
Dimenzování
Pro běžné okapy a svody (Ø150 mm) se instaluje topný příkon 30–40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek). 
Je výhodnější použít kabel s nižším příkonem a instalovat jej do okapu nebo svodu dvakrát (je tím pokryta větší plocha) než použít výkonnější kabel a instalovat jen jednu žílu. 
K upevnění kabelu ve žlabu se používá žlabová příchytka, do svodu svodová příchytka. Tyto příchytky se instalují s roztečí cca 30 cm. Rozteč dvou kabelů ve žlabu má být 
50–80 mm.U střech se kabel instaluje tzv. „pilkováním“ (viz. obr.) a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W/m2, u nadmořských výšek blízských 1000 m 
pak minimálně 250 W/m2. Pro správný a úsporný provoz doporučujeme vybavit instalaci vhodným regulátorem – např. EBERLE EM 524 89 s teplotním (TFD 524 004) 
a vlhkostním (ESD 524 003) čidlem z nabídky firmy Fenix.

 TOPNÉ KABELY PRO OCHRANU OKAPŮ A SVODŮ – ADPSV
Topné kabely zamezují hromadění sněhu na střeše v místech, kde je to nežádoucí – u protisněhových zábran, ve střešních úžlabích, žlabech (okapech) apod. Poskytují tak 
ochranu před možným vznikem nákladných škod. Obzvláště vhodné jsou topné kabely do střešních žlabů a svodů u střech s nedostatečnou tepelnou izolací, kde i při silných 
mrazech sníh odtává, voda stéká do žlabu, zamrzá a tvoří zde ledovou bariéru. Následně začne přetékat a vytváří rampouchy, romantickou, přesto však nežádoucí a pro 
chodce nebezpečnou „ozdobu“ střech. Pro tyto aplikace jsou určeny kabely ADPSV – dvoužilové kabely s plným ochranným opletením a pláštěm s ochranou proti UV záření.
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PŘÍKON 
[W]

Typ ADPSV 
20 W/m

Délka 
[m]

CENA 
BEZ DPH

CENA 
S DPH ČJK R Ex

160 20160 8,3 1 007,– 1 198,– 2252800 

B 2

270 20270 14,0 1 123,– 1 336,– 2252805 
340 20340 17,2 1 220,– 1 452,– 2252810 
450 20450 22,5 1 377,– 1 639,– 2252815 
540 20540 27,4 1 634,– 1 944,– 2252820 
640 20640 32,1 1 762,– 2 097,– 2252825 
780 20780 39,3 2 158,– 2 568,– 2252830 
870 20870 43,8 2 176,– 2 589,– 2252835 

1070 201070 53,5 2 303,– 2 741,– 2252840 
1290 201290 64,4 2 583,– 3 074,– 2252845 
1580 201580 79,0 3 016,– 3 589,– 2252850 
1850 201850 92,4 3 116,– 3 708,– 2252855 
2300 202300 117,3 3 833,– 4 561,– 2252865 
2750 202750 141,4 4 422,– 5 262,– 2252870 

Ochrana okapů a svodů proti zamrznutí. Studený konec – 1×5 m;
Ø kabelu ADPSV 5–5,9 mm (příplatek za delší SK 60 Kč/m bez DPH).

Výrobek Technický popis Cena 
bez DPH

Cena 
s DPH ČJK R Ex

Regulační set 
EBERLE 
- okapy

Sada pro regulaci vyhřívání střešních okapů, svodů a střech. Balení obsahuje regulátor EM 52489, čidlo vlhkosti ESD 524003 a čidlo teploty TFD 524004. 
Proti ručnímu nebo termostatickému ovládání dosahuje úsporu až 80%, základní nastavení je provedeno výrobcem. Funkce: nastavení teploty 
a vlhkosti, počítadlo provozních hodin, výstup pro alarm, zpožděné vypnutí, ukazatel aktuální teploty, možnost připojení EMSD 52488 (přepínač Y/D), 
umístění na DIN lištu (8 modulů), komunikace v CZ, EN, D. Přítomnost vlhkosti (voda, sníh nebo led) a venkovní teplota monitorována pomocí čidel 
(délka kabelů čidel 4m - možnost prodloužit až na 50m vodičem průřezu 1,5mm2.

8 030,– 9 556,– 4600013 D 2

Regulační set 
EBERLE 
- volné plochy

Sada pro regulaci vyhřívání volných ploch (chodníku, schodů, příjezdové cesty, apod.). Balení obsahuje regulátor EM 52489, čidlo vlhkosti ESF 524001 
a čidlo teploty TFF 524002. Proti ručnímu nebo termostatickému ovládání dosahuje úsporu až 80%, základní nastavení je provedeno výrobcem. 
Funkce: nastavení teploty a vlhkosti, počítadlo provozních hodin, výstup pro alarm, zpožděné vypnutí, ukazatel aktuální teploty, možnost připojení 
EMSD 52488 (přepínač Y/D), umístění na DIN lištu (8 modulů), komunikace v CZ, EN, D. Přítomnost vlhkosti (voda, sníh nebo led) a venkovní 
teplota monitorována pomocí čidel (délka kabelů čidel 15m - možnost prodloužit až na 50m vodičem průřezu 1,5mm2).

13 860,– 16 494,– 4600014 D 2

EBERLE DTR-E 3102 Diferenční termostat; 230 V, 1× vypínací / 1x spínací kontakt 16 A, 20–35°C, IP 65 (možno umístit např. na fasádu).
Pro dosažení úsporného provozu nutno provozovat pod dohledem. 1 950,– 2 321,– 4066038

D 2
OJ Elektronik 
ETR/F-1447 A

Diferenční termostat; 230 V, 1× spínací kontakt 16 A, -15–10°C, IP 20, na DIN lištu (3 moduly), prostorové čidlo (IP44) v ceně. Pro dosažení 
úsporného provozu nutno provozovat pod dohledem. 3 150,– 3 749,– 4600010



VÝROBEK MJ CENA BEZ DPH CENA S DPH ČJK R Ex

 Příchytka do žlabu; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 25 ks.
       Určeno pro běžné půlkulaté okapy – instalovat cca 4 ks/1 m (rozteč 25 cm). bal. 120,– 143,– 2350000

D 2 Příchytka do svodu; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 25 ks.
        Pro upevnění kabelu na řetěz do svodu – instalovat cca 4 ks/1 m (rozteč 25 cm). bal. 80,– 95,– 2350003

 Řetěz do svodu; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 10 m (220 článků). bal. 180,– 214,– 2350004

 SYFOK-B; materiál: nerez lanko a mrazuvzdorný plast. 
       Fixace kabelu v úžlabích, atyp okapech

B/20 (20m) bal. 1 420,– 1 690,– 2350010

D 5

B/10 (10m) bal. 710,– 845,– 2350011

 SYFOK-P; materiál: nerez lanko a mrazuvzdorný plast. 
       Fixace kabelu ve svodech, úžlabích, atyp okapech

P/20 (20m) bal. 1 100,– 1 309,– 2350012

P/10 (10m) bal. 550,– 655,– 2350013

 Distanční úchyt; materiál: mrazuvzdorný plast, baleno po 25 ks. Udržuje rozteč (cca 4,5  cm) 
       souběžně vedených kabelů bal. 225,– 268,– 2350014

 Střešní úchyt „C“; materiál: měď (na objednání titanzinek), baleno po 25 ks. 
       Fixace kabelu v úžlabích, atyp okapech, ploché střechy – upevňuje se pájením/nýtováním. bal. 300,– 357,– 2350005

 GRUFAST – fixační pásek; materiál: pozinkovaná ocel; délka 10 m; rozteč úchytů 3,5 cm.
       Univerzální f ixační pásek pro upevnění topných kabelů. Spotřeba cca 1 ks / 4 m2. Nevhodný pro venkovní prostředí. bal. 180,– 214,– 4200013 D 2

 Plastová příchytka kabelu; materiál: plast; prodej v balení po 50 ks. bal. 50,– 60,– 1200000 D 2

 Lišta ECOFLOOR; materiál: plast; délka lišt y 0,5 m; dva průměry úchytů s roztečí 5  cm.
       Univerzální plastová lišta pro upevnění topných kabelů. ks 9,– 11,– 2350001 D 2

 Lišta FLEX; materiál: plast; délka lišt y 0,5 m; průměrná rozteč vedeného kabelu 6,5  cm. 
       Univerzální plastová lišta pro upevnění topných kabelů o průměru Ø 4 mm. ks 9,– 11,– 2350002 D 2

 KIT 1 – sada pro opravu kabelů A1P, P1P a AD1P (rohože LDT). ks 131,– 156,– 5030121

D 2
 KIT 2 – sada pro opravu kabelů ADSV, ASL1P (rohože LD) a ADSL1P (rohože LDTS). ks 180,– 214,– 5030122

 KIT 3 – sada pro opravu kabelů a rohoží PSV, MPSV, MADPSP, ADPS1P a ADPSV. ks 199,– 237,– 5030123

 KIT 5 – přídavná izolace na spojku a koncovku okruhů MADPSP př i ukládání do asfaltu ks 124,– 147,5 5030125

 Hliníková páska samolepicí – šířka 50 mm, délka 50 m.
       Určeno k f ixace topného kabelu k potrubí (teplotní odolnost 150 °C). ks 298,– 355,– 2832515 D 2

 Výstražný štítek „POZOR – Elektrický ohřev“ – samolepicí – pro označení zařízení opatřené topným 
       kabelem – potrubí, střešní svody, atd. Rozměr štítku 100×50 mm ks 12,– 14,– 2832520 D 2
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