ochrana okapů
před zamrznutím
Manuál - postup instalace
Tato příručka popisuje
navrhování a způsob
instalace topných kabelů
pro použití při ochraně
okapů.
Nedodržení uvedených
postupů může mít za
následek snížení funkčnosti
a životnosti topného
systému, které se někdy
mohou projevit s časovým
odstupem několika let.
Tato příručka je platná pro
použití topných kabelů a
regulace dodávaných firmou
V-systém elektro. Při použití
materiálů jiných výrobců
může být postup odlišný a
tuto příručku nelze použít.
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1 - proč navrhovat systém ochrany
okapových žlabů a svodů proti zamrzání
V zimním období se na mnoha budovách můžeme setkat se zamrzáním okapových žlabů, svodů či jiných částí střešních konstrukcí, které
následně způsobují nepříjemnosti jako jsou zatékání do objektu, tvorba rampouchů ohrožujících okolí, poškozování fasády či samotné
okapové soustavy atd.
Příčinou bývá často nevhodné řešení střešní konstrukce nebo okapové soustavy, ale někdy jsou na vině vnější okolnosti, které majitel
objektu nemůže nijak ovlivnit. Jsou to zejména teplotní výkyvy způsobující přes den odtávání sněhu či ledu a v noci následné mrznutí vody
v kritických místech konstrukce. Někdy také dochází ke kondenzaci
vzdušné vlhkosti a následnému vzniku námrazy.
Pokud k těmto jevům došlo, nezbývalo než odstraňovat vzniklé rampouchy či zprůchodňovat zamrzlé žlaby mechanicky, což bývalo zejména v případě vyšších a hůře přístupných střech značně problematické
a při použití horolezecké techniky či montážní plošiny i nebezpečné a
finančně nákladné.
Nelze-li vzniklé problémy odstranit dodatečnými stavebními úpravami (tepelné zaizolování střechy, volba vhodnější okapové soustavy) jeví
se jako jediné možné řešení použití topných kabelů.
Při správném návrhu, instalaci a provozování budou pořizovací i
provozní náklady na tento systém daleko nižší, než případné opravy
poškozených částí konstrukce či náklady na výše zmíněné mechanické
zásahy v případě nastalých problémů.
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Na obrázku jsou vyznačena místa, kde nejčastěji dochází
k problémům se zamrzáním či tvořením rampouchů.
1.
2.
3.
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2 - používané topné kabely
2.1 - topný kabel TO-2R

2.2 - samoregulační kabel SR

Z výrobků dodávaných firmou V-systém elektro jsou pro ochranu
okapových žlabů a svodů před zamrzáním určeny topné kabely řady
TO-2R (objednací číslo 7151 až 7163). Jedná se o dvoužilové topné
kabely vybavené ochranným Cu opletením a dvojitou izolací.
Díky konstrukci a použitým materiálům je kabel velmi dobře tvárný,
odolný vůči vnějším mechanickým zásahům a dosahuje značné odolnosti v tahu. Posledně jmenovaná vlastnost mimo jiné v praxi znamená,
že ve svislých konstrukcích (svodech) je TO-2R kabel samonosný až
do délky svodu cca 5m a není třeba ho upevňovat na žádný pomocný
nosný prvek (lanko, řetěz atd.).
TO-2R kabely jsou standardně dodávány v černé barvě, takže na
většině střech nepůsobí barevně rušivým dojmem.
Tyto kabely jsou maximálně odolné vůči UV záření a vnějším klimatickým podmínkám a jejich životnost v okapech při dodržení všech
pokynů pro instalaci převyšuje 30 let.
Kabely TO-2R jsou dodávány v určitých metrážích od 12m do 170m,
jejich měrný výkon je 20W/m a provozní napětí 230V. Maximální povolená provozní teplota těchto kabelů je 70°C.
Topný kabel se v žádném případě nesmí zkracovat či jakkoli
zasahovat do jeho konstrukce !
Každý kabel je opatřen 4 metry dlouhým, vodotěsně připojený „studeným“ koncem pro snadné připojení k silovému přívodu. Tuto připojovací část lze zkrátit či na přání libovolně prodloužit.
Konstrukce topného kabelu řady TO-2R je patrná z následujícího
obrázku.

Ze sortimentu výrobků firmy V-systém elektro lze v oblasti ochrany
okapových žlabů a svodů využít též samoregulační topné kabely
řady SR (zpravidla jde o kabel SR 82). Tyto kabely mění plynule
svůj výkon v závislosti na okolní teplotě. Jsou tvořeny dvěma napájecími vodiči, okolo nichž je polovodivé topné jádro, jehož materiál
se vyznačuje tzv. pozitivním teplotním koeficientem – se vzrůstající
teplotou se zvyšuje odpor materiálu jádra a tím se automaticky snižuje
měrný výkon kabelu. Díky tomu se kabel může libovolně křížit i dotýkat,
aniž hrozí nebezpečí přehřátí. Kabel lze též libovolně zkrátit (v praxi
se délka pohybuje mezi 1 až 75 metry) a pomocí napojovací soupravy
vodotěsně připojit libovolně dlouhý přívodní vodič.
Nevýhodou tohoto kabelu je jednak jeho vyšší cena a také jeho
oválný průřez, který neumožňuje použití většiny standardních upevňovacích prvků pro fixaci topných kabelů (zejména plastových úchytů a
přípravku SYFOK-P a SYFOK–B).
Tento typ kabelu se dá s výhodou využít například pro vyhřívání
střešních vpustí, svodů nebo kratších úseků žlabu v okolí svodu. Pokud
je užito méně než cca 8 – 10 metrů tohoto kabelu, není nutná regulace
a systém lze nechat v provozu po celou zimu.

jádro tvořené polyamidem
zajišťuje vysokou
pevnost v tahu

napájecí CU vodiče
samoregulační
topné jádro

vinutý odporový drát
vnitřní izolace

TPE vnitřní izolace

ochranné opletení, Cu
ochrana proti
elektrickému průrazu

ohnivzdorný TPE plášť

vnější izolační plášť, PVC
odolný proti UV záření

ochranné měděné
pocínované opletení
vnější polymerový plášť
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3 - navrhování systému, výkonu a umístění topných kabelů
Předmětem návrhu systému je hlavně umístění topných smyček,
jejich počet (tedy měrný výkon na metr žlabu) a způsob fixace topných kabelů.
Pro odstranění problémů zpravidla stačí zajistit průchodnost žlabů a
svodů a zamezit vytváření rampouchů na hraně konstrukce. Vyhřívání
kraje střechy je nutné pouze v extrémních případech.
Při navrhování potřebného výkonu je třeba přihlédnout k mnoha
faktorům. Nejdůležitějšími z nich jsou rozměry střechy a okapů, umístění objektu z hlediska klimatických podmínek a nadmořské výšky, orientace objektu dle světové strany, typ střešní krytiny a sklon střešního
pláště. Také je důležité, zda se jedná o tzv. „studenou“ nebo „teplou“
střechu.
„Studená“ střecha je střecha dobře tepelně izolovaná, na které problémy se zamrzáním vznikají v důsledku odtávání sněhu a ledu vlivem
slunečního záření a následného mrznutí vzniklé vody v okapových
žlabech, svodech a úžlabích. V tomto případě postačuje, pracuje- li
systém v poměrně úzkém teplotním rozmezí (zpravidla cca od +2°C
do –5°C).
U nedostatečně zateplených, tzv. „teplých“ střech, dochází naproti
tomu k odtávání sněhu a následnému zamrzání i při podstatně nižších
teplotách. Instalovaný výkon je tedy třeba navrhovat vyšší kvůli tomu,
že systém bude pracovat při nižších teplotách vzduchu.
Obecně lze říci, že výkon 40W na metr délky žlabu je postačující
v případě studených střech, u kterých rozměr žlabu nepřesahuje cca
30 cm (míněn rozvinutý plášť) a které jsou součástí objektů situovaných
v nadmořské výšce do 500 m.n.m. V ostatních případech je většinou
třeba navrhnout výkon vyšší, přičemž jedna ze smyček se obvykle
upevňuje na okraj střechy, aby bylo zabráněno tvorbě rampouchů na
okapničce.
Ve svodech běžných průměrů se kabel instaluje ve smyčce, tj. měrný
výkon činí 40W/m. Pouze ve svodech velkých průměrů (nad 20 cm) by
bylo třeba navrhnout větší výkon.
V případě úžlabí se zpravidla měrný výkon pohybuje mezi 32 až 96
W/m a závisí hlavně na rozměru samotného úžlabí a přilehlé střechy.
Vzdálenost jednotlivých smyček topného kabelu se pohybuje okolo 5
– 7 cm, ale neměla by převýšit 10 cm. V případě širokého úžlabí (např.
1 metr) zpravidla vyhříváme jeho střední část o šířce cca 30 – 40 cm,
aby byl zajištěn nerušený odtok odtáté vody.
V případě pochybností ohledně navržení potřebného výkonu doporučujeme konzultovat konkrétní případ s technikem společnosti
V-systém elektro.

příklady různých navržených výkonů
1- standardní řešení
Nejčastěji se vyskytující případ, žlab běžných
rozměrů (100 až 125 mm), k zamrzání žlabů dochází jen občas - zpravidla jen při nepříznivých
podmínkách, které se vyskytují jen několikrát
za zimu. Zamrzá pouze žlab a teprve při jeho
neprůchodnosti se tvoří rampouchy.
2- nepříznivé podmínky
Zpravidla větší nadmořská výška a více
srážek způsobují pravidelné zamrzání žlabů.
Problémy taktéž začínají až po zamrznutí a
zneprůchodnění žlabu.
Instalovaný výkon 45 W/m, topný kabel veden
celkem třikrát ve žlabu.
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3- nepříznivé podmínky s tvorbou rampouchů
Podobné jako předchozí případ, ale navíc
dochází k tvorbě rampouchů přímo na okapničce. Kabel na okapničce zde zabrání vytvoření
rampouchu a ostatní umístěné ve žlabu zajistí
jeho průchodnost.
Instalovaný výkon 45 až 60W/m, topný kabel
veden celkem třikrát (dvakrát) ve žlabu a jednou na okapničce.
4 - velmi nepříznivé podmínky, zamrzání okraje střechy
Obdobné jako případ 3, ale navíc je třeba zabránit zamrzání na okraji střechy v šíři
cca 20 až 40 cm. Kabel zde vytváří vlnovku
znázorněnou na spodním obrázku.
Instalovaný výkon 75 až 90W/m, topný
kabel veden celkem třikrát (dvakrát) ve žlabu, jednou na okapničce a dále ve vlnovce
na okraji střechy.

instalace na okraj střechy
Schematické znázornění vedení topného kabelu po okraji střechy
- případ 3,4.
Výška jednotlivých vln se pohybuje mezi 30 až 50 cm, jejich šířka
mezi 40 až 80cm. V tomto případě je třeba dbát na kvalitní uchycení
topného kabelu ke střešnímu plášti, aby nedošlo k jeho stržení sněhem
sjíždějícím z horní části střechy. V případě střech větších sklonů je
třeba na ně instalovat sněhové zábrany.

instalace do úžlabí
Na obrázku je znázorněn
způsob instalace topných kabelů
do úžlabí, která mnohdy patří k
nejproblematičtějším
místům
střešních konstrukcí.
Počet smyček topného kabelu,
resp. měrný výkon na metr úžlabí závisí zejména na šířce úžlabí
a na ploše přilehlých střech, tj.
rozteč 5 - 8 cm
na tom, kolik vody může přitéci
do úžlabí. Rozteč jednotlivých
topných kabelů se volí okolo 5 – 8 cm, neměla by přesáhnout 10 cm.
V případě širokých úžlabí (např. 1 metr a více) je lepší soustředit výkon
doprostřed (cca 6 – 8 smyček s roztečí okolo 5 až 8 cm. Tím bude
zajištěna průchodnost úžlabí a volný odtok vody a přitom nedojde k neúměrnému zvýšení pořizovacích a provozních nákladů v případě, že by
se vyhřívalo úžlabí v celé jeho šíři.
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4 - připevnění topných kabelů ke střeše či okapu
Níže uvedené fixační prostředky se mohou různě kombinovat či doplnit např. pruhy plechu k připevnění pod střešní šindele, pásky lepenky,
kterou se po ohřátí připevní fixační prvek na střechu atd.

Distanční lišta (obj.č. 1801)

Vyrábí se v plastovém provedení o délce 1 metr. Slouží k vymezení
rozteče topných kabelů. Na podklad ji lze připevnit vhodným lepidlem či
silikonem, případně může ležet volně.

Fixační lanko SYFOK-P (obj.č. 1810)

Vyrobeno z plastových distančních úchytů připevněných na nerezovém lanku průměru 2mm v rozteči 40cm.
Je určeno k fixaci topných kabelů ve svodech delších než 6 metrů.
V kratších svodech jsou kabely řady TO-2R / TO-2S samonosné.
Dodává se v metráži s očkem na konci, které umožňuje připevnění
lanka v horní části svodu.

Distanční úchyt (obj.č. 1802)

Vyrábí se v plastovém provedení. Slouží k vymezení rozteče topných kabelů obdobně distanční lišta.

Střešní úchyt (obj.č. 1810, 1806)

Vyrábí se v provedení měď, titanzinek a je určen pro všechny žlaby,
kde není možné použít okapový plastový úchyt 1807. Na okap či úžlabí
se připevňuje pájením, případně, je-li to možné, lze užít uzavřené trhací
nýty. Výběr materiálu se provádí dle materiálu žlabu. Po připájení se do
tohoto úchytu topný kabel „zabalí“ pomocí kleští. Pokud je toto dobře
provedeno, vyznačuje se tento způsob fixace velkou pevností.

Fixační lanko SYFOK-B (obj.č. 1811)

Je složeno z plastových úchytů, které jsou po 40 cm upevněny na
pozinkovaném nebo nerezovém lanku. Používá se zejména ve žlabech
atypického průřezu (atikové, hranaté,…) a úžlabích, kde není možné
použít z jakýchkoli důvodů pájené střešní úchyty. Umožňuje vedení
celkem tří smyček topného kabelu. Dodává se v metráži.

Okapový úchyt půlkulatý (obj.č. 1807)

Vyroben je z mrazuvzdorného plastu, balen po 25 kusech a je určen
pro použití v klasických podokapních žlabech o průměru do 100mm.
Materiál okapového žlabu může být libovolný. Umisťují se zásadně na
vnitřní stranu žlabu (směrem ke zdi objektu) a vzdálenost jednotlivých
úchytů se pohybuje mezi 25 až 40cm. Jedná se o nejvýhodnější fixační
prvek jak z hlediska cenového, tak z hlediska pracnosti montáže.
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TABULKA UŽITÍ FIXAČNÍCH PROSTŘEDKŮ DLE TYPU KONSTRUKCE
TYP ŽLABU

POPIS

POUŽITÝ FIXAČNÍ PROSTŘEDEK

•
•
•

klasický podokapní kulatý žlab
žlaby průměru do 100 mm
materiál plast, měď, pozink, titanzinek, ...

•
•

podokapní kulatý žlab většího průřezu
materiál, plast, pozink, měď titanzinek, ...

•
•

podokapní žlab hranatý
materiál měď, pozink, plast, titanzinek, ...

•
•

zaatikový žlab
materiál měď, pozink, titanzinek, ...

•
•

hrana střechy (tzv. okapnička)
materiál plech střešního pláště či
oplechování dolní části střechy

•
•

svod delší než 6 metrů
materiál měď, pozink, titanzinek, ...

•

plastový okapový úchyt (1807) umisťovaný na vnitřní
stranu žlabu ve vzdálenostech asi 25 až 40 cm od sebe

•
•

fixační prostředek SYFOK-B (1811)
střešní úchyt (1805) pájený po vzdálenostech cca 1,5 až
2 m, doplněný pro vymezení vzdálenosti mezi smyčkami
kabelu distanční lištou (1801)

•
•

fixační prostředek SYFOK-B (1811)
střešní úchyt (1805) pájený po vzdálenostech cca 1,5 až
2 m, doplněný pro vymezení vzdálenosti mezi smyčkami
kabelu distanční lištou (1801)

•
•

fixační prostředek SYFOK-B (1811)
střešní úchyt (1805) pájený po vzdálenostech cca 1,5 až
2 m, doplněný pro vymezení vzdálenosti mezi smyčkami
kabelu distanční lištou (1801)

•

střešní úchyt (1805) rozstřižený napůl a pájený nebo
letovaný na hranu střechy po cca 25 – 30 cm. Toto husté
uchycení je nutné z hlediska nebezpečí velkého namáhání topného kabelu v tomto místě hlavně sjíždějícím
sněhem

•

SYFOK-P - nerezové lanko s plastovými úchyty, na který
se topný kabel připevní a spustí do svodu

5 - napájení, jištění a rozvaděč systému
Každý topný kabel řady TO-2R má 4 metry dlouhý přívodní tzv. studený konec, sloužící pro připojení k silovému přívodu. V případě potřeby
lze tento přívodní konec prodloužit dle přání zákazníka. Napojení k silovému přívodu se provede v instalační krabici, kterou je nejlépe umístit
např. na půdě objektu. V případě potřeby je možné použít venkovní
instalační krabici s dostatečným krytím. Napojovací místa je vhodné
zvolit tak, aby se maximálně zjednodušilo a zkrátilo napájecí vedení
od rozvaděče systému. V ideálním případě se podaří tato napojovací
místa soustředit do jediného, z něhož se pak okolo objektu rozbíhají
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jednotlivé smyčky topných kabelů. Dimenzování napájecích kabelů se
provede dle navrženého výkonu jednotlivých smyček.
Systém ochrany okapů může mít buď svůj vlastní rozvaděč, nebo
může být součástí hlavního. Dimenzování jisticích prvků vychází
z výkonů jednotlivých topných smyček, přičemž je výhodné, aby každá
smyčka byla jištěna zvlášť. Systém je nutné vybavit proudovým chráničem 30 mA. V této oblasti je třeba se jinak řídit ustanovením normy
ČSN 33 2000 - 4 - 41.
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6 - regulace systému ochrany okapových žlabů
Systém ochrany okapových žlabů a svodů je možné ovládat ručně
bez jakékoli regulace pouze vypínačem. Toto řešení je sice nejlevnější, ale je závislé na lidském činiteli, což se může projevit jednak na
provozních nákladech (pokud se systém zapomene vypnout), tak na
funkčnosti systému jako takového. Princip fungování topných kabelů ve
žlabech a svodech je do značné míry preventivní. Pokud se systém zapne až ve chvíli, kdy dojde k zamrznutí a zneprůchodnění žlabů, může

dojít ke vzniku tzv. „tunelového efektu“ kdy topné kabely v ledu vyhřejí
pouze komůrky, ale celou ledovou pokrývku již neodstraní. Toto hrozí
zejména v případě plastových žlabů, které hůře vedou teplo. V případě
pozdního zapnutí systému též dochází k uvolnění vytvořených rampouchů a ledu a jejich pádu, což může způsobit škody či zranění.
V praxi se proto doporučuje provozovat zcela bez regulace pouze
malé aplikace – přibližně do 500 Wattů instalovaného výkonu.

6.1 - termostat DTR-E 3102

6.2 - termostat ETR - 1441

Nejjednodušším a nejlacinějším termostatem pro řízení systému
ochrany okapových žlabů a svodů dodávaným firmou V-systém je intervalový termostat DTR-E 3102. Je určen pro spínání topného systému v tzv. „kritickém teplotním intervalu“ ve kterém dochází k zamrzání
žlabů. Tento interval se zpravidla pohybuje mezi +2 až – 5 °C, přičemž
tento termostat umožňuje nastavení v rozmezí od –20°C do + 35°C. Při
teplotách pod – 10°C ale již zpravidla nedochází k odtávání a následnému namrzání a tím i vzniku problémů. Termostat je určen k montáži
vně objektu co nejblíže ke žlabu, kde je systém namontován. Má vysoké krytí (IP 65), teplotní diferenci 1 až 3°C a spíná proud 16 A. Protože
obsahuje vnitřní teplotní senzor, je žádoucí ho chránit vhodným krytem
před přímým slunečním svitem a taktéž zabránit jeho ovlivňování jinými
zdroji tepla (komínová zeď, vývod ventilace, ...) Montáž a obsluha termostatu je velmi jednoduchá. Po jeho namontování na vhodné místo se
na příslušných svorkách propojí napájecí kabel se studeným koncem
topného kabelu. Poté se dvěma ovládacími prvky nastaví horní a dolní
hranice intervalu, v němž má systém pracovat a termostat se vodotěsně uzavře víčkem. V praxi lze užití tohoto termostatu doporučit u
aplikací, kde instalovaný výkon nepřesahuje 1,5 kW.

Obdobou předešlého typu je termostat ETR. Jedná se o elektronický intervalový termostat určený pro umístění do rozvaděče. Umožňuje
nastavení teplot v rozmezí od –10°C do +10°C, přičemž pro vhodný
teplotní interval platí totéž co u předešlého typu. Přesnost nastavení je
vyšší (teplotní diference 0,4°C) a výstupní relé umožňuje spínání 16 A.
Termostat snímá teplotu pomocí teplotního senzoru – zpravidla se používá kabelový senzor (typ ST 1111 o délce 2,5 m), nebo prostorový
(typ ETF-744). Tento senzor je umístěn poblíž okapového žlabu, přičemž je třeba zabránit jeho ovlivňování např. přímým slunečním zářením. Oba tyto senzory mohou být opatřeny napájecím kabelem o délce
až 50 m. Z hlediska provozních nákladů lze obdobně jako u předešlého
typu doporučit užití termostatu ETR u systémů, kde instalovaný výkon
nepřevyšuje 1,5 až 2 kW.

DTR-E 3102

ETR - 1441

zapojení - DTR-E 3102
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odporová charakteristika teplotních čidel ST 1111 a ETF 744/99
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zapojení - ETR - 144x
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6.3 - sněžný termostat ETO - 1550
Nejdokonalejším termostatem pro řízení systémů ochrany okapových žlabů a svodů je sněžný termostat ETO.

regulátor ETO - 1550

Je vybaven dvěma čidly – teplotním (ST 1111 nebo ETF–744 jako u
ETR) a vlhkostním (ETOR-55).

Jeho funkce spočívá v tom, že v případě poklesu venkovní teploty
pod nastavenou hodnotu (lze nastavit 0 až +5°C) a současném výskytu
vlhkosti v jakémkoli skupenství (led, sníh, voda, …) uvede do provozu
topné kabely. Stoupne-li teplota nad nastavenou hodnotu, nebo vymizí-li vlhkost ze žlabu, termostat celý systém vypne. Tím se systém stává
provozně maximálně úsporným a zároveň eliminuje nespolehlivý lidský
faktor. Pro umístění teplotního čidla platí totéž co pro termostat ETR.
Vlhkostní čidlo se umisťuje přímo do okapového žlabu, nejlépe poblíž
svodu. Funkce vlhkostního čidla spočívá v tom, že pomocí topného
odporu (2 W) rozpustí napadlý sníh a vzniklá voda vodivě propojí dvě
kovové plošky. Pro zvýšení spolehlivosti systému doporučujeme použití dvou vlhkostních čidel, která jsou paralelně připojena k termostatu.
Potom stačí, vyskytne-li se vlhkost pouze na jednom z nich a systém
je uveden do provozu. Vlhkostní čidla ETOR-55 se vyrábějí v délkách
5 a 10 m.
Použití termostatu ETO lze doporučit u akcí, kde instalovaný výkon
převyšuje 1,5 kW, neboť jeho vyšší pořizovací náklady jsou během 2 až
3 let provozu vykompenzovány nižšími provozními náklady. V průběhu
sledování provozu několika systémů vybavených tímto regulátorem
bylo zjištěno, že tyto systémy pracovaly v průměru 400 až 600 provozních hodin za zimu, přičemž cca polovina tohoto času byla v nočních
hodinách za nižší sazbu. Z tohoto údaje lze odhadnout předpokládané
provozní náklady systému.
Vlhkostní senzory systému jsou napájeny přes vestavěný transformátor 24 V, 6 W.

teplotní čidlo kabelové ST 1111

teplotní čidlo ETF-744/99

O

55

O

vlhkostní čidlo ETOR-55

55

zapojení - regulátor ETO - 1550
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7 - životnost, záruky a opravy
7.1 - životnost a záruky

7.2 - opravy

Životnost topných kabelů se dle výrobce pohybuje v rozmezí 30 až
50 let dle způsobu aplikace, přičemž při použití pro ochranu okapových
žlabů a svodů se lze přiklonit dolní části tohoto rozmezí (topné kabely
jsou na střeše vystaveny značným změnám teplot a zejména UV záření, které způsobuje stárnutí ochranné izolace).
Životnost regulace je dána zejména životností spínacího relé. U
regulátoru ETO výrobce udává 105 sepnutí při spínaném proudu 10 A.
Z toho se dá určit životnost min. 15 - 20 let.
Záruční doba na topné kabely a regulaci při jejich prodeji je 2 roky. S
montážní firmou, která bude akci provádět, lze dohodnout přítomnost
zástupce firmy V-systém elektro při vlastní montáži a předání akce.
Potom je možné záruční dobu prodloužit dle požadavků investora na
3 – 4 roky.

Opravy jsou prováděny v rámci záručního i pozáručního servisu
firmy V–systém elektro, případně jejími partnery. K poruchám topných
kabelů většinou dochází jejich mechanickým poškozením vnějšími zásahy. Po vyhledání poruchy (zpravidla nejproblematičtější fáze opravy)
je kabel opraven pomocí speciálních souprav REPKIT, které zajistí
fungování systému bez jakýchkoli omezení.

8 - postup instalace topných kabelů
● Okapový žlab, do kterého jsou topné kabely instalovány, je třeba
před jejich pokládkou vyčistit a zejména zbavit všech předmětů, které
by mohly způsobit poškození kabelu (úlomky střešních tašek, odstřižky
plechu, …).
V případě poškození částí žlabu je třeba tyto před pokládkou kabelů
opravit, aby se minimalizovaly pozdější klempířské práce na žlabu
s topnými kabely.
● Provedeme instalaci fixačních úchytů, jejich rozteč a typ jsme
zvolili dle typu žlabu.
● Fixaci topných kabelů provádíme důkladně, aby časem nedocházelo k jejich uvolnění, posunutí a případnému překřížení či dotyku,
což by mohlo případně snížit účinnost a životnost systému. Instalaci
topných kabelů nedoporučujeme provádět při teplotách nižších než +
5°C. Vlivem nižších teplot totiž dochází k tuhnutí vnější PVC izolace
topných kabelů a tím ke snížení ohebnosti topných kabelů. Musí-li být
montáž provedena i za těchto nižších teplot, doporučujeme topný kabel
celý rozmotat a připojit na krátkou dobu k síti, dokud se jeho tvárnost
nezlepší.
● V případě použití fixačního lanka SYFOK-B ho napínáme ve
zhruba 8 – 10 metrových úsecích mezi háčky připevněné ke žlabu. Připevňujeme ho k háčkům pomocí oček, vytvořených na lanku lisovacími
trubičkami.
● Při instalaci topných kabelů do svodů postupujeme tak, že si nejprve na střeše připravíme smyčku kabelu potřebné délky (tu zjistíme
nejlépe pomocí provázku se závažím spuštěného do svodu) a provedeme připevnění tohoto kabelu do přípravku SYFOK-P. Jednotlivé
plastové úchyty tohoto přípravku s uchyceným kabelem doporučujeme
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omotat izolační páskou, aby topný kabel při zasouvání v ohybech svodu z úchytů nevypadl. Připravenou smyčku připevníme na provázek se
závažím a spustíme do svodu. Horní část lanka SYFOK-P s předem
vytvořeným očkem se připevní na háček v okolí svodu nebo se zajistí
např. vhodnou kulatinou položenou přes ústí svodu. V dolní části svodu
se smyčka vhodně rozprostře do kotlíku (geigru).
● Provedeme instalaci teplotního a vlhkostního čidla dle návodu,
který je k nim přiložen. Vlhkostní čidlo ještě doporučujeme přilepit na
dno žlabu např. silikonem a fixovat vhodnou svorkou a tím ho zajistit
proti překlopení. Umístění vlhkostního čidla je třeba bedlivě zvážit i
z hlediska pozdějšího případného přístupu k němu.
● Po ukončení instalace topných kabelů přeměříme jejich ohmickou
hodnotu (jak odpor pracovní smyčky tak zejména izolační odpor), porovnáme ji s požadovanou hodnotou uvedenou na návodu přiloženém
k topnému kabelu a provedeme o tom zápis do stavebního deníku či
předávacího protokolu.
● Provedeme zkoušku systému. V letním období můžeme simulovat nízkou venkovní teplotu připojením odporu o hodnotě 36kΩ (což
odpovídá teplotě 0°C) u termostatu ETR na svorky 8 a 9 a u termostatu
ETO na svorky 31 a 32. Praktické vyzkoušení systému s termostatem
DTR-E za teplot vyšších než +35°C provést nelze.
● Před předáním akce je třeba proškolit budoucí obsluhu systému,
předat návod k obsluze systému a toto stvrdit podpisem příslušné osoby.

w w w. v - s y s t e m . c z
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9 - konkrétní příklady návrhu systému včetně regulace
9.1 - příklad A

9.3 - příklad C

- rodinný dům v nadmořské výšce 400m.n.m, sedlová střecha
- na severní straně žlab 8m, svod 6m, na jihu žlab délky 4m, svod 5m
- žlab i svod jsou plastové
- zima není nijak extrémní, k zamrzání žlabů dochází pouze několikrát do roka
vlivem denního odtávání sněhu a nočního zamrzání ve žlabech.

postup návrhu
Z uvedených podmínek lze určit jako dostatečný výkon 30W/m žlabu, čili
topný kabel bude veden 2x.
Na severní straně bude zapotřebí 2x 8 (žlab) + 2x 6 (svod) = 28m kabelu, na
jižní 2x 4 + 2x 5 = 18m kabelu. Na severní stranu tedy navrhneme topný kabel
TO–2R-29-580, 29m/580W, na jižní TO-2R-19-380, 19m/380W.
Úchyty jsou navrženy plastové po 30 cm od sebe, čili celkem 50 kusů. Na
severní straně bude zapotřebí cca 6m lanka SYFOK-P, na druhé straně není
SYFOK-P zapotřebí (do 5m je TO-2R samonosný).
Celkový instalovaný výkon je 0,8 kW a tedy regulace navržena buď DTR
společný pro oba žlaby, nebo dva regulátory DTR pro severní a jižní stranu
zvlášť (dají se předpokládat rozdílné podmínky a odtávací teploty pro obě
strany), případně lze navrhnout regulátor ETR do rozvaděče.

- velká pultová střecha
- jeden okapový žlab obdélníkového průřezu o délce 30m
- na koncích žlabu jsou svody o délce 8m
- dochází k zamrzání žlabu a svodů i k tvorbě rampouchů na okapničce
- materiál střechy i žlabu je ZnTi

postup návrhu
Z důvodů rozměrů střechy a žlabu je požadován výkon cca 50W na metr
žlabu a dále kabel na okapničce, který zabrání tvorbě rampouchů.
Problém bude řešen dvěma topnými kabely. Okruh 1 bude veden 2x ve žlabu
a ve smyčce v obou svodech,
okruh 2 bude veden 1x ve žlabu a 1 x na hraně střechy.
okruh 1 = 30 x 2 + 2 x 2 x 8 = 92m, navržen TO-2R-102-2040, 102m/2.040W
okruh 2 = 30 x 2 = 60m
navržen TO-2R-65-1300, 65m/1.300W
Topný kabel ve žlabu bude fixován prostředkem SYFOK-B, který umožňuje
trojité vedení topného kabelu (celkem 30m). Na hraně bude topný kabel fixován
pomocí polovičních střešních úchytů ZnTi, přiletovaných ve vzdálenostech 30
cm od sebe (celkem 100ks). Ve svodech proběhne připevnění pomocí lanka
SYFOK-P (celkem 10 –16 m).
Celkový instalovaný výkon je 2,6kW, navržena regulace pomocí termostatu
ETO-1550.
Umístění vlhkostních čidel a napojovací místo viz náčrtek.

9.2 - příklad B

9.4 - příklad D

- horská chata 800 m.n.m, sklon střechy 45°
- měděný plech, žlaby horní (nástřešní).
- délka žlabů je 10 a 14 m, délka svodů 8m
- k zamrzání dochází ve žlabech a v pásu cca 0,5m nad nimi.

- úžlabí mezi dvěma halami, délky 45m, šířky 80cm. Materiál je měď.
- svody procházejí vnitřkem temperované haly a je požadováno jejich vyhřívání
pouze v horní části a v okolí vtoku.

postup návrhu
Topné kabely budou celkem dva. Okruh 1 bude veden 2x ve žlabu a dále ve
smyčce v obou svodech.
Okruh 2 povede okolo celého objektu ve „vlnovce“ o výšce „vln“ 40 cm a
ošetří dolní část střechy, kde též dochází k zamrzání.
Okruh 1 = 2x (14+10+14+10) + 2 x 2 x 8 =128 m navrženo TO-2R-135-2700,
135m/2.700W
Okruh 2 = (14+10+14+10) x 1,5 = 72 m
navrženo TO-2R-78-1560, 78m/
1.560W
Fixace bude provedena Cu střešními úchyty pájenými do žlabu po 1 metru
od sebe (v případě okruhu 1) a doplněnými mezi nimi distančními úchyty pro
udržení vzdálenosti. V případě okruhu 2 bude tento fixován polovičními střešními úchyty Cu, pájenými do vrcholků jednotlivých „vln“. Celkový počet střešních
úchytů je cca 120 ks, distančních úchytů je zapotřebí cca 55 ks. Zbývajících
12 m okruhu 1 bude použito v nejexponovanějších místech okolo svodů. Ve
svodech bude kabel nesen přípravkem SYFOK-P (celkem cca 10 - 14 m).
Celkový instalovaný výkon je 3,3 kW, navržen je tedy termostat ETO-1550
s dvěma vlhkostními čidly, jejichž umístění je vyznačeno na náčrtku.
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postup návrhu
Vzhledem k šířce úžlabí je navržen výkon cca 100 - 120 W/m délky úžlabí.
Topné kabely budou vedeny celkem 6x (6 x 20 = 120 W/m), jejich rozteč bude
5 – 8 cm. Navrženy jsou kabely TO-2R-135-2700, 135m/2.700W a TO-2R150-3000, 150 m/3.000W, kterým budou vyhřívány i svody v délce pouze 2m.
Fixace topných kabelů v úžlabí bude provedena pomocí pájených Cu střešních
úchytů, jejichž vzdálenost je navržena 2m - vzhledem ke sklonu střechy nehrozí sjíždění sněhu a fixace nemusí být proto tak hustá. Mezi těmito úchyty
bude rozteč topných kabelů udržována příslušně dlouhými kusy distanční lišty.
Zapotřebí bude cca 70 – 80 ks střešních úchytů Cu a asi 10ks distančních
plastových lišt (prodejní délka 1m). Alternativně lze využít fixačního prostředku
SYFOK-B.
Instalovaný výkon je 3,5 kW - regulace je proto navržena s regulátorem
ETO-1550 s dvěma vlhkostními čidly, jejichž umístění je vyznačeno.

w w w. v - s y s t e m . c z

V-systém elektro

10 - pořizovací a provozní náklady
Pro lepší představu o ceně systému ochrany okapových žlabů a svodů slouží následující tabulka pořizovacích nákladů na výše uvedené
příklady A až D. Jedná se o ceny platné k 1.5.2007 a jsou bez DPH.
Uvedené ceny zahrnují montáž topných kabelů a regulace, bez
související elektroinstalace a vybavení rozvaděče.
* U montáže je cena odhadnuta dle zkušeností montážních firem.
případ

topné
kabely

fixace

regulace

montáž *

celkem

A

5.080 Kč

920 Kč

1.235 Kč

3.000 Kč

10.235 Kč

B

10.855 Kč

2.475 Kč

8.910 Kč

12.000 Kč

34.240 Kč

C

9.052 Kč

3.580 Kč

8.910 Kč

10.000 Kč

31.542 Kč

D

13.400 Kč

1.775 Kč

8.910 Kč

12.000 Kč

36.085 Kč

Provozní náklady závisejí na instalovaném výkonu, místních
klimatických podmínkách a typu regulace. U intervalových regulátorů
DTR a ETR závisí spotřeba na rozsahu nastavení teplotního intervalu
a proto lze provozní náklady systémů s těmito regulátorů předem ztěží
určit.
U systémů řízených termostaty ETO s vlhkostním a teplotním čidlem
sledováním jejich provozu zjistilo, že průměrná provozní doba těchto
systémů je okolo 400 - 600 provozních hodin ročně. Po vynásobení
instalovaným výkonem dostaneme přibližnou roční spotřebu systému
v kWh. Při přepočtu tohoto výsledku na náklady v Kč je třeba počítat
s tím, že minimálně polovinu provozního času systém pracuje
v nočních hodinách (nižší sazba za kWh).

11 - návod k používání systému ochrany žlabů a svodů
•

•

•

topný systém je nutné zapnout hlavním jističem (vypínačem) již
na počátku zimy, před napadnutím prvního sněhu. Topné kabely
mají především preventivní funkci a v případě jejich pozdního
zapnutí hrozí nebezpečí, že topné kabely rozehřejí sníh pouze ve
svém okolí, vytvoří se tunel ve sněhové vrstvě a další odtávání
již pokračuje velmi pomalu. Při pozdním zapnutí taktéž hrozí pád
vytvořených rampouchů a kusů ledu a tím může dojít k následným
škodám. Po skončení zimního období je třeba systém vypnout
hlavním vypínačem.
okapové žlaby je třeba pravidelně čistit a tím je udržovat průchozí,
zejména jsou- li v blízkosti objektu listnaté stromy. Horní ústí svodu
doporučujeme vybavit ochrannými sítky proti pádu a splachování
větších nečistot do svodu.
nastavení horní odtávací teploty na regulátorech doporučujeme
zpočátku provést na vyšší hodnotu (cca +2 až +3°C) a tuto
hodnotu postupně případně snižovat.

•
•
•
•

•

používané termostaty ani čidla nepotřebují žádnou údržbu, pouze
vlhkostní čidlo termostatu ETOR doporučujeme před započetím
zimního období zbavit případného znečistění.
chod systému je indikován LED diodami jejichž význam je popsán
v návodu k danému typu regulátoru, který je přiložen k technické
dokumentaci.
v případě jakékoli poruchy nebo problémů kontaktujte dodavatele
systému.
probíhají-li později na objektu, kde je systém instalován, jakékoli
práce na střeše či v okapech (klempířské, pokrývačské, ...),
doporučujeme po jejich skončení překontrolovat, zda nedošlo k
poškození topných kabelů.
s výše uvedenými body je třeba seznámit osobu, která bude
odpovědná za obsluhu systému (správce či údržbář objektu) a
toto seznámení stvrdit podpisem.

12 - příklady realizovaných akcí
Systém ochrany okapových žlabů a svodů pomocí topných kabelů a regulace dodávaných firmou V-systém elektro je použit např. na následujících
akcích:
•
•
•
•
•

velvyslanectví ČR v Moskvě
budovy Parlamentu ČR ul. Sněmovní 4 a 8, Praha
budova VÚSC Zborovská 11 Praha
Městské divadlo Ostrava
Krkonošské muzeum Vrchlabí

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů při návrhu,
montáži či dodávkách materiálů nás prosím kontaktujte.
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13 - přehled používaných prvků firmy V-systém elektro
TO-2R – dvoužilový opletený kabel na okapy 20 W/m, 230 V

regulace

● studený konec délky 4 m ● provozní teplota max. 70°C ● krytí IP x6
obj. číslo

název

délka ( m )

výkon ( W )

odpor
(Ω)

7151

TO-2R-12-240

12

240

220

7152

TO-2R-19-380

19

380

139

7153

TO-2R-29-580

29

580

91

7154

TO-2R-40-800

40

800

66

7155

TO-2R-50-1000

50

1.000

53

7156

TO-2R-65-1300

65

1.300

41

7157

TO-2R-78-1560

78

1.560

34

7158

TO-2R-86-1720

86

1.720

31

7159

TO-2R-102-2040

102

2 040

26

7160

TO-2R-118-2360

118

2 360

22

7161

TO-2R-135-2700

135

2 700

20

7162

TO-2R-150-3000

150

3 000

18

7163

TO-2R-170-3010

170

3 010

16

označení

1807

název

Okapový
úchyt

výstup
(A)

● intervalový termostat pro okapy ● nezávislé nastavení obou teplot ● vnitřní
teplotní senzor ● rozměr 122 x 120 x 55 mm ● napájení 230V ● kontakt 1-pólový
přepínací
3301

-20...+35

3

IP 65

16(4)

ETR
● intervalový termostat pro okapy ● pro úsporné systémy vyhřívání okapů ●
nastavení topného intervalu v rozmezí teplot –10 až +10°C ● indikace stavů třemi
LED ● napájení 230V ● kontakt 1-pólový rozpínací

ETR-1441
● bez teplotního čidla ● napájení 230V ● kontakt 1-pólový rozpínací
2340

-10...+10

0,4

IP 20

16

ETR/F-1447
● s venkovním prostorovým čidlem ETF-744/99 (IP44) ● napájení 230V ● kontakt
1-pólový rozpínací
-10...+10

0,4

IP 20

16

ETR/F-1447P

specifikace
● balení po 25 ks, materiál: mrazuvzdorný
plast
● pro upevnění top. kabelu v klasických
půlkulatých okapech

1814

SYFOK – P

1811

SYFOK – B

● cena za bm, materiál: nerez. lanko a
mrazuvzdorný plast
● pro upevnění top. kabelu ve svodech,
úžlabích a atypických okapech

1801

Distanční
lišta

● délka 1 m, materiál: mrazuvzdorný plast
● udržuje rozteč top. kabelu v úžlabích,
atypických okapech, římsách, plochých
střechách, ...

Distanční
úchyt

● materiál: mrazuvzdorný plast
● udržuje rozteč top. kabelu v úžlabích,
atypických okapech, římsách, plochých
střechách, ...

1804

Střešní
úchyt ZnTi

● materiál: titanzinek
● pro upevnění top. kabelu v úžlabích,
atypických okapech, římsách, plochých
střechách, ...
● upevňuje se pájením nebo nýtováním

1805

Střešní
úchyt Cu

● materiál: měď
● pro upevnění top. kabelu v úžlabích,
atypických okapech, římsách, plochých
střechách, ...
● upevňuje se pájením nebo nýtováním
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krytí

DTR-E 3102

2341

● cena za bm, materiál: nerez. lanko a
mrazuvzdorný plast
● pro upevnění top. kabelu ve svodech,
úžlabích a atypických okapech

1803

diference
(K )

obj. číslo

fixační prvky
obj. číslo

rozsah
( °C )

● s venkovním prostorovým čidlem ETF-744/99 (IP44) ● napájení 230V ● kontakt
1-pólový přepínací
2343

-10...+10

0,4

IP 20

10

ETO-1550
● sněžný regulátor teplota + vlhkost ● automatické řízení systémů ochrany před
sněhem a náledím ● vyhřívání okapů a střech, nakládacích ramp, schodišť,
parkovacích ploch, drenáží apod. ● libovolné teplotní čidlo (prostorové nebo
kabelové) ● možnost připojit paralelně dvě vlhkostní čidla (ETOR, ETOG) ● možnost
ručního spuštění systému na 1 až 6 hodin ● kontakt 3x(1-pólový rozpínací)
2355

ETOR-55/5 m
2351

ETOR-55/10 m
2352

ST 1111
2914

ETF-744/99

w w w. v - s y s t e m . c z

2961

0...+5

---

IP 20

10, 10,
16

● vlhkostní čidlo pro okapy, plast, délka 5 m
-20...+70

---

IP 68

---

● vlhkostní čidlo pro okapy, plast, délka 10 m
-20...+70

---

IP 68

---

● kabelové teplotní čidlo NTC, délka 2,5 m PVC
-20...+70

---

IP 67

---

● teplotní čidlo na fasádu IP 44, bez přípojného kabelu
-20...+70

---

IP 54

---

V-systém elektro

14 - všeobecné obchodní podmínky
1. všeobecné obchodní podmínky
1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou obecné podmínky, stanovující způsob dodávek zboží a uplatňování případných reklamací, platné pro všechny odběratele firmy V-systém elektro s.r.o. VOP může dodavatel jednostranně
změnit, přičemž platnou verzi VOP vždy zveřejní na svých internetových stránkách (www.v-system.cz) a ve svém sídle.
1.2 Pro účely těchto VOP se za odběratele považuje každá fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila od firmy V-systém elektro s.r.o. zboží.
2. identifikace dodavatele
2.1 Dodavatelem zboží je firma V-systém elektro s.r.o., Milovanice 1, 257 01 Postupice, IČ: 267 60 860. Firma V-systém elektro s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91934. Za firmu je
oprávněn jednat a podepisovat jednatel. Kontaktní údaje: tel. 317 725 749, 737 242 210, e-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz.
3. specifikace zboží
3.1 Za zboží jsou považovány věci a jejich součásti nabízené ke koupi v ceníku nebo v písemných návrzích dodavatele. Ke zboží je vždy přiložena Technická dokumentace. Při následném prodeji zboží nebo při předání instalovaných výrobků
musí být vždy předána i Technická dokumentace.
3.2 Standardní zboží jsou věci uváděné v ceníku dodavatele, nestandardní zboží jsou věci zajišťované jednorázově, na písemnou objednávku odběratele, případně standardní zboží upravené podle požadavků odběratele.
4. kupní cena
4.1 Kupní cena zboží se řídí ceníkem platným v den objednání zboží. Uváděny jsou ceny EXW, zpravidla bez DPH.
5. termín dodání
5.1 Standardní zboží je dodáváno v termínu uvedeném v platném ceníku dodavatele u jednotlivých položek. Nestandardní zboží je dodáváno v termínu uvedeném v písemném cenovém návrhu nebo dle dohody.
5.2 V případě objednávky zboží v množství, které dodavatel nemá v danou chvíli k dispozici, bude objednávka plněna po částech v nejkratších možných termínech.
6. způsob a cena dopravy
6.1 Dodání zboží je realizováno zásilkovou službou pověřenou dodavatelem na místo určené odběratelem. Předáním zboží se rozumí předání zboží přepravní službě. Jinou formu odběru (osobní odběr, závoz dodavatelem) lze domluvit
individuálně.
6.2 U objednávek s cenou zboží nad 10.000,- Kč (bez DPH) hradí dopravní náklady dodavatel. U objednávek s cenou zboží do 10.000,- Kč (bez DPH) jsou odběrateli ke kupní ceně zboží účtovány dopravní náklady do 200,- Kč (bez DPH).
7. doklady ke zboží
7.1 Na zakoupené zboží vystaví dodavatel fakturu, která slouží jako daňový doklad a současně i dodací list. Na požádání odběratele může vystavit i dodací list.
7.2 Podpisem faktury potvrzuje odběratel souhlas s uvedenými podmínkami a cenami.
8. převzetí zboží
8.1 Odběratel je povinen ihned při převzetí zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky, správnou výši prodejní částky a ověřit, zda je k výrobkům přiložena Technická dokumentace. O zjištěných nedostatcích odběratel neprodleně
vyrozumí prodávajícího. Po uplynutí lhůty 24 hodin po převzetí je zboží považováno za dodané bez závad.
8.2 Převzetí zboží potvrzuje odběratel podpisem faktury, dodacího listu nebo potvrzením převzetí zásilky od dopravce.
9. vlastnictví zboží, odstoupení od koupě
9.1 Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem dodavatele.
9.2 Při nákupu standardního zboží je odběratel ve smyslu § 52-57 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od předání zboží. Odběratel zašle zboží zpět na adresu dodavatele; zboží musí být nepoužité, nepoškozené,
kompletní včetně Technické dokumentace a v originálním obalu. Po kontrole zboží dodavatelem bude vystaven dobropis na kupní cenu zboží. Částka bude navrácena do 14-ti dnů po odsouhlasení dobropisu oběma stranami.
10. záruční podmínky a reklamační řád
10.1 Záruka na zboží dodávané firmou V-systém elektro s.r.o. činí 24 měsíců od předání zboží. Odpovědnost za vady dodávaného zboží a postup při uplatňování případných vad se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným
reklamačním řádem prodávajícího, který je součástí VOP.
11. uplatnění reklamace
11.1 Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno, nebo v sídle firmy V-systém elektro s.r.o. K reklamačnímu řízení bude přijata pouze věc kompletní, předložená včetně všech součástí a příslušenství. K reklamovanému zboží je třeba předložit doklad o koupi zboží, Technickou dokumentaci a písemný popis reklamované závady. Reklamační řízení začíná dnem, kdy byla dodavateli umožněna fyzická kontrola reklamovaného zboží. Po ukončení
reklamačního řízení bude o něm vystaven písemný Reklamační protokol.
11.2 V případě reklamace věci, která se skládá z více jiných, samostatně funkčních věcí (např. soupravy obsahující topný prvek a regulátor), bude po identifikaci závady vyřizována reklamace pouze věci, součásti nebo příslušenství vadného.
11.3 U výrobků pevně spojených nebo zabudovaných do jiné věci, např. nemovitosti, se odběratel dohodne s dodavatelem na jejich prohlídce. Prohlídku může provést dodavatel nebo jím pověřené osoba. Náklady prohlídky nese v případě
neuznání reklamace odběratel.
11.4 Záruku lze uplatňovat pouze na zboží, u kterého již byla uhrazena jeho plná hodnota. Tuto skutečnost je třeba při reklamaci prokázat dokladem o zaplacení.
12. uznání reklamace
12.1 Přiznání práv z uplatněné reklamace je podmíněno zejména dodržením VOP, pokynů obsažených v Technické dokumentaci, která je přiložena ke každému výrobku a všech souvisejících právních předpisů a technických norem.
12.2 V případě oprávněné reklamace bude věc vyměněna za novou, případně bezplatně opravena.
12.3 V případě oprávněné reklamace věci, která je pevnou součástí stavby, nese dodavatel navíc náklady související s obhlídkou, opravou nebo výměnou výrobku nebo jeho části.
12.4 Má-li odběratel u prodávajícího závazky po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn použít plnění plynoucí odběrateli z nároků z vady zboží na úhradu závazků tohoto odběratele.
13. neuznání reklamace
13.1 V případě neuznání reklamace má odběratel možnost si nechat výrobek u dodavatele opravit v rámci pozáručního servisu.
14. dodržení předpisů při instalaci
14.1 Při instalaci dodávaného zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a připojení k
elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle §8 vyhl. 50/1978 Sb.
15. certifikáty, obaly, odpady
15.1 Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané zboží splňuje všechny náležitosti nutné pro uvedení zboží na trh, je registrován v systému EKO-KOM a plní povinnosti zpětného odběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení zapojením
do kolektivního systému.
16. další ustanovení
16.1 VOP lze upravit Rámcovou kupní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu.
16.2 Objednáním zboží nebo služeb potvrzuje odběratel znalost VOP, platných v den objednávky a vyslovuje s nimi souhlas.
16.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.9.2006.
V Milovanicích 1.9.2006
Michal Vesecký, jednatel V-systém elektro s.r.o.
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POZNÁMKY:
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kapitola1
• 1.1
• 1.2
kapitola 2
• 2.1
• 2.1.1
kapitola 3
• 3.1
• 3.1.1
kapitola 4
• 4.1
• 4.1.1
kapitola 5
• 5.1
• 5.1.1
kapitola 6
kapitola 7
• 7.1
• 7.1.1
• 7.2

• 7.2.1
• 7.3
• 7.3.1
• 7.4
• 7.4.1
kapitola 8
• 8.1
• 8.1.1
• 8.2
• 8.2.1
• 8.3
• 8.3.1
• 8.4
• 8.4.1
• 8.5
• 8.5.1
kapitola 9
• 9.1
• 9.1.1
• 9.2

- ceníky
- malý ceník
- velký ceník
- podlahové vytápění
- prospekt - podlahové vytápění
- manuál - podlahové vytápění
- ochrana před náledím
- prospekt - ochrana před náledím
- manuál - ochrana před náledím
- ochrana okapů
- prospekt - ochrana okapů
- manuál - ochrana okapů
- ochrana potrubí
- prospekt - ochrana potrubí
- manuál - ochrana potrubí
- speciální aplikace
- topné prvky
- prospekt - standardní odporové kabely
- návod - standardní odporové kabely
- prospekt - topné rohože

- návod - topné rohože
- prospekt - topný kabel s termostatem
- návod - topný kabel s termostatem
- prospekt - speciální kabely (FTS, SRC)
- návod - speciální kabely (FTS, SRC)
- regulace
- prospekt - elektromechanické termostaty
- návod - elektromechanické termostaty
- prospekt - elektronické termostaty
- návod - elektronické termostaty
- prospekt - průmyslové termostaty
- návod - průmyslové termostaty
- prospekt - okapové termostaty
- návod - okapové termostaty
- prospekt - hladinové spínače
- návod - hladinové spínače
- kompletní sety a doplňky topných systémů
- prospekt - teplá dlažba
- návod - teplá dlažba
- prospekt - doplňky topných systémů (sušáky ručníků, koberečky)

• podlahové vytápění •

• ochrana potrubí před zamrzáním •

• ochrana okapů před zamrzáním •

• ochrana před náledím •
Váš dodavatel:

Služby našim zákazníkům
Dokonalá spokojenost našich zákazníků je naším prvořadým cílem.
Proto Vám nabízíme širokou škálu služeb:
● zaslání dalších informačních materiálů ●
● technické a cenové návrhy zdarma ●
● individuální technické konzultace po telefonu či v sídle naší firmy ●

4.1.1
07.05
ochrana
okapů

V-systém elektro s.r.o.

sekce
datum

Česká republika:
Milovanice 1, 257 01 Postupice
Telecom: 317 725 749, T-mobile: 737 242 210
E-mail: info@v-system.cz, www.v-system.cz

Slovensko:
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Tel.: +421 34 772 4082, T-mobile: +421 911 724 082
E-mail: info@v-system.sk, www.v-system.sk

Zobrazené výrobky nemusejí vždy odpovídat popisu. Společnost V-systém elektro s.r.o. si vyhrazuje právo změny údajů uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí v popisu výrobku..

Přehled informačních materiálů V-systém elektro:

