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Výhody elektrického podlahového kúrenia

 Úspora priestoru:                    Realizácia vykurovania:Úspora energie

 Väčší  vnútorný priestor:

 

Úspora vody

Vnútornú teplotu môžeme regulovať podľa 
potreby a ušetríme tak energiu v nevyužívanej 
miestnosti 

Priestor kotolne sa zmenší, resp. nie je potrebná. 
Nie je potrebný priestor na skladovanie uhlia, 
nie je potrebný komín. Z toho plynú výhody pre 
dispozičné plánovanie.

Neznečisťuje ovzdušie, čím prispieva k ochrane 
ŽP. Žiadny hluk a zápach počas prevádzky. Viac 
sviežeho vzduchu bez vírenia prachu.

Tradičné vykurovacie zariadenia potrebujú 
na ohrev vodu, ale naše produkty využívajú 
elektrickú energiu na priamu produkciu termálnej 
energie. Inými slovami je bez použitia vody.

Eliminácia nevýhod tradičného vykurovania. Vo vnú-
torných priestoroch je k dispozícii viac miesta. Izby sú 
priestrannejšie.
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Bezpečné a spoľahlivé: Dlhá životnosť: Regulácia teploty:

Bezpečné a spoľahlivé Bezpečné a spoľahlivé

Elektrický vykurovací systém je vodotesný, teplota 
nepresiahne 50°C a preto nehrozia žiadne explózie a 
požiare z prehriatia.

Životnosť elektrických vykurovacích systémov je nie-
koľko desaťročí. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu 
a opravy.

Centrálne vykurovacie systémy majú rozsiahle využitie 
v praxi, no neumožňujú reguláciu teploty podľa potrieb 
majiteľa. Pri elektrickom podlahovom kúrení je čas pre-
vádzky neobmedzený a majiteľ si ho dokáže regulovať 
podľa svojich potrieb a ekonomických podmienok.

Spotrebovaná elektrická energia predstavuje základ pre vyúčtovanie 
poplatkov konkrétnej domácnosti a výpočet prevádzkových nákladov. 
Presadzujeme zvyšovanie povedomia obyvateľstva o šetrení energie. 
Termostatom s môžete jednoducho regulovať teplotu, „vykúriť  ľahko a 
flexibilne a zároveň aj ušetriť zdroje vody a elektrickej energie.

Keďže ide o vyhrievanie sálaním tepla, dochádza 
k navodeniu pocitu pohodlia a hrejivosti. Steny, 
podlahy a nábytok pohlcujú energiu, čím dochá-
dza k zvyšovaniu teploty a sálaniu na ľudské telo. 
Pri tomto type vykurovania sa pohodlie zvyšuje.

Výhody elektrického podlahového kúrenia 
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Jednoduchá montáž

Výhody elektrického podlahového kúrenia 

Krátky časový interval. Menší zásah do budovy, ktorý 
vedie k jej prestavbe. Renovácia systému
a montáž sa realizuje súčasne. Podlaha sa dokončí 
až po nainštalovaní systému. Montáž je jednoduchá.

Bezproblémová montáž
Nakoľko neexistuje žiadne skryté nebezpečenstvo 
ako pri ohreve vody, tak sú straty, poistné udalosti, 
náhodné poruchy minimálne. Ujmy na majetku sú 
obmedzené.

Jeden dodávateľ
Náklady na vykurovanie a poplatky za
elektrinu sa účtujú spolu.

Úspora vody
Tradičné vykurovacie zariadenia potrebujú 
na ohrev vodu, ale naše produkty využívajú 
elektrickú energiu na priamu produkciu termálnej 
energie. Inými slovam je bez použitia vody.

Úspora vody
Tradičné vykurovacie zariadenia potrebujú 
na ohrev vodu, ale naše produkty využívajú 
elektrickú energiu na priamu produkciu termálnej 
energie. Inými slovam je bez použitia vody.



 
Priame využtie elektrickej energie. 

Prevod energie cez káble, ktoré vytvá-
rajú teplo, alebo membrány zahrievajú-
ce podlahu. Metóda prenosu sálavého 
tepla cez podlahu do priestoru. (Tepelný 
prenos energie: kondukcia, konvekcia, 
žiarenie)

Elektrické podlahové 
kúrenie 
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Pre ľudí je tepelné žiarenie nielen bezpečné, ale aj prospešné.
Vlnová dĺžka elektromagnetického žiarenia produkujúceho sálavé teplo je v 
rozsahu 8 až 14 mikrónov, vo väčšine 9 mikrónov. Medicínsky výskum preukázal 
terapeutické účinky dlhých infračervených lúčov na organizmus. Klinicky sa vyu-
žívajú pre protizápalové a regeneračné účinky. Po ožiarení sa urýchľuje prietok 
krvi, dochádza k redukcii fenoménu agregácie erytrocytov, zmierňuje sa upchatie 
žilového pletenca bradaviek alebo úplne vymizne a tak sa zlepšuje celkový stav 
organizmu, vyživovanie životne dôležitých orgánov a metabolizmus. Vedci skú-
mali rezonančné účinky infračervených lúčov s dĺžkou 8-14 mikrónov. Vibráciou 
molekúl vody dochádza k aktivácii buniek zvnútra aj zvonka v rámci série zdravej 
biochémie buniek a chemickej zmeny tkaniva.

Je tepelné žiarenie pre ľudí bezpečné?

Elektrické podlahové kúrenie bezpochyby produkuje tepelné žiarenie. Každý 
predmet s teplotou vyššou ako 0°C produkuje teplo. Inak povedané všetko, 
čo má určitú teplotu, produkuje tepelné žiarenie.

Produkuje elektrické podlahové kúrenie žiarenie ?
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Výhody dlhých infračervených vĺn

Účinkom rezonancie vyvolanej infračerveným žiarením a jeho prie-
nikom hlboko do pokožky sa zvyšuje teplota ľudského tela, rozširujú 
sa kapiláry, zlepšuje sa cirkulácia krvi, posilňuje sa metabolizmus 
krvi a tkaniva. Dochádza k omladeniu buniek, zlepšeniu anémie a 
regulácii krvného tlaku.

(1) Zlepšenie cirkulácie krvi

Teplota tela sa zvnútra zvyšuje, stuhnuté svalstvo sa uvoľňuje. Sti-
muluje sa výmena kyslíka a živín v mikrovaskulárnej sieti, eliminujú 
sa straty kyseliny mliečnej spôsobené starnutím a opotrebovaním 
organizmu. Odstraňujú sa opuchy a zmierňujú bolesti.

(2) Zmierňuje bolesti kĺbov

Teplota tela sa zvnútra zvyšuje, stuhnuté svalstvo 
sa uvoľňuje. Stimuluje sa výmena kyslíka a živín v 
mikrovaskulárnej sieti, eliminujú sa straty kyseliny 
mliečnej spôsobené starnutím a opotrebovaním or-
ganizmu. Odstraňujú sa opuchy a zmierňujú bolesti.

(3) Regulácia biorytmu nervov

Ako všetci vieme, voda tvorí 70% telesnej hmotnosti. Pri preni-
kaní žiarenia v ďalekej infračervenej oblasti s vlnovými dĺžkami 
5-14 μm cez kožu do hĺbky ľudského tela, voda v telesných 
tekutinách, v krvi a dokonca aj vnútri a mimo buniek absorbuje 
energiu. Dochádza k rezonancii a vyžarovaniu, k vibrácii mole-
kúl vody a k aktivácii buniek v rámci série zdraviu prospešných 
biochemických a histochemických zmien, čo môže významne 
zlepšiť obeh krvi v tele, zlepšiť regeneračnú schopnosť tkanív, 
podporiť rast buniek, posilniť funkciu pečene a všeobecný de-
toxikačný účinok a zabezpečiť dobrý stav vnútorného prostre-
dia.

(4) Zlepšenie krvného obehu

Dokáže výrazne zlepšiť mikrocirkuláciu ľudského 
tela, aktivovať bunky, urýchliť metabolizmus, podpo-
riť metabolizmus tukového tkaniva, napomáha udr-
žovať krásnu pleť.

(5) Krásna pokožka
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Bezpečnosť elektrického podlahového kúrenia

Naše produkty prešli kontrolou národného revízneho a kontrolného centra 
pre priemyselné elektrické vykurovacie zariadenia a produkty s infračerve-
ným žiarením. Spĺňajú bezpečnostné kritériá podľa štandardov EÚ.

Únik elektrického prúdu   0.02mA
Vodotesnosť:    pri IPX7 môže byť vo vode na krátky čas
Hustota magnetického toku:  0.38uT

Ako je všeobecne známe, elektrické technológie sa stále vyvíjajú.
U nás má špeciálne využitie nepremokavý PVC vak, ktorý je antistatický, 
odolný voči prepichnutiu, starnutiu a dokáže efektívne ochrániť vnútornú 
vrstvu vykurovacej elektrickej fólie počas montáže.

Bez rizika



 
  

 

Životnosť produktu mže byť taká dlhá, ako je životnosť samotnej stavby. V národno revíznom a kontrolnom centre pre priemy-
selné elektrické vykurovacie zariadenia bolo stanovených 210 000 hodín životnosti. 

Celkový čas prevádzky predstavuje 24 hodín denne. S použitím inteligentnej technológie regulácie pomocou termostatou, bude 
vykurovanie v priemere spustené počas doby 3 až 5 hodín a udržovať teplotu. Teoretická dĺžka životnosti je potom viac ako 
100 rokov.



       Je náš produkt dostatočne kvalitný ?

Na produkt sa vzťahuje 15-ročná záruka v prípade realizácie fir-
mou Interclima. Zákazníci preto môžu zostať bez obáv. Teoretická 
životnosť stanovená v laboratornych podmienkach bola takmer 
100 rokov. Od začiatku výskumu a vývoja spĺňa grafénová vy-
kurovacia fólia  najvyššie štandardy kvality „Quality First. 

Používame materiály najvyššej kvality (importovaný grafén, PET 
fóliu DuPont, intumescentný polypropylén vzdorujúci vysokým 
teplotám atď.) a najnovšiu technológiu ochranného krytu. Pred od-
chodom z továrne prejde každý výrobok testovaním kvality „zero 
defect“.
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Odpoveď na otázku je stručná.

Naše výrobky sú z najlepšieho grafénového materiálu z importu, ktorý opakovane prešiel testovaním a súčas-
ne používa inteligentnú technológiu regulácie teploty pomocou termostatov.

Podľa výsledkov testovaní našej spoločnosti a mnohých domácností je v zimných mesiacoch potrebná 3-5 
hodinová prevádzka pre udržanie teploty 18-22 °C.

Príklad: Dom s rozlohou cca 120 m2 štandardne zaizolovaný vybavený našim systémom vykuravania bude 
mať celkovú ročnú spotrebu elektrickej enenrgie do 1200 €.

Vysoká spotreba energie a príliš vysoké poplatky?

P = W/t            P  = Výkon 
   W = Watt 
             T  = čas (h)
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Vysoké výhody vykurovania infračerveným žiarením a konvekčným vykurovaním

Zdraviu
 prospešné 

účinky

Pôsobením žiare-
nia sa navodzuje 
pocit pohodlia a 
tepla. Infračervené 
lúče majú pozo-
ruhodné, zdraviu 
prospečné účinky. 
Eliminuje sa bolesť 
hrdla, pocit sucha v 
ústach a prechlad-
nutie.

Vnútorné 
prúdenie

vzduchu je 
zanedbateľné

Distribúcia tepla je 
rozptýlená, prach 
sa nevíri. Vďaka 
svojej tichej pre-
vádzke prekonáva 
aj nevýhody kla-
sických radiátorov 
a vykurovania kli-
matizačným systé-
mom.

Komfortné 

Navodenie pocitu 
pohodlia za krátky 
čas po stustení pre-
vádzky.

Úsporné 

Distribúcia tepla smerom nahor je rovnomer-
ná, čím sa znižuje jeho zbytočná spotreba. 
Pri rovnakých podmienkach môže byť teplo-
ta nižšia o 1 až 2°C, oproti klasickému radiá-
torovemu vykurovaniu a pri ohreve infračer-
veným žiarením aj o 3°C a menej. Spotreba  
sa potom redukuje od 10 do 20%.
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1 Jednoduchá montáž a ovládanie

Zdravotná nezávadnosť

Spoľahlivosť a bezpečnosť

Dlhá životnosť

Úspora energie

Stabilnosť

Tichá prevádzka

Komfort a zdravie

Úspora priestoru

Ekologické

10 výhod inteligentného vykurovania značky „Warm House“



    

 

 

Je potrebné pred odchodom do práce vyp-
núť vykurovanie?

Nie, nie je to potrebné. Na začiatku vykurovacej sezóny stačí 
pred odchodom z domu nastaviť termostat na zníženú teplo-
tu povedzme na 15 °C. V tomto čase je spotreba elektrickej 
energie veľmi nízka. Pred návratom domov si viete teplotu 
zvýšiť na požadovaných 18 °C -20 °C. Systém podlahového 
vykurovania pomocou Grafénových fólií umožňuje ovládať 
teplotu podľa požiadavky.



 

 
 

 

 
 

Laminovaná podlaha, alebo masív ?
Každá z vybraných možností je akceptovateľná.

Akú podlahu vybrať?
Lepšiu voľbu predstavuje viacvrstvová kompozitná podlaha z dreveného masívu alebo laminá-
tová podlaha, ktorá ľahko prenáša na povrch teplo vytvorené vykurovacím systémom. Podlahy 
z prírodného masívneho dreva sa neodporúčajú, pretože majú zhoršený prenos tepla a tepelná 
vodivosť dreva je relatívne nízka. Obsah vody je vysoký, hrozia tiež deformity a praskliny.

Je pri klimatizácii nutné použit elektrické podlahové kúrenie?
Áno, je to nevyhnutné. Klimatizácia predstavuje veľmi efektívny produkt na chladenie priestoru. 
Keď ju však používame na vyhrievanie, spotreba energie je vysoká, odbyt je značný a teplo sa 
hromadí v hornej časti miestnosti. Vynútený režim konvekcie vzduchu môže ľahko spôsobiť su-
chý vzduch a vyvolať pociť nepohodlia pre ľudské telo.

Má grafénový vykurovací systém vplyv na výšku podlahy?

Navýšenie podlahy oproti existujúcej výške podlahy predstavuje len 7mm (vykurovacia fólia + 
izolačná podložka) teda navýšenie oproti existujúcej výške podlahy je minimálne.



  

    
    

     
    

    
   

 

  

Anglický názov:   graphene
Objavitelia:    Geim, Novoselov
Youngov modul:   1100GPa
Tepelná vodivosť:   5000W/(m K)
Viditeľná priepustnosť svetla:  ≥97%
Hrúbka:    jedna vrstva atómu
Rok extrakcie:    2004
Mobilita elektrónov:  15000cm2/(v s)

Pevnosť pri roztrhnutí:  130GPa
Plocha povrchu:   2630m2/g
Oblasť pouţitia:   vykurovanie, 
    biomedicína,
    elektronika atď.
Pevnosť v ťahu:   100x pevnejší v 
    porovnaní s oceľou

Základné informácie o graféne

1, Schéma štruktúry

2, Základné informácie



                   

 

 
  

  
 Grafén je dvojrozmerný krištáľ, ktorý sa skladá z jednej vrstvy. Pozostáva z atómov uhlíka a je oddelený od grafitového 
materiálu. V roku 2004 sa dvom fyzikom Andremu Geimovi a Konstantinovi Novoselovi podarilo na Univerzite v Manchesteri 
v Spojenom kráľovstve oddeliť grafén od grafitu a potvrdiť fakt, že dokážu fungovať samostatne. V roku 2010 obaja získali 
Nobelovu cenu za fyziku. 
 Grafén je jednoatómová planárna vrstva atómov uhlíka natesno naukladaných do dvojrozmernej (2D) šesťhrannej 
kryštalickej mriežky. Grafitové vrstvy majú slabú medzivrstvovú silu a dajú sa navzájom oddeliť a vytvoriť tenučké vrstvy. 
Plochý plát s hrúbkou jedného atómu uhlíka, ktorý vznikne izoláciou od vrstvy grafitu sa nazýva grafén. Podľa najnovších vý-
skumov je grafén najefektívnejšiu metódu prevencie korózie. Bežne používaný polymérny náter je náchylný na poškriabanie 
a znižuje sa tak jeho ochranný účinok. Grafén ako ochranná fólia výrazne spomaľuje rýchlosť korózie kovu a je odolný voči 
poškodeniu.   
 Grafén je novou hviezdou nielen v elektronickom priemysle, ale predstavuje aj budúcnosťou tradičných odvetví. Po-
užitie: antikorózia v lodnej doprave, korózia kovov, ťažké protikorózne a iné odvetvia. Grafén má dobrú tepelnú a elektrickú 
vodivosť. Flexibilná grafénová fólia na rozptyl tepla môže pomôcť prenosným počítačom, inteligentným telefónom, LED disp-
lejom atď. Grafén dokáže výrazne zlepšiť výkon rozptýlenia tepla a často sa používa vo vykurovacích produktoch.

Grafén
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