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1. Technická data 
 

Typy přístroje: Max. výkon: Zdroj napětí: 230V / 50-60Hz 

SBF 2 32 W Způsob krytí: IP 67 

SBF 4 64 W Třída ochrany: I 

SBF 6 96 W   

SBF 8 128 W Testováno dle DIN-EN  

SBF 10 160 W Schváleno CE  

 
DŮLEŽITÉ: 

   

 
Přečtěte si před instalací pozorně a dodržujte pokyny v tomto návodu a bezpečnostní pokyny a 
upozornění na nebezpečí. Uchovejte tuto příručku pečlivě pro použití v budoucnosti. V případě 
pochybností o bezpečnosti přístroje se poraďte s odborníkem. Při použití ve skleníku prosím 
zajistěte, aby bylo provedeno elektrické připojení odborným personálem. 

 
2. Všeobecné informace 

 
Po vybalení a před uvedením do provozu se přesvědčte, že je topný kabel a všechno příslušné 
příslušenství v bezvadném stavu. V případě škod vzniklých při transportu se obraťte obratem 
na příslušného prodejce nebo na výrobce. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, hřebíky 
atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí. 
Protizámrazové kabely mají velký rozsah použití. Mohou být používány jako doprovodné topení 
pro potrubí v zemědělství, při chovu zvířat, v zahradě, při kempování, na chalupě, v odkládacích 
místnostech atd., pro kovová a plastová potrubí, stejně jako u ventilů a armatur. Díky 
samoregulačnímu provedení reguluje kabel automaticky potřebný topný výkon a chrání tak 
spolehlivě a hospodárně před škodami, způsobenými mrazem. Topný kabel je schválený pro 
připojení na  230 V - I 50-60  Hz střídavého napětí. Kabel je nutno chránit před silným 
znečištěním. Jiné použití, než výše popsané, může mít za následek poškození topného kabelu, 
kromě toho je spojeno s jinými nebezpečími, jako např. zkrat, požár, úraz elektrickým proudem 
atd. Je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci. 

 
3. Způsob funkce 

 
Samoregulační topný kabel od Bio Green reguluje díky své speciální konstrukci plně 
automaticky požadovanou potřebu tepla. Kabel je proto ideální pro ochranu ohrožených oblastí 
proti mrazu, jako je např. doprovodné otápění potrubí nebo vytápění okapních žlabů. Při poklesu 
teplot do minusových hodnot kabel automaticky zvýší topný výkon a garantuje tak trvalou 
ochranu proti námraze. Tím se zabrání vzniku škod na vodních potrubích, dešťových svodech, 
venkovních fasádách atd. Samoregulační topný kabel může být také užitečným pomocníkem 
při přezimování rostlin v květináčích a kontejnerech. V souvislosti s programem na ochranu 
rostlin od Bio Green tak mohou snadno přezimovat velké rostliny, stojící na volném prostranství. 
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4. Bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí 

 
• Jako zdroj napětí smí být použita pouze síťová zásuvka 230 V -, 50/60 Hz, připojená na 
• veřejnou distribuční síť. Nepokoušejte se nikdy provozovat přístroj při jiném napětí. 
• V případě, že máte pochybnosti o způsobu funkce, bezpečnosti nebo připojení 

přístroje, obraťte se na odborníka. 
• Nepřipojujte nikdy topný kabel na síťové napětí ve svinutém stavu. Může to mít za 

následek poškození kabelu následkem přehřátí nebo požár. 
• Délka kabelu se nesmí měnit. 
• Musí být dodržen minimální poloměr ohybu topného kabelu 2,5 cm. 
• Při provádění prací na topném kabelu nebo v blízkosti topného kabelu musí být 

přístroj odpojen od napájecí sítě. 
• Síťová zástrčka nesmí být připojována nebo odpojována s mokrýma rukama. 
• Netahejte při vytahování zástrčky za samotný kabel, držte 

zástrčku za plochy pro její uchopení. 
• Na zástrčkové spojení nesmí být vyvíjen tlak, tah nebo točivý moment. 
• Kovové trubky musí být z bezpečnostních důvodů uzemněné. To může (ale nemusí) 

být součásti standardního provedení. 
• Dbejte při montáži na to, aby nebyl připojovací kabel na některém místě skřípnutí nebo 

nedošlo k jeho poškození ostrými hranami. Pokud by následkem takového poškození 
vznikla holá místa na vodičích, nesmí být přístroj v žádném případě připojen na 
napájecí síť. Nebezpečí ohrožení života! 

• Vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky, než-li začnete přístroj čistit. Čištění 
provádějte pomocí vlhké (ne mokré) látky. 

• Pokud bude přístroj delší dobu mimo provoz, vytáhněte vždy síťovou zástrčku. 
• Uložte topný kabel po tuto dobu na chráněném a suchém místě. 
• Pokud lze předpokládat, že již není možný bezpečný provoz, musí být přístroj 

odstaven z provozu a zajištěn proti neúmyslnému uvedení do provozu. Jedná se o 
případy kdy: 

 
• vykazuje přístroj nebo síťové vedení viditelné poškození 
• přístroj již nepracuje 
• po delším skladování v nevhodných podmínkách 
• po těžkém namáhání při transportu 

 
• Přístroje, které jsou provozovány se síťovým napětím, nepatří do rukou dětem. 
• Tento návod k použití je součástí přístroje a měl by být pečlivě 

uschován. 
• Pokud bude přístroj předán dále třetí osobě, měl by být předán s návodem k 

použití. 
• V průmyslových zařízeních je nutno respektovat bezpečnostní předpisy Svazu 

odborových profesních organizací pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Pokud 
by Vám nebylo jasné správné připojení nebo pokud byste měli nějaké dotazy, které 
nejsou vyjasněny v rámci návodu k obsluze, obraťte se na výrobce nebo odborníka. 

• Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně jako osobami, které nemají dostatek 
zkušeností nebo vědomostí pro zacházení s produktem, ledaže budou při používání 
kontrolovány nebo instruovány osobou, která bude zodpovědná za jejich bezpečnost. 
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5. Instalace a obsluha 

 
Ve vlhkých prostorách a ve venkovním prostředí smějí být elektrické přístroje provozovány 
zásadně pouze s připojením do zásuvek, jištěných pomocí ochranného pospojování (FI)! 
Přesvědčte se před uvedením přístroje do provozu, že je tomu tak i na zamýšleném místě 
instalace. Při použití vícenásobné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu je nutno dbát na to, aby 
nebyla překročena maximální proudová zatížitelnost. 

 
Dbejte na to, aby byl topný kabel před instalací a během instalace odpojen od 
napájecí sítě. 

 
Přívodní kabel je nutno vést takovým způsobem, aby přes něj nebylo možné klopýtnout, aby 
nebyl skřípnutý a nemohl přijít do styku s horkými předměty. Používejte pouze prodlužovací 
kabely, které jsou shodné s výkonem přístroje a které odpovídají platným bezpečnostním 
předpisům. 

 
Doprovodné otápění potrubí 

 
a) Příprava potrubí: 

 

Zajistěte před instalací topného kabelu, aby byl 
prostor okolo potrubí volně přístupný a nebyly v něm 
žádné ostré hrany. 

 
b) Umístění topného kabelu: 

 
Měli byste v závislosti na potřebném topném výkonu 
zvolit mezi dvěma variantami instalace. V nepřímých 
oblastech promrzání (vnitřní prostory) je postačující, 
pokud bude topný kabel veden pod potrubím (viz obr. 
1). V přímých oblastech promrzání (venkovní 
prostory) by měl kabel ovinut okolo potrubí - 
vzdálenost mezi smyčkami cca 10 cm. (Důležité: 
Smyčky topného kabelu by se neměly navzájem 
dotýkat nebo křížit. 

 
c) Umístění izolace potrubí: 

 
Doporučuje se, opatřit potrubí dokola dodatečnou 
izolací. Lze k tomu použít obvyklou pěnovou, tepelně 
odolnou izolací potrubí nebo minerální vlnu (k-
hodnota min. 0,035 W/mK). Izolace je potřebná 
především ve velmi studeném zimním období a 
snižuje spotřebu elektřiny. Tloušťka izolace smí činit 
max. 20 mm. 

 
d) Uvedení do provozu: 

 
Připojte po instalaci a před prvním mrazem síťovou 
zástrčku do zásuvky. 

 
Obr. 1: Vedení pod potrubím 

 
 
 

Obr. 2: Ovinutí potrubí 

 

 
Obr. 3: Příklad instalace 
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Vyhřívání okapů 

 
a) Příprava 

 
Zajistěte před umístěním kabelu, aby se v oblasti instalace kabelu 
nenacházely žádné ostré hrany. 

 
b) Doporučené příslušenství 

 
K jednodušší a bezpečnější instalaci patří následující příslušenství 

 
 

1. Distanční můstek 
 
 
 

2. Traverza 
 

b) Umístění topného 
kabelu 

 
3. Svorky pro 
odlehčení tahu 

 
 
 

4. Chrániče 
hran 

 
 
 

5. Nosné lanko 

 

U běžného půlkulatého okapu je dostatečná spotřeba energie cca 30 W/h. To se týká také 
dešťových svodů. Topný kabel by proto měl být v okapu, popř. v dešťovém svodu veden dvojitě 
(tam a zpět). Aby bylo dosaženo pokud možno efektivní ochrany proti mrazu, doporučuje se 
instalace, jak je znázorněna na obr. 5. 

 
Upozornění: Dešťové svody by měly být vytápěny až do nezámrzné hloubky, tzn. cca 1 m do 
země. Do výšky dešťového svodu 10 m není nutné použití nosného lanka, popř. traverzy a svorek 
pro odlehčení tahu. 

 

 
 

c) Uvedení do provozu: 
 

Připojte po instalaci a před prvním mrazem síťovou zástrčku do zásuvky. 

 
CZ	
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Přezimování rostlin 

 
a) Příprava 

 
Zajistěte před umístěním kabelu, aby se v oblasti instalace kabelu nenacházely žádné ostré 
hrany. 

 
b) Umístění topného kabelu 

 
Na ochranu rostlin v květináči nebo v kontejneru 
doporučujeme, celou rostlinu, vč. kontejneru, volně 
ovinout topným kabelem. Následně by měla být 
rostlina obalena izolačním, ale vodopropustným 
materiálem. Obzvláště vhodný je v tomto případě 
program pro zimní ochranu od Bio Green (viz obr. 
6). 

 
c) Uvedení do provozu: 

 
Připojte po instalaci a před prvním mrazem síťovou 
zástrčku do zásuvky. 

 
 
 

Pytel na kontejnerové rostliny 
(K dostání ve 4 velikostech) 

Topný kabel SBF 

Topfschutz ThermoPlus 
(K dostání ve 2 velikostech) 

 
 
 

Obr. 5: Příklad instalace ochrany rostlin 

 

6. Čištění, oprava a likvidace 
 

• Nepoužívejte žádné brusné, leptavé nebo čisticí prostředky. 
• Vytáhněte před každým čištěním síťovou zástrčku. 
• Plášť čistěte pouze pomocí vlhké (ne mokré) látky. 
• Přístroje odevzdávejte k likvidaci pouze na sběrném místě, které je tomu určeno. 
• Opravy přístroje smějí provádět pouze autorizovaní odborníci. Obraťte se prosím v 

takovém případě na výrobce nebo prodejce. 
• Pozor! V případě provedení neodporné opravy zanikají nároky ze záruky. 
• Nesprávně provedené opravy mohou představovat nebezpečí pro uživatele a 

jiné osoby. 

 
CZ	

Pozor! Pokud je používán topný kabel bez termostatu (např. TER 1 nebo 2), 
odpojte po období mrazu kabel SBF od sítě, 

abyste zamezili poškození rostliny. 



 

 

7. Záruka a údržba 
 

Poskytujeme na všechny produkty Bio Green 2 roky neomezené záruky výrobce (od data nákupu). 
Ze záruky jsou vyloučeny škody, způsobené působením vnější síly, neodborným používáním a 
nerespektováním tohoto návodu k používání, čištění a údržbě. Výrobce nepřebírá odpovědnost za 
případné škody, způsobené mrazem, nedostatečným tepelným výkonem nebo z důvodu 
nedostatečné tepelné izolace. 

 
Důležité upozornění 

 
Přístroj smějí otevírat, popř. opravy smějí provádět pouze odborníci s příslušným oprávněním, s 
přihlédnutím k platným předpisům pro opravy. Smějí být instalovány pouze originální díly. 
Odpovědnost za bezvadnou funkci a provozní bezpečnost může být převzata pouze při odborné 
instalaci a odborném zacházení s přístrojem. To platí také ve vztahu k ustanovením zákona o 
technických pracovních prostředcích a k platným bezpečnostním předpisům. V případě dotazů se 
prosím obraťte na tel: +49 (0)6444/9312-0 na náš Bio Green-Service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


