
První krok: Příprava povrchu.

Nejprve je třeba připravit povrch podlahy. Odstraňte všechny nečistoty. Při výpočtu vytápěné plochy je třeba mít na paměti, 
že na vytápěném povrchu by neměl být pevný nábytek bez nohou a domácích spotřebičů. Rozměrné předměty, které by mohli 
zamezovat odvodu tepla z podlahy, musí být na nožičkách min 3 cm.  Povrch podlahy přikryjte. Nasaďte a upevněte substrát 

3odrážející teplo. Substrát se doporučuje na bázi lavsanu s polymerním metalizovaným filmem s hustotou alespoň 100 kg / m , 
koeficientem tepelné odrazivosti nejméně 80% a tloušťkou 3-6 mm. 

Druhý krok: WÄRMEHAUS  ThermoFilm™®Instalace topné fólie 

Připravte topný film. Topná fólie je řezána podél topných pásů podél tečkovaných řezných čar. Je zakázáno řezat film na 
jiných liniích. (Obrázek 1). Na připravený topný prvek namontujte svorky. (Obr. 2). Kontakt je vložen mezi vrstvy lamina a 
stlačuje jádro vedoucí měděný proud. (Obr. 3). V závislosti na kompletní sadě kontaktních klipů mohou být různé rozměry. 
(Obr. 4).

2Připravte elektrické vodiče o průřezu nejméně 1,0 mm   s výkonem celého systému nejvýše 2,2 kW nebo s průřezem nejméně 
21,5 mm  (měď)  s výkonem od 2,2 do 3,3 kW. Odizolovaný a izolovaný vodič přesuňte na svorky a pomocí kleští zatlačte. 

(Obrázek 5, 6, 7, 8). Elektrický vodič izolujte na obou stranách kontaktem s bitumenovou izolací. (Obrázek 9,10,11). Změřte 
odpor každého topného pásu, zaznamenejte jeho hodnotu. Zkontrolujte, zda je připojení bezpečné. Izolaci asfaltové izolace 
obsažené v soupravě izolujte z obou stran dělicí čáry kontaktní lišty umístěné na konci tepelné fólie. (Obr. 12,13). Pozor! 
Asfaltový izolátor musí pokrývat měděný a stříbrný vodič min. 5 mm. (Obr. 12). Topné články jsou zapojeny paralelně, 

2maximální délka jednoho pásma je pro WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ ECO Power 150W/m  - 10m; pro WÄRMEHAUS  ThermoFilm 
® ®

™ High Power 220W / m� - 7m�. (Obr.14). Jmenovitý celkový výkon topných těles připojených k jednomu termostatu nesmí 
překročit 2500 wattů.

Na snímače teploty v oblasti pod ohřívací fólií připevněte lepicí pásku 25 cm od okraje panelu, poté, co jste provedli výřez pod 
snímačem v izolaci. V případě potřeby proveďte pod čidlem teplotního čidla zahloubení. (Obr. 15,16,17). Proveďte vizuální 
kontrolu systému, zkontrolujte spolehlivost a správnost připojení upevňovacích vodičů, izolace. V tepelně odrážejícím 
substrátu odstraňte "drážky" pro vodiče a "okna" pod asfaltovou izolací. (Obr. 18,19,20,21). Je-li to nutné, proveďte 
zahloubení pod asfaltovou izolací, topná tělesa a vodiče zajistěte lepicí páskou, aby se pásy během následného pokládky 
finálního nátěru nepohybovaly. (Obr. 22). Topné články a senzor připojte podle pokynů pro termostat. Zapněte termostat pro 
zahřátí (25-35 °C), po několika minutách práce položte ruku na topné těleso. Film by neměl být horký, ale měl by poskytovat 

příjemné teplo. Po zajištění správné funkce topných těles zakryjte celý povrch fólie. WÄRMEHAUS  ThermoFilm™, včetně 
®

bodů pro připojení drátu, parotěsné zábrany pro dodatečnou ochranu systému proti nadměrné vlhkosti a mechanickému 
namáhání (Obr.23).

Krok třetí: Pokládání vrchního nátěru

a) pod laminátovou podlahou, dřevěné podlahy. (Obr. 25).

Laminát, dřevěnou desku nebo jiný vrchní nátěr položte na topná tělesa podle pokynů výrobce nátěru. 

b) pod koberec, linoleum, použijte ochranný materiál, jako jsou: skleněný magnezit, překližka atd., rozděluje fyzickou
aktivitu. (Obr. 25).

Pro dlažbu se nedoporučuje používat infračervený topný film. Nezakrývejte oblast vytápěné podlahy cizími předměty aby 
nedošlo k přehřátí.

Překližkové desky (pod linoleum, koberec), GFL plechy, nebo skleněné magnezitové desky položte na uzemněné topné prvky 
podle norem ČSN, připevněte je k podlaze kotevními šrouby (šrouby) a vyrovnejte je s povrchem. Nepřipevňujte prvek blíže 
než 10 mm k jakékoliv oblasti vytápění, která obsahuje také měděné a „postříbřené“ vodiče. Vrchní nátěr položte podle 
pokynů výrobce. 
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 � 7.3 Celá část bloku nefunguje - zkontrolujte správnost spínání.

Infračervené zařízení WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ by mělo být používáno podle doporučení a trvale zapojeno. Je 
®

nutné sestavit plán označující umístění topné fólie, včetně připojovacích vodičů, jakož i místo instalace teplotního 
čidla.

Tento dokument neomezuje práva spotřebitelů definovaná zákonem, ale doplňuje a vyjasňuje povinnosti stanovené 
zákonem, včetně dohody stran nebo smlouvy. Pečlivě si přečtěte tento záruční list a ujistěte se, že je obchodník 
řádně vyplněn a opatřen razítkem. Pokud chybí razítko a datum prodeje, záruční doba se počítá od data výroby.

� 7.2 V případě poruchy topných těles, přerušení obvodu uvnitř pláště kontejnmentu je nutné kontaktovat 

výrobce. Topné těleso není určeno pro samočinné opravy ze strany spotřebitele.                                                                                               

 

Pro instalaci (připojení) doporučujeme využít služeb kvalifikovaných odborníků nebo to udělat sami, a to podle 
doporučení montážního návodu, avšak výrobce (prodejce) neodpovídá za závadu výrobku v důsledku nesprávné 
instalace.

Před použitím výrobku si přečtěte návod k instalaci a obsluze. Záruční doba je 10 let pro topné články WÄRMEHAUS  
®

ThermoFilm™, jeden rok pro vodiče, izolátory a kontaktní materiál dodávaný v sadách od okamžiku, kdy je výrobek 
prodáván obchodem (obchodní organizace).

Pokud kontakty připojené k infračervenému topnému systému WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ a ovládacímu zařízení 
®

nejsou „pájeny“, „obsluhovány“ nebo nebyly použity montážní špičky, může dojít k uvolnění a spálení kontaktů.

Výrobce za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za následné škody, ztráty a ušlý zisk z jiných důvodů. Záruční 
povinnosti se vztahují pouze na část materiálu a nevztahují se na montážní práce.

ZÁRUKA

Záruku nelze uplatnit, pokud se na výrobku vyskytly poruchy, které jsou způsobeny nesprávným připojením 
(instalací), neopatrnou manipulací nebo špatnou péčí, nesprávným použitím (včetně přetížení), zablokovaným 
teplem, nebo pokud  výrobek prošel konstrukčními změnami nebo neodbornou manipulací.

S případnou reklamací se obraťte na 
svého obchodníka v místě nákupu, 
nebo v autorizovaném servisním 
středisku WÄRMEHAUS GmbH ve vaší 
oblasti.

Pro závady, které jsou způsobeny důvody mimo kontrolu výrobce, jako jsou kolísání napájení, přírodní jevy a 
přírodní pohromy, požár, domácí a divoká zvířata, hlodavci, hmyz (švábi a mravenci), kontakt s cizími předměty 
nebo uvnitř ohřívače porušovat integritu výrobku, kapaliny atd.

Pokud se budete řídit výše uvedenými 
pravidly a závazky, infračervený 

ohřívač WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ 
®

bude Vašemu domovu přinášet teplo 
a pohodlí po mnoho let.

Na vnější znečištění, škrábance, odření a jiné mechanické poškození způsobené během provozu.

 5.5 Na horní straně topného tělesa se položí parotěsná zábrana na "netkané" tkanině. Před pokládkou vrchního 
nátěru je třeba zkontrolovat kompletně sestavený systém.

� 5.7 Připojte termostat k síti. Doporučujeme kontaktovat kvalifikovaného technika. Nezapomeňte zvážit další 

elektrická zařízení, která mohou být připojena ke stejné síti. Pro systém s kapacitou 2 kW a více se doporučuje 
připojení přes samostatný stroj. Připojení termostatu a napájení z elektrické sítě musí provést kvalifikovaný 
technik.                                                                                           

� 6.2 Topné těleso nesmí být přehřáté na teplotu vyšší než 70 °C.

 4.8 Důležitou podmínkou pro pokládání infračervené topné fólie pod vrchní nátěr je použití ohřívače s 
reflexním účinkem. Nejvhodnější - substrát s vysokou hustotou, je to vrstva pěny, samozhášivého polyetylénu s 
uzavřenými vzduchovými póry, na jedné straně pokrytý bi-orientovaným metalizovaným propylenovým filmem, 
tento materiál zastavuje teplo na všech třech způsobech jeho šíření: tepelné vodivosti, konvekci a záření. 
Válcovaný materiál vyrobený z vyrobeného pěnového polypropylenu s následným laminováním metalizovaného 
polymerního mylarového filmu. Hliníková fólie bez dielektrické izolace není povolena. 

 5.2 Nasaďte materiál odrážející teplo reflexní stranou nahoru na povrch, který chcete ohřívat, obvykle 
zakryjte celou oblast, a to i tam, kde není žádný topný prvek (pro udržení vodorovné polohy po celé ploše) a pásku 
dohromady. Východ u obvodu pokoje s očekáváním nábytku (kuchyně, pračka, sporák, lednice, pohovka, skříň, atd.)

�  5.8. Znovu zkontrolujte funkci systému podlahového vytápění, teprve pak pokládejte podlahovou krytinu.

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

5.DOPORUČENÍ PRO CHLAZENÍ SYSTÉMU TOPENÍ

 5.4 Pomocí konektorů nebo jiným pohodlným způsobem připojte jednotky k napájení. To lze provést pomocí 
pájení, kontaktů nebo klipů. Pro pájení se doporučuje použít pájku POS-30 nebo POS-40. Rosin se používá jako 
tavidlo.

 5.1 Určete plochu, na které budete pokládat topné bloky.

POZOR! Po instalaci topných bloků byste se neměli přes topné články pohybovat v pevných botách, těžké předměty  
pokládejte s ostrými nohami na okrajích, aby nedošlo k poškození topného tělesa.

� 6.7 Před zapnutím blokové sekce musí být systém plně vytápěn, zapnut a upevněn na vytápěném povrchu.

 

� 6.4 Používání topných bloků s poškozenou skořepinou, s mezerami, řezy, defekty, je ZAKÁZANÉ!

� 6.6 NIKDY nešlapejte na topná tělesa a nepokládejte na ně předměty, které by mohly narušit celistvost 

jednotek. Aby se zabránilo přehřátí, je zakázáno skládat bloky na sebe s celkovým nebo částečným překrytím 
tepelných polí sousedních bloků.

 5.3 Topné bloky položte na horní stranu materiálu odrážejícího teplo. Podklad je vyroben s označením pro 
snadnou instalaci topných prvků systému. Spojovací body vodičů by měly být odstraněny pod základovou deskou, 
nebo na samotný okraj nátěru, a samotná jednotka by měla být připevněna lepící páskou k podkladu, aby se 
zabránilo jeho přemístění během další instalace podlahové krytiny.                                                                                                                                                                                                                        

� 5.6 Regulační prvek se doporučuje instalovat v blízkosti stávajícího elektrického vedení, pokud není pro 

připojení systému nutné speciální zapojení. Je instalován na zdi, v nejvhodnějším místě pro uživatele (vedle 
zásuvek), aby nedošlo k narušení dalšího umístění nábytku, instalace kuchyně a instalace domácích spotřebičů. 
Regulátor může být instalován trvale, jako elektrická zásuvka pro skryté vedení, nebo připojen k existujícímu 
vývodu pomocí kabelu. Napájecí vodiče a vodiče senzorů z termostatu přímo do jednotky mohou být skryty ve zdi 
nebo zakryty dekorativní elektrickou instalační krabicí.

� 6.1 Topné bloky by měly být skladovány složené, v uzavřených suchých prostorách s relativní vlhkostí vzduchu 

do 60%.

� 6.3 Připojte vytápěcí prvky k termostatu s odpojenou sítí.

� 6.5 Nepoužívejte topné bloky s poškozenými konektory.

7. MOŽNÉ NEPOVINNOSTI A METODY JEJICH ODSTRANĚNÍ.

� 7.1 V případě poruchy napájecích konektorů je nutné konektory vyměnit.

ThermoFilm™ ThermoFilm™

 4.6 Před pokládkou topných těles je nutné vypočítat potřebné množství materiálu.

Není nutné pokrýt 100% povrchu podlahy topnými tělesy. Postačí pokrýt 60-80% volného prostoru, po obvodu počítejte 
s umístěním nábytku a dalších spotřebičů. Kromě lineárních značek a počtu topných bloků je nutné spočítat výkonová 
zatížení a jejich soulad s možnostmi elektrické sítě a napájecích vodičů. Znáte-li hodnotu spotřeby energie, můžete 
určit proudovou sílu při daném napětí. Hodnota proudu je nutná pro volbu požadovaného průřezu napájecího vodiče k 
termostatu a instalačních vodičů k topnému systému, stejně jako pro již existující standardní zátěže.

 4.7  Určete budoucí uspořádání systému podlahového vytápění WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ v místnosti bez 
®

obsazeného nábytku, s přihlédnutím k prostoru �⁰ cm od stěn a �⁰ cm od topných zařízení, jako jsou radiátory, krby 
atd., Vypočtěte jeho plochu. Vytáhněte topný systém. Nakreslete rozvržení nebo vyfoťte umístění ohřívačů na 
povrchu s vyznačením vzdáleností od stěn, instalatérského vybavení, nábytku, krbů atd.

Energetický systém bude: 12 m2 x 220 wattů, 2,64 kW. Pomocí vzorce určíme sílu proudu, rovná se 2640: 220 = 12A, to 
znamená, že máme pouze drát s průřezem 1,5 mm2. Tato velikost vodiče bude optimální pro připojení regulátoru. 
Vyberte termostat s příslušným hodnocením.

Příklad výpočtu vytápění místnosti 17m2 (topná plocha 12m2):

V moderních domech pro osvětlení elektroinstalace nejčastěji používá měděný drát s průřezem 1,5 mm2 pro 2,5 mm2 
zásuvky. Doba zahřívání povlaku na požadovanou teplotu závisí na jeho výkonu. Výpočet se provádí podle vzorce I = P / 
U, kde I je proudová síla, P je výkon (tepelné fólie) a U je síťové napětí (220V).

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Díky elektronickému termostatu, který je 
součástí systému, máte možnost regulovat 
teplotu podlahy podle svých požadavků a 
udržovat ji v rámci těchto limitů. Pohodlná 
teplota na povrchu podlahy je 24 °C - 26 °C.

Celkové rozměry infračerveného ohřívače: 
šířka 500 mm, 800 mm, délka 1000 mm až 
150 m, tloušťka 0,275-0,40m. V závislosti 
na konfiguraci. Elektrický zdroj - Elektrická 
síť - 220V / 50Hz. Elektrický výkon je 60 - 
400 W / m2. V závislosti na typu. Způsob 
regulace teploty - pomocí termostatu.

Topný systém WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ je 
®

systém bloků sestavených z ohebných 
topných listových prvků sestávajících z 
topného článku, kterým je vodivá vrstva na 
bázi uhlíkové kompozice (uhlíku), která je spolehlivě utěsněna mezi dvěma vrstvami silného polyesterového filmu.

 4.2 Před instalací infračerveného systému WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ je nutné zkontrolovat funkčnost 
®

elektrického obvodu a topných prvků ohmmetrem.                                                                                                                     

3. OBSAH BALENÍ

4 PŘÍPRAVA PRO INSTALACI

 4.3 Zkontrolujte celistvost vnějšího pláště: neměly by existovat mezery, propichy a řezy.

 4.1 Seznámíte se s doporučením pro instalaci podle GOST, které působí ve vašem regionu.

 4.4 Věřte, kde dirigent vystupuje ze skořápky: musí být vzduchotěsný.

Balení topného systému WÄRMEHAUS  
®

ThermoFilm™ obsahuje: ohebné plechové 
topné těleso, drát, izolační materiál, spony 
nebo průchodky pro elektrické spínání 
topných těles, pas se záruční a technickou 
specifikací, návod k obsluze.

 4.5 Před instalací topných systémů WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ je nutné určit místa pro přívod elektřiny a 
®

instalaci termostatu.

ThermoFilm™ ThermoFilm™

Děkujeme Vám za zakoupení topného řešení od společnosti WÄRMEHAUS ThermoFilm™ vyrobeného v 
®
 

Jižní Koreji pod dohledem společnosti Warmehaus  GmbH (Berlín, Německo). Řešení od společnosti  
®

WÄRMEHAUS ThermoFilm™ přinese do Vašeho domova teplo a pohodlí.
®
 

WÄRMEHAUS® ThermoFilm™ je unikátní systém vytápění. Používá se k vytvoření vytápění podlah z laminátu, linolea, 
podlahové desky, koberce, a je také možné je použít ve stropních podhledech ze dřeva a sádrokartonových desek jako 
hlavní, nebo přídavné topení, k vytápění dřevěných podlah na polenech, či topných zrcadlech.

Topný systém WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ - pohodlné vytápění podlahy, stěn, či stropu s rovnoměrným přívodem tepla 
®

v celém vytápěném prostoru také s možností směrového vytápění.

 

Tepelná fólie není náchylná ke korozi a v případě mechanického poškození je možné vyměnit pouze část systému 
(poškozený pás nebo podlahová část).

Princip činnosti systémů vytápění filmem

Všestrannost

Topný systém WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ založený na topné fólii se používá v domech, bytech, domech, venkovských 
®

domech, nemocnicích, školách, školkách, průmyslových a administrativních prostorách, farmách pro hospodářská 
zvířata, sklenících atd.

Infračervené paprsky procházejí místností a rovnoměrně a pohodlně ohřívají předměty a nechávají vzduch chladný. 
IR ohřev je opakem tradičních typů ohřevu (ohřevem vzduchu), protože vzduchové hmoty se s nimi zahřívají a 
předměty, zejména vnější stěny, zůstávají relativně studené. Studené objekty doslova „odnášejí“ teplo od obyvatel 
bytu, což je činí chladnými.

WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ je tvořen z nízkoteplotních filmových topných panelů, které pokrývají podlahové plochy 
®

(stěny nebo strop), které jsou bez nábytku.

Snadná instalace

Instalace topného systému WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ je jednoduchá, vyžaduje málo času, nevyžaduje speciální 
®

nástroje. Vzhledem k tomu, že ohřev fólie nevyžaduje betonový potěr, je to ideální řešení v případě rekonstrukce, 
kdy není možné provést potěr. Můžete rychle nainstalovat systém vytápění fólií a ihned začít používat pohodlné a 
hospodárné teplo.

1. POUŽITÍ

Topné prvky pod povrchem podlahy, ve zdi, nebo pod stropem vyzařují infračervené teplo, tedy typ tepla je totožný s 
tím, co cítíte v zimě, když slunečný den - vzduch kolem vás zůstane studený, zatímco sluneční paprsky, tj. 
Infračervené teplo slunce, vás zahřeje.

Systém WÄRMEHAUS  ThermoFilm™  pracuje na principu infračerveného záření, tedy na principu ohně nebo slunce.
®

Výhody ohřevu filmu:

Systém ohřevu fólie je kompatibilní s téměř všemi typy podlah - laminát, linoleum, koberec, podlahy. Pomocí topné 
fólie můžete instalovat pohodlnou "teplou podlahu" kdekoli ve vaší domácnosti. Topná fólie se používá jako: teplá 
podlaha, skryté stropní / nástěnné vytápění, vyhřívaná zrcadla koupelen atd. Nedoporučujeme pokládat topný film 
do potěru pod dlaždice. Je to nebezpečné, protože stěrkové médium je hygroskopické a topný film nemá žádné 
ochranné uzemnění. Doporučená  je "suchá instalace".

Spolehlivost

Infračervený topný systém WÄRMEHAUS  ThermoFilm™ je určen pro instalaci podlahového vytápění pod laminát, 
®

překližku, skleněný magnezit a jiné tvrdé podlahy (parkety, korek atd.), dále je vhodný pod měkké povrchy 
(linoleum, koberec atd.) Pro zařízení teplých stěn pod sádrokartonovou desku, nástěnné panely jakéhokoliv typu, pro 
zařízení stropních topných těles (pro zavěšení, panel atd.).

Infračervené topné články WÄRMEHAUS  ThermoFilm™, vyrobené z transparentního primárního lavsanu, jsou 
®

bezpečné pro použití v souladu s vysokými požadavky na technologii výroby.

Úvod Příprava pro instalaci Doporučení Záruka
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