
 
Montážní návod 
Před instalací si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Při nesprávném používání mohou být všechny 
ohřívače nebezpečné. Nezahrávejte si se životy zvířat. Nepoužívejte děravé a poškozené 
rohože. Bílé plochy, které vypadají jako bubliny v laminátu, nejsou na závadu. Jedná se  
o delaminaci, která neovlivní výkon topné rohože.  
 
Většina plazů potřebuje v teráriu tepelný gradient. To znamená, že se potřebují pohybovat 
z teplejších oblastí do studenějších a naopak. Topnou rohož položte tak, aby vyhřívala jednu 
polovinu až dvě třetiny terária. Zbývající nevyhřívaná část umožňuje zvířatům uchýlit se 
v případě potřeby do prostoru s nižší teplotou. 
 

 
 
Umístění rohože k jedné straně vytváří tepelný gradient 
 
Topnou rohož lze umístit uvnitř nebo vně skleněných a plastových terárií. Je-li konstrukce ze 
dřeva nebo melaminu, položte topnou rohož do terária. Dřevo je dobrý izolant, a kdyby byla 
topná rohož umístěna vně terária, dovnitř by se dostalo pouze malé množství tepla. Dřevo by 
rohož tepelně zablokovalo a hrozilo by její přehřátí. Topné rohože lze umístit na podlahu nebo 
připevnit na stěnu terária. Při umístění na podlaze je nezbytně nutné, aby vrstva použitého 
substrátu byla tenčí než 1 cm. Mnohé substráty mají velmi dobré tepelné vlastnosti 
(vermikulit, dřevěné třísky, atd.) a jejich přílišné množství na rohoži zabraňuje teplu dostat se 
na místo, kde je potřeba.  
 



  
Topné rohože a pásy Ultratherm 
 
Montážní návod (pokračování) 
Topná rohož funguje jako radiátor, z jehož obou stran vyzařuje stejné množství tepla. Protože 
teplo je potřeba v teráriu, je nutné ho tam nasměrovat. K vnějšímu povrchu topné rohože se 
připevní pěnový polystyren o minimální tloušťce 6 mm. Tím se sníží tepelné ztráty a teplo se 
nasměruje do terária.  
 
Umístění topné rohože nebo pásu Ultratherm 
 

 
 
Použijete-li topnou rohož pod skleněným teráriem, je nezbytně nutné, abyste se přesně řídili 
následujícími pokyny. Vrstva substrátu nesmí být příliš silná. Když se teplo nemůže dostat 
přes substrát do prostoru terária, může dojít k přehřátí a následnému prasknutí skla. Chováte-li 
druhy, které si staví doupata, umístěte topnou rohož na zadní stěnu, nikoliv dolů. 
V polystyrenu vyřízněte dostatečný otvor pro svorkovnici. V opačném případě dojde 
k namáhání základny terária a může dojít i k jejímu prasknutí. Terárium nainstalujte v souladu 
s pokyny výrobce. 
 
Umístíte-li topnou rohož uvnitř terária, ujistěte se, že je pevně připevněna k podlaze nebo 
stěně. Připevnění proveďte kvalitní lepicí páskou přelepenou přes čisté okraje topné rohože. 
Nepoužívejte málo lepivé pásky, např. ochranné a izolační pásky. Ujistěte se, že se rohož 
nepohybuje a že se zvířata nemohou dostat pod ni nebo za ni. Zkontrolujte, zda k podlaze 
nezůstala přilepena žádná lepivá páska. Zvídaví hadi velice rychle pásku najdou a přilepí se 
k ní. Její odstranění pak bývá obtížné. Špatně připevněná topná rohož může znamenat neštěstí 
pro zvíře hledající úkryt. 
 



 
Topné pásy Ultratherm 
Topné pásy jsou vyrobeny stejným způsobem jako rohože. Jsou užší a obvykle se používají 
k vytápění malých boxů a klecí pro odchov mladých hadů a jiných druhů. Principy použití a 
bezpečnostní opatření jsou stejná. Malé uzavřené prostory se ohřejí velmi rychle. V případě 
potřeby zajistěte přiměřené sledování a regulaci teploty vhodným termostatem. Stojí-li malé 
boxy na topném pásu, zajistěte vytápění jedné poloviny až dvou třetin půdorysu boxu. Zvířata 
musí mít možnost uniknout teplu. 

 
 
Bezpečnostní opatření 
 
U velkých druhů (např. hroznýš královský, krajta, ještěři) je nutné zabezpečit, aby se na 
topnou rohož nedostala kapalina. Tato zvířata mohou vyprodukovat velký objem odpadní 
tekutiny, ale topná rohož nesmí být potopená! Je zcela bezpečné pravidelně topnou rohož 
čistit vlhkým hadříkem, ale nejdříve ji stejně jako ostatní elektrické spotřebiče odpojte od sítě. 
Vlhkost se v žádném případě nesmí dostat ke svorkovnici! 
 
U velkých ještěrů, leguánů a druhů, které se zahrabávají, je třeba zajistit, aby zvířata při 
hrabání nepropíchla topnou rohož. Topnou rohož nelze propichovat, překládat ani řezat! 
Nainstalujte topnou rohož na stranu terária mimo pohyb zvířat.  
 
Nezapomeňte: nikdy po instalaci nenechte topení bez dozoru. Ověřte správnost instalace a 
udržování požadované teploty v teráriu. Nikdy zvířata nevystavujte riziku přehřátí. Po 
instalaci je třeba před umístěním zvířat do terária provádět provozní zkoušku minimálně po 
dobu 48 hodin. Máte-li obavy z přehřátí, nainstalujte vhodný termostat. Neriskujte bezpečnost 
zvířat! V případě pochybností konzultujte kvalifikovaného elektrotechnika.   
 
 


