TO-2S, TO-2L 

renovovace podlahy
- souprava Teplá dlažba
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� podkladní beton
� hydroizolace 
� obvodová dilatace
� tepelná izolace
� fólie
� topná rohož
� teplotní čidlo
� beton
� podlahová krytina

� podkladní vrstva
� parozábrana
� izolační vrstva
� topná rohož HML
� čidlo
� podlaha
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výkon
80.. .160W/m² 

výkon
60.. .80W/m² 

po
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● podlahové vytápění pro novostavby i rekonstrukce
● hlavní nebo doplňkové vytápění tenkých vrstev
● možnost kombinování s konvektory u objektů s vyššími tepelnými ztrátami

● podlahové vytápění pro novostavby i rekonstrukce
● hlavní nebo doplňkové vytápění vytápění plovoucích podlah z lamina nebo dřeva
● možnost kombinování s konvektory u objektů s vyššími tepelnými ztrátami

po
už

ití

● podlahové vytápění pro novostavby i rekonstrukce
● hlavní vytápění nebo pouze temperování podlahy na příjemnou teplotu
● možnost kombinování s konvektory u objektů s vyššími tepelnými ztrátami

● temperování renovovaných podlah malých místností do cca 10 m², kde s ohledem na 
konstrukční výšku není možné použít žádný z předchozích způsobů

vý
ho

dy

● rychlá instalace na plochách pravidelného půdorysu
● nižší tepelná  setrvačnost než u klasických systémů
● možnost instalace na stávající podlahu bez nutnosti bourání
● ochranné opletení - pro použití i ve vlhkém prostředí (koupelny, bazény)
● vhodné i pro časově přerušované vytápění
● výhodou je dobrá regulovatelnost díky nízké tepelné setrvačnosti
● není třeba temperovat celou podlahovou plochu místnosti, ale jen její část – podél vany, 
kuchyňské linky apod.

● rychlá instalace na plochách pravidelného půdorysu
● stejnoměrné vytápění vrstvy podlahy díky teplovodivé vrstvě
● ochranná vrstva hliníku - pro použití i ve vlhkém prostředí
● rohož HML je díky použitým materiálům velmi dobře tvárná a současně odolná
● konstrukce rohože HML umožňuje její použití i ve vlhkém prostředí
● podklad může být tvořen prakticky jakýmkoliv rovným, dostatečně pevným a nosným 
podkladem

vý
ho

dy

● vhodné pro nepřerušované vytápění
● setrvačnost systému se s výhodou uplatní při překlenutí období vysokého tarifu při využí-
vání přímotopné sazby.

● ideální doplněk tradičních zdrojů tepla (radiátory, krbová kamna)
● s výhodou se používá zejména v místnostech, kde je jako podlahová krytina použita 
dlažba - např. koupelny, kuchyně, bazény, zádveří, chodby
● není třeba temperovat celou podlahovou plochu místnosti, ale jen její část – podél vany, 
kuchyňské linky apod.
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● topné kabely jsou uloženy v tenké vrstvě lepidla na tepelně izolované betonové desce
● tloušťka tepelné izolace je min. 4cm

● HML má sendvičovou konstrukci, kdy extrémně tenký topný kabel je kryt z obou stran vrst-
vami skelné tkaniny a vrstvami hliníkové fólie
● skelná tkanina zajišťuje vysokou úroveň mechanické ochrany topného kabelu
● hliníková fólie má dvě funkce - zajišťuje elektrickou bezpečnost i ve vlhkém prostředí a 
rozkládá teplo v ploše

po
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● podlaha je konstruována jako tzv. plovoucí - betonová deska síly 6 až 10 cm s topnými ka-
bely je od podkladu, stěn či nosných konstrukcí oddělena vrstvou tepelné izolace; topné kabely 
jsou uloženy v horní polovině této desky

● tenké topné kabely (do 4mm) jsou uloženy těsně pod povrchem podlahy – tepelná setrvač-
nost systému je proto minimální (po zapnutí se rychle ohřeje, po vypnutí však rychle chladne).
● podkladová vrstva může být tvořena starým betonem, původní dlažbou či dřevem
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uložení topné rohože

● kuchyně
● temperování plochy 5,3m²
● tepelná ztráta 1.900W
● spotřeba: cca 100 kWh/m² za 
rok (pokud objekt vyhovuje tepelné 
normě ČSN 73 0540 )

použité prvky:
topná rohož HM150/5 4.050,-
termostat HT3000 2.150,-

cena celkem (bez DPH) 6.200,-

uložení topné rohože

● kuchyně
● temperování plochy 7m²
● tepelná ztráta 1.900W
● spotřeba: cca 100 kWh/m² za 
rok (pokud objekt vyhovuje tepelné 
normě ČSN 73 0540 )

použité prvky:
topná rohož HML 80/7,0 6.750,-
termostat OTN2-1666IR 1.890,-

cena celkem (bez DPH) 8.640,-
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p o d l a h o v é  v y t á p ě n í ,  2 0 0 8 / 1 0 s t r a n a  2 V - s y s t é m  e l e k t r o  s . r . o .

princip a základní popis elektrického podlahového vytápění
● pokud jako zdroj tepla používáme elektřinu, je použití topných kabelů ekonomicky i 
provozně výhodnější oproti tradičním způsobům vytápění (elektrokotel, akumulační nádrž, 
konvektory)
● topné kabely jsou tvořeny odporovým topným jádrem, ve kterém dochází k přeměně 
elektrické energie v tepelnou, čímž je ohříván celý kabel a následně i betonová vrstva, v níž 
je topný kabel uložen
● konstrukce podlahy tvoří topnou desku, která předává tepelnou energii nejen vzduchu 
v místnosti, ale formou sálání ohřívá i ostatní konstrukce v místnosti (stěny, strop, 

zařizovací předměty,..)
● elektrické podlahové vytápění může z hlediska provozování topné soustavy sloužit jako 
jediný zdroj tepla v místnosti (hlavní vytápění), nebo může tvořit pouze doplněk jiného 
zdroje tepla (temperování podlahy)
● vzhledem k umístění kabelů těsně pod povrchem je tepelná setrvačnost minimální
● v případě hlavního vytápění je systém regulován podle momentální  teploty vzduchu, 
při temperování je snímána pouze teplota podlahy
● k regulaci je provozně ekonomické použít programovatelné termostaty



pokyny pro stavební část
● nová vytápěná podlaha je konstruována jako tzv. plovoucí - betonová deska s topnými 
kabely je od podkladu oddělena vrstvou tepelné izolace a od stěn dilatačními spárami o 
tloušťce min. 5mm, které jsou  vyplněny tepelnou izolací
● v případě větších místností je třeba tyto rozdělit na jednotlivé dilatační celky o maximální 
velikosti až 20m²
● jako tepelnou izolaci je třeba použít materiál s nízkou stlačitelností - vhodný je podlahový 
polystyren o minimální objemové hmotnosti 25kg/m³, případně lze použít polyuretan
● tloušťka tepelné izolace se pohybuje mezi 4 až 10cm podle typu systému a umístění 

místnosti (podsklepená, na terénu, ...)
● na betonovou desku se používá prostý beton pro podlahové konstrukce, který je případ-
ně možné zušlechtit pomocí speciálních přísad
● před uvedením topného systému do provozu je třeba nechat betonovou vrstvu řádně 
vyzrát přirozenou cestou (28 dní)

stavební chemie
● lepidla na dlažbu, spárovací a stěrkové hmoty je třeba používat výhradně flexibilní, 
vhodné pro podlahové vytápění a při jejich aplikaci se řídit pokyny výrobce

technické řešení technické řešení

tenká podlaha / renovace podlahy
- topné rohože HM 100/150

plovoucí laminopodlaha
- topné rohože v hliníkové vrstvě HML

klasická podlaha v nových objektech
- topné kabely TO-2S, TO-2L 

renovovace podlahy
- souprava Teplá dlažba
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� podkladní beton
� hydroizolace 
� obvodová dilatace
� tepelná izolace
� fólie
� topný kabel
� teplotní čidlo 
� beton
� podlahová krytina

� původní podlaha
� teplotní čidlo
� topný kabel
� podlahová krytina

výkon
80.. .160W/m²  

výkon
120.. .200W/m² 

po
už
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● podlahové vytápění pro novostavby i rekonstrukce
● hlavní nebo doplňkové vytápění tenkých vrstev
● možnost kombinování s konvektory u objektů s vyššími tepelnými ztrátami

● podlahové vytápění pro novostavby i rekonstrukce
● hlavní nebo doplňkové vytápění vytápění plovoucích podlah z lamina nebo dřeva
● možnost kombinování s konvektory u objektů s vyššími tepelnými ztrátami
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● podlahové vytápění pro novostavby i rekonstrukce
● hlavní vytápění nebo pouze temperování podlahy na příjemnou teplotu
● možnost kombinování s konvektory u objektů s vyššími tepelnými ztrátami

● temperování renovovaných podlah malých místností do cca 10 m², kde s ohledem na 
konstrukční výšku není možné použít žádný z předchozích způsobů

vý
ho

dy

● rychlá instalace na plochách pravidelného půdorysu
● nižší tepelná  setrvačnost než u klasických systémů
● možnost instalace na stávající podlahu bez nutnosti bourání
● ochranné opletení - pro použití i ve vlhkém prostředí (koupelny, bazény)
● vhodné i pro časově přerušované vytápění
● výhodou je dobrá regulovatelnost díky nízké tepelné setrvačnosti
● není třeba temperovat celou podlahovou plochu místnosti, ale jen její část – podél vany, 
kuchyňské linky apod.

● rychlá instalace na plochách pravidelného půdorysu
● stejnoměrné vytápění vrstvy podlahy díky teplovodivé vrstvě
● ochranná vrstva hliníku - pro použití i ve vlhkém prostředí
● rohož HML je díky použitým materiálům velmi dobře tvárná a současně odolná
● konstrukce rohože HML umožňuje její použití i ve vlhkém prostředí
● podklad může být tvořen prakticky jakýmkoliv rovným, dostatečně pevným a nosným 
podkladem

vý
ho

dy

● vhodné pro nepřerušované vytápění
● setrvačnost systému se s výhodou uplatní při překlenutí období vysokého tarifu při využí-
vání přímotopné sazby.

● ideální doplněk tradičních zdrojů tepla (radiátory, krbová kamna)
● s výhodou se používá zejména v místnostech, kde je jako podlahová krytina použita 
dlažba - např. koupelny, kuchyně, bazény, zádveří, chodby
● není třeba temperovat celou podlahovou plochu místnosti, ale jen její část – podél vany, 
kuchyňské linky apod.
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● topné kabely jsou uloženy v tenké vrstvě lepidla na tepelně izolované betonové desce
● tloušťka tepelné izolace je min. 4cm

● HML má sendvičovou konstrukci, kdy extrémně tenký topný kabel je kryt z obou stran vrst-
vami skelné tkaniny a vrstvami hliníkové fólie
● skelná tkanina zajišťuje vysokou úroveň mechanické ochrany topného kabelu
● hliníková fólie má dvě funkce - zajišťuje elektrickou bezpečnost i ve vlhkém prostředí a 
rozkládá teplo v ploše
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● podlaha je konstruována jako tzv. plovoucí - betonová deska síly 6 až 10 cm s topnými ka-
bely je od podkladu, stěn či nosných konstrukcí oddělena vrstvou tepelné izolace; topné kabely 
jsou uloženy v horní polovině této desky

● tenké topné kabely (do 4mm) jsou uloženy těsně pod povrchem podlahy – tepelná setrvač-
nost systému je proto minimální (po zapnutí se rychle ohřeje, po vypnutí však rychle chladne).
● podkladová vrstva může být tvořena starým betonem, původní dlažbou či dřevem

př
ík

la
d 

po
už

ití

př
ík

la
d 

po
už

ití

uložení topného kabelu

● obývací pokoj 5 x 4m, 
● hlavní vytápění na 20m²
● tepelná ztráta 1.900W
● spotřeba: cca 100 kWh/m² za 
rok (pokud objekt vyhovuje tepelné 
normě ČSN 73 0540)

použité prvky:
topný kabel TO-2S-133-2260 6.500,-
termostat OTN-1999 1.590,-
GRUFAST 2x 10m 360,-
cena celkem (bez DPH) 8.450,-

uložení topného kabelu

● koupelna 3 x 2,5m
● temperování plochy 4 m²
● tepelná ztráta neznámá
● spotřeba: výše uvedená místnost 
0,4 kWh za hodinu provozu (objekt 
nevyhovuje tepelné normě ČSN 
730540 - chybí tepelná izolace)

použité prvky:
souprava Teplá dlažba typ D 5.454,-
cena celkem (bez DPH) 5.454,-

p o d l a h o v é  v y t á p ě n í ,  2 0 0 8 / 1 0 s t r a n a  3 V - s y s t é m  e l e k t r o  s . r . o .



prvky používané pro podlahové vytápění

TOPNÉ ROHOŽE
plocha 

(m2)
rozměr

(m)
výkon
(W)

HM 100 - dvoužilová rohož 100W/m²
7242 HM 100/1,0 1,0 2 x 0,5 100
7243 HM 100/1,5 1,5 3 x 0,5 150
7244 HM 100/2 2,0 4 x 0,5 200
7245 HM 100/2,5 2,5 5 x 0,5 250
7246 HM 100/3 3,0 6 x 0,5 300
7247 HM 100/4 4,0 8 x 0,5 400
7248 HM 100/5 5,0 10 x 0,5 500
7249 HM 100/6 6,0 12 x 0,5 600
7250 HM 100/7 7,0 14 x 0,5 700
7251 HM 100/8 8,0 16 x 0,5 800
7252 HM 100/10 10,0 20 x 0,5 1.000

HM 150 - dvoužilová rohož 150W/m²
7201 HM 150/0,5 0,5 1 x 0,5 75
7202 HM 150/1,0 1,0 2 x 0,5 150
7203 HM 150/1,5 1,5 3 x 0,5 225
7204 HM 150/2,0 2,0 4 x 0,5 300
7205 HM 150/2,5 2,5 5 x 0,5 375
7206 HM 150/3,0 3,0 6 x 0,5 450
7207 HM 150/3,5 3,5 7 x 0,5 525
7208 HM 150/4 4,0 8 x 0,5 600
7209 HM 150/5 5,0 10 x 0,5 750
7210 HM 150/6 6,0 12 x 0,5 900
7211 HM 150/8 8,0 16 x 0,5 1.200
7212 HM 150/10 10,0 20 x 0,5 1.500

TR-1S - jednožilová rohož 160W/m²
1259 TR 1S-0,6-100 0,6 2,0x0,3 100
1260 TR 1S-1,1-180 1,1 3,6x0,3 180
1261 TR 1S-1,8-300 1,8 6,1x0,3 300
1262 TR 1S-2,3-360 2,3 7,6x0,3 360
1263 TR 1S-3-500 3,0 9,9x0,3 500
1264 TR 1S-4,3-700 4,3 8,6x0,5 700
1265 TR 1S-5,3-850 5,3 10,6x0,5 850
1266 TR 1S-5,9-950 5,9 11,8x0,5 950
1267 TR 1S-7,2-1150 7,2 14,4x0,5 1.150
1268 TR 1S-10,7-1700 10,7 21,4x0,5 1.700
1269 TR 1S-12,4-2000 12,4 24,9x0,5 2.000
1270 TR 1S-15,7-2500 15,7 31,3x0,5 2.500
1271 TR 1S-18,8-3000 18,8 37,6x0,5 3.000

HML- rohož v hliníku 80W/m²
1350 HML 80/1,0 1,0 2x0,5 80
1351 HML 80/1,5 1,5 3x0,5 120
1352 HML 80/2,0 2,0 4x0,5 160
1353 HML 80/2,5 2,5 5x0,5 200
1354 HML 80/3,0 3,0 6x0,5 240
1355 HML 80/3,5 3,5 7x0,5 280
1356 HML 80/4,0 4,0 8x0,5 320
1357 HML 80/4,5 4,5 9x0,5 360
1358 HML 80/5,0 5,0 10x0,5 400
1359 HML 80/6,0 6,0 12x0,5 480
1360 HML 80/7,0 7,0 14x0,5 560
1361 HML 80/8,0 8,0 16x0,5 640
1362 HML 80/9,0 9,0 18x0,5 720
1363 HML 80/10 10,0 20x0,5 800

TOPNÉ KABELY
délka (m) výkon (W)

TO-2L - nízkoenergetický 10W/m
7170 TO-2L-7-70 7 70
7172 TO-2L-11-110 11 110
7175 TO-2L-20-200 20 200
7176 TO-2L-23-230 23 230
7178 TO-2L-31-310 31 310
7179 TO-2L-36-360 36 360
7181 TO-2L-46-460 46 460
7182 TO-2L-55-550 55 550
7183 TO-2L-71-710 71 710
7184 TO-2L-90-900 90 900
7185 TO-2L-110-1100 110 1.100
7186 TO-2L-122-1220 122 1.220
7187 TO-2L-147-1470 147 1.470
7188 TO-2L-156-1560 156 1.560
7189 TO-2L-173-1730 173 1.730
7190 TO-2L-190-1900 190 1.900
7191 TO-2L-207-2070 207 2.070
7192 TO-2L-225-2250 225 2.250

TO-2S - univerzální kabel 17W/m
7102 TO-2S-8-135 8 135
7104 TO-2S-13-220 13 220
7106 TO-2S-17-285 17 285
7108 TO-2S-23-390 23 390
7110 TO-2S-31-530 31 530
7111 TO-2S-35-595 35 595
7112 TO-2S-42-710 42 710
7113 TO-2S-54-915 54 915
7114 TO-2S-69-1170 69 1.170
7115 TO-2S-84-1425 84 1.425
7116 TO-2S-94-1595 94 1.595
7117 TO-2S-113-1920 113 1.920
7118 TO-2S-120-2040 120 2.040
7119 TO-2S-133-2260 133 2.260
7120 TO-2S-146-2480 146 2.480

f ixační prvky pro topné kabely
1853 GRUFAST ST/10 fixační pásek, 10m

TEPLÁ DLAŽBA - kompletní souprava
plocha (m2) výkon (W)

topný kabel + f ixace + termostat OTN
1301 Teplá dlažba A 0,8 až 1,3 160
1302 Teplá dlažba B 1,3 až 2,3 280
1303 Teplá dlažba C 2,3 až 3,7 450
1304 Teplá dlažba D 3,7 až 5,3 640
1305 Teplá dlažba E 5,3 až 7,5 960
1306 Teplá dlažba F 7,5 až 12 1.550

topný kabel + f ixace + termostat OCC2
1311 Teplá dlažba A/T 0,8 až 1,3 160
1312 Teplá dlažba B/T 1,3 až 2,3 280
1313 Teplá dlažba C/T 2,3 až 3,7 450
1314 Teplá dlažba D/T 3,7 až 5,3 640
1315 Teplá dlažba E/T 5,3 až 7,5 960
1316 Teplá dlažba F/T 7,5 až 12 1.550

REGULÁTORY
rozsah

(°C)
výstup

(A)
útlum
(°C) čidlo

8220 HT3000 5...45 16 5...35 P+R
2014 OCD2-1999 5...40 16 5...40 P+R
2011 OCC2-1991 5...40 16 5...40 R
2012 OCC2-1999 P
2016 OTD2-1999 0...40 16 2...8 P+R
8212 OTN2-1666 IR

0...+40 16
2...8 IR

2015 OTN2-1991 5 P8211 OTN2-1999
2002 OTN-1991 5...40 16 5 R
2003 OTN-1999 P

čidlo: P=prostor, R=podlaha

využijte dalších služeb
● technické a cenové návrhy zdarma
● individuální technické konzultace po telefonu či v sídle 
naší firmy
● zaslání dalších informačních materiálů

další řešení V-systém
● podlahové vytápění
● ochrana venkovních ploch před náledím
● ochrana okapů před zamrzáním
● ochrana potrubí před zamrzáním
● speciální aplikace - vytápění skleníků
● topné prvky - kabely, rohože, speciální kabely, 
konvektory
● regulace - mechanické, elektronické a průmyslové 
regulátory, hladinové spínače
● kompletní sety a doplňky topných systémů

Česká republika: V-systém elektro s.r.o.
Milovanice 1, 257 01 Postupice
( 317 725 749, 737 242 210

info@v-system.cz

DASIX spol. s r.o.
Vítkovická 3109/13, 702 00 Ostrava
( 596 619 138, fax: 596 615 947

info@dasix.cz

Slovensko: V-systém elektro s.r.o.
Továrenská 849, 908 01 Kúty

( +421 347 724 082,+421 911 724 082
info@v-system.sk

termostat HT3000

možnost oprav
● případnou závadu je možné vyhledat s velkou přesností, 
takže po opravě soupravou REPKIT postačí vyměnit 1 až 
2 dlaždice

regulace
● pro regulaci elektrického podlahového vytápění se pou-
žívají elektronické termostaty s přesností 0,4°C
● termostaty s prostorovým čidlem používáme v místnostech 
s dlažbou, kde je podlahové vytápění jediným zdrojem tepla a 
instalovaný měrný výkon nižší než 100W/m2

● termostaty s podlahovým čidlem používáme v místnostech, 
kde topné kabely slouží k temperování podlahy v kombinaci 
jiným topným systémem
● kombinované termostaty s prostorovým i podlahovým či-
dlem se používají tam, kde topné kabely slouží jako hlavní zdroj 
tepla a současně je nutné omezit maximální teplotu podlahové 
konstrukce
● triakové regulátory slouží k plynulému řízení výkonu a pou-
žívají se tam, kde není možné instalovat podlahové čidlo a kde 
je vyžadován tichý chod
● použitím programovatelných termostatů je možné dosáh-
nout výrazných úspor

termostat OTN

termostat OCC2


