
ROTH LATTIALÄMMITYS

TÄRKEÄÄ TIETOA LATTIALÄMMITYKSESTÄ
Tämän kiinteistön lämmitykseen on valittu vesikiertoinen lattialämmitys Roth Finland Oy:ltä. 
Vesikiertoinen lattialämmitys on monen mielestä paras lämmitysmuoto mukavuuden ja energia-
kulutuksen kannalta. On tärkeää, että järjestelmää käytetään oikein, jotta järjestelmästä saadaan 
toivottu hyöty, sekä energiansäästön että mukavuuden suhteen. Lue siis tämä lyhyt opastus  
vesikiertoisen lattialämmityksen maailmaan.

LATTIALÄMMITYKSEN PERUSTEET
PE-muovista valmistetut lattialämmitysputket on valettu betonilattiaan tai  
asennettu esim. lämmönluovutuslevyihin puurakenteisessa pohjassa.  
Putkissa kiertää lämmitetty vesi, jonka lämpö siirtyy lattiaan. Tämän ansiosta  
lattia toimii kuin suuri “lämpöpatteri”. Lämmityskaudella useimmiten riittää, 
että lattiapinnan lämpötila on muutaman asteen korkeampi kuin huonelämpö-
tila, koska lämmönluovutuspinta on niin suuri (verrattuna perinteisiin  
pattereihin). Lattia mielletään hieman lämpimäksi kun ulkona on  
todella kylmä, mutta normaalisti lattian lämpötila ei koskaan ylitä 25-27°C. 
Lattiassa kiertävän veden lämpötilaa säädetään ulkoilmaa mittaavalla  
automatiikalla, joka kuuluu lämmönlähteeseen. 
Kiertoveden lämpötila on ratkaiseva tekijä energiankulutuksen kannalta.  
Veden matala lämpötila pienentää lämmityskustannuksia. 

HUONETERMOSTAATTI
Useimmissa huoneissa on termostaatti, joka katkaisee lämmönsiirron kun 
asetettu huonelämpötila ylittyy, esim. auringonpaisteen, ihmislämmön  
tai tulisijan takia.
Termostaatin valon palaessa kyseisen tilan lämmitys on päällä. Termo-
staatin ollessa pois päältä lattialämpötila laskee hitaasti ja vastaavasti 
nousee hitaasti, kun termostaatti kytkeytyy jälleen päälle. Ihanteellisinta on 
löytää ihanneasetukset ja yrittää välttää asetusten muuttamista, niin vältyt 
huonelämpötilojen vaihteluilta.
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 Golvvärme

20x2 X-PERT S

Installationsavstånd 150/300 mm. 
Golvvärmefördelarens placering 
kontrolleras på byggplatsen.

Ir infraröd 
golvgivare

Injustering av slingornas flöde:

- Kontrollera att injusteringsventilen (nedre stocken)
är fullt öppen.
- Från detta läge stängs ventilen det antal varv som
injusteringsvärdet på ritningen anger.
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JAKOTUKKI
Lattialämmitysputket liitetään jakotukkiin. Jakotukki on kytketty lämmön-
lähteen meno- ja paluupuolelle, ja sen tehtävänä on jakaa kiertävä vesi  
oikeassa mittasu hteessa lattialämmityspiireihin. Lasketut arvot säädetään 
säätöventtiilin avulla jokaiselle piirille. Mikäli jakotukissa on virtausmittari 
menopuolella (ylempi jakotukki) on ajankohtainen virtaama luettavissa  
asennuksen yhteydessä. Virtaamat tulee aina asettaa ammattilaisen toimesta. 
Jakotukin paluupuolella olevia toimilaitteita ohjataan huonetermostaattien 
avulla, ja termostaatit sulkevat piirin tarvittaessa. Termostaatit ja toimilaitteet 
ovat kytketty kytkentälaatikkoon (ei koske 230V-ohjausjärjestelmää).  
Kytkentälaatikossa on lasisulake, joka laukeaa jos järjestelmään tulee sähkövika. 
Siinä tapauksessa huonesäätö pysähtyy kokonaan ja kaikki piirit sulkeutuvat.

HUONELÄMPÖTILAN OHJAUS JA SÄÄTÖ 
Kiertävä vesi säätelee huoneen lämpötilaa. Lämmönlähteen ohjauskäyrä on 
siksi oltava oikein säädetty. Ongelmatilanteissa ohjauskäyrä voidaan tarkistaa 
asettamalla kaikki huonetermostaatit korkeimmalle, jolloin “lämpö päällä”- 
valo palaa. Odota seuraavaan päivään kunnes mittaat huonelämpötilat. Mikäli 
lämpötila on liian suuri tai liian pieni on lämmönlähteen ohjauskäyrää säädet-
tävä (katso lämmönlähteen huolto-ohjeet). Yksittäisten huoneiden ylilämpöä 
voidaan säätää huonetermostaatilla. Liian matalaa huonelämpötilaa ei voida 
nostaa pelkästään termostaattia säätämällä. Joidenkin huoneiden matala 
lämpötila voi vaatia jakotukin säätöarvojen jälkisäädön. Tarkista ensin, että 
huonetermostaatti on varmasti kytketty päälle ja ota vasta sitten yhteyttä 
asentajaan.

TOIMILAITE
Toimilaitteen asema näkyy toimintaindikaattorista. Värillisen indikaattorin 
ollessa näkyvissä on venttiili auki.

TARKISTUS JA KUNNOSSAPITO
Normaalisti Roth lattialämmitysjärjestelmä ei vaadi kunnossapitoa. Järjes-
telmän käyttöpaine on kuitenkin tarkistettava säännöllisesti lämmönlähteen 
painemittarista. Mikäli paine laskee alle normaalipaineen, on lisättävä vettä 
(katso lämmönlähteen huolto-ohjeita). Lisäyksen jälkeen voi piirien ilmaus olla 
tarpeen. Tarkista säännöllisesti, että lattialämmityksen jakotukki ja sen  
ympäristö on kuiva ja muilta osin kunnossa.
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1 =   5 °C
2 = 10 °C
3 = 15 °C
4 = 20 °C
5 = 25 °C
6 = 30 °C


