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Toimiva ja laadukas lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimintavarma, kun se rakennetaan korkealaatui-
sista komponenteista. Toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota myös lämmönjakautumisen ja virtauksien tasapai-
nottamiseen sekä alla olevaan lattiarakenteeseen. Tukevalle ja lämpöä johtavalle pohjalle on hyvä rakentaa toimiva 
kokonaisuus.

Toimiva ja laadukas lattialämmitys rakentuu näistä 
elementeistä:

•	 Lattialämmitysputket valetaan paikoilleen, joko 
betoni- tai kipsivalulaattaan tai levyrakenteisissa lattioissa 
valulla täytettyyn uraan. Valu varmistaa optimaalisen läm-
mönjohtumisen. Samalla putki sidotaan kiinteästi mas-
saan eikä se pääse elämään. Valun sisällä lattialämmitys-
putki toimii luotettavasti, äänettömästi ja huoltovapaasti 
vuosikymmeniä.

•	 Spiraaliputkitus ja kohteeseen sopiva putkikoko 
mahdollistavat tarvittaessa riittävän tiheän putkivälin. 
Tavallinen putkitusväli on 150 mm, mutta esimerkiksi 
suurten ikkunapintojen kohdalla voidaan käyttää jopa 
75 mm putkitusväliä. Mitä kapeampi putkitusväli on, sitä 
enemmän joudutaan tekemään 180° taivutuksia, joiden 
yhteydessä putki saattaa taittua. Spiraaliputkitus auttaa 
tähän, jolloin putkitustiheys voidaan suunnitella lämmön-
johtumisen ja virtausten kannalta optimaaliseksi.

•	 MuoviTechin	lattialämmitykset	rakennetaan	laaduk-
kaista osista. Viisikerroksinen, happidiffuusiosuojattu 
polyeteeniputkisto on suunniteltu lattialämmityksen 
tarpeisiin, kompaktissa RST-jakotukissa on riittävät 
venttiilikohtaiset säätömahdollisuudet ja termostaateissa 
käytetään veden virtausta säätelevää, äänetöntä mikro-
prosessoriohjausta. Siksi MuoviTech-lattialämmityk-
sessä lämpö jakautuu tasaisesti, lämmityspiirit ovat 
huonekohtaisesti säädettäviä ja termostaatit tarkko-
ja ja portaattomia.

www.muovitech.com
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MuoviTech-lattialämmitys 
on helppo asentaa.Lattian rakenne

Lattialämmitys voidaan periaatteessa asentaa kaikenlaisiin lattioihin. Tavoitteena on tehdä rakenteesta mahdolli-
simman yhtenäinen ”kelluva” laatta, jota ei ole sidottu kiinteisiin rakenteisiin. Lattialämmitykselle paras materiaali 
on betoni, mutta myös levyrakenteet, joissa käytetään remonttilaastia tai vastaavia pinnoitteita, ovat toimiva vaihto-
ehto.

TavaLLISIMMaT LaTTIaTyypIT

alapohja, maanvarainen:
•	 Maavarainen	betonilaatta,	korkeus	70–90	mm
Betoniverkkoon kiinnitetty lämpöputki
Pintamateriaali,	70–90	mm	betoni
XPS-eristekerros esim. Finnfoam
•	 Peruslaatta,	eriste	ja	kelluva	betoninen	pintalaatta,	
korkeus	60–80	mm

 
 

 

Alapohja maanvarainen    1:5

Pintamateriaali

Betonilaatta 70-90 mm

Lämmöneriste
esim. XPS 70+30 mm

Lämpöputki kiinnitettynä
betoniverkkoon

 
 

 
 

Välipohja ontelolaatta    1:5

Pintamateriaali

Betonilaatta 60-80 mm tai
kipsimassa 30-50 mm

Lämpöputki kiinnitettynä
betoniverkkoon

Ontelolaatta

Eristekerros
esim. XPS 30 mm

Vesikiertoinen lattialämmitys ei vaadi normaalia paksumpaa eristystä, koska lattia ei ole huonelämpöä juurikaan lämpimäm-
pi. Lattialämmitys tulee kuitenkin ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa. Myös eristeiden huolelliseen asennukseen 
tulee	kiinnittää	huomiota.	Kun	betonilaatan	paksuus	on	60–80	mm,	saadaan	huoneiden	lämpötila	pidettyä	tasaisena,	vaikka	
ulkolämpötila vaihtelisi paljonkin. Jos laatan paksuus on suurempi, hidastuu lämmityksen reagointikyky. Tällaisissa tilanteissa, 
joissa laatan paksuutta joudutaan esim. kantavuuden vuoksi kasvattamaan, on peruslaatalle rakennettu alapohja suositelta-
vampi rakenne.

välipohja, betonirakenteinen
•	 Ontelolaatta	tai	muu	betonirakenne,	jonka	päällä	on	
min. 25 mm eristekerros ja sen päällä kelluva pinta-
laatta,	60–80	mm	betonia	tai	30–50	mm	kipsivalua/
remonttilaastia. Lämpöeristeen ja pintavalun vaatimuk-
set ovat kaikissa tapauksissa samat.

Jotta lattialaatan lujuus pysyisi riittävän suurena, tulee 
käyttövesi- ja sähköputket asentaa lämpöeristeessä olevaan 
kouruun. Putkivedot tulee suunnitella siten, etteivät ne tule 
ristikkäin eivätkä nouse ylös pintalaattaa ohentamaan. Jos 
pintalaatasta ei saa valettua tarpeeksi paksua, se ei ole tuke-
va alusta lämpöputkistolle.

Myös kuivakaivoja käytettäessä on varsinainen lattiakaivo 
asennettava korotusrenkailla niin syvälle, ettei kuivakaivon 
yhdysputki nosta lämpöputkia ohentamaan pintalaattaa.
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välipohja, kipsilevyrakenteinen

•	 Puuvälipohja,	jonka	päälle	rakennetaan	kipsilevyistä	
kiinteä levypakettirakenne.

Esimerkiksi omakotitalojen yläkerran lattiarakenteet toteute-
taan usein puuvälipohjalla. Näihin voidaan rakentaa useam-
masta	kipsilevykerroksesta	n.	40–50	mm	tiivis	massiivilaatta,	
johon	lämmitysputkisto	upotetaan	betoni/remonttilaastin	
avulla. Lämpö johtuu tällaisessa rakenteessa betonin veroi-
sesti ja tiivis rakenne jakaa sen tasaisesti.

Kipsilevyrakenteisen puuvälipohjan rakentaminen

Riittävän tukevan rakenteen takaamiseksi MuoviTech käyttää 
12 x 2 mm lämpöputkea. Tämän johdosta kipsilevykais-
taleiden tulisi olla 15 mm levyä, jotta putket ja kiinnikkeet 
kiinnittyvät tiukasti laastiin tai betoniin.

Suosittelemme myös pohjalevyksi 15 mm kipsilevyä ohuem-
man sijaan. Tällöin putkikiinnikkeille saadaan parempi tartun-
ta, rakenne kestää paremmin kosteutta ja on massiivisempi.
Kattopalkkien välit eristetään ja niiden päälle tehdään vä-
hintään 50 % harvalaudoitus, johon ruuvataan pohja 15 mm 
paksusta 1200 mm leveästä kipsilevystä. Tukevampi pohja 
saadaan rakentamalla se kahdesta ohuemmasta levystä. 
Harvalaudoituksen ja alimman kipsilevyn voi korvata ponta-
tulla 22 mm lattialastulevyllä, johon naulakiinnikkeet tarttuvat 
hyvin. Syöttöputken asennuksessa pitää huomioida kiin-
nikkeiden naulapituus ja se että putki on riittävästi irti levyn 
alapinnasta.

 
 

 

Välipohja kipsilevyrakenne    1:5

-kipsilevy tai pintamateriaali
-kipsilevysuikale 15 mm
-kipsilevy 15 mm

Lämpöputki kiinnitettynä
naulakiinnikkeillä

Välipohjarakenne

Harvalaudoitus 22 mm (50%)

Täyte / tasoite
rakennusainemassa

 
 

 
 

Välipohja pumpputasoite    1:5

Pumpattava kipsimassa
30-50 mm

Valusuojamuovi nostettuna
seinälle

Välipohjarakenne

Kantava lattia,
lastu- tai vanerilevy 18-22 mm

Lämpöputki kiinnitettynä
naulakiinnikkeillä

Pintamateriaali

www.muovitech.com

MuovITEcH-aSENNuSLEvy

MuoviTech-asennuslevy nopeuttaa lattialämmityksen asen-
nusta huomattavasti ja parantaa samalla asumismukavuutta. 
Asennuslevyllä voidaan rakentaa vesikiertoinen lattialämmi-
tys ja askelääniä vaimentava rakenne välipohjarakenteeseen 
samalla kertaa.

MuoviTech-asennuslevy on tehty EPS-eristemuovista, jonka 
päällä on kestävä PE-muovi. Yleisesti eristeenä käytettävä 
EPS sopii käytettäväksi kaikkien normaalien rakennusmate-
riaalien kanssa, eikä se homehdu tai lahoa. 

Levyn rakenne
Asennuslevyn pohjana on 32 mm paksu EPS-levy, jonka pin-
nalla on tiiviimpää EPS:ää olevia 23 mm paksuja asennus-
nystyjä. Koko rakenne on vielä peitetty kestävällä PE-muovil-
la. Koska lämpöputket ovat asennuslevyssä lähes kokonaan 
valun ympäröimiä, siirtyy lämpö laattaan erittäin tehokkaasti.

Levyn asennus
Lattialämmitysputket vedetään asennuslevyn nystyjen välistä, 
jolloin ne estävät putkia liikkumasta ja nousemasta valun 
aikana pintaan. Jotta levy vaimentaisi askelääniä mahdol-
lisimman tehokkaasti, ei pintalaatta saa koskea kiinteisiin 
rakenteisiin. Tämän estämiseksi käytetään reunanauhaa, 
joka asennetaan tiukasti kaikkia kiinteitä seiniä ym. vasten.

Lämpöputkien kiinnitys
Lämpöputket kiinnitetään valmiiseen pohjaan suunnitelman 
mukaisesti, minkä jälkeen putkien väliin ruuvataan 15 mm 
kipsilevykaistaleet. 150 mm putkiväliin käytetään 100 mm 
leveitä ja 225 mm putkiväleihin 180 mm levyisiä kaistalei-
ta. Seinänvierustoilla kaistasta tehdään 50 mm leveä. Näin 
rakennettuun	pohjaan	jää	lämpöputkille	45–50	mm	urat,	
jotka täytetään sopivalla massalla tai remonttilaastilla, johon 
on sekoitettu puolet muuraushiekkaa.

Jos lattian pintamateriaaliksi tulee parketti tai puu, voidaan 
pinta kiinnittää suoraan tähän pohjaan. Laatta, laminaatti tai 
muovimatto vaativat pintaan vielä erikoiskovan kipsilevyker-
roksen	(EK	9–13	mm).

  
 

Asennuslevy    1:5

Pintamateriaali

Lämpöputki kiinnitettynä
asennuslevyyn

Ontelolaatta

Kipsitäyte putken päälle >30 mm
EPS asennuslevy 55 mm
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Jakotukin kiinnitysteline edestä   1:20

Kattorakenne

Mitat lämmöneristeen
yläpinnasta

Kattorakenne

Mitat lämmöneristeen
yläpinnasta

Jakotukin kiinnitysteline sivulta   1:20

MuoviTech-lattialämmityksen rakentaminen ja vastuut

urakka
Urakat sovitaan tapauskohtaisesti. Tavallisesti MuoviTech-
lattialämmitysurakka sisältää asennuksen lisäksi:

•	 Suunnittelun	lämpöteknisine	laskelmineen	ja	putki-
tuskuvat
•	 Lattialämmityslaitteiston	ja	-putkiston	asennettuina
•	 Putkiston	tiiveystarkastuksen	paineilmalla
•	 Asennuksen	loppusäädön	ja	käyttöopastuksen

Jos asennuksen suorittaa joku muu, tulee sille suorittaa lop-
putarkastus. Lopputarkastuksen tekee MuoviTech-edustaja 
tai valtuutettu asentaja. Samassa yhteydessä täytetään myös 
takuun edellyttämä asennuspöytäkirja. Asennuspöytäkirjaan 
tulee liittää valokuvat jokaisesta putkipiiristä ja jakotukeista.

Rakennusurakka
Urakkaan sisältyvät myös asennusta valmistelevat raken-
nustyöt, kuten eristeiden, reunanauhojen ja betoniverkon 
asennus. Rakennusurakka sisältää myös jakotukille tulevan 
telineen rakennuksen tai jakokaappien rungon asennuksen. 

putkiurakka
Urakkaan sisältyvät putkien kytkentä lämmönjakohuoneessa 
sekä syöttöputkien asennus jakotukeille. Lisäksi putkiurak-
kaan kuuluu järjestelmän täyttö vedellä sekä säätö- ja ilma-
usyksikön asentaminen.

Sähköurakka
Sähköurakkaan sisältyy huonekohtaisten termostaattien 
johdotus ja kytkentä sekä säätöautomatiikan kytkeminen. 
Huonetermostaateista tulee informoida myös sähkösuunnit-
telijalle.

asiakkaan vastuut ennen lämpöputkiston asennusta
Asiakkaan tulee huolehtia ennen lämpöputkiston asennusta 
seuraavista asioista:

•	 Lämpöeristeiden,	raudoituskorokkeiden	ja	raudoitus-
verkon on oltava asennettu.
•	 Jos	jakotukin	muoviset	syöttöputket	on	tilattu	ja	
toimitettu etukäteen, tulee niiden olla asennettu raudoi-
tusverkon alle lämpöeristeessä olevaan uraan.
•	 Jos	reunanauha	sisältyy	toimitukseen	on	sen	oltava	
asennettu lämpöeristeiden yhteydessä
•	 Väliseinät	ja	ovet	on	merkittävä	pohjarakenteeseen	
piirtämällä
•	 Kantavat	seinät	on	rei’itettävä	mahdollisia	putkien	
läpivientejä varten
•	 Jakotukille	on	rakennettava	kiinnityskehikko	tai	toi-
mitukseen mahdollisesti sisältyvän jakokaapin rungon 
asennus on oltava tehty ohjeiden mukaisesti.
•	 Lattiakaivot,	joihin	tulee	yhdysputkia	kuivakaivoista,	
on oltava asennettuna riittävän syvälle.

Jakotukin väliaikainen kiinnitysteline 
Jos jakotukin kiinnitysseinäksi suunniteltua seinää ei ole 
rakennettu ennen asennusta, on jakotukille tehtävä tukeva 
teline. Telineeseen tarvitaan kaksi poikittaista 22x100 lautaa. 
Alemman laudan yläreunan tulee olla 525 mm lämpöeristees-
tä ja ylemmän 700 mm. Jos telineessä käytetään lautojen 
sijaan levyä, on sen yläreunan oltava 700 mm ja alareunan 
425 mm korkeudella lattian lämpöeristeestä.

Jakotukin tukirautojen kiinnitysruuvien korkeusero on 
175 mm.
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Lattialämmityksen rakennustekniset vaatimukset

Lämpöeristeet
Normaalit eristepaksuudet riittävät hyvin lattialämmitykselle. 
Maavaraisen laatan kanssa käytetään XPS-eristeitä, esim. 
Finnfoamia normaalien vaatimusten mukaisesti. Eristele-
vykerrokset tulee asetella limittäin, jolloin niiden väliin on 
helppo tehdä kourut mahdollisille syöttö-, käyttövesi- ja 
sähköputkille. Putkikourujen päälle kannattaa levittää raken-
nusmuovi, joka tekee kelluvasta pintalaatasta mahdollisim-
man tasapaksuisen ja estää valumakiinnikkeiden syntymisen 
valuvaiheessa.

Myös välipohjarakenteissa tulee käyttää ohutta eriste- ja 
rakennusmuovikerrosta erottamassa kelluvaa pintalaattaa 
betonivälipohjasta. Välipohjan lämpöeriste toimii myös ää-
nieristeenä.

Reunanauha ja liikuntasauma
Pintalaattaa valettaessa tavoitteena on mahdollisimman ehjä 
ja kaikista kiinteistä rakenteista irti oleva laatta. Tätä auttaa 
betonin ominaisuus kutistua kuivuessaan. Laatan reunoilla 
ja tarvittavissa kohdissa käytetään reunanauhaa, joka eristää 
valun valmiista rakenteista, ja joustaa tarvittaessa niin ettei 
laatta murru. Reunanauha katkaisee myös äänen kulkemista 
rakenteisiin etenkin kerrostaloissa.
 

Reunanauha asennetaan seinää vasten päällimmäisen 
eristelevyn puristukseen. Reunanauhan lipuke asetetaan 
eristelevyn päälle, jolloin betonin kosteus tai hienoaines 
eivät pääse valumaan eristeen ja seinän väliin. Lipuke myös 
hidastaa betonin kuivumista, mikä vahvistaa laattaa. Hidas 
kuivuminen myös pitää laatan suorempana, koska sillä on 
kuivuessaan taipumus nousta reunoista. Käyristymistä voi 
ehkäistä myös käyttämällä putkiston päällä erillisiä pintaverk-
koja esim. huoneiden kulmissa.

Jos pohjalaatan päälle on muurattu väliseiniä, kannattaa 
pintalaatta	tehdä	huonekohtaiseksi.	Oviaukkoihin	tehdään	
liikuntasaumat katkaisemalla betoniverkko ja tekemällä 
betoniin oven kohdalle pintahaava. Jos laatta kuivuessaan 
murtuu, se tapahtuu hallitusti.

Liikuntasaumojen yli kulkevien lämpöputkien päälle asete-
taan sauman kohdalle 300 mm matkalle suojaputket, jotka 
estävät suoraan putkiin kohdistuvan rasituksen.
Lopullisesti liikuntasaumojen tarpeellisuuden määrittää 
rakennesuunnittelija.

Lämpökatko kynnyksissä
Säilytystiloissa, autotalleissa ja vastaavissa sisälattia ja ulos 
ulottuva kynnys valetaan usein kiinni toisiinsa. Tällainen 
rakenne muodostaa tehokkaan kylmäsillan, joka saattaa jois-
sain tilanteissa jäädyttää lämmitysputken. Myös lämpövuo-
don vuoksi tällaiset kylmäsillat tulisi katkaista. Lämpökatkon 
voi tehdä helposti reunanauhalla, joka katkaisee kylmäsillan 
tehokkaasti.

Suojaputkien asennus syöttö-, sähkö- 
ja käyttövesiputkille
Lämpöputkien tulisi olla valettu tukevasti tasapaksuun ja 
ehjään betoniin, eivätkä ne saa nousta liian pintaan. Siksi 
kaikki yli 15 mm halkaisijaltaan olevat putkivedot tulisi tehdä 
lämpöeristeeseen kaiverrettuihin uriin. 

Jakotukin syöttöputken suojaputkia saa kolmella halkaisijalla 
28 mm, 35 mm ja 50 mm. Käyttöveden suojaputkien halkai-
sija	on	28	mm	ja	sähköputkien	yleensä	20–25	mm.

Ura-asennuksen lisäksi putkivedot suunnitellaan harkiten, 
jotta laatan alle ei jäisi koholla olevia risteyskohtia. Jos 
risteyksiä tulee, ne tulisi upottaa eristeeseen huolellisesti 
ja mielellään peittää rakennusmuovilla ennen betoniristikon 
asennusta, ettei laattaan syntyisi heikkoja kohtia. 

Reunanauha ja liikuntasauma    1:10

Muovilipuke

Reunanauha

Lämpökatko    1:10

Lämpökatko

Lämpöputki300 mmUlkoilma
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Putkien pintaannousut tehdään putkiohjauskaarilla, jotka 
estävät niitä taittumasta ja vapauttavat jännityksen. Syöttö-
putkien päät tulpataan tai teipataan kytkemiseen saakka, 
jotta niihin ei joudu rakennuspölyä tai betonia.

Levylattia-asennuksissa putkia kiinnitettäessä pitää huomioi-
da kiinnikkeiden naulapituus ja se että putki on riittävästi irti 
levyn alapinnasta.

Betoniverkon asennus
Betoniverkko pitää lattialaatan koossa ja yhtenäisenä, vaikka 
siihen tulisi halkeamia tai sen pohja pettäisi. Huolellisesti 
raudoitettu betonilaatta estää ulkoisten rasitusten välittymi-
sen lämpöputkiin ja pitää ne varmasti paikoillaan.

MuoviTech	suosittelee	4–6	mm	langasta	tehdyn	150	mm	
lankavälin levyverkon käyttöä lattialämmitysputkien kiinnityk-
seen. Hennot rullaverkot eivät ole tarpeeksi suoria lattialäm-
mityksen tarpeisiin. 

Verkkojen oikea asennus helpottaa myös lämmitysputkiston 
kiinnitystä. Siksi siihen tulisi kiinnittää huomiota. Esimer-
kiksi uloin lanka tulisi asentaa n. 50 mm ulkoseinästä, jotta 
lämmitysputki saadaan asennettua riittävän lähelle seinää. 
Myös verkkojen yhdistäminen tulisi tehdä niin, että lämmitys-
putkien suuntaiset langat menevät kohdakkain ja verkkojen 
reunat silmävälin verran toistensa päälle.

Seinään upotettavat Leveys (aukkomitta) Korkeus (aukkomitta) Syvyys

MJK-610 610 680 + säätöjalat 110

MJK-910 910 680 + säätöjalat 110

Pinta-asennus

MJK-610 P 610 700 + säätöjalat 140

MJK-910 P 910 700 + säätöjalat 140

MuoviTech-jakokaappien mitat ja tyypit

Seinien ja oviaukkojen merkitseminen
Oviaukot	väliseinät,	takat,	portaiden	kiinnityspisteet	ym.	koh-
teet, joihin ei tule lämpöputkitusta tulisi merkitä piirtämällä 
lämpöeristeeseen.

Jakokaapin runkoasennus
Jakotukki voidaan sijoittaa seinään upotettuun kaappiin. 
Kaapin runko asennetaan koolausten väliin tai väliaikaiseen 
telineeseen	(katso	ohje),	jos	väliseinät	rakennetaan	vasta	
myöhemmässä vaiheessa. 

Rungon ylätason tulee olla vähintään 680 mm valmiista 
lattiasta. Komeroon asennettavan jakokaapin rungon asen-
nuskorkeutta kasvatetaan kaapiston sokkelin verran, eli noin 
200 mm. Kaapin säätöjalat tukevoittavat asennusta huomat-
tavasti ja niillä voi säätää kaapin asennuskorkeutta tarpeen 
mukaan, kuitenkin enintään +200 mm.

Asennuskaapin kehys ja ovi säilytetään tallessa rakennusvai-
heen ajan ja asennetaan viimeistelyvaiheessa.

Pinta-asennuskaappi asennetaan jakotukin päälle sisustus-
vaiheessa. Sen syvyys on 140 mm.
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Lämpöputkiston asennus

MuoviTechin 5-kerroksinen MIDI lattialämmitysputkisto voidaan asentaa kaikissa olosuhteissa, mieluiten ei pakkasella.

MuoviTech RST-jakotukki
Jakotukki asennetaan paikoilleen ensimmäiseksi ennen 
lämpöputkien vetämistä. Putkiston toinen pää kiinnitetään 
jakotukkiin ennen asennuksen aloittamista. Putkistovedon 
jälkeen myös toinen pää liitetään heti paikoilleen jakotukkiin. 
Näin putkiin ei pääse likaa.

Asennuksen yhteydessä jakotukkiin merkitään huonejärjes-
tys näkyvästi ja pysyvästi. Samalla jakotukkiin kirjataan myös 
MuoviTechin lattialämmityssuunnitelmaan merkitty projekti-
numero.

MuoviTechin RST-jakotukki toimitetaan määrämittaisena 
ilman lohkojen välisiä liitoksia. Tämä minimoi vuotoriskit. 
Sulku- ja säätöventtiilien liitoksissa on käytetty EPDM-
kumitiivisteitä, mikä vähentää niiden vuotoriskiä ja nopeuttaa 
asennusta.

Jakotukin	saa	joko	¾”	(R20)	tai	1”	(R25)	päätysarjalla.	Myös	
linjaventtiilit ovat samankokoiset. Koko määräytyy jakotuk-
kipiirin kokonaisvirtaaman perusteella, joka sisältyy raken-
nuskohteen laskelmiin. Päätysarjat kiinnitetään jakotukkiin 
väliholkeilla.

Alempaan jakotukkiin liitetään piirikohtaiset sulkuventtiilit ja 
mahdolliset termostaatin toimilaitteet. Myös koko jakotukin 
sulkuventtiili on alemmassa jakotukissa.

Säätöventtiilit liitetään ylempään jakotukkiin, mikä mahdollis-
taa riittävän tilan helpommalle säätämiselle. Säätöventtiileis-
sä on erittäin laaja säätöalue, mikä takaa sopivan piirikohtai-
sen virtaaman kaikkiin kohteisiin. Ylemmässä jakotukissa on 
myös koko piirin linjasäätöventtiili, jonka avulla eri jakotukki-
piirien virtaamat tasapainotetaan laskelmien mukaisiksi.
Lämpöputkipiirien yhteet on varustettu lisävarusteet mahdol-
listavilla	¾”	(R20)	-vakiokierteillä.

Muoviputkiliittimet	tiivistetään	paikoilleen	O-renkailla,	minkä	
lisäksi putken päälle tulee liitoksen avaamisen ja uudelleen 
kiristämisen mahdollistava helmiliitin. Tukiholkissa oleva 
EPDM-rengas varmistaa vielä liitoksen tiiveyden.

Putket on katkaistava muoviputkileikkurilla, jotta katkaisu-
kohdasta tulee terävä ja jäystevapaa.

Jakotukit kiinnitetään yhteen kiinnitysraudoilla, jotka kiinni-
tetään jakokaapin rungossa oleviin kiskoihin. Jos jakokaap-
pia ei ole, jakotukki kiinnitetään seinään tai väliaikaiseen 
telineeseen. MuoviTech käyttää pystysuuntaisia kiskoja, mikä 
mahdollistaa jakotukin korkeussäädön. Tämä helpottaa asen-
nusta etenkin, jos käytetään jälkiasennettavaa pintakaappia. 
Kiinnitysruuvien väli on 315 mm.

Jakotukki on mahdollista koota oikea- tai vasenkätiseksi sen 
mukaan kummalta puolelta syöttöputket tulevat tukille.

Jakotukin
linjasäätöventtiili

Jakotukin
kätisyys vaihdettavissa

Piirin säätöventtiilit / virtausmittari

Jakotukin
sulkuventtiili

Termostaatin toimilaite
Piirin sulkuventtiilit

Tyhjennyshana

Täyttöhana

Meno

Paluu
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MuoviTech -jakotukkien (MJT) mitat ja suositellut jakokaapit (MJK)

Piirejä Päätysarjan pituus 
kulmaliittimillä 
(R25)

RST-rungon pituus, 
mm

Jakotukin koko-
naispituus pääty-
sarjalla (R25)

Suositeltu uppo-
kaappi

Suositeltu pinta-
asennuskaappi

2 193 203 396 610 610 P

3 193 253 446 610 610 P

4 193 303 496 610 610 P

5 193 353 546 610 610 P

6 193 403 596 610 610 P

7 193 453 646 910 910 P

8 193 503 696 910 910 P

9 193 553 746 910 910 P

10 193 603 796 910 910 P

11 193 653 846 910 910 P

12 193 703 896 910 910 P

putkiohjauskaari
Putkien pintaannostoissa käytetään putkiohjauskaaria. Niillä 
saadaan poistettua putken jännitys, putki jää vapaaksi ja 
asennustyön lopputulos on siisti.

putkitussuunnitelma
MuoviTech lattialämmitykseen sisältyy aina lattialämmitys-
suunnitelma ja siihen liittyvät laskelmat. Suunnitelmasta nä-
kyy jakotukkien paikat, koko ja piirijako, putkien asennusvälit 
ja putkipiirien pituudet.

Esimerkki lattialämmityssuunnitelmasta 
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putket ja putkitus
MuoviTech-lattialämmitysputket on happidiffuusiosuojattu. 
Ne estävät hapen imeytymisen veteen, jolloin se ei pääse 
aiheuttamaan korroosiota piirin teräsosiin, putkistoon, varaa-
jaan tai lämmityskattilaan. UV-suojaavalla polyeteenikerrok-
sella varustettu happidiffuusiosuoja on putken sisällä, jolloin 
sen vaurioitumisriski on minimaalinen.

MuoviTech-putket ovat erittäin taipuisia. Pienin sallittu taivu-
tushalkaisija on 10 x putken ulkohalkaisija, käytännössä n. 
15 cm. Jos putkia taivutetaan jyrkemmin, ne voivat taittua ja 
estää virtauksen. Jos jokin putkista pääsee taittumaan, on 
koko piiri vaihdettava, jotta putkiin ei jää sisäisiä vaurioita

MuoviTech-lattialämmitysputkistot suunnitellaan ja asenne-
taan spiraalimuotoon. Lämpimin vesi ohjataan sinne, missä 
tarve on suurin ja siitä muodostuu reuna-alue. Lämpöputkia 
ei tule puukiukaiden, takkojen tai leivinuunien alle, joten ne 
on merkittävä suunnitelmaan ja osoitettava putkiasentajalle.

WC-pöntöt tulisi kiinnittää varmuuden vuoksi liimamassalla, 
vaikka niiden alle ei yleensä lämpöputkia vedetä. Jos putket 
joudutaan vetämään väliseinien alta, tulee alitus mitoittaa 
tarkkaan, jotta alajuoksun kiinnitys ei vaurioittaisi putkia.

Kun putkia vedetään liikuntasauman tai kantavan seinän läpi, 
käytetään suojaputkea, joka vapauttaa lämpöputken rasituk-
selta rakenteiden eläessä.

Vaikka putket pyritään levittämään mahdollisimman leveälle 
alueelle, muodostuu jakotukin eteen helposti tiheä putkitus. 
Jos jakotukki sijaitsee sellaisessa paikassa, johon ei haluta 
liian lämmintä aluetta, voidaan osa menoputkista asentaa 
suojaputkeen, joka heikentää lämmön siirtymistä lattiaan.

Lämpöputken asennus
Putkitettavan tilan lämpötila ei saisi mielellään olla pakkasel-
la. Putket asennetaan suunnitelmassa määritetyllä tiheydellä 
ja niitä tulee yhteen piiriin aina parillinen määrä rinnakkain. 
Jos putkijako ei mene tasan, sitä tihennetään ainakin pesu-
huoneissa ja kulmatiloissa. Muissa tiloissa putkitusta voidaan 
harventaa esimerkiksi tekemällä kääntökeskiö avarammaksi. 
Putkiasennuksen helpottamiseksi piirit kannattaa hahmotella 
piirtämällä ne ensin lattiaan.

Aluksi putket pujotetaan ohjauskaaren läpi, joka vapauttaa 
putken jännityksen ja estää sen taittumisen. Suojaputkiin 
laittamisen jälkeen putket on helppo ryhmitellä ja vetää 
jakokaappiin.

Asennus aloitetaan liittämällä putki jakotukin menoliitti-
meen	(ylempi	jakotukki).	Sitten	kun	piiri	on	vedetty	valmiiksi	
kiinnitetään toinen pää välittömästi paluuliittimeen. Tällä 
tavoin putkeen ei pääse likaa ja se tulee varmasti oikeaan 
liittimeen. Kun putket on liitetty, varmistetaan vielä että jako-
tukkiin on selkeästi merkitty kaikki piirit ja kohteen suunni-
telmanumero.

Lattialämmitysputket kiinnitetään betoniverkkoon pääosin 
koneellisesti sidontalangalla. Verkossa tulee olla asiakkaan 
valmiiksi asentamat raudoituskorokkeet, jotka varmistavat 
että verkko pysyy suorassa, eivätkä kiinnikkeet painu eris-
teeseen. Levyrakenteisissa lattioissa putkiston asentamiseen 
käytetään muovisia naulakiinnikkeitä.

paineistus
Lattialämmitysputkiston tiiveys tarkistetaan paineilmalla 
ennen valua. Paineilman käyttö estää putkiston jäätymisen. 
Putket	pidetään	paineistettuina	2–3	bar	valun	aikana,	jolloin	
ne kestävät rasitusta paremmin. Jakotukki muovitetaan en-
nen valua, jotta se pysyy puhtaana rakennuksen ajan.

www.muovitech.com
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asennuspöytäkirja

Betonilaatan valaminen ja valun jälkihoito
MuoviTech suosittelee laatan valuun vähintään K-25 lujuus-
luokiteltua betonia.

Turvallisin tapa valaa lattialämmityslaatta on pumppuvalu. 
Jos pumppuvalu ei ole mahdollinen tulee kärrytiet raken-
taa erilleen putkituksesta. Muuten lattiavalu tehdään kuten 
tavallisesti.

Tärkeintä lattiavalun suhteen on, että laatasta saadaan 
mahdollisimman vahva ja suora. Tätä edesauttaa esimer-
kiksi laatan pitäminen kosteana vähintään kolme viikkoa, 

MuoviTech-lattialämmityksen takuu edellyttää asennuspöytäkirjan huolellista täyttämistä ja sen toimittamista 
MuoviTech Oy:lle tai sen edustajalle. Asennus-, asiakas- ja rakennuskohdetietojen lisäksi asennuspöytäkirjaan 
tulee kirjata tiedot mahdollisista muutoksista suunnitelmiin ja putkitusratkaisuihin sekä rakennussuosituspoik-
keukset. Jos asennuksen suorittaa joku muu kuin MuoviTechin valtuuttama asentaja, tulee piirit valokuvata ja 
kuvat liittää asennuspöytäkirjaan.

www.muovitech.com

esimerkiksi kastelemalla se valua seuraavana päivänä ja 
peittämällä tiiviisti muovilla. Muovipeite estää myös laatan 
pinnan liian nopeaa kuivumista, joka voi aiheuttaa pin-
nan kohoamista etenkin kulmissa. Tätä voi estää myös 
asentamalla	pienemmän	(1–1,5	m)	betoniverkkoneliön	
lämpöputkien päälle.

Laatan läpikuivumista voi edistää käyttämällä lattia-
lämmitystä 20°C lämmöllä aikaisintaan kolme viikkoa 
valusta. Laatta on pidettävä peitettynä myös lämmityksen 
ajan.
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putkiston täyttö ja ilmaus

Lämmityksen aloitus
Lämmityksen alussa sopiva vedenlämpö on korkeintaan 
20°C, jotta betonilaatta saa kuivua ja lämmetä rauhassa. Vii-
kon	kuluttua	lämpöä	voidaan	alkaa	nostaa	1–2°C	päivässä,	
kunnes lämpö on 25°C.

Täytön ohessa tehtävä ilmaus on järjestelmän luotettavan toiminnan kannalta erittäin tärkeä toimenpide. 
Ilmaus koskee jakotukin lisäksi syöttöputkia ja lämmönlähdettä.
 Talviasennuksessa täyttö voidaan tehdä vasta kun rakenteiden peruslämpö on saatu niin korkeaksi ettei 
vesi pääse jäätymään putkistossa. Jos tämä ei ole mahdollista voidaan putkistossa käyttää myös pakkasnestettä, 
30 % etyyliglykolia/70 % vettä. Pakkasnesteen lämmönluovutuskyky on n. 5 % huonompi kuin pelkällä vedellä.

Täyttö ja ilmaus:

Aluksi täytetään paluupuolen syöttöputki, sen jälkeen veden 
kiertosuunnan mukaisesti syöttöputki ja sitten piiri kerrallaan 
seuraavasti:

1.Sulje jakotukista kaikki sulkuventtiilit paitsi paluu-
puolen sulku syöttöputkeen. Piirien säätöventtiilit voi 
jättää auki.
2. Liitä muoviletku paluupuolen jakotukin ilmausyhtee-
seen	(R20),	laita	letkun	toinen	pää	viemäriin.
3. Syötä vettä putkeen kunnes kuplia ei enää tule.
4. Sulje paluupuolen pääventtiili. Syöttöputki on nyt 
valmis.
5. Avaa menopuolen jakotukilta sulku, linjasäätöventtiili 
ja	ensimmäisen	piirin	sulkuventtiili	(harmaa	nuppi).	

Syötä vettä kunnes kuplia ei enää tule, niin ensim-
mäinen piiri on ilmattu. Sulje ensimmäisen piirin 
venttiili.
6. Avaa seuraavan piirin sulkuventtiili ja toista edelli-
nen. Tee ilmaus kaikille piireille samalla tavoin.
7. Juoksuta piirien ilmauksen jälkeen vettä putkiston 
läpi jakotukin kaikkien piirien venttiilit auki.
8. Sulje ilmausyhde, avaa paluupuolen sulkuventtiili 
ja	nosta	järjestelmän	esipaine	n.	0,4	bar	+	0,2	bar/
lisäasuinkerros.
9. Käynnistä kiertovesipumppu.

Viemäri
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Säätöautomatiikka

Säätöautomatiikka ohjaa lattialämmitysputkiin oikean lämpöistä vettä ulkoilman lämpötilan perusteella. Ulkoläm-
mön laskiessa automatiikka avaa sekoitusventtiiliä ja päästää putkistoon lämpimämpää vettä. Säätöautomatiikka 
sisältyy urakan lisätöinä tehtävään putkityöhön eikä se ole vakiotoimitettava MuoviTech-tarvike.

Koska säätöautomatiikalla on keskeinen rooli lämmitysjärjes-
telmän toiminnassa sen tulisi olla ominaisuuksiltaan lattia-
lämmitykselle sopiva. Etenkin menoveden säätökäyrän on 
oltava riittävän loiva, jotta tarkka säätö on mahdollinen.

Säätöautomatiikkaa voidaan valvoa asentamalla jakotukin 
yhteyteen meno- ja paluuputkille tarkat lämpömittarit. Meno-
veden lämpötilat saattavat vaihdella paljon, mutta omakotita-
loille voidaan antaa karkeat keskiarvot:

Termostaatit ja toimilaitteet kytketään 230 V jännitteeseen 
ja sähkönkulutus toimilaitetta kohti on 2 W. Yksi termostaatti 
ohjaa enintään viittä toimilaitetta.

Termostaatin ja toimilaitteen kytkennän saa tehdä vain val-
tuutettu	sähköasentaja.	Oheinen	kytkentäohje	on	toimitetta-
va sähkösuunnittelijalle ja samalla selvitettävä minne termos-
taatit asennetaan ja missä niiden piirin jakotukki sijaitsee.

MuoviTech-toimilaitteen kytkentäjohdon pituus on 90 cm. 
Kytkentäkotelo tulisi asentaa jakotukkikaappiin tai sen puut-

tuessa lähelle jakotukkia. Jännitteensyöttöön riittää MMJ 
3x1,5 N

Huonetermostaatti asennetaan sisäseinälle sopivalle kor-
keudelle sellaiseen paikkaan, jossa esimerkiksi auringon tai 
takan häiriölämpö ei pääse vaikuttamaan sen toimintaan.

Kaksiosaisessa huonetermostaatissa on pohjalevy, joka sopii 
kojerasian kanneksi, sekä sen päälle asennettava termos-
taattiosa. Sähköjohdotus vedetään jakorasialta kojerasiaan ja 
kytketään pohjalevyn riviliittimeen. Pohjalevy aukeaa paina-
malla ruuvitaltan kärjellä.

Huonekohtaiset termostaatit ja toimilaitteet

Jos tilan lämpötila nousee yli asetetun, huonekohtainen termostaatti pyrkii säätämään tilan lämpötilaa rajoittamalla 
jakotukin toimilaitteen avulla veden kiertoa lämmityspiirissä. Termostaateilla voidaan myös muuttaa tilojen lämpöti-
loja muista lämmityspiireistä riippumatta.

ulkolämpötila Menoveden lämpötila

10°C 25°C

+/-0° 28°C

-10°C 31°C

-20°C 34°C

Tutustu säätöautomatiikan toimintaan ja kysy tarvittaessa 
neuvoa MuoviTech-asiantuntijoilta. Autamme mielellämme.

1234 

OHJAUSJÄRJESTELMÄN 
JÄNNITTEEN SYÖTTÖ

MUOVITECH TERMOSTAATIN 
POHJALEVY

L
N

T 10 A MMJ 2X1.5N

SU

SU KYTKEE

MUOVITECH 
TOIMILAITE
JAKOTUKIN 
VENTTIILIIN

SU ASENTAA
JA KYTKEE

SU  KYTKEE JA JOHDOTTAA
MMJ 3X1.5N

ASENNUSKOTELO (SU)

90 CM

(ASENNUSTARVIKE IP 34)

HUOM!
POHJALEVYN TAKAPUOLI
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LN

Valve

AC85~250V   50/60HzWater heating

NC

NC

N

L

MuoviTech Breath -huonetermostaattiMuoviTech Alren HTRTB-210.100 -huonetermostaatti 

Termostaattia asennettaessa on huolehdittava, että pohjalevy 
kiinnitetään oikein päin. Termostaattiosa asennetaan pohjale-
vyn päälle varovasti liiallista voimaa välttäen. Takuu ei korvaa 
asennusvirheistä johtuvia vaurioita.

Myös toimilaite on kaksiosainen. Siinä on muovinen kytken-
tärengas, joka kierretään käsin kyseisen piirin sulkuventtii-
lin käsisäätönupin tilalle. Toimilaite painetaan sitten kiinni 
kytkentärenkaaseen siten, että kaapeli osoittaa taaksepäin. 
Toimilaitteen saa irrotettua painamalla lukituspainike sisään 
ja nostamalla toimilaitetta ylöspäin. Vääntämistä ja voiman-
käyttöä tulisi välttää.

Toimilaitteen päällä oleva nuppi kertoo sen tilan. Jos toimi-
laite on aktiivinen ja piiri on avoinna, näkyy nupissa sininen 
rengas. Kiinni-asennossa toimilaite on jännitteetön ja nuppi 
kokonaan sisällä jolloin siitä näkyy vain valkoinen reuna.

Kun termostaatti aktivoi toimilaitteen, eli lämpötilaa nostetaan, 
avautuu venttiili ja toimilaitteen nuppi nousee ylös. Tällöin 
lämmityspiirissä on virtaus. Toimilaite myös lämpenee käy-
tössä, mikä on aivan normaalia. Tutustu toimilaitteen mukana 
tulevaan toimintaselosteeseen ja toimita käytöstä poistetut 
termostaatit ja toimilaitteet myyjälle.

Lattialämpösuunnitelman mukaiset termostaatit ja toimilaitteet 
kuuluvat MuoviTech -toimitukseen. Sähkötyöt ja muut tarvik-
keet sisältyvät urakan ulkopuolisiin sähkötöihin. 

230 V~

1
2

4
4

LN

max. 15W

Huonetermostaattien asennusohjeet

1. Katkaise virta
2. Avaa termostaatin kansi 

irrottamalla säätöpyörä 
ja nostamalla kansi irti 
ylemmästä kiinnitysklip-
sistä	(kuva	1)

3. Kytke johdot takalevyyn 
kytkentäkaavion mukai-
sesti	(SU)

4. Kiinnitä takalevy 
seinään tai kojerasian 
kanneksi ruuveilla. 
Varmista, että ilma-
aukot jäävät vapaiksi, 
jotta termostaatti toimii 
oikein.

5. Säädä minimi- ja maksi-
milämpötila	(kuva	2)

6. Sulje termostaatti pai-
namalla kansi paikoil-
leen

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 2.

1.	Katkaise	virta	(kuva	1)
2. Irrota termostaatin 

etupaneeli	(kuva	2)
3. Kytke johdot takale-

vyyn kytkentäkaavion 
mukaisesti	(SU)	(kuva	
3)

4. Kiinnitä levy seinään 
tai kojerasian kanneksi 
ruuveilla.	(kuva	4)

5. Sulje termostaatti pai-
namalla kansi paikoil-
leen	(kuva	5)

Kuva 4. Kuva 5.

Kuva 1.
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Jakotukkipiirien säätäminen

Säätö suoritetaan vasta rakennusprojektin loppuvaiheessa, 
kun lattialämmitysjärjestelmä on ilmattu ja se on ollut hetken 
käytössä vapaalla vedenkierrolla ilmakuplien poistamisek-

Jakotukkipiirejä kuristamalla jokaiseen piiriin saadaan suunnitelman mukainen virtaus litroina tunnissa. Säätöarvot 
löytyvät suoraan MuoviTechin lattialämmityssuunnitelmasta. Piirin painehäviö riippuu sen pituudesta ja virtaus-
määrästä. Piirejä, jotka ovat muita lyhyempiä tai joissa virtaus on vähäisempi tulee kuristaa halutun lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

si. Säätö sisältyy lattialämmitysurakkaan ja sen tekee 
valtuutettu asentaja. Sovi MuoviTech-edustajan kanssa 
sinulle sopiva säätöaika ja -asentaja.
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Jakotukkien tasapainotus
Jakotukin pääventtiili on menopuolen linjasäätöventtiili. Sitä 
käytetään jakotukkipiirien paine-erohäviön tasaamiseen, eli 
piirien tasapainottamiseen. MuoviTech käyttää linjasäätö-
venttiileinä TA:n TBV-C venttiileitä, joissa on virtauksensäätö, 
maksimirajoitus sekä paine-eron ja virtauksen mittaus sekä 
sulku.

MuoviTechin suunnitelmassa olevasta virtauspiirilaskelmasta 
löytyy jakotukkien esisäätöarvot, joiden avulla kunkin tukin 
maksimiaukioloarvo säädetään laskelman mukaiseksi.

Ta:n linjasäätöventtiilin säätöasettelu
TBV-C toimitetaan punaisella suojahatulla varustettuna. 
Suojahattua käytetään venttiilin sulkemiseen.

TBV-C on toimitettaessa täysin auki -asennossa, joten se 
pitää säätää ennen käyttöönottoa. Jos venttiiliin halutaan 
esimerkiksi asentoa 5 vastaava paine-ero, säädetään venttiili 
näin:

1.	Laita	esisäätötyökalu	(TA	nro	52	133-100)	venttii-
liin
2. Käännä esisäätötyökalua siten, että asento 5 tulee 
rungon osoittimen kohdalle.
3. Poista esisäätötyökalu. Venttiilin esisäätö on valmis.

Eri venttiilikokojen kutakin esisäätöarvoa ja painehäviötä 
vastaava virtaama selviää asianomaisesta käyrästöstä.

*)

TBV-C
DN20

Kvs 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,3 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 3 3,2 3,4

Asetusarvo 1 2 3 4 5 6 7 7,3 7,5 7,8 8 8,3 8,5 9 9,5 10

TBV-C
DN25

Kvs 0,8 1 1,3 1,7 2,1 2,7 3,5 3,7 4 4,2 4,4 4,7 5,1 5,4 5,6 6 6,4 6,8 7,2

Asetusarvo 1 2 3 4 5 6 7 7,3 7,5 7,8 8 8,3 8,5 8,8 9 9,3 9,5 9,8 10

Linjasäätöventtiilien esisäätöarvojen muunnostaulukko

www.muovitech.com

Lämmityspiirikohtainen säätö

Lämmityspiirikohtaisella säädöllä eri huoneet saadaan 
keskenään lämpötasapainoon. MuoviTech-suunnitelmaan 
sisältyy virtauspiirilaskelma, josta löydät jokaiselle lämmitys-
piirille	lasketun	vesivirran	(l/min).	Lämpötasapainon	saavut-
tamiseksi on jakotukin eri piirit tasapainotettava keskenään. 
Laskelman	sarake	(ES)	ilmoittaa	kunkin	piirin	säätöarvon.

Ylemmässä jakotukissa olevat piirikohtaiset säätöventtiilit 
asetetaan laskelman säätöarvoon kiertämällä niitä auki tai 

kiinni. Myötäpäivään kiertämällä venttiili menee kiinni, ja 
vastapäivään auki. Kun venttiilin säätöarvo nousee, kasvaa 
venttiilin virtaama.

Säätötöiden jälkeen kunkin jakotukin jokaisessa piirissä on 
suunnitelman mukainen vesivirtamäärä.
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Tarkastustoimenpiteet

Lattialämmitysjärjestelmä toimii luotettavasti ilman erityisiä huoltotoimenpiteitä. Järjestelmän mittareiden 
tarkkailu ja muutama vuosittainen säätötoimenpide riittävät tavallisesti hyvin.

Kesän alussa virtauksen voi sulkea muista jakotukin piireis-
tä paitsi kosteista tiloista. Samalla kiertovesipumpun tehoa 
kannattaa laskea muutamalla pykälällä.

Syksyllä, kun lämmitys käännetään taas päälle, kannattaa 
järjestelmän esipaine tarkastaa painemittarista. Normaali 
paine	on	0,4	bar	(40	kPA)	+	0,2	bar/lämmitettävä	asuinlisä-
kerros.

Jos lattialämmitysjärjestelmässä esiintyy ongelmia, ottakaa yhteyttä järjestelmän toimittaneeseen 
MuoviTech-edustajaan. Useimmiten pystymme selvittämään ongelman jo puhelimessa.

Mahdolliset toimintahäiriöt

Koska lattialämmitys itsessään on toimintavarma ja yk-
sinkertainen kokonaisuus, jossa on harvoja vikaantuvia 
komponentteja, on häiriön syy usein jossain järjestelmän 
ulkopuolisessa osassa. MuoviTech-asiantuntijoilla on kuiten-
kin laaja kokemus kokonaisjärjestelmistä, joten he osaavat 
auttaa ongelman paikantamisessa.

Jos lattialämmitysteho on liian alhainen: 
•	 Jos	verkoston	esipaine	on	alhainen	tai	putkiin	on	

päässyt ilmaa, on jossain vuoto. Todennäköisesti vika 
löytyy automaattisesta ilmanpoistimesta, joka toimii 
virheellisesti.

•	 Kiertovesipumppu	on	saattanut	jäädä	matalalle	
pyörimisnopeudelle, jolloin piirissä ei ole suunniteltua 
virtausta. Etenkin pitkissä piireissä vesi ehtii jäähtyä.

•	 Menovesi	voi	olla	liian	kylmää,	jos	säätöautomatiikka	
ei toimi halutulla tavalla.

•	 Huonetermostaatin	kytkentä	voi	olla	virheellinen	tai	se	
on rikkoutunut.

Jos vesi on liian kuumaa:
•	 Menoveden	lämpötila	voi	olla	liian	korkea.	Säätöauto-

matiikan asetukset ovat väärät.

Samalla avataan keväällä suljetut piirit sekä sellaiset 
piirit, joissa on jäätymismahdollisuus, kuten autotalli. 
Kiertovesipumppu säädetään tehokkaammalle, talveksi 
tehokkaimmalle, pyörimisnopeudelle. Ilman kylmetessä 
tarkistetaan, että lämmönsäätöautomatiikan arvot ovat 
oikein ja että se seuraa ulkolämpötilan muutoksia.
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www.muovitech.com

ab Muovitech Finland oy
Metallitie	2–4,	23100	Mynämäki

p. 020 7280 580  f. 020 7280 581
info@muovitech.com


