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Thermo Mat – návod k použití

Thermo Mat – návod k použití

Topné podložky Thermo Mat jsou samolepící a velmi snadno se instalují. Odstraňte ochrannou vrstvu zespod podložky a přilepte podložku na požadované
místo. Ujistěte se, že podložka pevně drží.
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Podložky Thermo Mat teplo vyzařují, mohou proto být připevněny i k bočním stěnám nebo stropu terária. Doporučujeme umístit podložku na zadní nebo
boční stěnu terária, protože i v přírodě teplo příchází zeshora od Slunce a mnoho zvířat se zahrabává do země, aby se mohly ochladit. Pokud instalujete
podložku na podlahu a ta bude ohřívat spodní část terária, plazi se budou snažit zahrabávat hlouběji, kde však bude ještě více teplo, což je proti zákonům
přírody. Rovněž také ventilace v teráriích je ve vyšších polohách lepší, proto na rozdíl od instalace ve spodní části terária omezíme riziko přehřátí.
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Doporučujeme přilepit podložky z vnější části terária, kde se nemohou dostat do kontaktu s vodou. Instalace podložek vevnitř terárií není doporučována.
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Přehled substrátů Lucky Reptile a jejich vhodnost při použití s podlahovým vytápěním

Přehled substrátů Lucky Reptile a jejich vhodnost při použití s podlahovým vytápěním

Druh substrátu
Desert Sand
Sand Bedding
Desert Bedding
Jungle Bedding
Terrarium Humus
Hydro Drain
Eco Bark
Snake Bedding
Cannabis Bedding
Coconut Bark Chips
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x
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nevhodný

x
x
x
x
x
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Poznámka
Vhodné substráty pro použití s podlahovým
vytápěním. Substráty mohou být i suché. Vrstva
substrátu nad podložkou by měla být do 5 cm.
Vhodné pouze tehdy, pokud jsou stále udržovány
vlhké.
Tyto substráty mají velmi dobrou izolační
schopnost. Nesmí být použity s podlahovým
vytápěním.

Bezpečnostní doporučení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ujistěte se, že používáte topnou podložku se správnou voltáží
Nepoužívejte podložku, pokud je její povrch, kabel nebo zástrčka poškozen.
Vždy se před použitím přesvědčte, že podložka je schopna provozu.
Neprovádějte na podložce žádné úpravy.
Podložku neohýbejte.
Vždy podložku odpojte od el. sítě před tím, než s ní budete manipulovat.
Ujistěte se, že zástrčka ani zásuvka se nemohou dostat do kontaktu s tekutinami, např. stékající vodou po kabelu. Doporučujeme podložku
umístit vždy níže, než je zásuvka ve zdi.
Nepřekrývejte podložku materiálem s dobrými izolačními vlastnostmi (např. polystyrenem).
Pokud používáte podložku jako podlahové vytápění, ujistěte se, že je překryta vhodným substrátem
Bílé části na povrchu připomínající malé bublinky nejsou závadou.

•
•
•

Ujistěte se, že používáte topnou podložku se správnou voltáží
Nepoužívejte podložku, pokud je její povrch, kabel nebo zástrčka poškozen.
Vždy se před použitím přesvědčte, že podložka je schopna provozu.
Neprovádějte na podložce žádné úpravy.
Podložku neohýbejte.
Vždy podložku odpojte od el. sítě před tím, než s ní budete manipulovat.
Ujistěte se, že zástrčka ani zásuvka se nemohou dostat do kontaktu s tekutinami, např. stékající vodou po kabelu. Doporučujeme podložku
umístit vždy níže, než je zásuvka ve zdi.
Nepřekrývejte podložku materiálem s dobrými izolačními vlastnostmi (např. polystyrenem).
Pokud používáte podložku jako podlahové vytápění, ujistěte se, že je překryta vhodným substrátem
Bílé části na povrchu připomínající malé bublinky nejsou závadou.

Pozor! Pokud chcete umístit podložku pod terárium, ujistěte se, že teplo zde nebude kumulováno, protože by mohlo dojít k prasknutí skla. Tomu lze zabráti
např. podložením terária nízkými podstavci. Vždy mějte na paměti, že plazi potřebují prostor s různými teplotními zónami. Doporučujeme proto umístit
podložku pouze v jedné části terária, aby plazi mohli využívat místo pro ochlazení. Doporučujeme používat podložky společně s kvalitním termostatem
(např. LR Thermo Control II), aby se zamezilo přehřátí.
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Informace k bezpečnému používání podlahového vytápění
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Vždy se ujistěte, že společně s podlahovým vytápěním používáte správný substrát. Substráty jako kůra, kokosové vlákno, hobliny apod. nejsou pro
podlahové vytápění vhodné, protože zadržují teplo. Naopak sypké substráty, jako je písek, hlína apod. jsou pro podlahové vytápění velmi vhodné. Vždy
platí, že suchý substrát má lepší izolační vlastnosti než vlhký substrát a že těžký, kompaktní substrát (písek) rozvádí teplo lépe než substrát s mnoha
vzduchovými rezervoáry.
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rezervoáry.

Záruka

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka je automaticky neplatná, pokud nebyl výrobek používán správně nebo na něm byly
prováděny úpravy. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody, způsobené provozem výrobku. Na instalaci v teráriu není záruka poskytována.
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Technické parametry

Voltáž………………………………230 V, 50/60 Hz

Wattáž………………………………………………viz. obal
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