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1 Yleistä

Lattialämmityksen suunnittelu on perinteisesti jätetty lähes kokonaan LVI-urakoitsijan ja lattia-
lämmitystoimittajan vastuulle. Itse asennuskuvat ja tarkat mitoitustiedot onkin järkevää jättää 
toimittajan tehtäväksi (palvelu sisältyy usein toimitukseen). Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi  
on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että LVI-suunnittelija määrittelee riittävän tarkat reunaehdot  
järjestelmälle ja tarkastaa yhteensopivuuden yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa. Näin  
voidaan taata, että lattialämmitystoimittajan suunnitelmat ovat vaatimusten mukaiset ja lattia-
lämmitystarjoukset vertailukelpoisia.

Tämän ohjeen tarkoitus on helpottaa LVI-suunnittelijan työtä ja selventää toteutusta kaikille osa-
puolille. Näin saavutetaan sekä laadukas että kustannustehokas lopputulos. Oppaasta löydät 
perustietoa lattialämmityksestä sekä esimerkkejä hyväksi todetuista suunnitteluketjuista.

Työselityksen lattialämmityksen asentamiseen löydät verkkosivuiltamme osoitteessa  
www.roth-finland.fi. 

Palvelut suunnittelijoille

Meiltä saat maksuttoman alustavan suunnittelun, räätälöidyt työselitykset sekä laajan 
BIM-kirjaston suunnittelun tueksi. Lisäksi tarjoamme asiantuntevaa teknistä tukea ja 
kustannustehokkaan suunnittelupalvelun. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos jokin asia
askarruttaa tai toivoisitte, että pidämme teille koulutuksen.

Yhteystiedot:
suunnittelu@roth-finland.fi
019 440 330

Kalle Määttä
Suunnittelijayhteistyö
044 7766 800
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2 Suunnitteluketju

Alla on esitetty kaksi vaihtoehtoista suunnitteluketjua:

2.1 LVI-suunnittelija tekee alustavan suunnittelun

Toimenpide: Selitys:

1. Tarkasta lattiarakenne ja mahdolliset 
liikuntasaumojen paikat.

Väh. 30 mm EPS-eriste tai vastaava myös välipohjissa, 
lisätiedot s. 7.

2. Määrittele asennustapa. Määrittyy yleensä lattiarakenteen mukaan. Takkerikiin-
nitys yleensä hyvä vaihtoehto betonirakenteissa, ks. 
lisätiedot s. 7.

3. Määrittele putkikoko. Määräytyy asennustavan ja lattiarakenteen mukaan. 
Asunnot, toimistot, julkiset rakennukset yms. yleensä 
16 mm, hallit yms. 20 mm. Lisätiedot s. 7.

4. Määrittele ohjausjärjestelmä. 24V/230V/langaton -> yhteistyö sähkö-/automaatio-
suunnittelijan kanssa, jos tarpeen. (Tarkista yhteen-
sopivuus automaation kanssa.) Lisätiedot s. 11.

5. Määrittele jakotukkien paikat (ja 
tarvittavat jakotukkikaapit).

Keskeinen paikka, piirien meno-/paluuputket (siirtoput-
ket) mahdollisimman lyhyet. Huomioi myös liikuntasau-
mat ja mahdolliset jakotukkikaapit. Lisätiedot s. 15.

6. Määrittele raja-arvot jakotukin 
painehäviölle.

(Maks. 20 KPa on hyvä lähtökohta, todelliset painehäviöt 
yleensä pienemmät).

7. Määrittele ΔT ja menoveden lämpötila. Asuinrakennukset 5K, hallit ja vastaavat jopa 10K. 
Menovesi yleensä 30–40°C (pyynnöstä voimme laskea 
menoveden lämpötilan tehontarpeiden ja lattiarakenteen 
perusteella). Lisätiedot s. 9.

8. Laske/arvioi tilakohtaiset tehontarpeet 
ja merkitse ne lämpökuviin.

Maks. lämmitysteho yleensä 64 W/m2 (asunnot, toimistot, 
julkiset rakennukset yms. pinnoitetut lattiat).
Halleissa yms. voi olla myös korkeampi. Lisätiedot s. 8.

9. Laske virtaama ja mitoita pumppu, 
syöttöputket yms. sen mukaan.

ΔT ja tukkikohtaisen tehon mukaan. Huom. mahdollisen 
glykoolipiirin eri lämpöarvot.

10. Merkitse työselityksiin järjestelmän perusvaa-
timuksia (paineluokka, urakkarajat yms.).

Roth mallityöselostukset löytyvät verkkosivuilta.

11. Urakoitsija tilaa LL-suunnittelun ja toimittaa 
kuvat tarkasteluun.

12. Tarkasta LL-suunnitelmat, virtauslaskelmat ja 
päivitä lämpökuviin linjasäätöventtiilien KV-arvot 
todellisten painehäviöiden mukaan.

13. Liitä lämpökuviin lattialämmityskuvat, 
laskelmat, luettelo käytetyistä tarvikkeista 
ja toimita ne rakennustarkastukseen.
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2.2 Roth Finland tekee alustavan suunnittelun

Toimenpide: Selitys:

1. Laske/arvioi tilakohtaiset tehontarpeet ja 
merkitse ne lämpökuviin.

2. Määrittele jakotukkien paikat. Voimme myös ehdottaa jakotukkien paikkoja.

3. Tilaa maksuton alustava suunnitelma s-postilla 
osoitteesta suunnittelu@roth-finland.fi. 
Laita otsikoksi ”Alustava suunnitelma 
lämpösuunnittelua varten”. 

Laita liitteeksi seuraavat: 
- lämpökuvat  
- rakenneleikkaukset (lattiat) 
- mahdolliset liikuntasaumatiedot

4. Roth Finland toimittaa seuraavat tiedot:
- Jakotukkikohtaiset virtaamat
- Asennustapa
- Putkikoko ja asennusväli
- ΔT
- (Jakotukkien paikat) ja piirijako
- Jakotukkikaappien koko ja tyyppi
- Ehdotus termostaattien sijoittelulle
- Ehdotus ohjausjärjestelmästä
- Raja-arvot painehäviöille
- Materiaaliluettelo

5. Tarkasta alustava suunnitelma ja mitoita 
pumppu, syöttöputket yms. sen mukaan.

6. Urakoitsija tilaa LL-suunnittelun ja toimittaa 
kuvat tarkasteluun.

7. Tarkasta LL-suunnitelmat, virtauslaskelmat 
ja päivitä lämpökuviin linjasäätöventtiilien 
KV-arvot todellisten painehäviöiden mukaan.

8. Liitä lämpökuviin lattialämmityskuvat, 
laskelmat, luettelo käytetyistä tarvikkeista 
ja toimita ne rakennustarkastukseen.
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3 Suunnitteluperusteet

3.1 Lattiarakenne, asennustapa ja putkikoko
Vesikiertoinen lattialämmitys on toteutettavissa lähes kaikkiin uusiin ja olemassa oleviin 
rakenteisiin. Lattiarakenne ja asennustapa vaikuttavat huomattavasti järjestelmän ominaisuuksiin 
ja toimivuuteen. Tärkein tekijä on riittävä eriste – myös välipohjissa tulee olla vähintään 30 mm 
EPS-eriste tai vastaava estämässä lämmön siirtymistä alla oleviin tiloihin. Rakenteen lämmön-
varauskyky vaikuttaa järjestelmän reaktioaikaan – kevyemmällä rakenteella saavutetaan energia- 
tehokkaampi ja nopeammin reagoiva järjestelmä. Nyrkkisääntönä tulisi kuitenkin olla 30 mm valua 
putken yläpinnan päällä. Tarkat rakennekuvat ovat ladattavissa osoitteesta www.roth-finland.fi. 

Roth saneerausratkaisut

Rak. korkeus
14/24 mm

Rak. korkeus
17 mm

Roth Compact®Roth ClimaComfort®
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Rakennetyyppi Putken asennustavat Putkikoko

Valu, raudoitettu tai
raudoittamaton 
50–80 mm 

- Takkerikiinnitys (ontelolaatan päällä Roth Tacker® 
   -äänieristylevy, EPS-eristeissä Roth Flipfix® -levy, kovissa      
   muovieristeissä suoraan eristeeseen) 
- Nappulalevy
- Asennuslistat

16 mm
20 mm

Valu, raudoitettu 
> 80 mm

- Takkerikiinnitys (ontelolaatan päällä Roth Tacker® 
   -äänieristyslevy, EPS-eristeissä Roth Flipfix® -levy, kovissa     
   muovieristeissä suoraan eristeeseen)
- Sidelankakiinnitys

16 mm 
20 mm

Valu, raudoittamaton
 < 50 mm 

- Roth Compact® -järjestelmä
- Roth ClimaComfort® -järjestelmä
- Takkerikiinnitys (150 tai 200 mm asennusvälillä)
- Nappulalevy (150 tai 200 mm asennusvälillä)
- Asennuslistat (150 tai 200 mm asennusvälillä)
- Roth Universal asennuslevy EPS

10,5 mm
16 mm

Puurakenne lankkulattia
Harvalaudoitus lämmönluovutuslevyillä
Itsekantava lämmönluovutuslevy

16 mm
20 mm

Puurakenne valulla,
laatoituksella tai alle 
14 mm päällyslattialla

Itsekantava lämmönluovutuslevy 
Harvalaudoitus lämmönluovutuslevyillä 
Uritettu lastulevy lämmönluovutuslevyllä
(+ rakennesuunnitelman mukainen lattialevy)

16 mm
20 mm

Puurakenne, parketti, 
laminaatti tai vastaava kova 
pintamateriaali väh. 14 mm 
parketti, laminaatti

Uritettu lastulevy lämmönluovutuslevyllä 16 mm

Saneeraus kuivat tilat, joissa 
kelluva lattiapäällyste

Roth Compact® -järjestelmä
10,5 mm
16 mm

Saneeraus märkätilat, 
laattalattiat

Roth ClimaComfort® -järjestelmä 10,5 mm
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3.3 Mitoitus 

3.3.1 Lämmitysteho
Lämmitystehon rajoittava tekijä on yleensä lattialämpötilan (lattiapinnoitteen valmistajan 
ilmoittama) suurin sallittu lämpötila. Suurin sallittu lämpötila yleisimmissä lattiapinnoitteissa 
on yleisesti 27 °C tai 28 °C. Tämä tarkoittaa, että huonelämpötilalla 21 °C suurin saatava teho 
lattialämmityksestä on n. 66 tai 77 W/m2. Jos tilan tehontarve ylittää tämän arvon, on 
järjestelmää täydennettävä toisella lämmönluovutuslaitteistolla.
Halleissa, varastoissa, rappukäytävissä yms. tiloissa, joissa on matalampi huonelämpötila (tai 
pinnoite, joka sallii korkeamman lattialämpötilan) on lattialämmityksestä saatavilla suuremmat 
tehot. Alla olevasta kaaviosta on luettavissa saatavissa oleva lämmitysteho suhteessa huonelämpöti-
lan ja suurimman sallitun lattialämpötilan väliseen eroon. 

Taulukko 1. Suurin lämmitysteho suhteessa suurimman sallitun pintalämpötilan ja mitoitushuonelämpötilan eroon.
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3.2 Järjestelmän tasapainotus 
Lattialämmityspiirien tasapainotus tapahtuu jakotukin esisäätöventtiileillä. Laskemme  
piirikohtaiset esisäätöarvot näille venttiileille suunnittelun yhteydessä. Suunnitelmien  
mukana toimitetusta laskenta-arkista ilmenee jakotukin kokonaispainehäviö (ml. jakotukin  
sulkuventtiilit) ja virtaama, joita voidaan käyttää verkoston tasapainottamisessa.
Yksinkertaisissa toteutuksissa, joissa on alle neljä keskenään painehäviöltään samankaltaista 
jakotukkia, voimme huomioida myös jakotukkien keskinäisen tasapainotuksen piirien esisäätöarvoja 
laskettaessa. Tällöin ei siis tarvita erillisiä linjasäätöventtiilejä.  
Tätä suuremmat järjestelmät, tai järjestelmät, joissa jakotukkien syöttöputkien painehäviö on  
suuri, on käytettävä linjasäätöventtiilejä. Lämmitysrungon tasapainotus ja mitoitus ei eroa 
muista lämmitysmuodoista. 
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3.3.2 Verkoston lämpötila
Lattialämmitysverkoston lämpötilaan vaikuttaa mm. seuraavat asiat:
> Vaadittu lattian pintalämpötila (= lämmitysteho)
> Putken asennusväli
> Lattiarakenne (ml. pinnoite)
> Jäähtymä
> Putkikoko

Lattialämmityssuunnittelussa pystymme vaikuttamaan verkoston lämpötilaan lähinnä asennusväliä 
muuttamalla tai lisäämällä sisennyksiä ulkoseinille. Sopivaa verkostolämpötilaa voi tarkastella 
taulukkomitoituksella (esim. RT-kortisto LVI 13-10261) tai mitoitusohjelmalla. Pyynnöstä voimme 
tarkistaa kohteen mitoittavan tilan vaatimat mitoituslämpötilat. Alla olevasta taulukosta löytyy 
suuntaa antavia esimerkkiarvoja.

Esimerkkejä, lattiarakenteen ja asennusvälin vaikutus vaadittuun menoveden lämpötilaan:

Teho, 
W/m2

ClimaComfort® 
17 mm 
FLOW-valulla 
(10,5 mm 
putki)

Betonilattia + 
klinkkeri
(20 mm putki)

Betonilattia + 
2 mm alusmatto + 
7 mm laminaatti 
(20 mm putki)

Betonilattia + 
2 mm alusmatto + 
14 mm parketti 
(20 mm putki)

Puurakenne  
lämmönluovutus-
levyllä + 
32 mm lankkulattia 
(20 mm putki)

k/k 150 k/k 200 k/k 300 k/k 200 k/k 300 k/k 200 k/k 300 k/k 200 k/k 300

25 27 °C 28 °C 29 °C 29 °C 31 °C 30 °C 32 °C 35 °C 36 °C

50 30 °C 30 °C 33 °C 34 °C 38 °C 35 °C 40 °C 46 °C 49 °C

65 32 °C 32 °C 36 °C 36 °C 42 °C 38 °C 44 °C 52 °C 55 °C

3.3.3 Jäähtymä
Asuntokohteissa 5 asteen jäähtymällä saadaan yleensä pidettyä painehäviöt kohtuullisena ja lattian 
pintalämpötila niin tasaisena, ettei lämpötilaeroja huomaa paljaalla jalalla. Halleissa, varastoissa
yms. tiloissa, joissa lattialta ei vaadita tasaista lämpötilaa, voidaan jäähtymää nostaa jopa 10 
asteeseen. Jos asuntokohteissa käytetään suurta jäähtymää, tulee lattialämmitysputki asentaa ns. 
spiraaliasennuksena.  

3.3.4 Märkätilojen ja kivilattioiden mukavuuslämmitys
Märkätilojen mukavuus- ja kuivatuslämmitykselle sopiva pintalämpötila on 25 °C (mitoitusteho 23 °C 
huonelämpötilalla on tällöin n. 20 W/m2). Tämä pintalämpötila saavutetaan tyypillisessä märkätila-
rakenteessa n. 27–30 °C menoveden lämpötilalla. Kuivien tilojen mukavuuslämmityksessä pin-
talämpötilaksi riittää yleensä n. 23 °C (mitoitusteho 21 °C huonelämpötilalla on tällöin n. 20 W/m2).

Jos lattialämmitys liitetään järjestelmään, jossa menoveden lämpötila on korkeampi, on 
suositeltavaa käyttää sekoitusryhmällä varustettua jakotukkia (esim. Roth ShuntUnit).

i
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Roth ShuntUnit – virtausmittarilla tai 
ilman virtausmittaria

Roth sekoitusryhmä 3-tie
Sekoitusryhmä suurille alueille

Roth Minishunt Plus
Pienoisekoitusryhmä yksittäisen huoneen 
lattialämmitykselle

3-tieventtiilillä varustettua Roth sekoitusryhmää 
käytetään yhdessä Roth lattialämmitysjakotukin 
kanssa. Sekoitusryhmän enimmäiskapasiteetti on 
230 m². Sekoitusryhmä voidaan asentaa lattialäm-
mitysjakotukin oikealle tai vasemmalle puolelle. 

LVI-nro 2070539

Sekoitusryhmän voi liittää sekä 1- että 2-putkijär-
jestelmään. Haaraputki mahdollistaa kahden sa-
manpituisen piirin kytkemisen, jolloin palvelualue 
20 mm putkella voi olla jopa 50 m². Pienoissekoi-
tusryhmää käytetään vesikiertoisissa järjestel-
missä, joissa lämmönlähteen tulovirtauslämpötila 
on korkeampi kuin lattialämmitykseen tarvittava 
lämpötila. 

LVI-nro 2070756 

Sekoitusryhmä lattialämmitysjakotukilla

Roth ShuntUnit -pumppuryhmää käytetään lattialäm-
mityksissä sekä uudis- että saneerausrakentamisessa. 
Sen teho riittää noin 160 m² saakka, riippuen todelli-
sista lämpöhäviöistä. Pumppu on tehtaalla asennettu 
jakotukkien vasemmalle puolelle, mutta se voidaan 
helposti siirtää myös oikealle puolelle.
Roth ShuntUnit toimitetaan valmiiksi asennetuilla 
jakotukeilla (1–8 piiriä), jotka mahdollistavat huone-
kohtaisen säädön Roth säätöjärjestelmillä.

LVI-nro 2070549–2070552
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3.4 Ohjausjärjestelmä
Lattialämmitys varustetaan huonekohtaisilla huonetermostaateilla, lattia-antureilla tai näiden 
yhdistelmällä, jotka ohjaavat toimilaitteita jakotukin säätöventtiileissä tai, isommissa kohteissa, 
jakotukkikohtaisesti vyöhykesäädöllä. Auki/kiinni -periaatteella toimivat toimilaitteet (ilman ohjaus-
jännitettä) mahdollistavat kustannustehokkaan, erittäin varmatoimisen ja riittävän tarkan säädön 
lattialämmitysjärjestelmiin. Toimitamme vakiona virrattomana kiinni (NC) olevia toimilaitteita. NC 
pidentää toimilaitteen käyttöikää.

Kuivat tilat varustetaan huonetermostaatilla tai yhdistelmätermostaatilla. Yhdistelmätermostaatti 
säätää lattialämmitystä ensisijaisesti huonelämpötilan mukaan, mutta siihen voi asettaa lisäksi 
myös lattian minimi- tai maksimilämpötilan tai molemmat. Lattian minimilämpötilan rajoittaminen 
voi mukavuuden takia olla suotavaa tiloissa, joissa on kivilattia tai toissijainen lämmönlähde (esim. 
takka). Maksimilämpötilan rajoitusta voidaan käyttää erityisen herkkien lattiapinnoitteiden kanssa. 
Sopiva asetus lattian minimilämpötilalle kuivissa tiloissa on 23 °C. 

Märkätilat varustetaan lattia-anturilla. Märkätiloissa, joissa on sauna, tai joissa ei ole mahdollista 
asentaa yhdistelmätermostaattia roiskealueen ulkopuolelle, on termostaatti asennettava tilan ulko-
puolelle (IP-luokitus). Mittaus tapahtuu tällöin pelkästään märkätilan lattiaan asennetusta lattia- 
anturista.

1.1.2021 jälkeen rakennusluvan saaneissa rakennuksissa käsisäätöinen piiri (jatku-
va virtaama) ei saa olla tilan ensisijainen säätötapa (energia-asetus (718/2020)). 
Isoihin tiloihin voidaan halutessa asentaa käsisäätöinen piiri osalle tilaa, esim. 
sokkelipiiriksi tai nosto-oven eteen.

Jos lattialämmitysjärjestelmään ei sisälly jatkuvan virtaaman piirejä (käsisäätö), 
varmistetaan paluuvirtaama paineohjatulla ohitusventtiilillä. Näin saadaan riittävä 
virtaama myös tilanteessa, jossa kaikki toimilaitteet ovat kiinni. Venttiili voidaan 
asentaa esimerkiksi lattialämmitysjakotukin päätyyn (LVI-nro 2070527). 

3.4.1 Yhteensovittaminen automaatioon
Mikäli lattialämmityksen ohjaus yhteensovitetaan laajasti rakennusautomaatioon, on urakkaraja 
selkeintä määritellä niin, että pelkät toimilaitteet sisältyvät lattialämmitystoimitukseen ja automaa-
tiosuunnittelija ilmoittaa toimilaitteen tyypin. Voimme sisällyttää toimitukseemme yleisimmät 
toimilaitetyypit:

230V AC/DC, NC (LVI-nro 2070871) tai NO (SAP-nro 17MH1000.000)
24V AC/DC, NC (LVI-nro 2070870) tai NO (LVI-nro 2070881)
24V AC 0-10V, NC (SAP-nro 17MH5000.010) tai NO (SAP-nro 17MH5000.017)
24V DC 0-10V, NC (SAP-nro 17MH5000.016) tai NO (SAP-nro 17MH5000.018) 

Roth Touchline® SL- järjestelmään on vuoden 2023 aikana tulossa MODBUS-yhteensopivuus, jolloin 
väylän kautta voidaan lukea arvoja ja säätää järjestelmää huonekohtaisesti. Muista ohjausjärjest-
elmistä saa tietoa ulos lähinnä kärkitietona tai releen kautta. Useimpiin ohjausjärjestelmiin voi 
toteuttaa myös kellokytkennän yksinkertaista lämpötilan pudotusta varten. Autamme mielellämme 
järjestelmän valinnassa. 
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Roth Touchline® SL
Roth Touchline® SL on langaton järjestelmä lattialämmityksen ja
patteriventtiilien ohjaukseen.

> Ei vaadi johdotuksia huonetermostaattien ja jakotukin välille
> Nopea ja helppo asennus
> Etäohjaus sovelluksen kautta (lisävaruste, WIFI-yksikkö)
> Soveltuu viilennyskäyttöön
> Ääniohjaus Alexa ja Google Home -järjestelmillä
> Seisontatuen ansiosta termostaatti voidaan asettaa esim. hyllylle
> Myös huomaamattomat mini-huoneanturit

Lisävarusteet:
> Ikkunakytkin, LVI-nro 2070947 
> Ulko-anturi, LVI-nro 2070946 
> Venttiilimoduuli, LVI-nro 2070949  
> Wifi-moduuli, LVI-nro 2070788
> Patteriventtiilin toimilaite, LVI-nro 2070948

Touchline® SL 
huonetermostaatti, musta 
LVI-nro 2070790

Touchline® SL Plus 
huonetermostaatti 
LVI-nro 2070943

Touchline® SL 
huonetermostaatti 
LVI-nro 2070785 

Touchline® SL 
huoneanturi  
LVI-nro 2070944  
ja mini-huoneanturi  
LVI-nro 2070945

Roth Touchline® BL
Roth Touchline® BL on pelkistetty, langallinen järjestelmä 
lattialämmityksen ohjaukseen. 

Roth Touchline® BL 24V
> 6- tai 12- kanavainen kytkentälaatikko DIN-kiskolla
> Huonetermostaatti tai yhdistelmätermostaatti lattia-anturilla
 
Roth Touchline® BL 230V
> Kytkettävissä myös ilman kytkentälaatikkoa
> Huonetermostaatti tai lattia-anturi
 
Roth Touchline® BL 230V näytöllä
> Kytkettävissä myös ilman kytkentälaatikkoa
> Näytöllinen huonetermostaatti / yhdistelmätermostaatti
> Aika-ohjelmat

Touchline® BL (24V) 
huonetermostaatti 
LVI-nro 2070839
(kuvasta poiketen 
230V mallissa 
numeroasteikko 1-6, 
LVI-nro 2070903) 

Touchline® BL 230V
huonetermostaatti 
näytöllä 
LVI-nro 2070569
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Ohjausjärjestelmien vertailutaulukko

Tuotenimi Roth Touchline® BL
 24V

Roth Touchline® BL 
230V

Roth Touchline® BL 
230V näytöllä

Roth Touchline® PL 
langaton

Roth Touchline® SL 
langaton

Lattia-anturi 
asennettavissa 1 1   

Lattia-anturin  
lämpötilan rajoitus  Min/max   Min/max  Min/max  Min/max

Kytkentä-laatikko  3 3  

Sopii viilennykseen 4 4 5  

Yöpudotus/
aikaohjelmat 6 6  7 

Näyttö     

Keskitetty hallinta     

Ilmakosteuden 
mittaus     

Ennakoiva säätö     

Etä-ohjaus 
(lisävaruste)     

MODBUS-yhteensopiva     

Väri-vaihtoehdot Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen Valkoinen/Musta

1) H/E, H/C ja MULTI-mallit
2) jos kytkentälaatikko
3) valinnainen
4) H/C mallit

5) manuaalinen viilennystila valikosta (huonekohtainen)
6) ulkoisella kytkimellä
7) tilapäinen (max. 24 h nosto/lasku mahdollinen)

Roth Touchline® PL
Roth Touchline® PL on pelkistetty, langaton järjestelmä 
lattialämmityksen ohjaukseen.

> Näytöllinen huonetermostaatti/yhdistelmätermostaatti
> Ei vaadi johdotuksia huonetermostaattien ja jakotukin  
 välille
> Nopea ja helppo asennus

Touchline® PL 
huonetermostaatti 
LVI-nro 2070738 

Touchline® PL lattia-
anturin kytkentärasia 
LVI-nro 2070739

Touchline® SL Plus 
huonetermostaatti 
LVI-nro 2070943

Touchline® SL 
huoneanturi  
LVI-nro 2070944  
ja mini-huoneanturi  
LVI-nro 2070945

Touchline® BL 230V
huonetermostaatti 
näytöllä 
LVI-nro 2070569
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3.5 Jakotukit ja syöttöputket
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JAKOTUKKI 2015

1. Menotukki piirikohtaisella sulkuventtiilillä/virtausmittarilla
2. Paluutukki piirikohtaisella säätö/sulkuventtiilillä
3. Sulkuventtiili
4. Virtausmittari
5. Piirikytkentä UK R20 EURO
6. Piirikytkentä UK R20 EURO virtausmittarijakotukki
7. Käsisäätönuppi/suojahattu
8. Säätöventtiili
9. Kannake seinä/kaappikiinnitykseen
10. Toimilaite, tilataan erikseen
11. Päätykappale tyhjennyksellä ja ilmauksella, tilataan erikseen. L= 60 mm
12. Säätöavain
13. Sulkuventtiili, kulma, tilataan erikseen. L= 111/86 mm
14. Sulkuventtiili, suora, tilataan erikseen. L= 68 mm

Koko L (mm)
2 185

3 235

4 285

5 335

6 385

7 435

8 485

9 535

10 585

11 635

12 685

Kuva 1. Lattialämmitysjakotukkien ja lisätarvikkeiden mittoja (mm).
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3.5.1 Jakotukin paikka
Jakotukin sijainnin valinnassa tavoitteet ovat seuraavat:
> Piirien meno- ja paluuputkien pituus on mahdollisimman lyhyt
> Minimoidaan meno- ja paluuputkista aiheutuvat sumppukohdat (etenkin oleskelutiloissa)
> Mahdollisimman pieni määrä jakotukkeja (kustannustehokkuus)
> Syöttöputkien asennettavuus
> Huollettavuus
> Esteettisyys
> Pienin mahdollinen haitta muulle tekniikalle ja asumiselle

Asuntorakentamisessa sopiva jakotukin palvelualueen koko on yleensä 50–250 m2 riippuen 
putkikoosta ja siitä, kuinka keskeisellä paikalla jakotukki on. 

Kerrostaloissa, hoivakodeissa yms., joissa asuntojen koko on pieni, on usein perusteltua sijoittaa tukit 
yhteisiin tiloihin (esim. käytäville tai rappuhuoneisiin), ja kattaa useampi asunto samalla jakotukilla. 
Kustannukset ovat pienemmät, huolto helpottuu ja jakotukit eivät vie tilaa asunnoista.

Erillistä jakotukkia märkätiloille tarvitaan vain erikoistapauksissa. Termostaattiohjatuissa järjest-
elmissä virtaama kuivissa tiloissa on lämmityskauden ulkopuolella joka tapauksessa suljettu. 
Poikkeuksena lattiaviilennys- tai muut kohteet, joissa on neliputkijärjestelmä ja kaksi eri verkosto-
lämpötilaa, jolloin on perusteltua toteuttaa järjestelmä erillisillä jakotukeilla märkätiloille.

Jos piirien meno- ja paluuputkia kulkee useampi vierekkäin siten, että ne täyttävät yli 10 % tilasta, jota 
niiden ei ole tarkoitus lämmittää, tulee vähintään menoputket eristää. Tästä tulisi olla maininta työ- 
selityksessä. Eristämisen voi tehdä upottamalla putket ylimmän eristekerroksen alle tai asentamalla ne 
suojaputkeen. Myös eristeeseen upotetut viemäriputket (erikseen meno- ja paluupuolelle) ovat toimiva 
ratkaisu lyhyillä etäisyyksillä. Viemäriputket voi asentaa ennen raudoitusta, ja samaan putkeen voi 
ujuttaa useamman meno- tai paluuputken. Välipohjissa putkien eristämiseen voi käyttää esim. Roth 
Tacker®- järjestelmän lisäosaa: Roth Floorfix®.

Nyrkkisääntö piirijaolle Roth X-PERT S5®-putkella:
20 mm putkella ≤ 24 m2 /piiri
16 mm putkella ≤ 16 m2/piiri
10,5 mm putkella ≤ 8 m2/piiri

i

Jakotukin sijainnin toimivuutta voi kokeilla seuraavasti: piirrä jakotukin ympärille 
ympyrä, jonka halkaisija metreissä on putken halkaisija millimetreissä 
(esimerkiksi 16 mm putkella piirretään ympyrä, jonka halkaisija on 16 m). 
Jos lämmitettävät tilat sopivat pääosin ympyrän sisälle, jakotukin palvelualue ja sijainti 
on sopiva. Sääntö on suuntaa antava, ja toimii hyvin selkeissä pohjaratkaisuissa.

i

Roth Floorfix®
LVI-nro 2011177, LVI-nro 2011178
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3.5.2 Yhden piirin järjestelmät
Yhden piirin järjestelmä (esim. kylpyhuone) voidaan toteuttaa ilman jakotukkia. Haaraan asenne-
taan silloin toimilaitteella varustettu meno-/paluuventtiili (LVI-nro 2070546 ja 2070546). Mikäli 
paluveden lämpötilaa on tarpeen rajoittaa, voidaan käyttää termostaatilla varustettua RTL-venttiiliä 
(LVI-nro 2070688).

3.5.3 Jakotukkikaapit
Roth Universal jakotukkikaappi on vesitiivis ja varustettu vuodonilmaisulla. Jakotukkikaappi 
soveltuu pinta- ja uppoasennukseen. Kaappi soveltuu myös käyttövesiasennuksille. Kaapin koko (ei 
linjasäätöventtiiliä):

 

Kaapin kokosuositus (kytkennät alakautta käyttäen kulmasulkuja):  
2–5 piiriä = 550 mm leveä kaappi
6–9 piiriä = 800 mm leveä kaappi
10–14 piiriä = 1150 mm leveä kaappi 
Sivulta kytkettynä kuhunkin kaappikokoon mahtuu yhtä kokoa suurempi jakotukki.

Jakotukkikaappi/
mitat L K S Sisäänraken-

nettu
Reikien 

lukumäärä
Putki-

läpiviennit kpl Paino

550 550 mm 700 mm 106 mm 95 mm 20 22 15,5 kg

800 800 mm 700 mm 106 mm 95 mm 30 32 20,0 kg

1150 1150 mm 700 mm 106 mm 95 mm 44 46 24,0 kg

                ø 37, 5 

50 61

95
41

64

11,5 mm

K
700 mm

K
700 mm

L: 550 mm, 800 mm, 1150 mm

60,8 mm

30 mm

106-132 mm

L: 550 mm, 800 mm, 1150 mm

Kaapin mallinuksen löydät MagiCAD-tietokannasta. Osoitteesta www.roth-finland.fi 
löydät myös .dwg blokit Palvelut suunnittelijoille -osiosta.

i
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3.6 Lattiaviilennys

Lattiaviilennys mahdollistaa hiljaisen ja vedottoman viilennyksen kiinteistön kaikkiin huonetiloihin. 
Muutokset järjestelmään verrattuna pelkkään lattialämmitykseen ovat pieniä, ja viilennyksen voi 
usein toteuttaa myös olemassa olevaan lattialämmitysjärjestelmään. Lattiaviilennyksen teho riittää 
useimmiten pitämään asuintilat sisäilmaluokan S2 tai S3 edellyttämissä rajoissa. On tosin tärkeä 
huomioida, että suuremmat tehot saavutetaan vasta, kun lähestytään huonelämpötilan yläraja-
arvoja.

3.6.1 Liittäminen järjestelmään
Viilennys- tai lämmityslaitteen valmistajalla on usein valmiit ratkaisut lattiaviilennyksen 
kytkemiseen. Kytkentäkaaviot lämmönjakojärjestelmän osalta saat pyynnöstä meiltä. 
Suosittelemme viilennyskohteille 4- (tai 3-) putkijärjestelmää (erillistä lämpö- ja viilennysver-
kostoa). Näin voidaan toteuttaa jakotukki- tai vyöhykekohtainen käyttötilan vaihto, ja märkätilat 
voidaan kytkeä omille jakotukeille lämmityspuolelta. Ellei märkätiloja kytketä erikseen lämmitysver-
kostoon, kyseiset kanavat voi ohittaa ohjausjärjestelmässä niin, että kierto märkätiloissa on suljettu 
viilennystilassa.

3.6.2 Lattiarakenne ja asennustapa
Lattiaviilennyksen kannalta olisi suotavaa, että lämmönluovutus olisi mahdollisimman tehokasta. 
Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, ettei lattiarakenteen lämmönvaraavuus (ja sitä myötä reaktioaika) 
ole liian suuri. Nämä aspektit saavutetaan käyttämällä lämmönluovutuslevyllä varustettua 
järjestelmälevyä (esim. Roth Compact®) tai mahdollisimman ohutta valua tiheällä asennusvälillä 
(150–200 mm). Rakennuksissa, joissa esiintyy tasaista pitkäaikaista viilennystarvetta vaade 
reaktioajalle ei ole ehdoton, eli siellä voidaan toteuttaa viilennys myös paksumpaan laattaan.

3.6.3 Ohjausjärjestelmä ja käyttötilan vaihtaminen
Lattiaviilennys vaati yhteensopivan ohjausjärjestelmän. Käyttötilan vaihto tapahtuu kärkitiedolla (li-
ittimen siltauksella) tai MODBUS-väylän (yhteensopivuus lisätään Roth Touchline® SL -järjestelmään 
vuoden 2023 aikana) kautta lattialämmityksen kytkentälaatikolle seuraavasti:

> Vyöhyke- tai asuntokohtaisella manuaalisella tai automaation kautta ohjatulla kytkimellä, 
 kun kiinteistössä on erillinen lämpö- ja viilennysverkosto.
> Keskitetyllä manuaalisella tai automaation kautta ohjatulla kytkimellä, kun verkosto vaihdetaan   
 keskitetysti viilennystilaan.

Varustamme toimittamamme ohjausjärjestelmät kastepistenantureilla, jotka sulkevat virtaamaan 
kondenssiriskin ollessa suuri. Suosittelemme viilennykseen ensisijaisesti Roth Touchline® SL-  
järjestelmää, johon kuuluu vakiona huonekohtainen kosteusmittaus.

Yhteensopivat ohjausjärjestelmät:
> Roth 230V H/C ja 24V H/C järjestelmät (kärkitieto, jakotukkikohtainen kastepisteanturi)
> Roth Touchline® SL (kärkitieto/MODBUS, huonekohtainen kastepistelaskenta) 
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3.6.4 Mitoitus
Suosittelemme, että järjestelmä mitoitetaan ja tasapainotetaan lämmityskäytön mukaisesti.  
Viilennyksen menoveden lämpötila säädetään siten, ettei kastepiste ylity normaaliolosuhteissa 
(yleensä noin 18–19 °C). Suurimmat viilennystehot saavutetaan, jos menoveden lämpötila säätyy 
automatiikalla kastepisteen mukaan sisäilmaston tai ulko-olosuhteiden mukaisesti. Jäähtymää ei 
pysty määrittelemään tarkkaan, koska lämmönluovutusteho on suoraan yhteydessä huonelämpö-
tilaan, joka voi vaihdella viilennyskaudella huomattavasti. Paluulämpötilaa voidaan tarvittaessa 
säätä sekoitusryhmällä tai rajoittamalla virtaamaa (esim. paluulämpötilan rajoitusventtiilillä).

Luovutettua tehoa rajoittaa käytännössä kastepiste ja huonelämpötila. Tämä tarkoittaa, että  
viilennysteho matalammilla huonelämpötiloilla on pieni (ks. kaavio alla). Lattiaviilennyksessä  
lämmönluovutus säteilyn kautta korostuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tiloissa, joissa suora säteily-
lämpökuorma (esim. auringonpaiste) on suuri, saavutetaan huomattavasti korkeammat viilennyste-
hot (jopa 80W/m2). Tarkkojen viilennystehojen laskenta vaatii simulointia tilojen lämpöoloista. Alla 
olevassa kaaviossa esitetään suuntaa antavia, laskennallisia viilennystehoja eri lattiarakenteille ja 
huonelämpötiloille.

Rakenne Huonelämp. 25 °C Huonelämp. 27 °C Huonelämp. 30 °C
Betoni k/k 300 + muovimatto 10 W/m2 15 W/m2 25 W/m2

Betoni k/k 150 + muovimatto 15 W/m2 25 W/m2 35 W/m2

ClimaComfort® k/k 150 + klinkkeri 25 W/m2 30 W/m2 50 W/m2

 Teoreettinen viilennysteho, menoveden lämpötila 19 °C (suorat säteilykuormat ei huomioitu)
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Roth Finland Oy

Kattavat LVI-järjestelmät – alusta loppuun
Myymme ja markkinoimme kattavia Roth käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmiä. 
Suomessa toimimme nimellä Roth Finland Oy.

Meillä on kattava lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien tuotevalikoima. 
Suunnittelutiimimme Suomessa on apunasi kaikkissa projekteissa. 
Kaikilla asiantuntijoillamme on LVI-tekninen tausta ja pitkä kokemusta alalta.

Aluemyyjäverkostomme kattaa koko Suomen ja auttaa asiakkaitamme tuotteisiimme ja 
järjestelmiimme liittyvissä asioissa. Tuotteemme ovat helposti ja nopeasti saatavilla 
ammattilaisasentajalle LVI-tukkuliikkeiden kautta maanlaajuisesti.

Autamme sinua suunnittelussa ja voit aina ottaa yhteyttä suunnittelutiimiimme. Toimitamme 
piirustukset, materiaaliluettelot sekä alustavat suunnitelmat Roth lattialämmitykselle. Voimme 
myös tarjota asennusratkaisuja ja laskelmia seuraaville järjestelmille:

> Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä
> Roth MultiPex®-putkijärjestelmä
> Roth Alu-LaserPlus®-putkijärjestelmä
> Roth SnowFlex®-lumensulatusjärjestelmä
> Säiliöjärjestelmät

Roth Finland Oy on osa saksalaista Roth Industries Gmbh:n konsernia. Tanskassa sijaitseva 
Pohjois-Euroopan pääkonttori, Roth North Europe, vastaa tehokkaista logistiikka- ja 
järjestelmäratkaisuista. 



ROTH FINLAND OY
Puh. +358 (0)19 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland Ve
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