
KDPHEATGAB
Teďridépranďy

Typ topného kabelu: dvoužiloy vodič s opletením

PrcVozní napětí: 230V/50H/Ao -
V kon: Mibm, 7wbm, 10wbm,20wbm
Min, poloměr ohybu| 30mm

Min, rczteč kabelu| swbm, M/bm, 10wbm - min. 50mm

20wbm - min 100mm

Vnější prťněrtop, Kabélu; 5,1 mm (Ě10%)

siuden kon@ délka: 3,5m

Min. instalační teplota: 5'c
Max. provozni teplota: 90"c
stupeň krytí: lPx7
schválení: cE

upozonrĚri:
1 . Pňpojsnl topné ho kabelu musl b t provédeno pouzé o obou s pňdušnou wáliíkí á opráVněnl m, a dl6 platn ch nor m
2, Topn kbsl msl b tpň moilá ckáněn pled nedměm m napěllm á láhem,
3, Podkad pod bpn m k#lom mU lb tčiš , b z osb ch hran a p odměú,
4, ToPn káb6l pbwzuit pouze vhodn mtermEH.m, hr má nlže uvgd ná vlasbosli:

. KMí: lP 30 (minimáně)

. spínácí prcud: í6A

. Ro6ah tsplot_prcsbi 5- s'c

. Roéah toplot_ pdláhá:5 - 6'c
5. Topn kabel s6 nesmí zkacovat, prodlužovda b t namáhánv oblásť fud né spojky (sojenl topného a pňvodnlho hbelu), Topné kebely e ne ml dot ht,

lžit a poruěovď,
6. NedopoMujé .topnó kb lyinslovat p itgplotě nižšínež +5'c
7, N.in#luit bpnáhb6lypodpevněza*věnépl@lrysnédosatéčnmoďodémtepla(nápl.podvany, prchovévaniěky,kóy,ápod,),m édojltkpéhl&í-

!^o pl@hy j6 nuh nochet Wlnó
8, Poloměr ďybutopného kábélu né ml b t ménšI než6_t n&obek pdměru lop, kabélu,
9. U podlahového rytápění músí b tsojka mda topn m kbdem a si. koncem umlstěna Vpodlde.
10. wdálenost od vodiv ch p gdmět mu l b t dóspoň 30mm,
1 1 . Pro upevněnl topíl ch kb8l do podlahy j6 zek#no podlvat h 6bílry nebo jané kovové p edměty.
12, insblované topné káb.ly n ml blátdilabčnl *áryv FdIaó.
13, Nánédokonč.noupodlahuspoložen mibpn dbbety* mlEbpovátpouževobov gumowupodlákou,

Tento topn systém mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se snížen mi
fyzick mi, smyslov mi a mentálnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostl, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o použivání systému bezpečn m
1prisobem a rozumí p ipadn m nebezpečím. Děti si se spot ebičem nesmějí hrátl
Cištění a držbu prováděnou uživatelem nesměií provádět děti bez dozorul

OBECNÝ NÁVOD K |NSTALAGI
PŘED lNSTALAC| TOPNÉHO KABELU Sl PROSiM PEČLlVĚ PROSTUDUJTE MONTÁŽNÍ NÁVOD,

Podlahové vytápění
Elokhcké podlďové topení je možné použll jáko j.din zdrcj t pla pro Vs byl dúm, n6bo kom rčnl prostory, J6 alé žapoť6bí, eby bylo bmob bpÉmu systómu
zajištěno do d čně v.lkó podlahová plGtry, Ne běžné použiti stačí 23 podlahové plochy ml*nos pouilh do Héčného v konu,

Tgilo bpn šFtéh je určen pouze k iníalei do bebnu!

Podlahové bp nl musí b l odděleno od GffiIch zdrcjú tepla (komlny, ápod,) Vmlseh uložénl podlahového vy6pénl nsjsou povol.ny dodď.čné lq^iny
pdlahy ž d Vodu zv šenl lŤloty (n4 . bb6rc s ťoušlkou vě6l než 1 omm). P i plánovánl ulož6nl vyépěnl j6 nutno zohlodnit p& podél stěn, cca 6&m, pro

pnpadi.slac. plnoplošn ch sKínl (napl. vestďěné sffiné),

Štíbks daji o umí tění topné jednotkyje n no p ipevnit k rozvaděči.

V kon, k.r jg poťebn pro nejlepší efu&nod lzé uídt ná zákadě t psln ch tá, ( Dopor sné v kony pro typy mishostí: ob vácí míshost| 8o{3wm',
bmunibčnímistnGt80_1o0wm',koupolny15s16(M/m'),fudplowuclpdlahymax,100Wm'j nuhonasvittóplofunamax,27'c,Pomělsllytepelnéizolacé
pod podláhov m vyÉpěním k slle d evěné podlahové kryliry musl b t min, 5:1 ,

skadba podlahy by měla b t vždy konsauována jako plovoucl á obahovattepelnou azolad plo zemezenl tepeh ch #í do kon tsUké budory. Nap lUád polystyren xPs
nebo EPs v slle minimáně 50ňm pío peío, a 10omm pío p ízemnl, v z&idoď na použiém mát náU mu b t v likos ďlabčních c lk 25 d 100m', p ič6mž délk
j6dné ďany ne mI p ekďit6m. Dilabcíj3 myšlsno oddělení $ďebních pryk pru:n m matenáem eliminujicl t p.lnou rcáažno t, aočnl dilfuc j6 nutnó místit po 6lém
obvodu nlsho$i, Dal#d vedeme cel m pr sz m sBadby podlalry tak, aby p ewšov.la ples konečnou úroveň podlahy, Na bnec ďlabd odnznále. Topnó bb6ly
KDPHaTcABmohoub tvdan chroiečíchfxoványkovov minebopl stov dfxačnlmipáry,zdrhovacímipbkykekď lt,bvn mlopidém.nebopomoclpladov ch
B d6k,

KDPHEATGAB
sfoden konec ryedeme do kabicé temost.iu á nádedně zhě Imé ohmicl odpor topného bbclu, K.ú jc Wnaěen na štlfu kbolu.ToPné kbgly instalulomo rcvnoměmě na
podlahovou plochu V d.n ch loáečlch c-c, Podlahov t plotnl *nzoí termcbfu uml lbjgm. v oďranné fub (w, husí bk o pŇměru do 20mm) od babicé termosbfu do

déV sného konc. bbélové smyčlq do Vzdálgnosť min, 50cmverytápěná ploš6, Konec insblačnl fubice by měl b t vždy pečlivě děsněn abychomzábrfiili vnibdl zalével směsi .

El6ffickó pňpojenl doporučujéne nainstalovď svhodn mi odplnelma prylry, nap , stykeče ajistče,

U p lmého vytápění m6í síla htonová v wy splfovat použ stáckó požedavlq, Pň zaléVánl muslme dbá na to, aby v pllmém okoll kabelu nébyly vzduchové kpsy eni tepelně
izolačnl m*dáy| ohmicl a jzol*nl odpoí bbd .kontolujté pl mě éním ihned po zalitl, abyd s. ujisli, ž6 n.došlo kj8jich poškožénl, sFtám mu6té uvóst do provožu až po

plnémwzrání /vyfuhnull evebnlch hmot, Pň použití suchá sHadby podlahy a sy támov ch desekpod plovoucl podlehy, může b tv podlde zďopgno ihned po poldenl podlahové
kyťny.

Na podle s podlahov mtopenlm mlte Mnábytel! pokudjezab zpéčen dosH6čn oďodt pla,
Jako podlahovou @inu m .t aolitnap lklad kobgl c, dlaáu, linoloum, plovoucl podlahu, d evěnou podlahu,,,.

P i pokládánl podlahové laytjnyje n né doddd n ledujlcl hodnoty:

. rcbarec - mar,20mmtoušlb = o,09W(m,K)

. Párk ty - max, 16mmťoušťk = 0,14W(m,K)

. ryc - max, íOmmioušťk = 0,23W(m,K)

. olďb - max. 30mm 6oušťka = 1,mW(m,K)

firj
Podlehová kMne by měla b t ozná&ne bud dďně , Na podlahové topenl", nébo p,Koglam.m,E

v & 16 !ol6ní právné ródečé lgpn ch k b 
'a 

c.a:

vÝkon 1bm toffiho kahlu x 1@ cdkoÉ Rril.há dmha dldhÝ v m? x 1m

qikon na lF ryurlé plo{riy dáí(a k8t9lu

o Používají se sp ciání lepidla na obklady pro balkony, terasy a podlahďé topenl. N4ax. tloušl'ka lťžka: smm. Toplotnístálost od -30 do +80"c

ToDnó @m3ntové m%nlnv - Dokud Doužito
o Vyfuo enl Vrefoy s tloušl'kou cca6cm pro insblaci topnáho systómu

. Tlouštka vĚtvy| 20 - 80 mm. T6plotní slábsL od -s do +80"c

samonivgl.čni toonó mazaninv - Dokud Doužito
o zaléVánítopného systému během instelace do samonivelačni muaniny

. Doporučenéjšou @mentové mazaniny
r T|ouštka wtvyzáleži na typu muaniny
. Teplotni stálost od -20 do +80'c
. Dobe shnuli a pochl:znosti: @a 3 hod.

Mechanická ochrana Dro ood|ahové krvllnv - pokud použito
o zdwodu mechanické ochEnytopného s]Ftému - použlti koberce, PVc atd, použité mazaniny musí mft násl dující vlá tnosti

. Tep|otní stálost od _20 do +80"c

. Dob6 schnutí a pochl:znosti: @a 3 hod.

. Pokládání osbtních podlahov ch kMin| po @ 3 dn6ch

Ochrana potrubí

kbly KDPHEAT cAB 5i 7i a 10 j$u vhodnó Plo ochránu tub6k á
odpednlch potubl p 6d zemnánlm. Je možné chránit kovové a plestové
pofubl jak mkoliv pr měr m. sstava plo ochranu poiubí musl vždy
obshovat bpn kb.l KDPHEAT cAB, ňdn t mosbt s kbolov m
snaBm, Al pá*u 50mx5omm. Vhodn typ. délku bp. bb6lu aolím
podlé poťéby v konu ( tepéln ch nlá ) na bm polubl, viž hbul ka,
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Plasb poíubíj3nutnópdl pltVt69v deníhb6luAlP#kou,pekpňlditbpn kabelaznovupelepitAlptkou.n&lednězJzolovatminimáně20mmtepelnéizol*á(ňhlď,
sk, v#,,, ), Al p*kaj6 použtra z dwodu lozloženl teploty do věEl šl ky.

Kovové pďubl není nuhé podlepovat, poue p iioát iopn ksd a p elepit A p&kou á náslédně žáizolovát minimána 20mm tep lné izol8c.. Al p*klje po ía z dwodu rozloženl
lsploty do věsl šI 19.

Topnékb9lyj n noregúlovatsPohocívhodnéhotelmotďu,snlmačjéumlstěnpodbpelnouizolaclnapotrubl,namlstěrysbwnémnejexíémnějšlmpodmínMm,
Topn kbelseumlslljebuďsouběžněspofublmvjéhospodnlčai,nebovešroubovidokolopofublpinuhostdosdnlryššlhovkonu,



KDPHEATGAB

Ochrana okapťt

Pro ochránu okp j oU Ur&ny bdy KDPHEAT cAB 20 UV ehEnou. Ty spolu s vámi aol.nou r gulacl zajistl b.zproblémďou p&hodnGt okQ a ďehy bcz l.dov ch
p viďarampouch ,

BažnÝ žláb í 33cm roainuú Dl*ť }

Poťébn an*lďan v kon na 1 rebshndárdnIho okpováho žlabu j3 35sW,

V pďétdállrytopnéhobbeluj v6lic.sadn ,dólbžebu+dólb vodux2=délkpo .bnéhokabeluKDPHEATcAB20,
Topn hbdmuslkopirwat@louofukovoucéfiaždonezhunéhloublv!!Vmíbďkd6budskab.lďybětm edojltkzámzánI!|

Kfrtea topíťch kbel v běžn ch žab ch.svod chjo n É použlt pl6tové pnchy*y UvochEnou,

Pladovápíchytkys.Umí ťUjlv30cmvzdásncbchods.b.,Ř.62nébolánko*umKlvcelédélcésvodu,Vrchnlčá$.tazu .zďěšuj.nafxačnlpryekumístěn naplčoNor m
okpovóho sodu, ngbo . pňp.vnl k ď šnl konstukci,

U bkov hto žlabů poěíÉm. 6 v kon.m 200 -260whl. Podle velakct po obného v konu adlm. spr&nou dalb bpného 6elu KDPHEAT cAB 20, Roá.& c_c
budou v toffo P ípádě 1 0 - &m, Fixe. bud. prováděna Fmocl nalépen ch kovov ch n.bo pladov ch íx*nlch p . Fjx.ční p&y e
umlsfujlvm, 50cmvzdáenoíehod6!bé,

ochrana kái. sťgchv

zd počÉm. sv kon.m 26M/m'. Podl. v.likost po ebného v konu aolímo *r&nou dólku topnóho bb.!u KDPHEAŤ cAB a, Rofu& c-c budou v tofu p lpadě
7,&m,

Topnó kab.ly mohou b l na kaj ď.chy UmíslbvhyPouz. vé poj.ní se sněhď ma ďéšnlma ž&raneni, aby bylo zam.z.no denl k.bel uvolněn m sněhém,

Fixace budcProvádéná pomooí nal.P.n ch kovov ch n bo plá toy Eh fixáčnlch p& ,

Prožejlštěnl*lfonéfunkceaopťmánlchplovožníchnákad Fn ékďládhlochlenn chsFtém ok.p použítbrmo btsbpbhímá hkGhímsnelem.ftásnzory
umí*ětevžďdlepol9n v rcbcor6gulaca.

Ochrana venkovních ploch

K @hEně vgnkovních plrch p 3d něh m á nál.dím j. uňn bpn kabel KDPHilT *B 20. J6 morná chíánit náp lkad p íjedové cesty, sjezdy do garaí, chodnllq, v.nkovnl

schodiš|a, parkovi ě, tavnató pletry fubalov ch hňšl', +od, Pfi insblei za trelem ochrany v.jszd mu m3 určitjak m zpbobem buóu bpná kbely pdožóny, Na v bě. mám.

bud inslmi topn ch kb.l do célé plmhy, nebo pouze do pojezdov ch pt o šíhé 50 &m, lnslalovan v kon s pohybuje v roaozí 2oo _ 3oM/m' v á dost na kimaťck ch

Prc ajištění aprávné funkco a optimálních prcvozních náklad j nutné k ovládání ochŘnn ch 3y9tém pro okapy použít temo3tat s

teplotním a vlhko9iním lenzoFm. oba szory umi3těte vždy dle pokynli v rcb Ěchto Fgulačních prvkli.

(DPHE/ATGAB

Tabulka hodnot:

KDPHEATG 5

KDPHEAT cB 5

KDPHEATC 5

KDPHEAT cB 5

KDPHEATc 5

KDPHEATcE 5

KDPHEAT c8 5

KDPHEAT c8 5

KDPHEAŤc6 5

KDPHEAT CE
KDPHEAT cE 5

KDPHEAT cE 5

KoPHEAT cB 5

KDPHEAT c8 5

KDPHEATC 5

KDPHEATC 5

21m

2am

35m

m

50m

57m

6m

66m

1@m

115 m

1frm

1{m

160m

160m

20o m

105W

215W

2sW

285 W

315W

355 W

5@W

575 W

fiOW

sOW

l0W

496 ohm

372 ohm

ě7 ohm

241 ohm

m7 ohn

lEt ohm

14ohm

120 ohh

104 6m
s ohm

& ohm

65 ohm

58 ohD

52 ohm

sm
{m
&m

@h

70n

@m

sn
1o1 ň

12í m

142m

1 0m

180m

aOm

18m

21ň

28m

35m

50m

57h

03m

66m

lol m

l15 m

o0W

sOW

mW

&oW

12l0W

14m W

iO@W

1MW

2mW

2&W

sOW

6!0 W

tO@W

12@W

14! W

lmw
aTW
a@W

l74 ohm

t32 ohm

tos ohm

8E ohm

re ohh

@ ohň

59 ohm

53 ohň

37 ohm

32 ohm

a ohh

8 ohm

1E0 ohm

147 ohm

122 oh

92 ohň

74 oňm

63 ohň

54 ohm

47 ohm

42 ohm

37 ohm

31 ohm

a ohh

23 ohm

KDPHEATc 10

KDPHEATc 10

KDPHEAT cre 10

KDPHEAT c8 10

KDPHEAT CB Í0

KDPHEAT c 10

KDPHEATcE 10

KDPHEATc 10

KDPHEÁTC8 ÍO

KDPHEATc 10

KDPHEAT cE l0

KDPHEATc 10

KDPHEATc 10

KDPHEATC 20

XDPHEATC 20

KoPHilTc 20

KDPHEATcE 1

KDPreAT cB 20

KDPreATc 20

KDPHEATo 20

KDPHEAT cE 20

KDPHEATo m

KDPHEAT cE &

KFHEAT c€ !
KDPHEAT CE S

KDPHEAT cE &

1 j. vil# intblmn . ďÉF db,nd imd tebu) . @? ňd kálilbd



KDPHEAT CAB 7 CZ Doplňková tabulka hodnot:

KDPHEATGAB

pPHEAT c 7

KDPHEATG 7

KDPHilT N 7

KoPHEAT ffi 7

KDPHEAT W 7

KDPHEAT ca 7

KDPHEAT cE 7

KDPHEAT W 7

KDPHEAT cB 7

KDPHEAT cE 7

@PHEAT c 7

KDPHaT cE 7

KDPHEATc 7

KDPHEAT N 7

KDPHEAT W 7

KDPHE^T W 7

KDPHEAT m 7

KDPBEAT cE 7

KoPBEAT N 7

KDPHEAT c 7

KDPHEATC 7

KDPHEAT cE 7

KDPHEAT cE 7

XDPHEAT cB 7

KoPHEAT m 7

KoPHEAT fr8 20 UV

KDPHEAT cAB 20 UV

KDPHEAT ilB 20 Uv

KDPHEAT ffi 20 UV

KDPHEAT ilB 20 UV

KDPHEAT cAB 20 UV

KDPHEAT cAB 20 UV

KDPHEAT ilB 20 W

KDPHEAT ilB 20 W

KDPHEAT cAB 20 W

KDPHEAT ilB 20 W

KDPHEAT cAB 20 W

KDPHEAT cAB 20 W

KDPHEAT ilB 20 UV

KDPHEATGAB
Poznámkv:

t7Bm

23,8 m

8,a fr

90,1 m

36,7 n

42,1m

s,9 m

@m

72ň

73,5 m

B,7 n

85,2m

Bm

98,4 m

1o2,4m

107m

119,3 m

1&,5m

1s,7 m

145ň

153,0 n

170,5m

125,3W

1@,6W

rcE,OW

252,7 w

256.9 W

a8,9 W

s5,3W

3u,3W

4aW

514,5W

5a5,0W

5s,aW

6nw

88,8W

710,6W

s5,1 W

ffi,sW

956,9 W

1015W

1075,2w

1193,5W

1sO,EW

122,4ďm

316,5 ohm

2s,3 ohm

2@,4ohm

205,5ohm

1re,8ohm

1s,1 ohm

í6 .2ohn

126ohň

105,1 ohm

102,9dm

66,6 ohn

70,Eohm

6,2ohm

62,7ohm

55,2ohm

52,2ohm

49,2ohm

s,9ohm

KDPHEAT CAB 20 UV CZ Doplňková tabulka hodnot:

32m

39m

iOm

13,7 h

17,2 m

z2,5 n

27m

ruW

60W

540 W

640 W

780 W

880 W

107W

12úw

15s W

18W

2320w

28m W

248 ohm

1P ohm

1 54 ohm

l1a ohm

97 ohm

82 ohm

67 ohm

6í ohň

50 ohm

41 ohm

33 ohm

29 ohm

23 ohm

19 ohm

ilm

79ň

116 m


