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Instrukce k montáži topných fólií



Děkujeme za nákup naší topné fólie 

POKYNY VÁM POMOHOU K BEZBEČNÉ INSTALACI
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Zde si můžete spustit vizualizaci montáže topné fólie

Vizualizace montáže pod plovoucí podlahu                Vizualizace montáže pod dlažbu



Požadované nářadí k instalaci

Měřič napětí

Nůžky

Lisovací kleště

Děrovací kleště

Metr

Kalkulačka

Termokamera

Kleště na izolaci

Šroubovák

Ochranné rukavice

Vrtačka

Topná fólie

Izolační fólie

Potřebný kabel

Clip očka

Crocodile clip

Bitumelová
páska

Termofol páska

Potřebný kabel

Kari sít

Upevnění izolace

Parotěsná PE fólie

Husí krk

Požadovaný materiál k instalaci



Možnosti připojení topné fólie Termofol

1) Topná fólie
2) Fázový vodič - L
3) Neutrální vodič – N
4) Čidlo podlahové
5) Termostat

1) Topná fólie
2) Fázový vodič - L
3) Neutrální vodič – N
4) Čidlo podlahové
5) Termostat



Instalace topné fólie pro různé typy podlah.

Příklad instalace pod plovoucí podlahu.

Příklad instalace pod dlažbu.

1) Podlaha
2) Podlahové čidlo
3) Izolace 
4) Topná fólie
5) Parotěsná fólie
6) Pl. Podlaha
7) Termostat

1) Podlaha
2) Podlahové čidlo
3) Izolace
4) Topná fólie
5) Parotěsná fólie
6) Uchycení sítě
7) Kari sít
8) Nivelační stěrka
9) Dlažba



Příprava před instalací topné fólie Termofol

1) Zkontrolujte dostupnost materiálu a nářadí k instalaci.

2) Zkontrolujte parametry elektrické instalace v objektě, aby se předešlo případným problémům při 
instalaci topných folií a dalších el. zařízení. V případě že hlavní jistič nevyhovuje. Je potřeba zajistit 
takový aby vyhovoval.

3) Zkontrolujte hodnotu napětí v místě instalace. Topné fólie pracuje na napětí 230V.

4) Zkontrolujte vlhkost podloží na kterém bude instalovaná topná fólie. Vlhkost podlahy nesmí 
překročit hodnotu 2%. Pokud je vlhkost vyšší, proveďte izolaci proti vlhkosti.

5) Proveďte si nákres a rozměry jednotlivých místností. Naplánujte si umístění topných fólií a trasy 
elektrických vodičů a samozřejmě i uložení termostatů. Všechny rozměry a umístění folií si 
poznamenejte. Dobrý nákres Vám ulehčí instalaci.

6) Naplánujte si rozložení topné fólie tak aby nepřesáhl max délku viz tabulka vlevo.

7) Přizpůsobte sílu kabelu dle tabulky  vpravo.

MODEL ŠÍŘKA FOLIE MAXIMÁLNÍ 
DÉLKA

Vzoreček pro výpočet výkonu topné fólie

P – plánovaný výkon topné fólie
Pf(W) – spotřeba energie (příkon) fólie na m2
Df(m) – plocha instalované fólie 

Kabel Síla el. Výkon

POZOR!!!
Topná fólie může být stříhaná po 
0,25cm pásech!!!!!!

POZOR!!!
Topnou fólii nikdy 
nepřekládejte na sebe!!!!



Návod na montáž topné fólie instalace typ - A

1) Kleštěmi vytvořte otvor

2) Umístěte spojovací svorku mezi na 
měděný pás a následně vsuňte nýt.

3) Lisovacími kleštěmi zalisujte do 
sebe.

4) Vulkanizační páskou důkladně 
zaizolujte všechny vodiče i konce 
topné fólie. Důkladně stlačte tak 
aby bylo vše perfektně 
zaizolované.

Pozor!! Pokud napětí instalované fólie překročí 80% maximální 
hodnoty termostatu, použijte stykač. Zapojení topné fólie 
může provézt pouze kvalifikovaný elektrikář!!!!



Návod na montáž topné fólie instalace typ - B

1) Konektor s připojeným vodičem 
vsuňte pod měděnou zběrňicu do 
středu mezi vrchní a spodní vrstvu 
fólie.

2) Konektor zalisujte na fólii za 
pomocí lisovacích kleští.

3) Důkladně zaizolujte všechny spoje 
bitumelovou páskou. 



Instalace topné fólie pod plovoucí podlahu

1) Vyfrézujte do podlahy otvor na podlahové 
čidlo.

2) Důkladně vysajte a očistěte podlahu. 
Použijte husí krk na podlahové čidlo. Pozor 
čidlo NTC musí být umístěn pod topnou fólií.

3) Nainstalujte izolační fólii Termofol a svažte 
lepící páskou Termofol

4) Položte fólii na izolaci na požadovaný 
rozměr tak jak je potřeba. Pozor nikdy 
neinstalujte fólii např: pod kuchyňskou linku a 
pevně uložený nábytek. Vždy musí být min. od 
podlahy 3 – 5 cm

5) Instalace topné fólie pod mobilní nábytek 
dovoleno.

6) Zapojte el. vodiči topnou fólii dle návodu.



7) Vyřízněte do izolace trasu pro elektrické 
vodiče

8) Spojte topné fólie izolační páskou 
Termofol.Nebo upevněte k izolaci.

9) Po důkladné kontrole všech spojů , 
proveďte měření odporu a poznamenejte 
do technické dokumentace.

10) Rozložte paroizolační fólii na topnou 
fólii a upevněte páskou Termofol

11) Zapojte vodiče do pokojového 
termostatu dle návodu. A zapněte 
vytápění. Kompletní instalaci zkontrolujte 
termokameru.

12) Položte podlahovou krytinu. Pod 
krytinu použijte mirelon.



Instalace topné fólie pod dlažbu

13) Upevněte parotěsnou fólii a topnou fólii 
speciálními úchyty do podlahy.

14)Položte kari sít

15) Připojte zemnící vodič ke kari síti

16) Aplikujte samonivelační hmotu nebo 
beton s dilatací od stěn

17) Po zaschnutí nivelace či betonu aplikujte 
dlažbu.

Pozor!! Vytápění zapněte až 
po dokonalém vyschnutí 
betonu. Časový horizont 
doporučený výrobcem či 
dodavatelem. Cca 30 dní.
Pozor!! Nedodržení 
technologického postupu 
může dojít k poškození topné 
folie.



1) Měřícím  zařízením opět změřte odpor topné fólie a zapište do 
záručního listu.

2) Nakreslete schéma zapojení s trasami elektrických vodičů a 
podlahových čidel.

3)  Zapněte vytápění  a celý topný systém zkontrolujte 
termokamerou .

4)  První spuštění ohřevu vytápění by mělo odpovídat tabulce viz 
níže.

Dny Stupně

UPOZORNĚNÍ!!!

Udržuj pracovní plochu v čistotě.
Pracuj s ochrannými rukavicemi
Topnou fólii instaluj výhradně s pokojovým termostatem.
Nepřekračuj maximální teplotu podlahy. Doporučená teplota je od 
26-30C
Pokud instalovaná fólie překračuje 80% zatížení termostatu použij 
stykač!!!!!!!!
Při instalaci musí být použit proudový chránič  + 30mA v el. obvodu.
Používejte pouze originální materiál Termofol!!!
Řez fólie prováděj pouze na místech k tomu určených!!
Neinstaluj topnou fólii pod pevný nábytek!
Při montáži dávej pozor aby nebyla fólie poškozena.
Montáž prováděj výhradně při teplotě +3C.
Zapojení topné fólie může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. 



SPECIFIKACE:



Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na:

1) Mechanické poškození topné fólie.
2) Poškození v důsledku živelných pohrom (požár, povodeň, 

záplava, úderem bleskem.
3) Poškození topné fólie nesprávným postupem instalace. 
4) Použitím nesprávného materiálu a pokynů.
5) Nesprávný výběr produktu v podmínkách místa montáže.
6) Záruka se nevztahuje na neoriginální výrobky, které nebyly. 

zakoupeny přímo od dodavatele Termofol.
7) Vady nebo poškození , které se projeví v době záruky ,je nutné 

nahlásit prodejci/výrobci neodkladně, nejpozději do  7 dnů od 
jejich výskytu.

8) Jakékoliv modifikace výrobku.
9) Neoprávněné zásahy.
10) Neoprávněné pokusy a opravy.
11) Prodávající odpovídá výhradně za vady výrobku.
12) Pokud je instalace provedena kvalifikovaným technikem, záruka 

na topné fólie je 15 let a na pokojové termostaty 2 roky.

Základem pro přijetí reklamace je splnění následujících podmínek:

Písemné , faxové nebo emailové podání reklamace kupujícím. 
Reklamace musí obsahovat: název výrobku, datum koupě, detailní 
popis závady současně s informacemi o vzniku  závady, případně 
fotografie vadného výrobku.
Předložení originál faktury nebo účtenky reklamovaného výrobku.
V případě zamítnutí reklamace , bude výrobek vrácen 
reklamujícímu na jeho náklady. Dodavatel si vyhrazuje lhůtu na 
reklamaci 30 dnů .
Výrobek který nebude do 60 dnů vyzvednut bude zničen.



Záruční list:

Údaje o kupujícím:

Adresa:

Datum instalace :

Záruka do:

Montážní údaje:

Č: MODEL: MOŽSTVÍ + ODPOR W/kW

Podpis a razítko technika Termofol:

TERMOFOL

Kbelnice u Jičína 86

Vlastislav Rouha 

Tel: 734/113933

IČO:75956543

DIČ:8502183921

www.termo-fol.cz



www.termo-fol.cz

http://www.termo-fol.cz/

