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ze zahraničního tisku

Po schodech bez klouzání

Kamenné podlahy v reprezentativních 
vstupních zónách v zimě často ztrácejí svou 
vznešenost pro nebezpečí uklouznutí na zle-
dovatělém povrchu (obr. 1). Sněžení a namr-

zající vlhko na vnějších schodištích a ram-
pách pro vozíčkáře staví provozovatele veřej-
ných zařízení před otázku, jak vhodně zajistit 
návštěvníkům odpovídající pohodlí a bezpečí 
na vstupu do jejich objektu. V současné době 
stále ještě převládá tradiční řešení těchto si-

tuací, tj. solení, popř. posyp jiným „vhod-
ným“ materiálem. Sůl je však agresivní ma-
teriál a rozrušuje nejen povrch kamenných 
(např. žulových) schodišť, ale i boty a odě-
vy návštěvníků.

Použitím elektrického tenkovrstvého vy-
tápění mohou být schodiště a rampy dlouho-
době chráněny před sněhem a ledem. Výho-
da techniky tenkovrstvé pokládky ve srovnání 
se staršími systémy, u kterých se jednotli-
vé topné vodiče vsazovaly do schodů, spočí-
vá v rovnoměrném rozložení topných vodi-
čů pod chráněnou plochou. V současné době 
se na chráněnou oblast pokládají komplet-
ní elektrorohože s vetkanými topnými vodi-
či, které jsou uzpůsobeny pro konkrétní po-
užití (obr. 2).

Venkovní plošné vytápění je systém pří-
mého vytápění. Teplo vytvářené průchodem 

elektrického proudu je předáváno přímo vy-
tápěnému povrchu. Protože topný účinek 
bezprostředně souvisí se vzdáleností mezi 
topným vodičem a vytápěným povrchem, 
jsou topné elektrorohože umísťovány co nej-
blíže k chráněnému povrchu – to zkracuje 
dobu zahřívání a šetří energii.

Pro včasné zjištění námrazy a sněhu se 
doporučuje instalovat hlásič ledu. Jeho sní-
mač (na obr. 1 šipkou zvýrazněný malý kru-
hový prvek bronzové barvy zapuštěný do 

prvního schodu) pracuje jako čidlo teploty 
a vlhkosti a vysílá spolehlivé údaje do cent-
rální řídicí jednotky hlásiče (obr. 3). Ta zob-
razuje rozsáhlé informace ze systému a na-
bízí kromě toho možnost připojit další čidla 
teploty a vlhkosti. Lze u ní nastavovat vlh-
kostní citlivost, horní a dolní teplotní práh. 
Klesne-li teplota pod bod mrazu, dojde k au-
tomatickému zapnutí vytápění, ohřevu vy-
tápěné oblasti na 5 °C a automatickému vy-
pnutí – dále je vytápění z důvodu úspory 
energie zapínáno již jen podle potřeby.

Bezpečné projektování

Pro bezpečné a rychlé rozmrazování ledu, 
sněhu a námrazy je třeba brát v úvahu staveb-
ní a klimatické poměry příslušného místa. Ke 
stanovení potřebného topného výkonu jsou 
proto důležité především tyto parametry:
– poloha objektu (otevřený nebo chráněný 

prostor před větrem),
– hloubka uložení topného vedení,
– množství sněhových srážek.

Pro účely projekto-
vání lze jako směrnou 
hodnotu uvažovat topný 
výkon 300 W·m–2. Nic-
méně v extrémních pod-
mínkách je třeba zvolit 
výkon vyšší.

Topné elektrorohože 
jsou k dispozici s jed-
nostrannou nebo obou-
strannou přípojkou. Top-
ný vodič s jednostrannou 
přípojkou je vhodný pro 
povrchy z mazaniny, be-
tonu i písková lože. Díky 
jednostrannému přívodu 
u každé jednotlivé topné 
rohože jsou projektování 
i pokládka snadné a ne-
ní nutné pokládat zvlášt-
ní termistor s kladným 
teplotním součinitelem. 
Topný kabel zobrazený 
na obr. 2 se skládá z lan-
kového topného vodiče 

z krouceného odporového drátu na aramido-
vém nosném provazci a teflonové a speciální 
polyamidové izolace topného vodiče.

Venkovní plošné elektrorohože s obou-
strannou přípojkou jsou kromě toho vyvinu-
ty speciálně pro použití v litém asfaltu. Mají 
zvláštní topné vedení, které je krátkodobě 
tepelně a mechanicky odolné až do 235 °C. 
Takováto odolnost je nutná z důvodu vyso-
kých teplot, kterým je zmíněné vedení vysta-
veno při zalévání asfaltem. S

Obr. 3. Hlásič ledu centrální řídicí jednotky EM 30 s displejem LCD
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Použití	 venkovního	 plošného	 vytápění	 např.	 na	 vstupu	 do	 administrativní	 nebo	 ko-
merční	budovy	může	odstranit	problémy	se	sněhem	a	náledím	v	zimním	období.	Zá-
kladem	spolehlivého	řešení	těchto	situací	je	dobře	vyladěné	řízení	vytápění	s	využitím	
hlásiče	ledu.

Obr. 1. Schody s kamennými deskami jako 
obklad je třeba spolehlivě chránit před sněhem 
a ledem

snímač

Obr. 2. Pokládání topné rohože


