
Půdní ohřívač  
220-240V střídavého napětí 

Manuál pro modely 210-10´(27wattů) 220-20´(55wattů) 240-40´(110wattů) 280-80´(220 wattů) 
 
Prosím, držte se přesně následujících pokynů. Jejich porušení by mohlo být nebezpečné životu nebo by mohlo 
zkrátit životnost produktu. 
 

Zapojte zařízení pouze do elektrické sítě dodávající elektrické napětí určené na štítku. 
 

POZOR – ZAŘÍZENÍ JE URČENO K VYHŘÍVÁNÍ VÝHRADNĚ SPECIÁLNĚ POSTAVENÉHO ZÁHONU POMOCÍ 
DŘEVĚNÉHO RÁMU, IGELITU A ZAHRADNICKÉHO PÍSKU. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE MIMO TENTO SPECIÁLNÍ 
ZÁHON. VIZ BOD – „VYTVOŘENÍ ZÁHONU“. 
 

 

POZOR – PŮDNÍ OHŘÍVAČ NENÍ MOŽNÉ V ČR POUŽÍVAT SAMOSTATNĚ ZAPOJENÉ DO ZÁSUVKY.  
POZOR – PŮDNÍ OHŘÍVAČ JE MOŽNÉ PROVOZOVAT POUZE ZAPOJENÝ DO TERMOSTATU zn. PARASENE model 
200 
Vždy odmontujte koncovou vidlici a konce kabelů zapojte svorkovnice v termostatu PŘESNĚ PODLE 
DOPORUČENÉHO SCHÉMATU (schéma zapojení naleznete v návodu na termostat).   

 
1. Doporučuje se toto zařízení používat na elektrické přípojce s RCD (s proudovým chráničem) – nikdy 

přípojku s RDC neobcházejte. 
2. Neřezejte nebo neponičte žlutý kabel 
3. Nezapojujte do sítě, pokud je kabel stočený 
4. Nepoužívejte kabelové svorky k přidržení žlutého kabelu na místě, jelikož by se mohl kabel zkroutit a 

mohl by selhat. 
5. Žlutý kabel může být zahrabán pouze do zahradnického „ostrého“ písku, do ničeho jiného. Stavební 

jemný písek obsahuje nečistoty, které se hromadí. Rašelina a polystyren izolují kabel a zastavují 
stoupající teplo a kabel by se přehřál a mohl by vzplanout. 

6. Nepoužívejte kabel na jiné účely jako je ohřívání vody v hadici 
7. Nepoužívejte kabel v bezprostřední blízkosti koupání, sprchování nebo bazénu. 
8. Zařízení nesmí být používáno dětmi nebo osobami s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální 

způsobilostí nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dohled nebo jim nebylo 
poskytnuto poučení 

9. Se zařízením si nesmí hrát děti. 
10. Pokud je napájecí přívod poškozen, odpojte celé zařízení od elektrického proudu a neprodleně 

kontaktujte odborného servisního technika. 
 
Vytvoření záhonu 

1. Použitím dřevěných prken vytvořte rám (prkna 150-225mm x 15mm). 
2. Olemujte vnitřek pevným igelitem 
3. Zasypte základ vlhkým zahradnickým ostrým pískem do výšky 50mm. 
4. Položte kabel souměrně, jak je ukázáno na obrázku 1 nebo 2 přibližně 80mm od sebe. V žádném 



případě nesmí být kabely přes sebe! Modrá přechodka může být uvnitř nebo venku rámu-záhonu. 
5. Pokryjte plochu další vrstvou vlhkého ostrého zahradnického písku o výšce 50mm.  
6. Umístěte květináče nebo misky na písek. Naskládejte mezi ně vlhkou rašelinu, to pomůže udržet teplo. 

 

Výška docílené teploty bude ovlivněna různým faktory. Teplota vzduchu je důležitá. Pokud se ve skleníku drží 
teplota cca 7°C, potom byste měli dosáhnout teploty 18°-21° v záhonu s kabelem 75mm od sebe. Pokud je 
teplota vzduchu nižší jak 7°C, potom možná bude třeba umístit kabel blíže k sobě. Zalévání studenou vodou 
způsobí náhlý pokles teploty. Zakrytí květináčů udrží teplo a zvýší teplotu. Hloubka písku je důležitá, tenká 
vrstva neudrží vytvořené teplo kabelem a náhlý pokles teploty v noci bude v květináčích rychle znatelný a může 
způsobit ztrátu rostlin. 
 
Doporučené postřehy pro montáž a použití 

 Aby byl kabel ohebný a snadno se pokládal, rozmotejte ho a zapojte do zásuvky na 5-10minut, pak ho 
odpojte od elektřiny a srovnejte si ho na písek. 

 Ve velmi chladném počasí by mohlo pomoci, kdyby se záhon důkladně zahřál ještě předtím, než se 
květináče (misky) položí na písek. Po přidání vrchní vrstvy vlhkého písku, umístěte silnou vrstvu novin na 
vrch a překryjte polystyrenem. Zapojte kabel do zásuvky a nechte 24-28 hodin prohřát. Potom umístěte 
květináče (misky) s rostlinami. 

 Čas od času zkontrolujte, zda je písek stále vlhký. Suchá místa zabrání tomu, aby se teplo rozšířilo, a kabel 
pak může vzplanout. 

 
POZNÁMKA -  KDYŽ ZAPOJUJETE SYSTÉM OHŘÍVÁNÍ UJIŠTĚTE SE NEJPRVE, ŽE JE ČERNÝ HLAVNÍ KABEL 

ZAPOJEN DO TERMOSTATU. NEŘEZEJTE ŽLUTÝ KABEL A NEPONIČTE MODRÝ SPOJOVACÍ 
REZISTOR. 

 

POZNÁMKA -  JESTLIŽE MÁTE NĚJAKÉ POCHYBNOSTI PO PŘEČTENÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ, TÝKAJÍCÍ SE 
INSTALACE PŮDNÍHO OHŘÍVAČE, MĚLI BYSTE SE PORADIT S KVALIFIKOVANÝM 
ELEKTRIKÁŘEM. 

 
 
 

 

V případě potíži volejte 
v pracovní dny náš  

HOT LINE 

tel. 739 661 428 


