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Hyvä asiakas!
tavoitteemme on tarjota paras mahdollinen lattialämmitysratkaisu
Paketti jonka juuri avasit on pitkän ajan kehitystyön tulosta, mutta myös alan
käytännönkokemus on suuresti vaikuttanut loppu tulokseen.
käyttäjälle se tarkoittaa, markkinoiden parasta lattialämmitysjärjestelmää niin joustravuutensa, taloudellisuutensa kuin mukavuutensa puolesta. matala asennuskorkeus antaa
mahdollisuuden asentaa tuotteen mataliin tiloihin. Floorè:n lämmönsiirtokyky on erittäin
hyvä, tämä tarkoittaa että lattialämmön säädettävyys on helppoaa, koska reaktioaika on
ainutlaatuisen nopeata, säästät kun lämpö siirtyy nopeasti huonetilaan eikä lämmitä turhaan suurta massaa. vertaa kilpailioden tuotteisiin.
tavoitteemme on toimittaa markkinoiden paras tuote, emme pysty siihen ilman teidän
apua, jonka vuoksi otamme aina vastaan ehdotuksia, pieniä tai suuria jotka tekevät tuotteestamme vielläkin paremman. asiakkaana sinun on saatava tuki jota odotat saavasi.
mikäli sinulla on palveluun tai tuotteeseen liityviä mielipiteitä, toiveita tai muuta ota yhteyttä.
alla osoiteet joihin voit ensisijaisesti otta yhteyttä.
toivomme että olet tyyvyväinen päätökseesi tänään ja olemme vakuttuneita että tulet olemaan tyytyväinen lopputulokseen, toivomme onnea asennukseen ja muuhun työhön.
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Kimmo Riipinen, Myyntijohtaja
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1 Yleistä
lattialämpö on miellyttävä tapa lämmittää asuntoa. Floorè järjestelmään kuluu seuraavia
elementtejä:
FLOORE -LATTIALÄMMITYSLEVYJÄ – näiden levyjen uriin asennetaan lattialämmitysputki.

levyjen tehtävä on siirtää lattialämmitysputkessa oleva lämpö levyjen kautta tasaisesti koko
lattianpinnan kautta huoneeseen. (A)
-LATTIALÄMMITYSpUTKI – PeRt-putkessa kiertää lämmin vesi, ja koska
huonelämpötila on matalampi kuin putkessa oleva veden lämpötila, lämpö siirtyy
huonetilaan lämpölevyjen kautta. (B)

FLEXPERT

pEX-LIITTIMET – erikoisliittimet putkien liittämiseksi (C)
TAIVUTUSKULMAT – tuet putkille kohtaan josta putket nousee lattiapinnasta seinälle. (D)
ALUMIINITEIppI – teippiä käytetään varmistaaksemme että putki ei nouse levyn urista. (E)
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Flooré Kit

Shuntti FS 36 tarvikeineen

pUMppU- JA SHUNTTIRYHMÄ – shunttiryhmän tehtävä on laskea lämpötilaa joka kiertää
patteriverkostossa. tavallisesti vesikiertoisen patteriverkoston lämpö on korkeampi kuin
lattialämmityksen voidaan käyttää. shuntti laskee lämpötilaan ennen kuin vesi pääsee
lattialämmityspiiriin. Pumppu kierrättää vettä lattialämmitysputkessa.
ERIKOISLAASTI – mikäli asennatte keraamisia laattoja suoraan levyjen päälle, tarvitsette
erikoislaastia joka soveltuu tähän tarkoituksen. suosittelemme MApEI GRANIRApID
(nopeasti kiinnittyvä ammattilaiskäyttöön) tai MApEI KERABOND ja ISOLASTIC (hitaammin
kiinnittyvä) tai KIILTO…tuotte joka löytyy parhaiten suomesta.
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2 Suunnittelu
suunnittele aina etukäteen koko asennus ennen kuin ryhdyt asentelemaan. alla on muutama huomioitava asia, ennen asennusta.
HUOM! Saat meiltä myös tarvittaessa täydellisen massalaskennan ja suunnittelupalvelun.
Tarvitsemme tällöin kohteesta: pohjakuvan, tiedon alustan materiaalista

MINNE pUMppU- JA SHUNTTIRYHMÄ ASENNUSpAIKKA
onko lämmitysverkoston tuloputki lähellä? onko tila käytettävissä, voidaanko putket tuoda
helposti/järkevästi lattiasta shunttiryhmälle? onko pitorasia shunttiryhmälle tarpeeksi
lähellä? voidaanko asentaa huone termostaatti niin että se ei häiriinny joko vedosta tai
jonkin muun lämmönlähteen lämmöstä. Pumppu saattaa pitää hieman ääntä joten vältä
asentamasta sitä makuuhuoneeseen.

KOROTTUVA LATTIApINTA
lattiapinta nousee 13 mm plus uuden lattiamateriaalin korkeus. mikäli poistat vanhan lattiamateriaalin ja korvaat sen uudella samankorkuisella kokonaiskorkeus kasvaa vain 13 mm.
tarkista ovet ja kynnykset tarvitseeko vaihtaa tai lyhentää esimerkiksi ovi. märkätiloissa on
tärkeätä huomioida uuden lattian korko jotta lattiakaivot ja wc läpiviennit tulevat
määräysten mukaisesti tehdyksi. keittiössä et todennäköisesti halua lattialämmitystä
keittiökalusteiden alle jolloin näiden kohtien alle oikea ratkaisu on laittaa esim. 13 mm
kipsilevy jolloin korko on sama kuin Flooren levyllä.

MONTAKO LATTIALÄMMITYS pUTKILENKKIÄ TARVITSET?
normaalisti 60 m putki riittää 11m2. ja on tärkeätä että putket olisivat mahdollisimman
tasapituiset. se kuinka putket asennetaan, vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua. löydät
esimerkkejä seuraavilla sivuilla. Floorè levyjen etuna on että voit ensin asetella levyt
lattialle mallausta varten ennen varsinaista asennusta. kaava menee niin että tarvitset lattialämmitysputkea 5,2 m/1m2 + 1-2m seinälle ennen shunttiryhmää.

LATTIApINNAN ASENNUS
Flooré lattialämmityksen asennuksen jälkeen asennetaan lattiapinta. kuivissa tiloissa puulattamateriaalit voidaan asentaa kelluavana. keraamiset ja kivilattiat vaativat erikoislaastin
väliin.

FLOORé ERISTöMÄTTöMÄLLE ALUSTALLE TAI KELLARILATTIALLE
mikäli asennat Flooré eristämättömälle laatalle tai kellariin, syntyy kaksi negatiivista
asiaa:
- ensimmäiseksi lämpöhävikki kasvaa maata kohti, ja lämmityskustannuksesi kasvavat.
- toinen ongelma on että lisäät kosteusvaurioriskiä merkittävästi maasta
lattiarakenteeseen sekä kellarin seinämiin.
kummatkin ongelmat johtuvat nimenomaan lämpöhäviöstä joka syntyy, tästä johtuu että
tulisi lisätä lämmöneristettä esimerkiksi valitsemalla Flooré -levy jossa on lisäeristys.
kosteus ongelman ratkaisemiseksi suosittelemme että käytätte tilassa isola Platon, nivell
tai Floor Board system (FBC). nämä rakenteet vaativat että tilan korkeus on riittävä.
Flooré voidaan toki asentaa, mikäli betonilaatta on kuiva käyttäen esim, mapei adesilex P4.
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Muutama asennusesimerkki
OHEESSA MUUTAMA ESIMERKKIASENNUS, MITEN LATTIALÄMMI
TYSPUTKET KANNATTAA VETÄÄ.
•

Jokainen putki on merkitty renkaalla jonka sisään in kirjattu putken numero
ja putken pituus.

Veden virtaussuunta on merkitty jokaiseen putkeen. Huomaa että putki vedetään aina
niin että putki kiertää ulkoseinää pitkin koska vesi on lenkin alussa lämpöisempi kuin
lopussa, ja ulkoseinän vieressä on suurin lämpötilatarve. Putket viedään myös
mielellään seinämää pitkin vaikka kyseessä olisi vain väliseinä jotta vältyttäisiin
tilannetta että keskellä huonetta olisi lämmin kohta.
	Eli lähtö aina seinää pitkin jos mahdollista.
•

•

Huomioi että reunimmainen levy voidaan joutua kaventamaan jolloin putki tulee
lähemmäs seinää.

ESIMERKKI 1

huone jonka nettopinta-ala on 12,1m2
Putken pituudeksi tulee, n. 65 m. huomioi että
veden kulkusuunta on laitettu kiertämään
ulkoseinää pitkin.

ESIMERKKI 1
ESIMERKKI 2

huoneen nettokoko on 14,2m2 joka tarkoittaa että
joudutaan asentamaan kaksi (2) lenkkiä jotta
huone saisi tarpeeksi lämpöä. .
suunnittele siten että putken lämpöiset siis lenkin
alut kulkevat seiniä pitkin kohti keskus-taa.
sijoitamme lyhyemmän lenkin kiertämään
ulkoseinää pitkin, koska lämmöntarve on siellä
suurempi joten paluuveden lämpö on hieman
matalampi.

ESIMERKKI 2
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ESIMERKKI 3

keittiön nettopinta-ala on 24,9 m2. tässä esimerkissä emme laita lattialämmitystä kalusteiden
alle (1,8m2. Pinta-ala johon lattialämmitys tulee,
on 23,1 m2. kalusteiden alle asennamme 13mm
kipsilevyn joka on myös Flooren rakennuskorkeus.
huomioi että jätämme lenkin joka kiertää ulkoseinää pitkin hieman lyhyemmäksi samasta syystä
kuin esimerkissä 2. keittiön muodon vuoksi joudumme huoneen vasempaan reunaan jää ns. tyhjä
alue (eli putken ja seinän väliin jää yli 192 mm).
tämä kompensoidaan asentamalla toisen lenkin
alun kiertämään kyseisen pitkin jolloin se
luovuttaa enemmän lämpöä.

ESIMERKKI 3

ESIMERKKI 4

keittiö jonka vieressä eteinen ja jossa tarvitaan 2
lenkkiä. huonetermostaatti on sijoitettu keittiöön
(siihen tilaan jossa oleskellaan enemmän) tämä
tarkoittaa että keittiön termostaatti ohjaa myös
eteistä. keittiön nettopinta-ala on 17,1m2, joka
normaali tapauksessa vaatisi kaksi lenkkiä. koska
kalusteiden alle ei asenneta lattialämmitysputkea,
asennus pinta-ala on vain 13,9 m2 (joka on rajatapaus). eteisen koko on 4,2m2. elikkä lattialämmitystä tulee 18,1 m2

ESIMERKKI 5

ESIMERKKI 4

kuvassa 5 on kolme tilaa joita lämmitetään kolmella lenkillä. tämä on mahdollista mutta yhdellä
shunttiryhmällä et voi säätää kaikkia kolmea tilaa,
vaan joudut sijoittamaan termostaatin yhteen
huoneeseen joka säätää kaikkia tiloja, tällöin
huone jossa termostaatti on säätää kaikkien
huoneiden lämpötilaa.

ESIMERKKI 5
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3 Flooré levyjen asennus
VARMISTA ETTÄ ALUSTA ON:
•

Tasainen ja kuiva

•

Puhdas ja vapaa lattiajäämistä.

•

liimaa ei saa käyttää mikäli epäilet betonialustan olevan kostea. tällöin tulisi käyttää
klinkkerilaattoihin käytettävää laastia (esim maPei adesilex P4 tai vastaavaa.

	L

3.1 Työkalut
SEURAAVIA TYÖKALUJA TARVITSET ASENNUKSESSA:
•

Mattoveitsi – levyjen lisäurien tekoon sekä levyjen katkasuun

•

Tapettiviivoitin – helpottaa kun tarvitset katkaista levyn suoraan

•

Timpurinmitta ja spriitussi – viivojen tekoon ja merkitsemiseen

•

Hammastettu levityslasta – liiman levittämistä varten

•

Hanskat – suojataksesi käsiäsi, alunminireunat ovat erittäin teräviä

•

Polvisuojat – välttääksesi että levyihin tulee painaumia

3.2 Lattiaan kiinnitys
Sopivin tapa on asentaa levyt liimaamalla. Tämä sopii useimpiin lattiamateriaaleihin. Levyt
voidaan toki myös kiinnittää lattiaan joko ruuvaamalla tai laastilla.
Liimaa kuluu n. 0,3 litraa/m2. Tavallista lattialiimaa jota käytetään mm. muovimattojen liimaukseen, esim. CascoFlex, Bostik seinä- ja lattialiima, bostik Multitac. Betonilattiaan joka
on kostea tai märkä ei saa käyttää liimaa.

KOEASENNUS

Paras asennustulos saavutetaan kun tehdään ennen varsinaista asennusta piirustus asennustilasta.
Merkitse mista lämpöputket tulevat kuvassa 2 sinistä viivaa. Järjestelmä koostuu suorista levyistä (1)
kääntölevyistä (2) joita leikataan niin että ne sopivat
tarpeeseen (3).
Te koeasennus, etenkin huoneen reunojen osalta,
niin että pyri käyttämään mahdollisimman vähän
kääntölevyjä. Voit koeasenna koko tila ennen
liimausta.

1
2
3

Muista viedä lattialämmitysputki seinän vierusta pitkin, putki on aina lämpöisempi lenkin
alussa. Koska jos seinustalla on ikkuna, niin myös lämpötarve on suurempi juuri ikkunan
vierustalla.
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LIIMAUS

Lattialiima levitetään lastalla, huonelämpötila
tulisi olla 15-35C. Työskentele vaihe kerrallaan niin
että et joudu astumaan liimaan. aloita mielellään
seinän vierustasta. Anna liiman kuivua kunnes
liima muuttuu tahmeaksi. jolloin levy kiinnittyy
paremmin. Huonelämmöstä sekä kosteusprosentista riippuen tämä vaihe saattaa kestää 10-30
minuuttia.
Käytätettäessä lattialaattalaastia levitys tehdään
3-4 mm hammastus. asenna levyt ennen kuin
laasti kuivuu. Muista painaa levy kunnolla, myös
urien kohdalla. Laasti saattaa pursuta levyjen
välistä ja etenkin urien käännöskohdista. Poista
ylimääräinen laasti heti jotta se ei ehdi kovettua
jolloin poistaminen on vaikeampaa.
ASETTELU

Sekä liimauksen että laastin kanssa tulee muistaa,
että asennat aina ensiksi ulkoreunat, ja niin että
työskentelet kohti neljättä reunaa.
Asettele levy, ja paina se kiinni alustaan. Voit kävellä lattialevyn päällä varovasti jotta levy varmasti on
kiinni alustassa.
Mikäli levy liukuu liiman päällä, kiinnitys on suoritettu liian aikaisin. Odota hetki ja ja jatka kun liima
tuntua tahmealta.
Jos liima on ehtinyt kuivua, tee uusi liimaus vanhan
päälle, muuten levyt eivät kiinnity tarpeeksi lattiaan.
LISÄURIEN LEIKKAAMINEN

Joudut todennäköisesti tekemään lisä kanavia
putkelle. Etenkin kohdassa kun tullaan Shunttiryhmälle. Urat voidaan tehdä joko mattoveitsellä tai
jyrsimellä, halkaisija 12 mm.
1. Merkitse kynällä putken ajateltu reitti. Putkitaitokset/kaarrokset eivät saa olla lian jyrkkiä (min.
600 mm).

1

2

2

3

2. Tee mahdolliset lisäurat mattoveitsellä tai jyrsimellä, uran leveys 12mm. Puhdista ura kunnolla.
3. Taita alumiini teippi uran pohjalle.
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PUTKIASENNUS

Imuroi urat kunnolla. Tarkista että putki ulottuu
liitoskohtaan ja varaa 1 lisää metri seinälle. Asennuksessa olisi hyvä että olisi kaksi henkilöä; toinen
kulkee edellä putkikiepin kanssa ja laskee putken
uraan samalla toinen painaa jalalla putken uran
pohjalle. Älä taita putkea käännöksen vaan anna
sen seurata uraa pitkin ja vähän kerralla painaa
putkea alas.
Käytä alumiiniteippiä jotta putki varmasti pysyy
urassa käännöskohdissa.
PUTKIVEDON SEINÄN LÄPI

Asentaessa putki seinän tai lattian läpi tulee
käyttää suojaputkea. Suojaputken tulisi olla 16
mm. Kun putki viedään seinän läpi tarvitaan kaksi
henkilöä ; toinen syöttää putkea ja toisen tehtävä
on varovasti vetää putkea, jotta ei putki taitu tai
juutu.

PUTKIVETO SUNTTIRYHMÄLLE/JAKOTUKILLE

Seuraa kohdissa LISÄURIEN LEIKKAAMINEN ja
PUTKIVETO SEINÄN LÄPI ohjeita. Huomaa että
putkessa on metrimittamerkintä –XXX- joka on
erilläin muusta putkessa olevasta tekstistä.
Pienin taitto 90⁰ kulmassa on 60 mm. Käytä
taivutuskulmaa joka on mukana toimituksessa
taitoksessa lattialta seinälle.

TEIPPAUS

Teippaa putki käännöskohdissa, sekä kohdissa
jossa olet tehnyt lisäuria.
Teippiä tulee käyttää vain kohdissa joissa putki voi
nousta ylös syystä tai toisesta.
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ASENNUS VALMIS

Kun lattialämmitys on asennettu, lattialämmitys tulee suojata kunnes uusi lattiapinta on
asennettu. Käytä kulkureiteillä esimerkiksi faneri tai kipsilevyjä suojana kulkureitillä.
Ennen uuden pinnan asennusta lattialämmitys tulee liittää ja koeponnistaa. Koeponnistuksen tekee putkiasentaja 1,5 kertaisella käyttöpaineellapaineella (joka on usein 1-1,5 baria)
järjestelmä on koepaineen alla vähintään tunnin. Koestuksen aikana lattialämmitysputket
tulee olla tarkkailun alla. Mikäli on mahdollista, olisi suotavaa että koepaine olisi koko lattia
pinnan asennuksen aikana päällä.

Shunttiryhmä FS 36
Vesikiertoinen lattialämmitys on niin sanottu matalalämpöjärjestelmä, joka tarkoittaa että
järjestelmän veden tulolämpötila on selvästi matalampi kuin vesikiertoisessa patterilämmössä. Patterit tarvitsevat 55°C kun taas lattialämmitys tarvitsee alle 40⁰C asteista vettä.
Koska lämmitys verkostossa oleva vesi on liian kuuma lattialämmitykselle, joudutaan asentamaan shunttiryhmä joka laskee veden lämpötilan lattialämmityspiirille. Shunttiryhmän
valinta määräytyy sekä olemassa olevan verkoston että lattiapinnan koon mukaan.
Ensiö-(primääri) ja toisiopiiri (sekundääri)? Ensiöpiiriksi on nykyinen patteriverkostosi
jossa kiertää kuumempi vesi. Toisiopiiri on lattialämmityspiirisi jossa on matalampi veden
lämpötila.

SHUNTTIRYHMÄN TOIMINTAMALLI
ENSIöpIIRI

TOISIOpIIRI

LÄMMöNLÄHTEEN pUMppU

LÄMMöNLÄHDE

OHITUS

pUMppU

SHUNTTI

JAKOTUKKI

KURISTUSVENTTIILI

Miten Shunttiryhmä toimii
Shunttiryhmään kuuluu, pumppu joka kierrättää vettä lattialämmityspiirissä. Lämmin vesi
kierrättää veden jakotukin kautta lattialämmitysputkien ja kuristusventtiilin läpi, päätyen
paluujakotukille. Suurin osa jatkaa matkansa ensiöpiiriin, jossa se sekoittuu kuumaan
veteen. Samalla ensiöpuolelta tulee uutta kuumaa vettä tulee shuntin kautta lattialämmityspiiriin (toisiopiiriin).
Kuuman tuloveden määrä ja uudelleenkierrätettävän veden lämpötila määräävät lattialämmityksen lämpötilan.
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Shunttiryhmässä kiertävän veden määrä on riippuvainen paine-erosta ensiöpiirin tulon ja
paluun välissä. Tärkeätä on että ero on vähintäin 4 kPa. Paine-eron tuottaa shunttiryhmän
pumppu, joka näin ollen varmistaa että piiristä poistuvan veden määrä korvaantuu imun
ansiosta vastaavalla määrällä vettä.

Kuvaus
Shuntti FS36 on pienin shunttiryhmä Floorè:n mallistossa. Shuntti on erityisen sopiva yksittäisten huoneiden lämmittämiseen tai pienten tilojen jotka ovat osaa isompaa ulkoanturilla
varustettua lämmitysjärjestelmää.Yhteen Shunttiryhmään ei saa liittää korkeintaan 3 lenkkiä. Shunttiryhmä voidaan kytkeä niin yksi- kuin kaksi- putkijärjestelmään.
Huoneen lämpötila säädetään huoneanturin avulla, joka ohjaa termostaattia. Tämä säätää
veden määrää määrää ensio- ja toisiopuolella. Toivottu huonelämpötila asennetaan
termostaatin säätimellä. Järjestelmä pyrkii pitämään tasaisena toivottua huonelämpötilaa.
HUOM! Shunttiryhmää FS36 ei käytetä Suomessa, vaan käytämme Aurelia -jakokeskuksia ja
pumppuryhmiä. Asnunnusohejeita voidaan kuitenkin soveltaa myös jakokeskuksien kanssa
suoritattavaan asennukseen.
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VAKIOVARUSTEET:

12

LISÄVARUSTEET:

1

EnsiÖpuoli meno, 3/4” ulkokierre

10 Termostaatin toimilaite

2

EnsiÖpuoli paluu, 3/4” ulkokierre

11 Langaton huonetermostaatti

3

Toisiopuoli paluu, 3/4” ulkokierre

12 Langaton vastaanotin

4

Toisiopuolen meno, 3/4” ulkokierre

13 Jakotukki, 2 tai 3 lenkille

5

Lämpömittari

14 Ristikkäisliitin

6

Ilmausruuvi

7

Kiertovesi pumppu

8

Termostaatti

9

Huoneanturi

Rakenne
Yksikkö on varustettu pumpulla, mallia Wilo 15/4 – 3P, jossa on kolme säädettävää
nopeutta. Pumpun tehtävä on kierrättää vettä shuntissa, ja syrjäyttää virtausvastuksen joka
muodostuu lattialämmitys putkilenkissä. Pumppu on CE merkitty. Pistotulpalla varustettu
sähköjohto kuuluu toimitukseen, 230V sähköliitäntään.
Liitäntäputki on varustettu ilmausruuvilla ja lämpömittarilla. Termostaatti on varustettu
erillisellä huoneanturilla joka sijoitetaan seinälle. Huonelämpötila voidaan säätää 0 – 28°C
väliin.
Jokaiseen liitokseen tulee asentaa puserrusliitin, valitulle putkikoolle.
Option:

Lisävarusteena voidaan asentaa jakotukki 2 ( tuote 413 32) tai 3 lenkille (tuote 413 33)
Yksiputkijärjestelmään (lämpöpatterit ovat sarjassa) tarvitaan kiertoventtiili (tuote 413 25)
Tämän venttiilin tarvitaan koska vedellä on oltava mahdollisuus ohittaa lattialämmitys piiri.
Kaksi-putkijärjestelmässä tämän tehtävän hoitaa lämpöpatterit.

Järjestelmän mitoitus
Shuntti FS36:den maksimi kapasiteetti on 36 m2 kun tehotarve on 50W/m2 ja lämmön
pudotus on 5°C lenkillä. Mikäli Shunttiryhmä on varustettu 2 tai 3 lenkin jakotukilla, tulee
mitoituksessa huomioida sekä putken halkaisija ja putkilenkkien pituuserot.
Lisäksi on huomioitava ensio-puolen paineeseen kun myös lämpötiloihin sekä pumpun
sijoitukseen.

Asennus
Ennen asennusta on tärkeätä suunnitella ajankohta jolloin koeponnistus suoritetaan. Koeponnistus suoritetaan seuraavasti:
• 	Koeponnistus tehdään jokaiselle lenkille yksitellen
• Putket kytketään jakotukkiin ja koe-ponnistetaan yhtäaikaisesti
•	Koe-ponnistetaan koko järjestelmä, shunttiryhmän ollessaan kiinni koko
lämmitysjärjestelmässä
Ohessa ehdotus kuinka yllämainitut koe-ponnistukset helpoiten on toteutettavissa Edellyttää että ensiopuolen liitännät ovat kohdalla.
1. Valitse sopivin paikka shunttiryhmälle. Pumpusta saattaa tulla hieman surisevaa ääntä
joten vältä shunttiryhmän asentamista makuuhuoneeseen.
2. Nuoli pumpun sivussa osoittaa veden kulkusuunnan. Tarkista
että pumppu on asennettu niin että nuoli on kohti lämpömittaria. Pumppu tulisi olla vaaka-asennossa siten että, saman
suuntaisesti kuin lämpömittari. Mikäli pumppu on väärin löysää
liitoksia ja käännä pumppu.
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3. Mikäli asennat vain yhden putkilenkin, et tarvitse jakotukkia.
Jakotukkia tarvitset vain, mikäli asennat 2 tai 3 putkilenkkiä
(2-3 kit:iä). Yksiputkijärjestelmässä tarvitset ohitus ristikkäisliitoksen.

4. Shunttiryhmän mukana tulee seinäkannake jolla kiinnität
pumppuryhmän seinään, tai vaikka kaappiin, kuitenkin niin
että ryhmä on lattiapinnan yläpuolella. Ryhmä on oikeinpäin
kun ilmausruuvi osoittaa ylöspäin ja putkiliitokset johon lattialämmitysputket liitetään osoittavat alaspäin. Ja muista että
pumppu tulee olla vaaka-asennossa. Älä kiinnitä seinäkonsolia
vielä lian tiukasti, vaan jätä hieman roikkuvaksi.
5. Asenna putkitaivutuskulmat. Kiinnitä PEX liittimet. Täytä
jokainen putki yksitellen ja liitä lattialämmitysputket shunttiryhmään. Liitä ensio-puolelle koeponnistus pumppu. Tarkkaile
putkia koeponnistuksen aikana. Olisi eduksi mikäli koeponnistus kestäisi koko lattiapinnan asennuksen ajan.

6. Koeponnistuksen jälkeen putket liitetään ensiöpuolelle.

7. Asenna termostaatti paikalleen sekä anturi sopivaan
paikkaan. Liitä pumppu sähköverkkoon (230V VAC / 50 Hz).
Huoneanturin tulisi asentaa yli 1,5 m korkeuteen. Vältä
aurinkoista tai paikkaa jossa on jokin muu lämmönlähde joka
voisi häiritä. Muista että myös veto tai jokin sähköinen laite voi
häiritä termostaatin anturia. Ilman tulee saada kulkea vapaasti
anturin ympäri.

Käyttöönotto
Kun shunttiryhmä on asennettu, täytetään koko patteriverkosto vedellä. Ilma poistetaan
kääntämällä shunttin ilmausruuvia auki. Käynnistä pumppu vaiheessa kolme, jotta saat
ilman pois lattialämmitysputkista. Varmista että paluuventtiilit ovat kokonaan auki. Ilmaa
myös huoneiston patterit ja lisää vettä.
Kun koko verkosto on tehty ilmaus, tehdään seuraava toimenpide.
Mikäli lämmönlähde/kattila on varustettu ulkoanturilla (vaihteleva tulolämpötila vedellä),
asenna arvo joka käytetään kun ilma on kylmimmillä (tavallisesti 55°C). Käännä termostaattia vaiheeseen 3, joka vastaa 20°C. Anna lämmitysjärjestelmän tasaantua, jotta ensiöpiiri
tulo on lämmin.
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Tarkista että lattialämmitysputket lämpiävät. Tulolämpö tulisi olla normaalioloissa n. 40°C.
Mikäli lämpötila on liian kuuma voidaan termostaattia vaihe kerrallaan laskea, ja jäädä
seuraaman että muutos tapahtuu.

MIKÄLI LATTIALÄMMITYSPUTKI EI LÄMPENE TEE SEURAAVAT TOIMENPITEET:
•
•
•
•
•

	Avaa termostaatti täysille.
	Yksiputkijärjestelmässä sulje ristiliittimen by-passventtiili vaiheittain.
	Tarkista pumppu. Onko pumpun nuoli oikeinpäin? Tuleeko pumpulle virtaa?
	Kokeile pumpun pintaa käykö pumppu (voi tuntua pienenä väreilynä).
	Tarkista paine ensiö ja toisiopuolen välillä, voidaanko lisätä shunttiryhmän
pumpun painetta nostaa?

Yksiputkijärjestelmässä tulee tarkastaa patteriverkosto joka on lattialämmityspiirin jälkeen.
Mikäli nämä ovat kylmiä, tulee ristikkäisliittimen by-passventtiili avata, jotta kuuma vesi
kulkee ristikkäisliittimen läpi.
Mikäli shunttiryhmä on varustettu toimilaitteella, tai toisiopuolen tulolämpötila rajoittuu,
tulisi tehdä seuraavat toimenpiteet:
1.	Udelleen asenna termostaatti. Tarkista

lämmönlähteestä että se on säädetty sille
lämmölle joka käytetään kun ulkoilma on
kylmimmillään.
2. 	Tarkista ja käännä venttiilin pohjassa olevaa
säädintä ruuvimeisellillä. Lämpötilan tulisi
olla n. 40°C.
3. Asenna toimilaite tai termostaatti takaisin
paikalle.
Säädä uudelleen lämpötila haluttuun lämpöön.
TEKNINEN DATA
Shunttiryhmä FS 36

SÄÄTÖVENTTIILIN TERMOSTAATTI
-sarja 148SD

Tuotenumero.............................................41326

(termostaati jossa erill. anturi asen. Venttiiliin)

Ulkomitat (l x k x s)..............310 x 188 x 100 mm

Ympäristön maksimi lämpötila.................110°C

Paino (sis. pakkauksen)............................4,5 kg

Säätöalue (0°C suljettuna).................... 8 - 28°C

Enimäismäärä liitoksia/putkia on 3 kpl

Normaali huonelämpö (20°C) säädin........... n. 3

SHUNTTIPUMPPU Wilo RS15/4-3P

Kiinitysmutteri............................................M 30

Termostaatin koko (k x Ø)................. 85 x 49 mm

Jännite.........................................230 VAC, 50 Hz

Kapilääriputki............................................... 2 m

Kierrokset (3 nopeutta) 1
. 300, 1650 tai 2050 rpm

Nostokorkeus....................................... 0,22 mm

Ottoteho....................................... 30, 46 tai 65 W

Sulkeutuu................................................ 15 mm

Nimellisvirta........................ 0,13, 0,20 tai 0,28 A

Lämmönjohto.............................................. 0,3K
Hysteres...................................................... 0,2K
Väri......................................................valkoinen
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6 Lattiapinnan asennus
Kun lattialämmitys on valmis, on aika asentaa pintamateriaali. Lattialämmitys ei saa olla
päällä kun asennetaan pinta, etenkään mikäli laitetaan kivi tai keraamisia laattoja, koska
lämpötila vaikuttaa laastin kuivumiseen, ja voi näin ollen vaikuttaa laatan kiinnittymiseen.

TARKASTA ETTÄ LÄMPÖLATTIA ON:
• Tasainen ja kuiva
• 	Varmista että ei levyjen päällä ole roskia
• Sekä että lämpölattialevyt ovat kunnolla kiinni lattiassa

6.1 Keraaminen laatta
Keraaminen tai luonnonkivilattialaatta asennetaan suoraan lämpölevyjen päälle kuivassa
tilassa. Erona lattialämmityksin jotka ovat tehty alumiinilevyillä, alumiinifoliolla päällystetyllä lattialämmityslevyllä ei synny ns. termistä jännitettä (lämpölaajenemisesta johtuvaa laajenemista). Alumiinifolio lämpölaajeneminen on vähäistä jonka vuoksi lämpölaajeneminen
ei aiheuta ongelmia kiinnityslaastille. On kuitenkin todella tärkeätä käyttää juuri oikeanlaista
laastia jotta tartunta alumiinikalvoon olisi tarpeeksi hyvää.
LAATTOJEN KOKO

Koska käytetään vain ohutta laastia, niin laattojen koko tulisi olla minimissä 10 x 10cm jotta
lattia onnistuisi. Mikäli kuitenkin toivot pienempiä laattoja tai mosaiikkilaattoja, sinun tulisi
laittaa lämpölattian ja mosaiikin väliin joko ohut levy tai kerros kantavaa lattiatasoitetta.

1
2
1

lattialaastia

2

tartunta pohjuste

3

flooréWA

3

Klinkerläggning i torra utrymmen

6.1.1 Lattialaasti
Floorella on monen vuoden kokemus ja suosittelemme käytettäväksi seuraavia tuotteita
koska:
• 	Tartunta alumiinifolioon erittäin hyvä, jonka vuoksi ei välttämättä ole tarvetta
pohjusteaineelle
• 	Hieman joustoa lattian liikkumisen varalta
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Nämä tuotteet ovat:
• 	Mapei Granirapid
• 	Mapei Kerabond ja Isolastic
• 	Suomessa suosittelemme myös Kiilto tuotteita, ominaisuuksilta hieman
erilainen kun Mapei tuotteet
Tekstissä käytämme seuraavia käsitteitä:
KÄYTTÖAIKA - Tällä tarkoitetaan työstöaika siitä kun laasti on tehty siihen hetkeen kun se on

lian kuiva käytettäväksi.
AVOAIKA - Tällä tarkoitetaan kuinka kauan on aikaa kiinnittää laatta levitetyn laastin päälle.
SÄÄDETTÄVISSÄ - Tällä tarkoitetaan aika jonka aikana laattaa voi asetella paikalla.

a
Ker
d
bon
SEKOITA LAASTI KONEELLISESTI KUNNES LAASTI ON TASAINEN.			
LEVITÄ LAASTI ALUSTALLE JA HAMMASLASTALLA KERROS.

6.1.2 Granirapidin ominaisuudet
Granirapid on ensisijaisesti ammattilaisten käyttämää laastia ja on erittäin nopeasti kuivuvaa. Tuote on kaksi- komponentti laasti joka tehdään pienissä erissä koska AVOAIKA on vain
20 min. ja käyttöaika 45 min. Saumaus saa tehdä 6 h asennuksen jälkeen. Suosittelemme
kuitenkin vähintään 1 vuorokauden käyttökieltoa laatoitetulle lattialle. Kuivumisaika on 2
vuorokautta.
Mikäli Laasti on vaikeasti työstettävissä eikä oikein kunnolla kiinnity alumiinifolioon, lisää
komponentti B:tä (lateksi)
Granigrapid löytyy ainakin kahtena eri värinä. klinkkeri ja merikiveen käytetään harmaata.
Käytettäessä Marmoriin tai muita luonnonkiviä olkaa yhteydessä Somasyr:iin, koska laastin
väri voi vaikuttaa lattian sävyyn tai jopa värjätä kiven mineraalivillan väriseksi. Työskentelylämpötila on 5-40°C.
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6.1.3 Kerabond ja Isolastic:in
ominaisuudet
Kerambond ja Isolatic ovat kaksi-komponentti laasteja, joita käytetään normaalisti erityisen
hankaliin kohteisiin. Joissa on tarvetta suureen joustavuuteen ja vahvaan kiinnittävyyden.
isolatic on joustava lateksipohjainen sideaine. Isolatic voidaan normaalissa tilanteessa
sekoittaa veteen suhteella 50/50 ennen kuin sekoitetaan Kerabond:in. Mikäli alusta on
joustava, käytetään Isolatic sellaisena Kerambondin kanssa. Käyttöaika noin 8 h, suosittelemme kuitenkin että tehdään massa pienissä erissä. Avoaika on 15 min, ja mikäli laasti
kuivuu sinä aikana, voidaan uudelleen kammata. Samoin laastiämpärissä kuivuvaa massaa
joutuu aikavälein sekoittamaan. Laatat ovat säädettävissä n. 60 min. Vältä lattian käyttöä 2
vuorokautta. Täysin kuiva, 14 vuorokautta.
Kiilto oy:n tuotteista suosittelemme käytettäväksi Kiilto Lattialaattatasote yhdessä Kiilto
Fixbinderin kanssa. Muista että 2 tuntia ennen kuin laasti levitetään alustalle, alustan olisi
syytä puhdistaa Kiilto Startprime tartuntapohjusteella.

6.1.4 Saumauslaastin valinta
Väri on tärkein valintaperuste kuten myös sauman leveys ja syvyys.
Suosittelemme käytettäväksi hieman joustavia saumauslaasteja mikäli mahdollista.

6.2 Märkätilat
Laattojen asennus märkätilaan yhteydessä tulee seurata kosteantilan rakennusmääräyksiä,
alkaen kallistuksista, aina kosteussulkuun.

montage
1

lattialaasti

2

kosteussulku

3

lattialämmityslaasti

4

tartunta pohjuste

5

Flooré lämpölevy

3

2

1

4
5

Kun Flooré asennetaan kosteaan tilaan, tulee käyttää kuidulla vahvistettua lattialämmi
tystasoitetta, jotta lämpölattia täyttää määräykset. vaihtoehtona on että asennetaan esim.
kipsilevy lattialämpölevyn päälle, tämä hidastaa lämmön siirtymistä lattiapintaan sekä
hieman korkeamman lämpötilan.
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TE NÄIN:
1. 	Tarkasta täyttääkö lattian juoksuväli rakennusmääräykset.
2. 	Asenna lattialämmitys. liimaa levyt alustaan. Lattiakaivon kohdalla jätä vähintään

50 mm johon ei saa tulla lattialämmityslevyä. Tähän kohtaan on laitettava tasoitetta
jotta lattiakaivon ympärillä olisi kova reunus..
3. 	Koe-ponnista ja testaa lattialämmitys.
4. Puhdista lämpölattia liasta ym. Anna tartunta pohjusteen kuivua kunnolla.
	Huom! Tarkasta että pohjuste on joka paikassa ja muodostaa kalvon.
5. 	Levitä lämpölevyn päälle lattialämmityslaasti kammalla valmistajan ohjeiden mukaan.
6. 	Ennen laastin levitystä on syytä tarkastaa työskentelylämpötila.
	Seuraa valmistajan ohjeita, lämpötila ei saa olla lian lämmin tai kylmä.
7. 	Mikäli, lattia ei täytä jäykkyyden osalta rakennusmääräyksiä tulee tasoitemassa

määrää mitoittaa säädösten mukaisesti.
8. 	Seuraa valmistajien määräyksiä tasoitteen ja kosteussulun osalta.
9. 	Hyvä tapa olisi käyttää vain yhden valmistajan tuotteita jolloin tiedetään että ei

tule ongelmia, suosittelemme Kiilto tuotteita.

6.3 Muovimatto
Muovimattoa ei voi asentaa suoraan lämpölattian päälle vaan joudutaan asentamaan esi
merkiksi 10 mm levy väliin
Voit toki myös laittaa lämpölattian ja matonväliin ohut 10 mm kerros lattialämmitystasoitetta. Ennen tasoitetta joudutaan käyttämään tartunta pohjustetta. Mikäli, asennetaan
muovimatto kosteaan tilaan on seurattava rakennusmääräyksiä.

6.4 Puulattia
Tarkemmat ohjeet kuinka lattialämmitys asennetaan, löydät lattiamateriaali valmistajaltasi.
Puun kanssa on tärkeätä muistaa että on riittävät liikuntasaumat. Lattialämmitys kuivattaa
puun lämmityskaudella jolloin lattiasi elää hieman enemmän kuin ilman lattialämmitystä.
Mikäli lattiamateriaalin valmistajalla ei ole ohjetta miten lattiamateriaali elää lattialämmityksen yhteydessä on syytä lisätä 50% normaaliin liikunta saumaan verrattuna. Mikäli käytät
lautoja muista että ne kuivuvat lämmityskaudella ja raot kasvavat.
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1
2

1

paperi

2

rakennusmuovi

3

flooréwa

3

KELLUVA LATTIA

Rekennemuovi täytyy täyttää rakennusmääräykset, voit käyttää niin paperi/pahvi solukumi
tai korkkipahvi, suosittelemme pahvin käyttöä, koska se erisää lämpöä vähiten. Lopuksi lattia asennetaan kelluvana lämpölattian päälle.

6.4.1 Lamelliparketti
Valmistajan ohjeita seuraten, mutta muuten kuin yllä eli lämpölevyn päälle muovi ja pahvi
jonka jälkeen lattia kelluvana päälle.

6.4.2 Laminaatti
Kuten yllä, mutta jollakin laminaateilla on jo valmiina muovi/pahvi alla.

6.4.3. Massiivipuu
Muuten kun yllä oleva puulattia mutta laudoitus tulisi tehdä niin että poikittain lattialämmitysputken kanssa jotta saataisiin mahdollisimman tasainen lämpö.
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