
Ochrana 
potrubí před 
zamrzáním

Ochrana 
venkovních 
ploch před 
náledím

Ochrana 
okapů před 
namrzáním

Elektrické 
podlahové 
vytápění

• Kabelové topné systémy

• Solární termické systémy

• Speciální stavební práce



Na zmíněném  objektu byla realizována na 
střechách ochrana potrubí proti zamrzání. 
Kabely byly aplikovány na rozvody médií VZT 
pro budovu ČNB Na Příkopě, Praha. Bylo in-
stalováno několik smyček samoregulačního 
kabelu SR-82J, které byly konstruovány 
na místě přesně na míru jednotlivých větví 
potrubí. Práce byla náročná jak z hlediska 
technologické preciznosti a umístění kabelů 
na potrubní řád, tak z hlediska bezpečnosti 
práce a bezpečnostních opatření souvise-
jících z chodem tohoto ústavu. 
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Ochrana 
potrubí před 
zamrzáním

Na zmíněném  objektu byla realizována 
v podzemních garážích ochrana potrubí 
proti zamrzání. Kabely byly aplikovány na 
rozvody studené, požární a splaškové vody. 
Celkem bylo položeno asi: 

• 750 m kabelů TO-2S

• celý systém je řízen termostaty ETV 1991

• hlídajícími teplotu pomocí čidel ST 1111 
přímo na potrubním řádu.
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Na  zmíněném  objektu byla realizována 
v podzemních garážích ochrana potrubí 
proti zamrzání. Kabely byly aplikovány 
na rozvody studené, požární a splaškové 
vody. Celkem bylo položeno asi 30 km 
kabelů TO-2L a celý systém byl řízen 
termostaty ETV 1991 hlídajícími teplotu 
pomocí čidel ST 1111 přímo na potrubním 
řádu.  Dále byla taky aplikována ochrana 
zaústění odvodňovacího potrubí z teras. 
Bylo položeno několik na míru vyrobených 
samoregulačních kabelů SR 82J.
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