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DEVI – on lyhenne sanoista Dansk El-Varme Industri. Yritys perustettiin
Kööpenhaminassa, Tanskassa, vuonna 1942. 1.1.2003 alkaen DEVI ollut osa
Danfoss Groupia, Tanskan suurinta teollisuuskonsernia. Danfoss on yksi
maailman johtavista lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointialan yrityksistä.
Danfoss Groupilla on yli 23 000 työntekijää ja se palvelee asiakkaitaan yli 100
maassa.
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DEVI on Euroopan johtava sähköisten lämmityskaapelijärjestelmien ja
putkenlämmitysjärjestelmien tuotemerkki ja sillä on alalta yli 70 vuoden
kokemus. Lämmityskaapelit valmistetaan Ranskassa ja Puolassa, ja yrityksen
pääkonttori sijaitsee Tanskassa.

Kokemuksen arvo
DEVI -järjestelmiä on asennettu miljoonia ympäri maailman, kaikissa
kuviteltavissa olevissa kokoonpanoissa. Kokemuksemme avulla pystymme
antamaan sinulle käytännön neuvoja siitä, mitä komponentteja tarvitset
päästäksesi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen matalimmin
mahdollisin kustannuksin.

Sisätilojen lattialämmitysjärjestelmät
Tässä suunnitteluoppaassa annetaan DEVIn suositukset
lattialämmitysjärjestelmien suunnittelua ja asennusta varten.
Esittelemme lämmityskaapeleiden sijoittamisohjeita, sähkötietoja ja
järjestelmäkokoonpanoja.
DEVIn suositusten noudattaminen takaa energiatehokkaan, luotettavan
ja huoltovapaan ratkaisun hyödyntäen vakiotehoisia lämmityskaapeleita.
Näille kaapeleille myönnetään 20 vuoden takuu.

1. DEVIn sähköiset lämmitysjärjestelmät
Tässä oppaassa on kaikki DEVIn lämmitysjärjestelmiä koskevat tarvittavat
tiedot, ja ne voivat olla hyödyllisiä
suunnitellessasi järjestelmän rakennetta, asennusta ja käyttöä. DEVIn
yritysprofiilin erityispiirre on kaapelilämmitysjärjestelmien tuotanto.
DEVI A/S perustettiin Tanskassa vuonna 1942 ja 75-vuotisen olemassaolonsa aikana se on kasvanut yksityisestä
yrityksestä laajaksi teollisuuskonserniksi, joka kehittää ja tuottaa sähköisten lämmityskaapelien ratkaisuja yli
100 maassa ympäri maailman. Alan
perustajana ja innovaattorina DEVIllä
on johtava asema sulanapitoon ja
sisään asennettavien sähköisten lämmityskaapelien alalla.
DEVI on ollut Danfoss Groupin osa
vuodesta 2003 alkaen.
DEVI on Euroopan suurin sähköisten
lattialämmitysten toimittaja. Liiketoimintafilosofiamme perustuu seuraavilla tavoilla selkeästi erottuvien
sähköisten lämmitysjärjestelmien
markkinointiin:
• Mukavuuden parantaminen päivittäisessä elämässä
• Parempi luotettavuus
• Parempi design
• Alhaisemmat käyttökustannukset.
DEVI kehittää, valmistaa ja myy lämmityskaapelijärjestelmiä seuraaviin
tärkeimpiin käyttötarkoituksiin:
• Sähköinen kokonaislattialämmitys
• Sähköinen mukavuuslattialämmitys
• Jään ja lumen sulattaminen maasta – tiet, jalkakäytävät/kävelytiet,
sillat jne.
• Kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaus ja lumen sulattaminen
• Putkien, säiliöiden ja muiden teollisuuden käyttökohteiden jäätymissuojaus ja lämpötilan ylläpito
• Teko- tai luonnonnurmikenttien ja
kasvihuoneiden maaperän lämmitys jne.
• Maataloustilojen lämmitys
• Kylmävarastojen ja jäähallien
perustusten ja lattioiden jäätymissuojaus sekä monet muut lämmityssovellukset.
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Kattavat järjestelmät
DEVI on alan ainoa maailmanlaajuinen
yritys, joka kehittää, tuottaa ja markkinoi globaaleille markkinoille kattavia
järjestelmiä, joissa on sekä lämmityskaapelit että termostaatit. Tämän ansiosta lämmitysjärjestelmän muodostavat yksittäiset komponentit toimivat
saumattomasti yhdessä. Saat käyttöösi
korkean suorituskyvyn, optimaalisen
luotettavuuden ja käytettävyyden.
Näiden tekijöiden kokonaisuus johtaa
matalaan energiankulutukseen.
Integroidut ratkaisut
DEVI on valmistanut jo lähes 75 vuoden
ajan laajaa valikoimaa testattuja lämmityskaapeliratkaisuja – kaikkea pääasiassa
korjausrakentamiseen tarkoitetuista
ohuista lämmitysmattojärjestelmistä
huonelämmityksen täydellisiin järjestelmiin niin yksityisasuntoihin kuin toimistoihin ja teollisuusrakennuksiin. DEVI
valmistaa myös jään ja lumen sulatusratkaisuja. Kaapelit ja termostaatit pitävät
liikennealueet, lastausrampit ja kattorakenteet turvallisina kaikkialla kylmän
ilmaston alueilla. Valmistamme jäänestojärjestelmiä putkille ja räystäskouruille
ja lämmitämme maan kasvihuoneissa
tai jopa jalkapallokenttien alla.
Älykkäät lämmitysjärjestelmät
DEVIn tärkein tuote on kattava lämmitysjärjestelmä (lämmityskaapeli tai
-matto, termostaatti ja lisävarusteet).
Energiatehokkuus ja energian älykäs
käyttö on kuulunut DEVI-termostaatteihin olennaisena osana jo 90-luvulta
asti. Kehittyneeseen, ajastimettomaan
elektroniseen termostaattiin verrattuna sähköä jopa 30 % säästävät DEVIn
älykkäät termostaatit ovat maailman
johtava esimerkki älykkäästä sähköisestä lattialämmityksestä.
Laadukkaita EU:ssa valmistettuja
lämmityselementtejä
DEVI-lämmityselementti on suojattu
yksittäinen johdin tai kaksoisjohdin,
joita on saatavana ominaisteholtaan
erilaisina ja erilaisilla eristyksillä varustettuna. DEVI-lämmityselementtejä
on saatavana yli 30 eri tyyppiä, joiden
avulla saat käyttöösi juuri sinun vaatimuksiisi parhaiten sopivan tuotesovelluksen.
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Kysytyimpiä ovat laattalattian alle
asennettavat ohuet matot. DEVI-matot
koostuvat ohuesta kaapelista, joka on
kiinnitetty itseliimautuvaan komposiitti- tai lasikuituverkkoon. Tämän ansiosta matot on helppo asentaa ja ne
ovat looginen valinta ohuille lattioille.
Lämmitysmattoja asennettaessa
lattiataso pysyy käytännössä samana,
sillä asennuksen voi tehdä laattaliiman
vakiopaksuudella.
Järjestelmän asennus ja halutun tehon
laskeminen on tehtävä tilojen erityisolosuhteiden perusteella (käyttökohde). Kunkin DEVI-järjestelmän
oikean asennuksen ja toiminnan varmistamiseksi sen mukana toimitetaan
yksityiskohtaiset ohjeet monella eri
kielellä. Lisäksi useimmilla lämmityskaapeleilla ja -matoilla on 20 vuoden
takuu.
DEVIreg™ Smart, uusin ratkaisumme,
on huomionarvoinen – se ilmentää
loistavasti DEVIn sitoutumista käyttäjämukavuuden parantamiseen,
vuorovaikutusta älykkäiden elektronisten laitteiden kanssa, pohjoismaista
designia ja energiatehokkuutta.
DEVIreg™ Smart -termostaatin mukana saat seuraavat:
• käyttäjäystävällisen käyttöliittymän
sovelluksen ja Wi-Fi-ohjauksen
avulla
• kosketusnäytön
• älykkäät ajastintoiminnot, joissa on
nykyaikaisten käyttäjien tarpeisiin
suunniteltu intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
• laajennetun viiden vuoden takuukauden.
Luotettava valinta.
DEVI on maailman johtava sähköisten
lämmityskaapelijärjestelmien tuottaja,
ja se on Danfoss-konsernin osa. DEVI
on ollut lähes 75 vuotta mukana globaaleilla markkinoilla ja sen tuotteita
on saatavana yli 100 maassa viidellä
eri mantereella. Voit huoletta suositella asiakkaillesi DEVIn tuotteita, sillä
DEVI-tavaramerkki on saavuttanut johtavan aseman maailman markkinoilla
ja se on ollut luotettava kumppani jo
vuosikymmenien ajan.

2. Sovelluksen yleiskuvaus
2.1 Yleistä tietoa
Ihanteellinen mukavuus
Lämpö liikkuu aina ylöspäin! Tämä
yksinkertainen tosiseikka kertoo, miksi
lattialämmitysjärjestelmät tuottavat
mukavamman lämmön kuin vaihtoehtoinen lämpöpatterijärjestelmä.
Lämpöpatterijärjestelmä tuottaa ilman
konvektioliikkeen pään tasolle ja kattoon, josta se liikkuu alaspäin ja palaa
kylmänä vetona ihmisten jalkoihin.
DEVIn lattialämmitysjärjestelmä taas
tuottaa mukavaa lämpöä jaloille,
vartalolle ja päälle.
Koska järjestelmä tuottaa ainoastaan kevyen ylöspäin suuntautuvan
ilmavirran, liikkuvien pölyhiukkasten
määrä pienenee huomattavasti, joten
järjestelmä on erittäin hyvä ratkaisu
allergioista tai astmasta kärsiville
ihmisille. Se myös minimoi kosteuden
esiintymisen lattiatasolla.
Minimaalinen energiankulutus
Lämmön lattiasta jakautumisen ja DEVIreg™-termostaatin tarkan säädön
ansiosta keskimääräistä huonelämpötilaa voidaan laskea 1–2 °C verrattuna
perinteiseen lämpöpatterilämmitykseen lämpömukavuutta heikentämättä tai sitä jopa parantaen. Tämä
mahdollistaa energiahukan pienentämisen asunnoissa noin 10–20 %, mikä
on hyödyllistä sekä taloudellisesti
että ympäristön kannalta.

Joustava järjestelmä
DEVIn lattialämmitysjärjestelmä
varmistaa mukavat huonelämpötilat
kotona, toimistoissa, työpajoissa,
urheiluhalleissa ja melkeinpä missä
tahansa, jossa tarvitaan miellyttävää
lämpöä. Aivan yhtä tärkeää on, että
DEVIn lattialämmitysjärjestelmän voi
asentaa lattiatyypistä riippumatta –
yhtä lailla uusille betoni- tai puulattioille tai remontoiduille lattioille.
Näkymätön lämmönlähde
DEVIn lattialämmitysjärjestelmä ei
näy päällepäin. Koska järjestelmä on
näkymättömissä lattian alla, se antaa
uusia, jännittäviä mahdollisuuksia
kalustukseen ja sisätilojen suunnitteluun, eikä tilaa vievien ja epäesteettisten lämpöpatterien (tai lämmittimien)
aiheuttamaa ongelmaa tarvitse enää
ottaa huomioon.
Helppo asennus
DEVIn lattian alle asennettavan lämmityksen toimittaminen järjestelmänä, olipa se lämmitysmatto, kaapeli ja
asennustarvikkeet tai helposti asennettava termostaatti, takaa nopean ja
vaivattoman asennuksen.
Erittäin kestävä, huoltovapaa
DEVIn lattialämmitysjärjestelmä on
pitkäikäinen. Käytännössä DEVIn lämmityskaapelit ja -matot kestävät yhtä
kauan kuin talo, johon ne on asennet-

tu, eivätkä ne vaadi huoltoa!
Nopea ja tarkka vasteaika
Sähköisen lattialämmityksen vasteaika on nopea. Yhdessä älykkäiden
DEVIreg™-termostaattien kanssa se
takaa huoneen lämpötilan tarkan
nostamisen ja säädön verrattuna vesipohjaisiin lattialämmitysjärjestelmiin. Myös järjestelmän vastaavuus
lämpötilan muutoksiin ja käyttäjän
säätöihin on parempi.
20 vuoden DEVI Warranty™ ja
täydellinen huoltotakuu
Useimmille DEVI-lämmitysmatoille ja
-lämmityskaapeleille myönnetään 20
vuoden DEVI Warranty™ -takuu. DEVI-tuki Täysi huoltotakuu sisätiloihin
lattialämmitystä varten asennetuille
kaapeleille ja matoille – mukaan lukien asennuksen ja lattiamateriaalien kustannukset, kuten muurauksen
ja laattojen vauriot. Täyden palvelun
20 vuoden takuu ilmaisee, että
takuukorvaustapauksessa DEVI ottaa
vastuun vian korjaamisesta ilmaiseksi tai tarjoaa takuuaikana korvaavan
tuotteen. Lisäksi DEVI kattaa kaikki
kulut, jotka liittyvät lämmitysjärjestelmän minkä tahansa osan vaihtoon
ja lattiapinnan korjaukseen.
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3. Yleistietoa tuotteista
3.1. Kaapelit
Sähköisessä lattialämmitysjärjestelmässä on kaksi pääelementtiä:
• Lämmityselementti (kaapeli, ohut
lämmitysmatto tai lämmityselementti laminaattilattioille jne).
• Termostaatti, jossa on ilman ja/tai
lattian lämpötila-anturit.
Yleensä lämmityskaapelit asennetaan
paksuihin/betonisiin lattiarakenteisiin. Ohuen lämmitysmaton tärkein
ominaisuus on sen pieni läpimitta.
Tämän vuoksi sen voi asentaa ohuena
laattaliiman kerroksena, jolloin vältetään lattiatason huomattava nousu.

DEVI-lämmityskaapeli (esimerkiksi
DEVIflex™) on suunniteltu asennettavaksi paksuihin betonilattiarakenteisiin. Lattian pintakerroksen/
pinnoitekerroksen tavallinen paksuus
on vähintään 3 cm. Lattiarakenteissa
käytettävät lämmityskaapelit ovat
resistiivisiä sarjakaapeleita, yleensä
kaksoisjohtimisia, mutta saatavana
on myös rajallinen valikoima yksijohdinkaapeleita. Kaapelit valmistetaan
asennusvalmiina lämmityselementteinä, joilla on määritetty pituus (7,
10, 15 m noin 410 m:n enimmäispituuteen asti) ja virransyöttökaapeli
(liitosjohto) sekä ilmatiiviisti suljetut
kytkennät (muhvit tai päätyliitokset).

Lattiarakenteisiin asennettavien
lämmityskaapelien teho on enintään
20 W/m ja DEVI-kaapeleita on saatavana 6, 10, 18 ja 20 [W/m] tehoisina
230 ja 400 V:n jännitteille. Useimmat DEVI-kaapelit on valmistettu ja
hyväksytty IEC 60800:2009 -standardin uusimman version mukaisesti ja
niiden mekaaninen lujuusluokka on
M2 (karkeisiin betonirakenteisiin).
Lattiarakenteisiin asennettavien
DEVI-lämmityskaapelien tärkein tyyppi on DEVIflex™.
Nykyaikaisen DEVIflex™-kaapelin
sisäinen ja ulkoinen rakenne esitetään
seuraavissa kuvissa.

lämmityskaapeli
ulkopinnoite PVC
suojakalvo (alumiini)
suojajohdin

syöttökaapeli

liitosmuhvi
lämmityskaapelin pää

sisäinen eristys (XLPE)
lämmityselementti (vastuslanka)

kytkentä käyttöjännitteeseen

DEVIflex™-lämmityskaapelin rakenne

DEVIflex™ 6T/10T/18T -lämmityskaapeli

3.2 Matot
Ohut lämmitysmatto on suunniteltu
asennettavaksi ohueen laattaliimakerrokseen, itsetasoittuvaan seokseen tai vastaavaan. Lattiakerroksen
tavallinen vähimmäispaksuus on
5–8 mm, kun DEVI-mattojen paksuus on 3–4,5 mm. Se mahdollistaa
lattiatason nousun minimoimisen.
DEVIn ohuet lämmitysmatot muodostuvat ohuesta kaapelista, joka
on kiinnitetty yleensä 50 cm leveään

itseliimautuvaan lasikuituverkkoon.
Ohuet lämmityskaapelit ovat yksi- tai
kaksijohtimisia resistiivisiä sarjakaapeleita. Ohuet lämmitysmatot
valmistetaan käyttövalmiina lämmityslohkoina, joilla on tietty pinta-ala
(esimerkiksi 0,5, 1, 1,5 ... 12 m²) ja
niihin sisältyy virransyöttökaapeli
(liitosjohto) ja ilmatiiviisti suljetut
kytkennät.

-lämmityskaapeli
itseliimautuva verkko
kytkentä
käyttöjännitteeseen

liitosmuhvi
syöttökaapeli
DEVImat™ 100T/150 -lämmitysmatto
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Ohuita lämmitysmattoja on saatavana eri teholuokissa, esimerkiksi:
100 W/m²ja 150 W/m². DEVIn ohuet
lämmitysmatot ovat standardien IEC
60335-1 ja IEC 60335-2-96 mukaisia.
Yleisimmin lattiarakenteisiin asennusta varten käytettävät DEVI-kaksijohdinlämmitysmatot ovat DEVImat™ ja
DEVIcomfort™.

Maton kaapelien välinen etäisyys
keskeltä keskelle on yleensä 7,5 cm.
Tämä mahdollistaa lämmön tasaisen
jakautumisen lattiapinnalle ja kaapelien välisten kylmien vyöhykkeiden
välttämisen.
Nykyaikaiset kaksoisjohtiminen
DEVImat™ ja yksijohtiminen DEVIheat™ näytetään seuraavassa.

Edellä mainitut DEVIn lämmityskaapelit ja ohuet lämmitysmatot ovat
useimmin käytettyjä lattialämmityselementtejä. DEVI tuottaa myös
muita lattialämmityselementtejä,
esimerkiksi DEVIdry™ ja DEVIcell™
lämmönjakopaneeleja puupintaisten
rakenteiden (laminaatti, monikerroksiset levyt,

parketti jne) ja/tai puisten aluslattioiden lämmitykseen. DEVIdry™ on saatavana 55 ja 100 W/m²:n tehoisena.
Katso lisätietoja DEVIn tuoteluettelosta.

3.3 Termostaatit
DEVI tarjoaa erikoistuneita termostaatteja sähköisiin lattialämmitysjärjestelmiin.
Kaikki termostaatit ovat elektronisia
laitteita, jotka mahdollistavat lattiapinnan tai ilman lämpötilan tarkan
hallinnan. Yleisesti ottaen saatavana
on kolmentyyppisiä termostaatteja:
• ilman/huoneen lämpötilan hallintaan
ja lattian lämpötilan rajoittamiseen –
huoneanturin ja lattia-anturin avulla
• lattian lämpötilan hallintaan – ainoastaan lattia-anturin avulla
• ilman/huoneen lämpötilan hallintaan
– ainoastaan huoneanturin avulla.
DEVI tarjoaa termostaatteja, jotka
ovat:
• älykkäitä, PWM-ohjattuja (pulssileveysmodulaatio)
• yksinkertaisia (hystereesiohjattuja).
Älykkäissä termostaateissa on nykyaikainen langaton ohjausjärjestelmä
asuintalojen lämmityksen ja sähköisten yksiköiden hallintaa varten. Joissakin termostaateissa on Wi-Fi, joka sallii
lämmitysjärjestelmien kauko-ohjauksen mobiilisovelluksen avulla.
Yksinkertaiset termostaatit ovat
näytöttömiä tai näytöllä varustettuja
elektronisia ohjausyksiköitä, joiden
avulla voit asettaa lämmitysjärjestelmätyypin ja säätää ohjausparametreja sekä ajastimen tilaa.

UUTTA!!
Säädä lattialämmitystä
omasta älypuhelimestasi

DEVIreg™ Smart on DEVIn uusi
ratkaisu ja se on hyvin tunnetun
DEVIreg™ Touch -mallin kehitysversio, jossa on Wi-Fi-ohjaus
mobiilisovelluksen avulla,
ainutlaatuinen pohjoismainen
design ja edistynyt käyttäjäkokemus sovelluksella, joka sallii
10 eri käyttäjän hallita sähköisiä
lämmitysjärjestelmiä mistä tahansa
maailmankolkasta älypuhelimen tai
tablettitietokoneen avulla.
DEVIreg™ Smart on helppokäyttöinen ja ohjelmoitava ajastintermostaatti, jota käytetään lattialämmityksen lämmityselementtien
ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu uppoasennettavaksi tavalliseen
seinäasennuskoteloon tai asennettavaksi seinälle erityiseen seinälle kiinnitettävään koteloon. Kaksiosaisen
erikoisrakenteensa ansiosta se sopii
monille eri rungoille ja antureille.
DEVIreg™ Smart -mallissa on kehitetty edelleen DEVIreg™ Touch -mallin
energiansäästötoimintoja, joita ovat
esimerkiksi:
• nopea ja intuitiivinen alkuasetusten määritys sisäisen ohjatun
asennustoiminnon avulla
• energiansäästöohjelma – mukaan
lukien optimaalinen aloituksen ja
lopettamisen säätö, joka varmistaa halutun lämpötilan oikeaan
aikaan ja siten pienentää lämmityskustannuksia
• tuuletustoiminto
• erittäin tarkka käyttäjän asettaman huoneen lämpötilan hallinta
erityisesti kehitetyn PWM-säädön
(pulssileveysmodulaatio) avulla,
mukaan lukien optimaalinen
vaihto mukavuustilasta taloudellisuustilaan.

Danfosslink™
järjestelmä
sekä lämpöpatterilämmitykseen
että lattialämmitykseen.

Danfosslink™ CC

Danfosslink™ CC (keskusyksikkö)
toimii keskusaivona Danfosslink™-järjestelmässä, johon kuuluu useita
rakennukseen asennettuja langattomia Danfosslink™-laitteita. Useita toimintoja, esimerkiksi huonekohtainen
lämmityksen ohjaus, älykäs ajastin,
koko taloa koskevat tilat – Poissaolo,
Mukavuus, Jäätymissuojaus – on integroitu yksikköön energiankulutuksen
pienentämiseksi sähköistä lattialämmitysjärjestelmää käytettäessä.
Danfosslink™-järjestelmän idea on
tuottaa langaton ohjaus lämmitysjärjestelmälle ja hallita järjestelmää yhdestä keskuspisteestä. Danfosslink™
CC viestii langattomasti asennuksen
kaikkien muiden link™-laitteiden
kanssa. Yksi CC voi ohjata jopa 30
huonetta, siihen voi yhdistää enintään 50 yksikköä ja se on erityisesti
kehitetty täyttämään kaikkien asuinrakennusten tarpeet: se sopii niin
kerros- kuin pientaloihinkin.
Järjestelmään sisältyy Danfoss Link™
-sovellus, ja uusimmassa versiossa
on mahdollisuus Wi-Fi-ohjaukseen
mobiilisovelluksen avulla, kaikkialla
maailmassa.

DEVIreg™ Smart
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DEVIreg™ Touch

DEVIreg™ 530

DEVIreg™ 330

DEVIreg™ Touch on näytöllä ja
älykkäällä ajastimella varustettu
termostaatti. Se on suunniteltu
uppoasennettavaksi tavalliseen
seinäasennuskoteloon. Se käyttää
kahta anturia – johtoanturia lattialla
ja sisäistä huoneanturia. Sen avulla
voi ohjata yhtä kolmesta lämmitysjärjestelmästä: lattian lämpötilan
johtoanturin avulla, sisäisen huoneen
lämpötila-anturin avulla tai sisäisen
huoneen lämpötila-anturin ja lattian
lämpötilan johtoanturin avulla lattian
lämpötilan rajoittamiseksi. Kosketusnäytön valikko ja intuitiivinen, helppokäyttöinen käyttöliittymä takaavat
helpon käytön ja nopean huollon.
Termostaatti on saatavana neljänä eri
värinä – luonnonvalkoinen, puhdas
valkoinen, norsunluu ja musta. Sen
voi asentaa eri valmistajien monimuotoisiin runkoihin.

DEVIreg™ 53x -sarjan termostaatit
on suunniteltu uppoasennettaviksi
tavalliseen seinäasennuskoteloon.
Saatavana on kolme mallia:
• DEVIreg™ 530 ja lämpötilan
johtoanturi
• DEVIreg™ 531 ja sisäinen
huoneanturi
• DEVIreg™ 532 ja sisäinen
huoneanturi sekä lattian
johtoanturi lattian lämpötilan
rajoittamiseksi.

DEVIreg™ 330 (5…45°C) on elektroninen termostaatti, joka asennetaan
sähkökaappiin DIN-kiskokiinnityksellä. Sarjaan kuuluu lämpötilan johtoanturi. Huoneen lämpötilan säätelyyn vaaditaan ulkoinen ilma-anturi.

DEVIreg™ Touch -järjestelmän asetukset ovat määritettävissä nopeasti ja
intuitiivisesti ohjatun asennustoiminnon avulla. Siinä on energiansäästöohjelma – mukaan lukien optimaalinen aloituksen ja lopettamisen säätö,
joka varmistaa halutun lämpötilan
oikeaan aikaan ja siten pienentää
lämmityskustannuksia.
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DEVIreg™ 130

DEVIreg™ 13x -sarjan termostaatit on suunniteltu suoraan seinään
asennettaviksi. Seuraavat mallit ovat
saatavana:
• DEVIreg™ 130 ja lämpötilan johtoanturi
• DEVIreg™ 132 ja sisäinen huoneanturi sekä lattialämpötilan johtoanturi
lattian lämpötilan rajoittamiseksi.
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DEVIn valikoimaan sisältyy yli 20
erilaista termostaattityyppiä. Tuotevalikoima kattaa niin helppokäyttöiset (sovelluksen avulla) ja älykkäät
Wi-Fi-ohjatut termostaatit kuin
erityisesti suunnitellut kosteusanturilla varustetut termostaatit lumen
ja jään sulattamiseen maasta sekä
kattojen ja räystäskourujen jäätymissuojaukseen (katso Jään ja lumen
sulatus -käyttölomake). DEVIlink™- ja
DEVIreg™ Smart -järjestelmä on varustettu langattomilla toiminnoilla ja
lämmitysjärjestelmien sekä sisätilojen
sähkölaitteiden Wi-Fi-ohjauksella.
DEVIllä on ainutlaatuinen
ratkaisu – “huippulaatuinen älykäs
lämmitysjärjestelmä”, joka tarjoaa
kuluttajille korkeimman mukavuusja turvallisuustason. Näiden
järjestelmien älykäs komponentti
on elektroninen DEVIreg™termostaatti, joka on saatavana
useisiin eri käyttökohteisiin,
kuten kokonaislämmitykseen tai
mukavuuslattialämmitykseen.
Saat lisätietoja DEVIn termostaateista
jäljempää tästä asiakirjasta ja DEVItuoteluettelosta.

4. Lattialämmitysjärjestelmät
Sähköiset lattialämmitysjärjestelmät
voidaan jakaa kolmeen lämmityksen
pääluokkaan (tyyppiin):

•
•
•

Mukavuuslattialämmitys
Kokonaislämmitys tai suora
lämmitys
Varaava lämmitys.

Näitä kuvataan yksityiskohtaisemmin
seuraavilla sivuilla.

4.1. Mukavuuslattialämmitys
4.1.1. Tietoja järjestelmästä
Mukavuuslattialämmitys tai “lämmin
lattia” -järjestelmä tuottaa lämmitetyn lattiapinnan mihin tahansa tilaan
ja erityisesti sitä käytetään kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Mukavuuslattialämmitystä voidaan käyttää missä
tahansa huoneessa, johon on asennettu jokin muu lämmitysjärjestelmä
tarvittavan ilman lämpötilan tuottamiseksi, esimerkiksi seinille asennetut
vesikiertoiset lämpöpatterit. Lämmin
lattia/mukavuuslämmitys asennetaan
tällaisiin tiloihin ainoastaan pitämään
lattian lämpötila jatkuvasti tasaisena
lämmityskaudesta riippumatta. Mukavuuslämmityksen lisäetu on, että
se nostaa huoneen ilman lämpötilaa,
ja suuri lämmitetty lattiapinta kompensoi riittämätöntä lämmitystä erittäin kylminä talvipäivinä tai lämmön
säätelyn puutetta huoneissa, joissa ei
ole nykyaikaista termostaattiohjattua
lämmitysjärjestelmää. Mukavuuslattialämmitystä ohjataan lattia-anturilla
(yleensä johtoanturi) varustetulla
termostaatilla. Termostaatti aktivoi
lämmityselementin käyttäjän asettaman lattian lämpötilan perusteella.
Mukava lattian lämpötila on arvioitu
useita kertoja ja se kuvataan esimerkiksi standardissa ISO/TS 13732-2.
Korkeimmaksi pitkäaikaiseksi lattian
mukavuuslämpötilan tasoksi on
määritetty 29,5 °C. Lisäksi: paljon
istuva henkilö tarvitsee 1–2 °C tätä
enemmän. Märkätilojen lattioiden
korkein lämpötila voi olla jopa 31 °C.
Näitä lämpötilan maksimiarvoja voi
käyttää mukavuuslattialämmitysjärjestelmien asennettujen tehojen ([W/
m²]) laskemiseen ja valintaan. Erilaiset
lattiapinnat edellyttävät erilaista
lattian mukavuuslämpötilaa, esimerkiksi puulattian pinnan ihanteellinen
mukavuuslämpötila on noin 26 °C ja
kokolattiamaton lämpötila on noin
24 °C. On kuitenkin mahdotonta
ennustaa lattiapinnan kaikki tyypit

lattiarakenteen käyttöiän aikana,
ja tämän lisäksi eri ihmiset kokevat
mukavuuslämpötilan eri tavoin. On
suositeltavaa käyttää korkeinta lattian
mukavuuslämpötilaa (jotta kaikki
edellytykset täyttyvät), mutta usein
muutaman asteen huoneen lämpötilaa korkeampi lattian lämpötila sopii
useimmille käyttäjille. On tärkeää
muistaa, että useimpien puulattioiden kohdalla korkeimman lämpötilan
raja on noin 27 °C (pyydä lisätietoja
lattiapinnan korkeimmista sallituista
lämpötiloista puisten lattiamateriaalien valmistajalta).

Vastaavasti 1 m² lattia-alan
lämmittämiseen 9 °С ilman
lämpötilaa korkeammaksi vaaditaan
noin 9 °С · 10 W/(m²·K) = 90 W/m²:n
asennus.
Nyrkkisäännön mukaan on lisättävä
myös noin 30 %:n varmuuskerroin,
joka tarjoaa vähimmäistehon sähköiselle lämmityselementille, jota
käytetään mukavuuslattialämmitysjärjestelmissä seuraavan esimerkin
mukaan laskettuna:
90 W/m² · 1,3 ≈ 120 W/m²
Suositus: mukavuuslattialämmitysjärjestelmien tehon pitäisi olla
vähintään 120 W/m², ellei erityisiä
rajoituksia ole määritetty.

ESIMERKKI:

Seuraavia mukavuuslattialämmitysjärjestelmien tehoja suositellaan
lattiarakenteen, eristystason, pinnan
tyypin, huoneen ilman lämpötilan ja
yksilöllisten käyttäjän mieltymysten
mukaan:

Mukavuuslattialämmitysjärjestelmän
optimaalinen tarvittava teho ([W/
m²]) voidaan arvioida yksinkertaisella
laskutoimituksella. Oletetaan, että
huoneen lämpötila on 20 °C (toisen
lämmitysjärjestelmän tukemana lämmityskauden aikana) ja lattian pinnan
lämpötilaksi on saatava 29 °C. Lattian
lämpötilaa on nostettava seuraavasti:
29 - 20 = 9 °С. Tiedot asennetusta tehosta ([W/m²]), joka tarvitaan 1 m²:n
lattiapinnan lämmittämiseen 1 °C:lla,
löytyvät fysiikan kirjoista ja standardeista (esimerkiksi DS/EN 1264). Lämmönsiirtokerroin, yleensä alfa – α [W/
(m²·K)], voi vaihdella, mutta yleensä
arviona voidaan käyttää arvoa α = 10
W/(m²·K).

•

Puiset lattiarakenteet – enintään
100 W/m²

•

Kuivat huoneet, lämpöeristetyt
lattiat – 100 W/m² tai enemmän

•

Lämpöeristämättömät lattiat –
130–160 W/m²

•

Märkätilat – 150–180 W/m²

•

Pieni jännite, riittämätön eristys,
pinnoitetut parvekelaatat – 160–
200 W/m²

•

Lattiarakenteen enimmäisteho –
enintään 200 W/m².

Puun kaltaisia erikoislattiarakenteita
koskevat lisätiedot ja rajoitukset ovat
jäljempänä tässä asiakirjassa.
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Mukavuuslattialämmitysjärjestelmät
eivät vaadi lämpöhäviön laskemista.
Suosittelemme asentamaan vähintään
100 W/m² kaikkiin kuiviin tiloihin ja
vähintään 150 W/m² märkätiloihin.
Huomaa kuitenkin, että puulattioiden
normit määrittävät enintään 100 W/
m² ja niissä vaaditaan lattia-anturilla
varustettu termostaatti, joka rajoittaa
lattian enimmäislämpötilaa. Lämmitysjärjestelmiä on ohjattava termostaatilla ja kannattaa ottaa huomioon,
että suuremman tehon asentaminen,
esimerkiksi 150 W/m²:n teho 100 W/
m²:n sijasta, ei vaikuta järjestelmän
energiankulutukseen, mutta se voi
vaikuttaa mukavuuden tunteeseen.
C-C-asennusväli
Lämmityskaapelit asennetaan
lattiarakenteen sisään tietyin välimatkoin (niin kutsuttu asennusväli,
väli keskeltä keskelle tai kaapelista
kaapeliin: C-C-asennusväli). Tasaisesti
lämpöä luovuttavan, lämpimän lattian
ja lattiapinnan mukavan lämpötilan
tuottamiseksi lattiapinnan lämpötilan vaihtelu saa olla enintään 1,5 °С
(esimerkiksi DIN 44576). Lattiapinnassa on aina lämpötilaeroja lämmityskaapelien välisellä alueella ja suoraan
lämmityskaapelien yläpuolella. Mitä
suurempi C-C-asennusväli on, sitä paksumpi kerros betonia kaapelin päälle
tarvitaan lattiapinnan yhtenäisen/
mukavan lämpötilan jakautumisen
varmistamiseksi. Tämä ero on aina
suurempi silloin, kun lämmityskaapelit
kytketään päälle (tuottamaan lämpöä
lattialämmitykselle). Pikatermostaatti
kytkee lämmityskaapelit irti, sillä haluttu lattian lämpötila on saavutettu.
Lattian pinnan lämpötila tasaantuu
huomattavasti, jolloin lattian pinnasta
tulee mukavampi.
Nyrkkisäännön mukaan:
• Betonin ja lattiarakenteen paksuuden lämmityskaapelien päällä on
oltava ~½ C-C-asennusvälistä.
Seuraavassa on lisäselitys: Paksuun
betonilaattaan asennettavalle lämmin
lattia -järjestelmälle suositellaan 5–10
cm:n C-C-asennusväliä. Betonilaatan
yläkerroksen paksuus on yleensä enintään 3–5 cm riippumatta siitä, asennetaanko siihen lämmityskaapelit vai ei.
Ohuille lattiarakenteille, kuten laattaliimalle ja laminaatille, C-C-asennusväli
saa olla enintään 10 cm ja suosituksen mukaan se on vielä vähemmän:
10

7,5 cm. Ohut DEVI-lämmitysmatto,
jonka 7,5 cm:n C-C-asennusväli takaa
lattiapinnan ilman kylmiä vyöhykkeitä,
on paras ratkaisu lämmityskaapelien
asentamiseen laattaliiman alle.
Suositus: lämmityskaapelien alapuolella olevan lattiarakenteen eristäminen on aina hyödyllistä.
Tässä asiakirjassa on jäljempänä
lisätietoja kaapelin asennusvälistä
(C-C-asennusväli) ja sopivista lämmitystehoista.
Termostaatti ja lattia-anturi:
Termostaatissa on johtoanturi lattiarakenteen sisäisen lämpötilan mittaamiseksi. Anturin on oltava suoraan
lämmityskaapelin tai -maton linjojen
välissä ja jos mahdollista, hieman niiden yläpuolella. Lattia-anturin mittaama lämpötila ei ole todellinen pinnan
lämpötila ja se riippuu lattia-anturin
sijainnista. Tietyn lattiarakenteen
termostaattien asetuksia koskevien
suositusten antaminen on hankalaa.
Lattia-anturilla varustetussa termostaatissa on asteikko, jossa ei ole
astemerkintöjä.
4.1.2. Järjestelmän suunnittelu
Seuraavat vaiheet auttavat sinua
löytämään oikean ratkaisun mukavuuslattialämmitysjärjestelmällesi
(saat lisätietoja DEVIn tuotteista DEVIn
tuoteluettelosta):
Lämmityselementin tyypin valinta
(matto vai kaapeli).
Määritä lattiarakenteen paksuus kaapelin päällä ja asennuksen tyyppi. Esimerkiksi korjausrakentamisessa, jossa
on korotettava pieniä lattiarakenteita,
lämmitysmatto on paras ratkaisu
elementin korkeuden vuoksi.
Jos aiot korottaa lattiarakennetta alle
30 mm, kannattaa käyttää lämmitysmattoa, joka sopii lattian 3–5 mm:n
korotukselle.
Jos aiot korottaa lattiarakennetta yli 30
mm, käytetään yleensä lämmityskaapelia. Huomaa, että lämmitysmattojen
käytölle betonisissa tai paksuissa
lattiarakenteissa ei ole mitään rajoituksia. Lämpöeristyksen asennuksen
paksuuden kysymys lattiarakenteessa
on myös otettava huomioon, sillä alas
suuntautuvien lämpöhäviöiden mini-

Division · Cable Floor Heating Systems · VGLUH117 · ©DEVI

moiminen on tärkeää.
Ominaistehon valinta.
Mukavuuslattialämmityksen ominaisteho (p, yksikkö [W/m²]) ei yleensä
vaadi laskutoimituksia ja se valitaan
kyseisen lattiarakenteen ja ympäristön suosituksista. Eristämättömille
vakiolattioille valitaan tehoksi yleensä
vähintään 100 W/m² ja märkätiloihin
vähintään 150 W/m². Jos lattiarakenteesta, lattiapinnoitteen tyypistä,
syöttöjännitteestä jne. ei ole saatavilla
luotettavia tietoja, kannattaa valita
mahdollisimman lähellä suurinta
suositusta oleva teho (katso edellä
oleva sivu).
Lämmityskaapelien kiinnittämiseen
käytetään yleensä DEVIfast™-kiinnityssiteitä, joiden avulla asennusväliksi
(C-C) tulee 2,5 cm.
Tämä johtaa tilanteeseen, jossa
lämmityskaapelin ominaistehoa ei
voi valita satunnaisesti, ja on otettava
huomioon, että kaapelin voi asentaa
ainoastaan 2,5 cm:n välein ja tehon
on vastaavasti oltava asennusvälin
mukainen.
Jos esimerkiksi:
• kaapeli on DEVIflex™ 18T,
• syöttöjännite on 230 V,
• C-C-asennusväli on 12,5 cm
tehoksi tulee 145 W/m².
Jos taas asennusvälin C-C on 10 cm,
tehoksi tulee 180 W/m² (katso tietoja
tuotteen valinnasta DEVIn tuoteluettelosta). Tämän vuoksi lämmitetyn
alueen asennettava ominaisteho pINST
[W/m²[ on valittava kiinteää C-C-etäisyyttä varten taulukon tai lasketun
arvon mukaisesti.
Huomaa, että joissakin maissa syöttöjännite on alhaisempi kuin 230 V, mikä
pienentää kaapelin ominaistehoa ja
tuottaa vastaavasti toisen [W/m²]-arvon, kun asennusväli (C-C) on sama.
Jos esimerkiksi laitteen nimellisjännite
on 230 V, 220 V:n jännitteelle on käytettävä kerrointa 0,915.
Lattian lämmitetyn pinta-alan arvio.
Lämmityskaapelin/-maton asennusalue on laskettava AINST [m²]. Tätä
varten kiinteiden esineiden (kylpyamme, WC-istuin, suihku, kaapit, komerot
jne.) alla oleva pinta-ala sekä seinien
vieressä oleva vapaan lattian nauha
(yleensä 10–15 cm) on vähennettävä
huoneen kokonaispinta-alasta [m²],

ja asiakkaan omat mieltymykset on
otettava huomioon.
Lämmityskaapeli tai -matto asennetaan lattiaan vuosien käyttöikää varten, joten lämmitetystä alueesta kannattaa vähentää kohteet tai kalusteet,
joita voidaan siirtää tilojen käyttöiän
aikana: kaapit, komerot, vuode jne.
Sisäseinien vieressä, jossa huonekalut
todennäköisimmin sijaitsevat, voidaan
sallia 30–40 cm. Lattiarakenteeseen
asennettujen lämmitysjärjestelmien
kanssa suositellaan käytettäväksi
jaloilla varustettuja huonekaluja, jotka
mahdollistavat ilman kierron huonekalujen alapuolella.
Käytettävän lämmityselementin
valinta (lämmityskaapelin pituus tai
lämmitysmaton pinta-ala).
Lämmityskaapeli valitaan yleensä
huoneen vaadittavan lämmitystehon
mukaan (laskettu kokonaisteho PCALC
[W]). Tämä teho lasketaan valittuna
ominaistehona PINST [W/m²], joka kerrotaan asennuksen pinta-alalla AINST [m2]:
PCALC [W] = PINST [W/m²] · AINST [m²]. Lämmityselementti valitaan tehdasvalmisteisten elementtien tuoteluettelosta,
jossa on ominaisteho PINST [W].
Valitse aina tuote, joka on lähinnä laskettua kokonaistehoa PCALC [W], mutta
sitä suurempi. Sisätilojen lämmitystä
varten DEVI suosittelee suojatun
DEVIflex™ 18T-, DEVIflex™ 10T- tai DEVIflex™ 6T -kaksoisjohdinlämmityskaapelin käyttämistä, tai jos mikään muu
ei sovi, suojatun yksijohtimisen
Yleisimmin käytetty kaapelin tyyppi
on DEVIflex™ 18T – kaksoisjohdin, 18
W/m 230 V:n jännitteellä (16,5 W/m
220 V:n jännitteellä).
Lämmitysmatto valitaan tehdasvalmisteisten elementtien valikoimasta
(peittoala 0,5–12 m²), ja sen ala on
yleensä lähin käytettävissä olevaa
asennustilaa AINST [m²] pienempi pinta-ala. Jos asennusalue (AINST [m²]) on
suurempi kuin 12 m², on tehtävä valittujen lämmitysmattojen kertolasku.
Esimerkiksi lattia-asennusta varten
suunniteltujen suojattujen DEVI-lämmitysmattojen kaapelin/maton
paksuudet ovat:
• kaksoisjohdin ~3,0 mm: DEVImat™
70T DEVImat™ 100T, DEVImat™

150T, DEVImat™ 200T
• kaksoisjohdin ~4,0 mm:
DEVIcomfort™ 100T, DEVIcomfort™
150T;
Kiinnityssiteen (DEVIfast™) pituuden laskeminen.
Lämmityskaapelia käytettäessä on
suositeltavaa käyttää kiinnityssidettä
sen kiinnittämiseen lattian pohjaan.
Esimerkkinä mainittakoon galvanoitu,
metallinen DEVIfast™-kiinnitysside.
Se kiinnitetään lattiaan (naulaamalla,
ruuveilla tai liimalla) samansuuntaisina
vetoina, yleensä 50 cm:n välein.

Tämä vastaa kahta (2) metriä sidettä
kullekin kaapeliasennuksen neliömetrille [m²].
Kiinnityssiteen pituuden LFIX (m)
yksinkertainen laskutoimitus: kaapelin asennustila kerrotaan kahdella,
esimerkiksi
LFIX = SINST · 2 (m).
Termostaatin valinta.
Mukavuuslattialämmitysjärjestelmien
termostaatissa on oltava lattian lämpötilan anturi.
Valintasuosituksia: Lämmitysalue
on suurempi kuin 5 m² – ohjelmoitava
ajastimellinen termostaatti, esimerkiksi DEVIreg™ Smart.
Lämmitysalue on alle 5 m² – voit valita
yksinkertaisen termostaatin ilman
ajastinta, esimerkiksi DEVIreg™ 530 tai
DEVIreg™ 130. Yksinkertaisia termostaatteja suositellaan ainoastaan niiden
alhaisemman hinnan vuoksi ja siksi,
että pienillä aloilla ei ole ajastimettomien termostaattien käyttämistä
koskevia rajoituksia.
Suurin teho (ampeereina), jonka
termostaatti pystyy käsittelemään,
on yleensä 3 450–3 600 W (15–16 A).
Tämä on otettava huomioon suuremmissa huonetiloissa. Jos tehoa tarvitaan 3 450–3 600 W:n enimmäisarvoa
enemmän, käytettävissä on kaksi
ratkaisuvaihtoehtoa:
1. Lämmitysalue jaetaan itsenäisiksi vyöhykkeiksi, joilla on erilliset
kaapelit ja omat termostaatit. Kukin
vyöhyke jää edellä ilmaistun yhdistetyn tehon alapuolelle ja asennettu teho on sama (yksikkö [W/m²]).
2. Tällöin käytetään kontaktoria
(lisärelettä), jonka enimmäisvirta
on suurempi (esimerkiksi yli 20 A),
yleensä asennettuna sähkökaapin
DIN-kiskoon.
Suositus: suosittelemme valitsemaan
termostaattikuormaksi 70–80 % suurimmasta asennetusta tehosta.
Lisälaitteiden valinta.
Termostaatin asennusrasia, lattian
lämpötila-anturin suojaputki, ruuvit,
naulat tai kiinnikkeet kiinnityssiteen
kiinnittämiseksi lattiaan jne.
Tässä oletetaan, että jännitteen syöttö
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on vakaa ja kytketty oikein, sulake tai
RCD (johdonsuojakatkaisija) on asennettu sähkökaappiin asennuspaikan
maan lakien mukaisesti, virransyöttökaapelin halkaisija, pituus ja

poikkileikkauksen pinta-ala on valittu
oikein. Muussa tapauksessa nämäkin
elementit on valittava.

Lattiarakenne.
Noudata lattiaelementtien valmistajien asennusohjeita sekä paikallisia
rakennusmääräyksiä.

4.1.3 Suunnitteluesimerkki. Laitteiston laskutoimitukset ja valinta
Kylpyhuoneen mukavuuslattialämmitys.
Alkutiedot: kylpyhuone, 2.kerros
(lämmitetyn tilan yläpuolella), ei
lattian eristystä, koko 3 x 4 m, kokonaispinta-ala 12 m², asennettu 0,9 х
1,7 m:n kylpyamme, vakaa 230 V:n
syöttöjännite, laattalattia.
Lattian korkeuden rajoitukset: suurennettavissa enintään 2 cm.
Lämmitysmatto vai lämmityskaapeli?
Koska lattian korkeus on ongelma,
betonin paksuus on alle 3 cm. Valitse
matto, suojattu DEVImat™- tai DEVIcomfort™-kaksoisjohdinmatto (katso
tuotteiden yksityiskohtainen kuvaus
DEVI-tuoteluettelosta).

Asennettu teho.
Märkätila, vakaa jännite, 2. kerros,
laatat, lämmitetty tila alapuolella:
tehosuositus on 150–180 W/m² (luku
4.1.1).

Lämmitetyn lattia-alan laskeminen
(kaapeliasennuksen pinta-ala).
Kiinnitysside.
Ei tarvita, sillä DEVImat™-maton
Kokonaispinta-alasta A ([m²]) vähenalapinnalla on itseliimautuva liima.
netään kylpyammeen pinta-ala (0,9 х
Suosittelemme puhdistamaan lattian
1,7 m) ja 10 cm leveät alueet seinien
ja poistamaan kaikki roskat ja pölyn.
vieressä:
AINST = 12 m² – (0,9 m · 1,7 m) – ((3 m + 4 m) +
+ (3 m – 0,9 m) + (4 m – 1,7 m)) · 0,1 m = Termostaatin valinta.
1 235 W:n DEVImat™ 150T -maton,
= 12 m² – 1,53 m² – 1,14 m² ≈
siis vähemmän kuin suurin sallittu
≈ 9,33 m².
3 450–3 680 W, voi kytkeä DEVIn
termostaattiin. Kooltaan yli 5 m²:n
Valitse haluamasi maton koko.
lämmitysalueelle suosittelemme ajasKäytettävissä oleva lattia-ala on 9,33
timellista termostaattia. Voit valita
m².
esimerkiksi nykyaikaisimman ohjelmoitavan WiFi-termostaatin, jossa
Valitse DEVImat™ 150T, joka kattaa 9
on älykäs ajastin – DEVIreg™ Smart
m² lattiapintaa ja sen kokonaisteho
-termostaatin.
230 V:n jännitteellä on 1 235 W.

Tyyppi

Järjestelmä

Lämpötila-anturi

Alue

IPluokka

Kuorma
enintään

DEVIreg™
Smart

Ohjelmoitava:

Ilma: sisäinen,

Lattia 5–45 °С.

IP21

3 680 W

Mukavuuslattialämmitys tai
lämmitys lattian lämpötilan
rajoituksen kanssa

Lattia: mukana
toimitettava
johtoanturi

Ilma 5–35 °С

Vaihtoehtoisesti voit valita yksinkertaisen termostaatin, jossa on
lattia-anturi: esimerkiksi DEVIreg™
530:n. Kun termostaatti asennetaan
märkätilaan, sähköturvallisuusmääräyksiä ja vastaavia IP-luokkia on
noudatettava ehdottomasti! Suosittelemme termostaatin asentamista
kylpyhuoneen ulkopuolelle.

Lisälaitteet.
Tyypillisessä asennuksessa tarvitaan
seuraavat sähkötarvikkeet:
termostaatin seinäasennusrasia, 4–5
m suojaputkea lattian lämpötilaanturille ja tarvittaessa toinen
virtalähde. Asennusohjeissa
oletetaan, että virransyöttö on
oikea ja että sähköasennusten
turvalaitteiden (esimerkiksi sulake

ja RCD) sääntöjä ja määräyksiä
noudatetaan.
Yhteenveto:
Suosittelemme 12 m² kylpyhuoneen
(vapaa lattia-ala 9,33 m²) mukavan
lämmintä lattiaa varten seuraavia
DEVI-lattialämmitysjärjestelmän
elementtejä:

Laitteisto

Ominaisuudet

Määrä

Suojattu DEVImat™ 150T
-kaksoisjohdinlämmitysmatto

9 m² 1 235 W (230 V:n jännitteellä), (150 W/m²)

1 kpl

Termostaatti DEVIreg™ Smart

Ohjelmoitava, WiFi, sovellusten käyttömahdollisuus,
älykäs ajastin, ilma- ja lattia-anturit, IP21

1 kpl

Suojaputki

Ø 16

4m

Asennusrasia
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Jos valitset maton, joka kattaa 10 m²
lattiaa, 0,67 m² mattoa on ylimääräistä, ja koska lämmityskaapeleita tai
-mattoja ei saa leikata tai lyhentää,
9 m² peittävä matto on parempi
vaihtoehto.
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1 kpl

4
2,3

1,7

3

0,9

0,1

Lämpötila-anturi uritetussa putkessa

Päätemuhvi
0,075

Kytkentämuhvi
Termostaatti

C-C-asennusväli

Kuva 1: Esimerkki lämmitysmaton asennuksesta kylpyhuoneeseen. Kaikki etäisyydet ovat metrejä [m].

4.2. Suora (kokonais)lattialämmitys
4.2.1. Tietoja järjestelmästä
Suora lattialämmitys eli
kokonaislattialämmitys on
ainoa huoneeseen (tai alueelle)
käyttäjän määrittämän huoneen
lämpötilan säilyttämiseksi asennettu
lämmitysjärjestelmä. Tämä
varmistetaan säätämällä lattiapinnan
lämpötilaa lattian pinnan muuttuvan
lämmön siirtymisen vuoksi. Tällaista
järjestelmää säädetään termostaatilla,
jossa on ilma- ja lattia-anturi tai
pelkkä huoneen lämpötilan anturi.
Huoneilman anturi on DEVIreg™huonetermostaattien integroitu
osa. Lattialämmitysjärjestelmässä
on suuri lattian lämmitetty pintaala, ja se on sekä konvektio- että
säteilylämmitysjärjestelmä.
Lattialämmityksen etu on, että se
tuottaa lämpöä huoneen alempiin
osiin, jalkojen lähelle, ja suhteessa

vähemmän lämpöä huoneen
katon lähelle, jossa sitä ei niinkään
tarvita. Monissa tutkimuksissa
on todistettu, että tällainen
lämpötilan jakautuminen on kaikille
mukavinta, iästä, sukupuolesta
tai aktiivisuustasosta riippumatta.
Lattialämmitysjärjestelmä
tuottaa saman tai paremman
lämpömukavuuden alhaisemmalla
huoneen yleisellä lämpötilaasetuksella.
Tämän vuoksi lämpötilaa voi
laskea noin 1–2 °С verrattuna
aikaisemmin käytettyyn
lämpöpatterijärjestelmään, jossa
lämmityselementti oli asennettu
näkyvästi ikkunan alle. Tämä
tuottaa käyttäjälle paremman
lämpötilamukavuuden ja noin 10–20
% energiansäästön.

Lämmitysjärjestelmän teho valitaan
lasketun lämpöhäviön perusteella
(watteina). Lattialämmitysjärjestelmän
kautta tuotetun energian on riitettävä
kattamaan lämpöhäviö ja tukemaan
määritettyä ilman (huoneen)
lämpötilaa. Lämpöhäviöstä laskettuun
tehoarvoon lisätään yleensä 20–30
%:n varmuuskerroin huoneen
termisistä olosuhteista riippuen.
Koska lämmitysjärjestelmää ohjataan
termostaatilla, suuremman tehon
asentaminen ei vaikuta lämmitykseen
tarvittavan sähköenergian
kokonaiskulutukseen.
Kokonaislattialämmitystä, “lämmitystä
lattian kautta”, ei pidä sekoittaa mukavuuslattialämmitykseen/lämpimään
lattiaan. Lämmön tarve vaihtelee
lämmityskauden aikaisten ulkolämpötilojen vaihtelujen vuoksi, joten myös
lattian lämpötila vaihtelee vastaavasti.
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Esimerkiksi lokakuussa, kun ulkolämpötila on +5 °C, riittää lattian lämmittäminen 21–22 °C:n lämpötilaan 20
°С:n sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Toisaalta helmikuussa, kun ulkolämpötila
on esimerkiksi -15 °C, lattiaa lämmitetään enemmän, esimerkiksi 25–26 °C:n
lämpötilaan saman huonelämpötilan
säilyttämiseksi.
Kun lattialämmitystä käytetään kokonaislämmitykseen, sinun kannattaa
aina valita teknisesti oikea ratkaisu,
mutta ottaa huomioon lattian korkein
lämpötila. Kokonaislämmitysjärjestelmän säätämistä varten ilman
(huoneen) lämpötilaa mittaava lattian
lämpötila-anturilla varustettu termostaatti on paras valinta. Se mahdollistaa
korkeimman lattian lämpötilatason

asettamisen ja jatkuvan valvonnan
lattian ylikuumenemisen estämiseksi.
Tällaiset rajoitukset ovat ehdottoman
tarpeellisia puupintaisille lattioille.
DEVIn erikoistermostaatteja käytetään
tilanteissa, joissa lattian korkeimman
lämpötilan asettaminen on välttämätöntä tai hyödyllistä:
• ohjelmoitavissamalleissa: asettamalla erikoisvaihtoehto.
• yksinkertaisissa malleissa: termostaatin kannen alla olevalla manuaalisella potentiometrillä.
Tehtaalla asetettu lattian korkeimman
lämpötilan oletusasetus on 35 °C.
Vaikka lattia-asennus ei välttämättä tarvitsisikaan lattia-anturia, sen
asentaminen on erittäin suositeltavaa.
Asenna muovinen suojaputki, johon
lattia-anturin voi myöhemmin asentaa. Lämmityselementti (kaapeli tai
matto) asennetaan lattiarakenteeseen,
jossa se muodostaa samansuuntaisia
linjoja. Lämmityskaapelia käytettäessä: lämmitysjärjestelmän tehotiheys
(yksikkö [W/m²]) määräytyy lämmi14

tyskaapelin C-C-asennusvälin (etäisyys kaapelista kaapeliin tai keskeltä
keskelle) mukaan. Kaapelien välisen
etäisyyden kasvattaminen tuottaa
pienemmän tehon ja päinvastoin. Kun
haluttu tehotiheys on laskettu ja valittu,
lasketaan C-C-asennusväli, joka määrittää kaapelilinjojen määrän yhtä lattian
neliömetriä tai kaapelin pituuden yhtä
neliömetriä kohti. Valitun kaapelin pituuden kertominen lämmityskaapeliasennuksen kokonaispinta-alalla tuottaa
lämmityskaapelin lasketun pituuden.
C-C-asennusväli (cm) =
=

Käytettävissä oleva lattia-ala (m²) · 100 (cm/m)
Valitun kaapelin pituus (m)

Kaapelin asennustoimet kuvataan
yksityiskohtaisesti jäljempänä tässä
asiakirjassa.
Nykyaikaisissa taloissa tai asunnoissa
laskettu lämpöhäviö on pieni, joten
myös lattialämmitysjärjestelmän teho
on rajallinen. Tämän vuoksi kannattaa
lämmityskaapelin suuren C-C-asennusvälin välttämiseksi asentaa lämmityskaapeli, jonka lineaarinen teho on pienempi. Esimerkiksi lasketulle 50 W/m²:n
lämpöhäviölle käytettäessä yleisintä
DEVI-kaapelia: DEVIflex™ 18T -kaapelin
C-C-asennusväli on jopa 36 cm. Tämä
aiheuttaa väistämättä lattiapinnan, jolla
on kylmiä vyöhykkeitä asennetun lämmityskaapelin linjojen välissä. Koska
lattialämmitysjärjestelmän tavoite on
tuottaa ja säilyttää tasainen ja mukava
lattian lämpötila, suosittelemme pientä
ominaistehoa vaativiin lämmitysjärjestelmiin lämmityskaapeleita, joiden
lineaarinen teho ([W/m²]) on pienempi:
esimerkiksi DEVIflex™ 10T tai DEVIflex™
6T.
Tämä mahdollistaa C-C-asennusvälin
pienentämisen ja johtaa lämmön tasaisempaan jakautumiseen lattiaan.
Varmuuskerroin.
Lattiarakenteeseen asennettuihin
lämmitysjärjestelmiin on tarpeen lisätä
suuruudeltaan 1,2–1,3 oleva varmuuskerroin, kun lattiaan asennettavaa tehoa suunnitellaan. Tämä arvo on alalla
kokemuspohjaisesti käytettävä arvo, ja
se perustuu seuraaviin seikkoihin:
• lämmityskaapelin pituuden, resistanssin ja wattitehon toleranssi
• virransyötön jännitteellä on tietty
tarkkuus
• lämpöhäviö alaspäin, lattian rakenne
ja pintamateriaalin tyyppi.
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Lattian pintalämpötila.
On huomattava, että suuri lämpöhäviö
vaatii lämmitysjärjestelmältä suuren
tehon ja vastaavasti korkean eikä aina
mukavan lämpötilan lattian pinnalta. Erityyppisten käyttökohteiden
lattiapinnan enimmäislämpötilat on
määritetty vastaavissa standardeissa.
Karkean arvion tietyn tehon mahdollisesta lattian lämpötilasta saa käyttämällä lämmönsiirtymisen kertoimena
arvoa α = 10 W/(m²·K) (tarkempi
kuvaus on luvussa Mukavuuslattialämmitys). Jos lämmitysjärjestelmän teho
on esimerkiksi 150 W/m² ja lämpöhäviö alaspäin on ~ 20 %, lämpövirta
ylöspäin on 150 – (150 · 20%) = 120
W/m².
Jos todellinen lämpöhäviö on lähellä
tätä arvoa, se tarkoittaa, että lattian
pinnan lämpötilaa on lisättävä jopa 12
°C (120 W/m² /10 W/(m²·K) suhteessa
ilman lämpötilaan. Jos ilman/huoneen
lämpötila on esimerkiksi 18 °C, lattian
lämpötila voi kylmimpänä vuodenaikana olla jopa 18 + 12 = 30 °C todellisen lämpöhäviön kattamiseksi.
4.2.2. Elementtien/tuotteiden laskeminen ja valinta
Katso lisätietoja DEVI-tuoteluettelosta
ja tämän asiakirjan aiemmista luvuista.
Lämmitysjärjestelmän lasketun
tehon arviointi.
Määritä tilan lämpöhäviö Q [W]: dokumentaation perusteella tai laskemalla
(esimerkiksi EN 12831).
Lattialämmitysjärjestelmän laskettu
teho määritetään ottaen huomioon
varmuuskerroin 1,3:
P = Q · 1,3 [W].
Lämmityselementin (matto tai kaapeli) valinta.
Määritä lattiarakenteen paksuus kaapelin päällä. Jos betonin suunniteltu
paksuus on vähintään 3 cm, asennetaan yleensä lämmityskaapeli, mutta
jos lattiarakenne on ohut (laatan
kiinnityslaasti jne.), lämmitysmatto
(paksuudeltaan noin 3–4,5 mm) on
parempi valinta. On syytä huomioida,
että lämmitysmattojen käytölle betonisissa tai paksuissa lattiarakenteissa ei
ole mitään rajoituksia.

Jos suinkin mahdollista, lattiarakenteeseen kannattaa asentaa eristystä.
Sen paksuus on valittava paikallisten
normien mukaisesti. Jos lämmitysjärjestelmää käytetään suhteellisen
suuri osa vuodesta (esimerkiksi
Pohjoismaissa 6–8 kuukautta vuodessa), lattian lämpöeristyksellä on suora
vaikutus lämpöhäviön tasoon ja siten
sähkökustannuksiin. Lattiarakenteen
kestävyyden vuoksi eristeen päälle
asennettavan betonin paksuuden on
oltava vähintään 3 cm ja sen on oltava paikallisten rakennusmääräysten
mukainen.
Lattian lämmitetyn pinta-alan
arvio.
Lämmityskaapelin tai -maton asennuspinta-alan AINST ([m²]) arviointi:
vähennä ala asennuksen (huoneen)
kokonaispinta-alasta ala, jolle kaapelia ei asenneta. Suosittelemme,
että seinän vierellä on noin 10–15
cm leveä alue, jolla ei ole kaapelia/
mattoa ja sisäseinillä, joille kalusteet
todennäköisimmin asennetaan, alue
on 30–40 cm. Suosittelemme käyttämään lattiarakenteessa olevien
lämmitysjärjestelmien kanssa jalallisia
huonekaluja (vähintään 5 cm:n ilmarako lattiaan) alapuolisen ilmavirran
mahdollistamiseksi, jotta huonekalun
alapuolella oleva kaapeli/matto ei
ylikuumene.
Laskennallisen tehon arviointi
kutakin neliömetriä [m²] kohti.
Pinta-alan laskettu ominaisteho pCALC
[W/m²] lasketaan jakamalla laskettu
lämpöhäviö Q [W] asennuksen pinta-alalla AINST [m²]:
pCALC = Q / AINST [W/m²].
Huomaa, että laskettu teho on tyypillisesti hieman pienempi kuin lattiaan
asennettavan lämmityskaapelin
todellinen valittu teho. Tämä johtuu
siitä, että kaapelin voi kiinnittää
DEVIfast™-kiinnityssiteeseen, jolla on
ainoastaan kiinteä 2,5 cm:n (tai sillä
kerrottu) väli.
Lämmityskaapelin pituuden tai
lämmitysmaton pinta-alan valinta.
Lämmityskaapelin/-maton kokonaisteho ei saa olla laskettua lämpöhäviötä pienempi, varmuuskerroin 1,3
mukaan lukien.

Lämmityskaapeli
Yleensä kaapeli kiinnitetään metallisella DEVIfast™-kiinnityssiteellä, kaapelin kiinnityspisteiden välin ollessa
2,5 cm, ja se sallii erilaisen kiinteän
tehon toteuttamisen 1 [m²] pinta-alaa
kohti. Tämä on otettava huomioon
kutakin ratkaisua laskettaessa. Jos
kaapeli on esimerkiksi DEVIflex™ 18T
ja syöttöjännite on 230 V C-C-asennusvälin ollessa 12,5 cm, teho on 145
[W/m²], ja jos C-C-asennusväli on 10
cm, teho on 180 [W/m²] (Katso myös
liite A.1).
Huomaa, että joissakin maissa syöttöjännite on alhaisempi kun 230 V, mikä
pienentää kaapelin tehoa ja tuottaa
vastaavasti toisen [W/m²]-arvon, kun
asennusväli on sama. Esimerkiksi
220 V:n syöttöjännitteellä nimellisjännitteeltään 230 V:n lämmityselementin teho on ainoastaan 91,5 % (DEVIn
tuoteluettelon lämmityselementtien
tehoon on käytettävä kerrointa
0,915).
Lämmityskaapelille, jolla on määritetty asennuksen C-C-asennusväli,
valitaan ominaisteho pINST [W/m²]
tuotetaulukon avulla tai se lasketaan
kaavalla. Yleensä valitaan tuote, joka
on seuraavaksi laskettua tehoa pCALC
suurempi. Tämä valittu/laskettu teho
on lämmitysjärjestelmän todellinen
teho 1 m²:n pinta-alaa kohti. Toisin
sanoin se on valitun lämmityskaapelin asennuksen C-C-asennusvälin
pinta-alan ominaisteho pINST [W/m²].

Valitun kaapelin teho on
lämmitysjärjestelmän todellinen
teho.
Kokonaislämmitystä varten DEVI
suosittelee suojatun DEVIflex™
18T-, DEVIflex™ 10T- tai DEVIflex™
6T -kaksoisjohdinlämmityskaapelin
käyttämistä.
Yleisimmin käytetty kaapelin tyyppi
on DEVIflex™ 18T – kaksoisjohdin, 18
W/m 230 V:n jännitteellä.
Lämmitysmatto.
Asennettavan ohuen
lämmitysmaton ominaistehoksi
pINST [W/m²] valitaan laskettua
tehoa pCALC. lähinnä suurempi.
Asennuksessa on kuitenkin
otettava huomioon käytettävissä
oleva lattian pinta-ala AINST
[m²], ja on valittava matto, joka
kattaa käytettävissä olevan
alan mahdollisimman tarkasti.
Muussa tapauksessa asennukseen
jää lämmittämättömiä ja
kylmiä lattian alueita, jolloin
käyttäjä ei ole tyytyväinen
kokonaislämmitysjärjestelmään.
Esimerkiksi suojatut DEVIlämmitysmatot, jotka on
suunniteltu lattiarakenteeseen
asennettaviksi:
• kaksoisjohdin ~3,0 mm:
DEVImat™ 70T, DEVImat™ 100T,
DEVImat™ 150T, DEVImat™ 200T;
• kaksoisjohdin ~4,0 mm:
DEVIcomfort™ 100T,
DEVIcomfort™ 150T;

Lämmityskaapelin kokonaisteho pCALC
[W] lasketaan ominaistehona pINST
[W/m²], joka kerrotaan asennuksen
pinta-alalla AINST [m²]:
pCALC [W] = pINST [W/m²] · AINST [m²]
Kaapeli valitaan tehdasvalmisteisten
tuotteiden luettelosta ja sen teho on
pINST [W], joka on yleensä laskettua
tehoa pCALC [W] lähinnä suurempi. Lähinnä pienempää tehoa voi suositella
ainoastaan, jos se eroaa arvioidusta
enintään ~5 %.
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Esimerkiksi DEVIcomfort™ 100T -lämmitysmatto on kaksoisjohdinmatto,
jonka teho 230 V:n jännitteellä on 100
W/m² (91 W/m² 220 V jännitteellä).

Tämä rajoitus on usein pakollinen ja
jotkin laminaatti- tai parkettivalmistajien kaltaiset lattiapintojen valmistajat
ovat standardoineet rajoituksen.

Valitun lämmitysmaton teho on lämmitysjärjestelmän todellinen teho.

Suosittelemme seuraavaa, jos:
• lämmitettävä pinta-ala on suurempi kuin 5 m²: ohjelmoitava ajastimellinen termostaatti, esimerkiksi
DEVIreg™ Smart tai DEVIreg™ Touch
• lämmitettävä pinta-ala on alle 5 m²:
yksinkertainen termostaatti ilman
ajastinta, esimerkiksi DEVIreg™ 532
tai DEVIreg™ 132.

Kiinnityssiteen pituuden laskeminen.
Jos valitaan lämmityskaapeli, sen kiinnittämiseen lattiaan on suositeltavaa
käyttää kiinnityssidettä, esimerkiksi
galvanoitua DEvifast™-kiinnityssidettä. DEVIfast™ kiinnitetään yleensä
lattiaan (ruuveilla, nauloilla tai liimalla)
samansuuntaisina 50 cm:n, enintään 1
m:n, välein olevina linjoina. Näin ollen
asennuksen pinta-alan neliömetriä
kohti käytetään noin kaksi metriä
kiinnityssidettä.
Kiinnityssiteen pituuden laskutoimitus
LFIX (m) - kaapelin asennuksen pinta-ala kerrotaan kahdella:
LFIX = ASINST · 2 [m].
Valitse termostaatti.
Ainoana lämmitysjärjestelmänä käytettävän sähköisen lattialämmitysjärjestelmän termostaatissa on sisäinen
ilman lämpötilan anturi ja yleensä
lisäksi myös lattian lämpötilan anturi
(sisältyy termostaattiin): Lattia-anturin
avulla on mahdollista säätää ja rajoittaa lattiapinnan korkeinta lämpötilaa.

Yksinkertaisempia termostaatteja
suositellaan ainoastaan niiden edullisemman hinnan vuoksi. Ajastimella
varustetut termostaatit ovat kuitenkin
energiatehokkain valinta, sillä niiden
avulla voit säästää energiaa niinä
aikoina, kun huoneessa ei ole ketään,
voit esimerkiksi alentaa huoneen
lämpötilaa yöksi.
Termostaateissa on sisäinen rele, joka
rajoittaa suurinta lähtövirtaa (ampeereita), jonka termostaatti voi kytkeä
päälle: tyypillisesti 3 450–3 680 W
(15–16 A).
Jos tehoa on asennettava 3 450–3 600
W:n enimmäisarvoa enemmän, käytettävissä on kaksi ratkaisuvaihtoehtoa:
3. Lämmitettävä alue jaetaan itsenäisiin vyöhykkeisiin, joilla on erilliset

kaapelit ja termostaatit eikä mikään
vyöhyke ylitä edellä kuvattua tehoa,
ja asennetaan sama teho (W/m²)
4. Käytetään virralle sopivaa kontaktoria (suurempaa lisärelettä), joka
yleensä asennetaan kytkentäpaneelin DIN-kiskoon.
Suositus: termostaatin kuormaksi
kannattaa valita 70–80 % enimmäisarvosta.
Lisälaitteiden valinta.
Termostaatin asennusrasia, lattian
lämpötila-anturin suojaputki, naulat
tai kiinnikkeet kiinnityssiteen kiinnittämiseksi lattiaan jne.
Tässä oletetaan, että jännite syötetään
termostaatin asennuspaikkaan oikein,
esimerkiksi kytkentäkaapissa on sulake ja RCD, virtakaapelin poikkileikkaus
ja pituus on valittu oikein jne. Muussa
tapauksessa nämäkin elementit on
valittava.
Lattiarakenne.
Monista elementeistä muodostuvassa
monikerroksisessa lattiarakenteessa
on otettava huomioon monia eri
seikkoja. Noudata aina kansallisia rakennusmääräyksiä, ja jos et ole varma
jostain seikasta, ota yhteys paikalliseen DEVI-tuotteiden jälleenmyyjään.

Esimerkki. Suora lattialämmitys – laitteiston laskeminen ja valinta
Kokonaislämmitysjärjestelmä uudisrakennuksen olohuoneelle
Kokonaislämmitys sähköisellä lattialämmityksellä käyttäen lämmityskaapelia ja lattian korkeimman
lämpötilan rajoitusta.
Tiedot:
Huoneen koko 3 x 5 m, kokonaispinta-ala 15 m², betonilattia, 230 V:n vakaa syöttöjännite, alin kerros, betonin
oletetaan olevan yli 3 cm:n paksuinen,
laskettu lämpöhäviö on 1 100 W.
Kaapelijärjestelmän lasketun tehon
määritys.
Laskettu lämpöhäviö Q on 1 100 W.
Kun lämmityskaapeli(e)n valinnassa
otetaan huomioon varmuuskerroin
1,3, lasketuksi tehoksi saadaan: P = 1
100 W · 1,3 = = 1 430 W tai [m²] pinta-alaa kohti: 95,3 W/m².
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Valinta: lämmitysmatto vai lämmityskaapeli.
Betonin oletetaan olevan vähintään
3 cm:n paksuinen, lattiarakenne on
siis “paksu”. Asennukseen valitaan
suojattu DEVIflex™ 18T -kaksoisjohdinkaapeli.
Tässä oletetaan, että kaapelin alle
asennetaan riittävän paksu eristys,
joten lämpöhäviö alaspäin on minimaalinen eikä sitä tarvitse ottaa
huomioon.
Lämmityskaapelin asennuspinta-alan arviointi.
Kaapeli suunnitellaan asennettavaksi
10 cm:n (0,1 m:n) päähän 3 m:n pituisesta ulkoseinästä ja saman etäisyyden päähän vastakkaisesta seinästä,
jossa on ovi. Pysyvien (kiinteiden)
asennusten oletetaan olevan pitkin 5
m:n pituisia sisäseiniä. Kaapeli suun-
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nitellaan asennettavaksi 35 cm:n (0,35
m:n) päähän 5 m:n pituisista sisäseinistä. Näiden suunnitelmien mukainen
kaapelin asennuksen pinta-ala 3 x 5
m:n huoneelle on:
AINST = 15 m² – (3 + 3) m ∙ 0,1 m –
– (5 + 5) m ∙ 0,8 m =
= 15 m² – 0,6 m² – 3,5 m² =
= 10,9 m² ≈ 11 m²
4. Laskennallisen tehon arviointi 1
m²:n pinta-alaa kohti.
Laskettu lämpöhäviö Q [W] on jaettava kaapelin asennuksen pinta-alalla
AINST [m²]:
pCALC = Q / AINST = 1 430 W/11 m² =
= 130,3 ≈ 131 W/m².

Lämmityskaapelin pituuden laskeminen
Valitse suojattu DEVIflex™ 18T -kaksoisjohdinlämmityskaapeli. Kaapelin
asennus DEVIfast™-kiinnityssiteellä
edellyttää C-C-asennusvälin valitsemisen 2,5 cm:n välein (katso liite
A.1.).Ominaisteho pINST [W/m²] valitaan taulukon avulla tai laskemalla kaavalla
laskettua tehoa pCALC. lähinnä olevana
suurempana kokona
Valitse edellä lasketulle teholle pCALC =
131 [W/m²] 18 [W/m] – DEVIflex™18T
-kaapelille taulukosta lähin suurempi
ominaisteho (230 V:n jännitteellä) ja
sopiva C-C-asennusväli
(katso liite A.1):
C-C-asennusväli, 18 W/m
cm
DEVIflex™18T
…

…

12,5

144 W/m²

15

120 W/m²

17,5

103 W/m²

…

…

Valitse asennuksen ominaisteho pINST
= 144 W/m² ja
vastaavasti C-C = 12,5 cm.
Huomaa: Lämmitysjärjestelmää
varten lämmityselementtimaton voi
myös asentaa betoniin. Tehoa pCALC =
131 W/m² lähinnä suurempi matto
on teholtaan 150 W/m², joten matot,
joiden nimi loppuu tunnukseen 150T,
ovat sopivia (DEVIcomfort™ 150T
jne.).

Lämmityskaapelin laskettu ominaisteho:
PCALC = pINST · AINST
= 144 W/m² · 11 m² = 1 584 W.
Tehdasvalmisteinen DEVIflex™ 18T
-kaapeli, joka on laskettua 1 584 W:n
tehoa lähinnä suurempi, on 90 m
pitkä, teholtaan 1 625 W oleva kaapeli
(katso DEVIn tuoteluettelo).
Huomaa, että teholtaan alempaa kaapelia – 1 485 W (82 m) – ei voi valita
vaihtoehdoksi, sillä sen teho poikkeaa
lasketusta 1 584 W:n tehosta yli 5 %.
Kiinnityssiteen pituuden laskeminen.
Tässä oletetaan käytettävän metallisia DEVIfast™-kiinnityssiteitä. Side
kiinnitetään lattiaan 50 cm:n välein
samansuuntaisina linjoina. Näin ollen
siteen pituudeksi voidaan määrittää
kaapelin asennuksen pinta-ala kahdella kerrottuna:
LFIX = AINST · 2 = 11 m² · 2 = 22 m ≈
≈ 23 m.
Voit valita esimerkiksi yhden 25 m:n
pakkauksen DEVIfast™-siteitä.
Termostaatin valinta.
Termostaatiksi on valittava lämmitysjärjestelmälle suunniteltu termostaatti, siis termostaatti, jossa on ilman
lämpötilan anturi ja lisäksi lattian
lämpötilan anturi. Lämmitysjärjestelmä toimii koko lämmityskauden ajan:
tämän vuoksi on tarpeen säästää
sähköä: Valitse tätä varten ajastimella
varustettu termostaatti, jonka avulla
voit alentaa lämpötilaa yöksi ja niiksi
ajoiksi, jolloin ihmisiä ei ole
huoneessa.

Ota ajastimettoman termostaatin
taloudelliset vaikutukset huomioon
myös huoneissa, joiden pinta-ala on
alle 5 m².
Tässä esimerkissä valitun lämmityskaapelin teho on 1 625 W. Se on
vähemmän kuin useiden DEVIn termostaattien suurin sallittu teho 3 500
W (15–16 A). Esimerkiksi DEVIreg™
Smart -termostaatti: sitä voi käyttää
huoneen mukavuuslämmitykseen tai
kokonaislämmitykseen ja se pystyy
rajoittamaan lattian korkeinta lämpötilaa. Termostaatissa on DEVI Smart
-sovellus, älykäs ajastin ja tyylikäs
design, se on suunniteltu asennettavaksi seinäasennusrasiaan, ja sen
suurin kuorma on 3,7 kW (16 A), 230
V, IP21.
Lisälaitteiden valinta.
Termostaatin asennusrasia, lattian
lämpötila-anturin suojaputki, naulat
tai kiinnikkeet kiinnityssiteen kiinnittämiseksi lattiaan jne.
Tässä oletetaan, että jännitteen syöttö termostaatin asennuspaikkaan on
vakaa, kytkentäkaapissa on sulake ja
RCD, virtakaapelin poikkileikkaus ja
pituus on valittu oikein jne. Muussa
tapauksessa nämäkin elementit on
valittava.
Edellä kuvatun yhteenveto:
15 m²:n lattiapinta-alalle asennetaan
DEVIn sähköinen lattialämmitysjärjestelmä kokonaislämmitystä varten
(suora lattialämmitys). Järjestelmä
sisältää lattian enimmäislämpötilan
rajoituksen ja sen laskettu lämpöhäviö on 1 100 W. Asennukseen tarvitaan seuraavat laitteet:

Laitteisto

Ominaisuudet

Määrä

Suojattu DEVIflex™ 18T
-kaksoisjohdinlämmityskaapeli.

90 m, 1 625 W (230 V:n jännitteellä), C-C-asennusväli
12,5 cm, ~144 [W/m²], saatavana 11 m²:n lattiapinnalle

1 kpl

DEVIfast™ Metal -kiinnitysside

Galvanoitua metallia, etäisyys 2,5 cm

1 kpl, 25 m:n
pakkaus

DEVIreg™ Smart -termostaatti, valkoinen

Ohjelmoitava, Wi-Fi, käytettävissä sovelluksella, älykäs
ajastin, ilma- ja lattia-anturit, IP21

1 kpl

Suojaputki

Ø 16

4m

Asennusrasia

1 kpl
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5m
C-C

ulkoseinä

enintään
1m

DEVIfast™-kiinnitysside

3m
-lämmityskaapeli

50 cm

ulkoseinä

muhvi

termostaatti

tiivistetty putki ja anturi

kaapelin pää

Kuva 2: Esimerkki lämmityskaapelin asennuksesta huoneeseen. Suora lattialämmitys

4.3. Varaava lämmitys sähköisen lattialämmitysjärjestelmän avulla
4.3.1. Tietoja järjestelmästä
DEVIn varaava lämmitysjärjestelmä
on suunniteltu käytettäväksi kodeissa,
toimistoissa ja tehtaissa, joissa on
mahdollista käyttää sähköä silloin, kun
sähkön hinta on edullinen.
Lämmityskaapeli on upotettu paksuun
betonikerrokseen (7–15 cm), tyypillisesti
yli 10 cm, johon edullisen hinnan aikana
tuotettu lämpö varataan. Mitä suurempi
lämmityskaapeleita ympäröivän
betonin määrä on, sitä suurempi
myös lattian terminen kapasiteetti
on (mahdollistaa suuremman
energiamäärän varastoimisen).
Asennettu teho.
Kuten edellisessä luvussa on jo kuvattu,
huoneen lämpöhäviö on tiedettävä
varaavan lämmityksen asennetun tehon
laskemista varten.
Esimerkiksi kahdeksan tunnin pituinen
edullisen hinnan kausi yöllä tarkoittaa,
että kaapeleilla/matoilla on kahdeksan
18

tuntia aikaa tuottaa tarvittava määrä
lämpöä, joka vapautetaan seuraavien
noin 16 tunnin aikana ennen seuraavan
edullisen hintakauden alkamista. Tämän
varaavan järjestelmän tehon on siis oltava kolme kertaa suurempi kuin suoran
lämmitysjärjestelmän tehon. Järjestelmän nopean vasteen varmistamiseksi
tehon laskemiseen on sisällytettävä arvoltaan noin 1,3 oleva varmuuskerroin.
Ota huomioon, että ilman (huoneen)
lämpötilan säätely on erilainen eikä
säätö ole juurikaan mahdollista päivän
aikana. Tämä johtuu siitä, että lattia on
aamulla ylikuumentunut yön aikaisen
lämmön varaamisen vuoksi ja liian kylmä päivän päättyessä. Ilman (huoneen)
lämpötilan ero saa yleensä standardien
mukaan olla enintään 4 °C. Epämukavien huonelämpötilojen välttämiseksi talvisin on suositeltavaa asentaa
toinen suoralämmitysjärjestelmä. Se
on suunniteltava siten, että varaavaa
lämmitysjärjestelmää täydentää suora
reuna-alueen lämmitys kaapelilla tai
muu lämmön lähde.
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Varaavaa lämmitysjärjestelmää on
ohjattava erityisellä ajastintermostaatilla
lattian lämpövarauksen säätämiseksi
edullisten hintojen kauden aikana
ja energian säästämiseksi. Yleensä
termostaatti on yhdistetty ulkoanturiin
ulkolämpötilan tai sääolosuhteiden
mittaamiseksi jatkuvasti ja lattiaan
varattavan energian määrän
laskemiseksi. Vaihtoehtoisesti
säätöyksikkönä voi käyttää
ajastintermostaattia.
Erikoisstandardeissa, esimerkiksi DIN
44576, on varaavaa lämmitystä koskevia
lisätietoja.

4.3.2. Varaavan lämmitysjärjestelmän laitteiston laskeminen ja valinta
Asennettu teho
Kuten edellisessä kappaleessa on jo
kuvattu, huoneen lämpöhäviö on tiedettävä varaavan lämmityksen asennetun
tehon laskemista varten.
Järjestelmän nopean vasteen varmistamiseksi laskemiseen on sisällytettävä
arvoltaan noin 1,3 oleva varmuuskerroin.
Esimerkiksi kahdeksan tunnin pituinen
edullisen hinnan kausi tarkoittaa, että
kaapeleilla/matoilla on kahdeksan tuntia
aikaa tuottaa tarvittava määrä lämpöä,
joka vapautetaan seuraavien noin 16
tunnin aikana ennen seuraavan edullisen
hintakauden alkamista.
Varaavan lämmitysjärjestelmän tarvittava
kokonaisteho [W] lasketaan seuraavalla
kaavalla:
P = Laskettu lämpöhäviö · T · C
		t
Jossa:
T
C
t

– tuntia käytössä, 24 tuntia;
– varmuuskerroin, 1,3;
– edullisen hinnan aika, tuntia.

Yleensä varaavan lämmitysjärjestelmän
asennettu teho on välillä 125–200 W/m².
Jos laskutoimitus tuottaa yli 200 W/m²
asennetun tehon, lämmitysjärjestelmää
on täydennettävä reuna-alueiden lämmityksellä (pienempi lämmityskaapeli
tai matto, joka on asennettu ulkoseiniä
pitkin ja yhdistetty erilliseen termostaattiin).
Reuna-alueen lämmitys
Reuna-alueen lämmityksen tarkoitus on
seuraava:
5. Se suojaa vedolta taloissa, joissa on
suuria lasi- ja ovipintoja.
6. Taloissa, joiden lämpöhäviöt ovat suuret, se toimii lisälämmön lähteenä.
Reuna-alue on alue, jolla tehoa neliömetriä kohti on suurennettu, joten
reuna-alueelle asennetaan enemmän
lämpöä (suurempi teho) kuin lattian
muuhun osaan. Tämän voi tehdä vetämällä kaapelin suuren lasipinnan eteen ja
pienentämällä C-C-asennusväliä, kunnes
saavutetaan tarvittava teho, mutta
tällöin on otettava huomioon lämmityskaapelin pienin sallittu taivutussäde.
Reuna-alueen leveys on yleensä 0,5–1,5
m. Reuna-alueen suositeltu teho on

200–250 W/m².

Danfosslink™-termostaatilla.

Reuna-alueiden ohjaukseen vaaditaan
erilliset termostaatit ja anturit, sillä ne
kytketään päälle ainoastaan silloin, kun
varaavan lattialämmityksen säädin on
pois päältä.

Älykkäällä sisäisellä ajastimella varustettu
Danfoss link™ on hyödyllinen ratkaisu
varaavan lattialämmityksen säätämiseen.

Reuna-alueen lämmitystä voidaan
ohjata termostaatilla, jossa on yhdistetty
huone- ja lattia-anturi tai termostaatilla,
jossa on ainoastaan lattia-anturi.
Koska reuna-aluejärjestelmä on suoraan
vaikuttava lämmitysjärjestelmä, sen päällä saa olla enintään 3 cm betonia. Yhdessä suuren tehon kanssa tämä varmistaa,
että se vastaa nopeasti ja tehokkaasti
lämpötilan muutoksiin.
Jos asennus tehdään puulattialle, katso
jäljempänä oleva puulattiaa koskeva
kappale.
Tuotteen valinta
DEVIn varaavan lämmitysjärjestelmän
asennuksen yhteydessä on käytettävä
teholtaan vähintään 18 [W/m] olevia
kaapeleita:
• kaksoisjohdinlämmityskaapelit DEVIflex™ 20T,
DEVIflex™ 18T;
Varmista nopea ja helppo asennus
käyttämällä DEVIfast™-kiinnityssiteitä tai
DEVIclip™-kiinnikkeitä lämmityskaapelin
kiinnittämiseen lattiaan asennettuun
metalliseen vahvistusverkkoon.
Asetus
Varaavan lämmitysjärjestelmän ohjaamiseen on käytettävä erikoistermostaattia energian säästämiseksi ja lattian
lämpövarauksen säätämiseksi edullisten
hintojen kausien aikana. Yksikkö on
yhdistettävä ulkoanturiin ulkolämpötilan tai sääolosuhteiden mittaamiseksi
jatkuvasti. Sen on kyettävä ennustamaan
sään muutokset ja tuottamaan seuraavan edullisen hinnan kauden aikana juuri
oikea määrä lämpöä mukavien olosuhteiden tukemiseksi. Termostaatissa on
oltava lattia-anturi lattian jäljellä olevan
lämmön mittaamiseksi ja lattian lämpötilan rajoittamiseksi.

Helpomman, mutta epämukavamman
ja vähemmän älykkään ratkaisun voi
toteuttaa DEVIreg™ 130/132 -termostaatilla (pinta-asennus seinään) tai DEVIreg™
520/532 -termostaatilla (uppoasennus
seinään) käyttäen ulkoista ajastinta ja
kytkentäreleitä. Pyydä lisätietoja paikalliselta DEVI-järjestelmien jälleenmyyjältä.
Asennus
Kaapelien alle on asennettava rakennusmääräysten mukainen sopiva eristys. Kun
kaapelit on vedetty, on oltava erityisen
huolellinen, jotta vältetään niiden
joutuminen kosketuksiin eristysmateriaalien kanssa tai muulla tavalla peitetyiksi
jääminen.
Koska reuna-aluejärjestelmä on suoraan
vaikuttava lämmitysjärjestelmä, sen
päällä saa olla enintään 3 cm betonia.
Yhdessä suuren tehon kanssa tämä varmistaa, että järjestelmä vastaa nopeasti
ja tehokkaasti lämpötilan muutoksiin.
On tärkeää, että lattiarakenne on hyvin
eristetty, jotta lämpöhäviö alaspäin pysyy
mahdollisimman pienenä.
Myös reuna-alueen pystysuora eristys on
tärkeää. Tämän eristyksen on oltava tehokas, jotta se estää lämmön siirtymisen
seiniin tai viereisiin huoneisiin. Lisäksi sen
on pystyttävä kompensoimaan lattiarakenteen vaakasuuntaista laajenemista.
Lopuksi eristyksen on oltava yleisten ja
paikallisten määräysten mukainen.
Maasi kulloinkin voimassa olevia
rakennusmääräyksiä paksumman
lisäeristyksen asentaminen on aina
kannattavaa.

Varaavaa lattialämmitystä voidaan säätää
termostaatilla, johon voi syöttää sähkötariffi II:n (edullisen hinnan kausi), kuten
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Lattiapinnat
Lähes kaikki lattiapintatyypit sopivat
lattioihin, joihin on asennettu varaava
lämmitys. Lattiapinnan toimittajaan
on kuitenkin aina otettava yhteyttä ja
varmistettava lämpötilatoleranssi sekä
käytettävät liimat. Toimittajan ohjeita on noudatettava erittäin tarkasti,
kun puulattioita asennetaan suoraan
betonirakenteille, joihin on asennettu
varaava lattialämmitys.
Lattian pintamateriaalin suurimman
lämpötilan kestoa koskevat tiedot
ovat erityisen tärkeitä, sillä tyypillisesti
puisen lattiapinnan suurin lämpötila
on +27 °C.
Eristysarvoltaan korkeat materiaalit,
kuten paksut villaiset matot, saattavat
rajoittaa lämmön jakautumista lattiasta. Pyydä tällöin lattian pintamateriaalien toimittajalta lisätietoja.
Esimerkki 1
13 m²:n toimisto, jossa on 12 m² vapaata lattia-alaa, on lämmitettävä varaavalla lämmitysjärjestelmällä. Laskettu
kokonaislämpöhäviö on 650 W. Koko
edullisen hinnan kausi kestää kymmenen tuntia (kahdeksan tuntia yöllä ja
kaksi tuntia päivällä).
1. Tarvittava asennettu teho:
650 W · 24 tuntia · 1,3 = 2 028 W
10 tuntia

2. Lähimmän kaapelin valinta: Jos valitset DEVIflex™ 18T -kaapelin, lähin
kaapeli on 2 135 W, 118 m.
3. C-C-asennusvälin laskeminen:
12 m² · 100 cm/m / 118 m = 10,17 cm.
Kiinnitä kaapeli DEVIfast™-kiinnityssiteellä ja käytä 10 cm:n C-C-asennusväliä.
4. Termostaatin valinta:
Varaavaa lämmitysjärjestelmää
on ohjattava erikoistermostaatilla,
esimerkiksi DEVIlink™-termostaatilla. Voit valita vaihtoehtoisesti myös
ajastintermostaatin, jonka ajastimen voi ottaa pois käytöstä edullisen hinnan aikana. Toinen vaihtoehto on kytkeä toinen ajastin, joka
katkaisee lämmityskaapelin releen
virran korkean hinnan kausina.
Esimerkki 2
Tässä esimerkissä edullisen hinnan
kausi kestää kahdeksan tuntia. 26 m²:n
varaston käytettävissä oleva lattia-ala on
23 m². Laskettu kokonaislämpöhäviö on
1 320 W.
1. Tarvittava asennettu kokonaisteho:
1 320 W · 24 tuntia · 1,3
= 5 148 W
8 tuntia
2. Lähimmän kaapelin valinta:
Suurin DEVIbasic™ 20S on 4 565 W,
228 m.
Valittu kaapeli ei pysty tuottamaan
tarvittavaa tehoa. Tämän vuoksi
ikkunoiden alapuolella oleva reu-

reuna-alue

C-C

DEVIflex™-lämmityskaapeli

ikkuna
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lämmitettävä lattia-ala
ikkuna

ovi
Kuva 3: Esimerkki varaavasta lämmitysjärjestelmästä.

na-aluejärjestelmä voi olla tyydyttävä ratkaisu. Jos tarvittavasta tehosta
(5 148 W) vähennetään 4 565 W,
voidaan laskea, että tarvittava teho
ylittää vieläkin kaapelin tehon, sillä
nyt tarvitaan 583 W lisää.
Koska reuna-aluejärjestelmä on
suoraan vaikuttava lämmitysjärjestelmä eikä varaava lämmitys, 583 W
on muunnettava takaisin alkuperäiseen tilaansa.
Tämä onnistuu parhaiten jakamalla
583 W varastoitua lämpöä kolmella
(24 h/8 h), mikä tarkoittaa, että
varmuuskerroin sisältyy edelleen
lopputulokseen. 583 W / 3 = 194 W
suoraan vaikuttavaa lämpöä.
Jos valitset DEVIflex™ 18T -kaapelin,
lähin kaapeli on 270 W, 15 m.
3. C-C-asennusvälin laskeminen:
23 m² · 100 cm/m / 228 m = 10 cm.
4. Reuna-alueen C-C-asennusväli. Jos
reuna-alueen pinta-ala on 0,5 m ·
2,4 m = 1,2 m², C-C-asennusväliksi
saadaan: 1,2 m² · 100 cm/m / 15 m
= 8 cm.
5. Termostaatin valinta: tässä esimerkissä varaavaa lämmitysjärjestelmää
on ohjattava erikoistermostaatilla.
Reuna-aluetta voidaan ohjata millä
tahansa DEVIn ajastintermostaatilla.

termostaatti, jossa on lattia-anturi
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5. Sähkölämmitysjärjestelmä lattiarakenteille
DEVI suunnittelee ja tuottaa
lämmityslaitteistoja: kaapeleita,
mattoja, lämmityselementtejä,
termostaatteja, kiinnikkeitä, jotka
täyttävät seuraavassa lueteltujen
yleisimpien lattiarakenteiden
vaatimukset:
1. Paksut (>3 cm)
betonilattiarakenteet

2. Ohuet (<3 cm) ja vastaavat
lattiarakenteet
3. Puulattiat
• Puulattia välipohjan palkeilla
• Lattia, jossa on puupinta ja
betoninen tai puinen aluslattia
• DEVIdry™ –
erikoislämmityselementit/matot laminaatin alle tehtäviin
kuiviin asennuksiin

• DEVIcell™ – lämmönjakolevyillä
varustettu laminaatin
alle asennettava
lämmitysjärjestelmä.
Kaikki nämä lattiarakenteet ja
niiden lämmityslaitteet kuvataan
seuraavissa luvuissa.

5.1. Kaapelilämmitys paksuissa betonirakenteissa
Yleisimmin käytetty lattiarakenne,
jossa lämmityselementti on asennettu betoniin. Lämmityskaapelit tai
-matot on upotettu betonikerrokseen
ja yleensä ne on asennettu betonin
viimeistelykerroksen (yläkerroksen)
alempaan osaan. Suorassa lattialämmityksessä ja mukavuuslattialämmityksessä betonin tyypillinen paksuus
kaapelien päällä on 3–7 cm. Varaavissa
lämmitysjärjestelmissä lämmityskaapelit on yleensä upotettu paksuun
betonikerrokseen: 7–15 cm.
Yleensä rakennusmääräyksissä
rajoitetaan betonin viimeistelykerroksen paksuus noin 3–4 cm:iin lattian
mekaanisen lujuuden vuoksi (noudata
paikallisia määräyksiä). Tämä rajoitus
ei riipu lämmityskaapelin lattiaan
asentamisesta. Noudata aina maassasi
voimassa olevia lattiarakenteita koskevia normeja ja määräyksiä tarkasti.
Suositus: asenna lämmityskaapelit
lähelle lattiapintaa (noin 3–5 cm
alapuolelle); tämä parantaa järjestelmän ohjauksen reaktioaikaa. Muista
kuitenkin varmistaa, että kaapelien
välinen C-C-asennusväli on enintään
2x (kaksi kertaa) lämmityskaapelien
päällä olevan betonin paksuus ja että
lämmityselementin alle on asennettu
riittävä eristys. Muussa tapauksessa
lattiapintaan saattaa muodostua kylmiä alueita eikä se tunnu mukavalta
käyttäjälle.
C-C-asennusväli.
Mukavuuslattialämmityksessä yksi tärkeimmistä vaatimuksista on lämpötilan yhtenäisen/mukavan lattiapintaan
jakautumisen tukeminen (katso luku
4.1). Tämän varmistamiseksi vähintään
3 cm paksuun betonilaattaan asennet-

tavan lämmityskaapelin C-C-asennusvälin tulisi olla 5–15 cm ja mieluiten
enintään 10 cm. Alle 3 cm paksujen
ohuiden lattiarakenteiden (betoni,
itsetasoittuva, liima jne.) C-C-asennusvälin tulisi olla enintään 10 cm
ja suosittelemme, että se on tätäkin
pienempi:
7,5 cm. Lattian eristyksen määrä sekä
asennuksen muut termiset olosuhteet (esimerkiksi asennus lämmitetyn
tilan yläpuolelle) ovat myös tärkeitä
tekijöitä vakaan lattian lämpötilan
ylläpitämisessä.

Suora lattialämmitysjärjestelmä on
vähemmän herkkä mukavuuslämpötilan yhtenäiselle jakautumiselle
lattian pintaan (katso luku 4.2).
C-C-asennusväli riippuu pääasiassa
lämpöhäviöstä, joka taas on nykyaikaisissa rakennuksissa pieni, esimerkiksi 30–60 W/m². Tämä tuottaa varsin
suuria etäisyyksiä, C-C-väli voi olla esimerkiksi 30–50 cm. Tämä muistuttaa
varaavan lattialämmitysjärjestelmän
yhteydessä kuvattua tilannetta (katso
luku 4.3).

Edut
•

Ihanteellinen mukavuus.

•

Lämpimät jalat.

•

Suunnittelun vapaus.

•

Helppo asennus.

•

Minkä tahansa lattiapinnoitteen alle.

•

Erittäin kestävä, huoltovapaa.

•

Kokonaislämmitys ilman lämpöpattereita.

•

Ohjaa sähkölämmitysjärjestelmiäsi etänä

•

Keskusyksikkö sekä lämpöpatterilämmityksen että
lattialämmityksen yhdistettyyn säätöön
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Asennettu teho
Paksut betonilattiat, joiden paksuus on vähintään 3 cm.
Kaapelin suositeltu suurin lineaarinen
teho on 20 W/m. Huomaa, että jotkin
paikalliset määräykset edellyttävät
pienempiä arvoja ja niitä on noudatettava tarkasti. Alhaisempia kaapelin
lämpötiloja ja lämmön parempaa
koko lattiapinnalle jakautumista
varten DEVI suosittelee valitsemaan
kaapelin, jonka lineaarinen teho on
pienempi, esimerkiksi 10–18 W/m, tai
matalaenergiataloihin jopa 6 W/m.
Tämän betonilattiarakenteen suurin
sallittu ominaisteho on 200 W/m².
Betonilattiat, joiden paksuus on alle
3 cm.
Kaapelin suurin suositeltu lineaarinen teho on 20 [W/m]. Alhaisempia
kaapelin lämpötiloja ja sen tuottamaa
pidempää kaapelin käyttöikää varten
on suositeltavaa käyttää kaapelia, jonka
ominaisteho on pienempi, esimerkiksi
10–15 W/m.
Tämän betonilattiarakenteen ominaisteho saa olla enintään 200 W/m².
Betonilattiat, joilla on puinen pinta
(laminaatti, monikerroksiset levyt,
parketti jne.).
Tämän betonilattiarakenteen ominaisteho saa olla enintään 150 W/m²,
mutta joissakin tapauksissa se voi olla
niinkin pieni kuin 100 tai jopa 55 W/
m². Jos lattiarakenteessa ei ole eristystä: lämpöhäviö alaspäin on arvioitava
ja ominaistehoa on suurennettava
vastaamaan lämpöhäviötä.
Puupintaisten lattioiden lattian
lämpötila on aina rajallinen ja suurin
lattian pinnan lämpötila saa olla 27
°C. Suosittelemme aina käyttämään
puulattian kanssa termostaattia, jossa
on huoneanturin lisäksi lattia-anturi.
Puulattioita koskevia lisätietoja on
tämän oppaan osassa 5.3.
Huom: Lämmityskaapelit voidaan
asentaa myös seinä- ja välikattorakenteisiin. Tällaisissa käyttökohteissa suosittelemme kaapelia, jonka
ominaisteho on enintään 20 W/m ja
pinnan ominaistehoksi enintään 100
W/m².
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Ota tällaisissa tapauksissa aina yhteys
DEVIin, sillä tällaisten järjestelmien
suunnitteleminen ja asentaminen on
tehtävä erityisen huolellisesti.
Tuotteen valinta
Suosittelemme seuraavia DEVIn suojattuja lämmityskaapeleita betonilattiaan asennusta varten:
• kaksoisjohdinlämmityskaapelit:
DEVIflex™ 20T, DEVIflex™ 18T, DEVIflex™ 10T ja DEVIflex™ 6T;
• ohut kaksoisjohdinlämmityskaapeli: DEVIcomfort™ 10T;
Huomaa, että ohutta lämmitysmattoa voi käyttää myös paksummissa
betonilattiatyypeissä.
Lattian lämmitys ei riipu lämmityselementin (kaapeli tai matto) paksuudesta, vaan se riippuu pinta-alan
ominaistehosta ([W/m²]).
Lämpöeristys
Lattiarakenteen lämpöeristyksen on
oltava hyvä ja yleisten sekä paikallisten rakennusmääräysten ja standardien mukainen. Tavoitteena on
alaspäin suuntautuvan lämpöhäviön
minimointi. Muussa tapauksessa
lämpöhäviö alaspäin on arvioitava
ja oikea lisäteho on määritettävä.
Uudisrakennuksissa noudatetaan nykyaikaisten rakennusten vaatimuksia,
ja lattiarakenteen alapuolinen eristys
on pakollinen. Korjausrakentamisessa tilanne voi olla aivan toinen, ja
tällöin on tehtävä lisätöitä eristyksen
löytämiseksi, ja jos eristystä ei ole, on
erittäin suositeltavaa asentaa vähintään DEVIcell™ 12 mm:n eristyksellä ja
alumiinisella lämmönjakokerroksella.
Pienikin määrä eristystä on parempi
kuin ei lainkaan eristystä.
Huomaa kuitenkin, että lämmityskaapeli ei saa olla suorassa kosketuksessa
eristyksen kanssa. Muussa tapauksessa sen toimintalämpötila saattaa
nousta liikaa, mikä voi pahimmassa
tapauksessa aiheuttaa kaapelivikoja.
Suora kosketus eristykseen voidaan
välttää asettamalla eristyksen päälle
erotuskerros kaapelin erottamiseksi
fyysisesti eristyksestä ja sen eristykseen uppoamisen estämiseksi. Tällainen eristyskerros voi olla esimerkiksi
seuraavassa muodossa:
• ohut betonipinnoite
• alumiini (PE-levyn kanssa) tai
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paksu muovikalvo, jota saa käyttää
kosketuksissa sähköisiin lämmityskaapeleihin
• raudoitusverkko, jonka halkaisija
on 1–2 mm ja silmäkoko enintään
2 x 2 cm.
Pystysuuntainen eristys huonosti eristettyjen ulkoseinien lähellä on myös
erittäin tärkeä eristyksen osa. Tämän
eristyksen on oltava tehokas, jotta se
estää lämmön siirtymisen ulkoilmaan.
Lisäksi sen on pystyttävä kompensoimaan lattiarakenteen vaakasuuntainen laajeneminen.
Lattiapinnat
Lähes kaikki lattiapintatyypit sopivat
lattioille, joihin on asennettu lämmityskaapelit, mutta lattiapinnan
toimittajaan on aina otettava yhteys.
Toimittajan ohjeita on noudatettava
erittäin tarkoin, kun lattialämmityksen päälle asennetaan puisia lattioita.
Katso lisätietoja lämmityksestä puulattioiden kanssa tämän asiakirjan
jäljempänä olevasta asiaa koskevasta
kappaleesta.
Eristysarvoltaan korkeat materiaalit,
kuten paksut villaiset matot, voivat
rajoittaa lämmön jakautumista
lattiasta. Pyydä tällöin lattian pintamateriaalien toimittajalta lisätietoja.
Lattian pintakerroksen lämmöneristävyys saa olla enintään 0,125 m²
K/W.

Lattialämmityksen kanssa käytettäviksi sopivissa lattiapinnoitemateriaaleissa on seuraava merkki:

Asennus ja lattiarakenne
Lattiarakenteen on oltava rakennusmääräysten mukainen. Yleensä betonikerrokseen asennetulla sähköisellä
lämmityselementillä varustetulla
lattiarakenteella (kaapeli tai matto) ei
ole erityisiä vaatimuksia tai rajoituksia.
On kuitenkin suositeltavaa asentaa
lattialaatan pystysuoriin osiin seinien
viereen (erityisesti ulkoseinien
viereen) vaimennuskerros, esimerkiksi vähintään 5 mm paksu pehmeä
teippi, ohut lämpöeristys tai vastaava.
Se mahdollistaa lattiarakenteen vaakasuuntaisen laajenemisen ja estää
lattian halkeilun.

Seuraavassa kuvassa esitellään betonilattiarakenteita, joissa on kaapelilämmitysjärjestelmä ja erityyppisiä
kiinnityksiä.

1 – Termostaatti
2 – Laatat
3 – Laattaliima lämmitetyille lattioille
4 – Pohjuste
5 – Viimeistely/betonin yläpinta
6 – Muovinen anturin suojaputki (suljettu päästä)
7 – DEVIfast™- tai DEVIclip™ C-C -kiinnitysside
8 – Liitäntäkaapeli ja muhvi
9 – Päätemuhvi
10 – Kaksoisjohdinlämmityskaapeli
11 – Erotuskerros, esimerkiksi ohut betonipinnoite
12 – Lämpöeristys
13 – Betonialusta
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Lattiarakenteen vahvistusraudoitus
on tehtävä paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti.
Pienin kaapelien välinen etäisyys perustuu kaapelien ulkohalkaisijaan, ja
se on 6x kaapelin halkaisija. Käytännössä se tarkoittaa noin 5 cm:n väliä
kahden kaapelilinjan välissä.
Katso lisäasennusohjeita liitteestä A.4
“Yleinen asennusopas” ja vastaavista
lämmityskaapelien/-mattojen/-elementtien asennusohjeista.

Kuva 4: Betonilattian kaapelilämmitys, jossa kaapeli on kiinnitetty DEVIfast™- tai DEVIclip™ C-C
-kiinnityssiteellä.
1 – Lattiapinnoite
2 – Liima
3 – Kosteussulku (märkätila), pohjuste
4 – Viimeistely/betonin yläpinta
5 – Lattia-anturin suojaputki
6 – DEVI-lämmityskaapeli
7 – Raudoitusverkko
8 – DEVIclip™ Twist -kiinnitys
9 – Välike raudoitusverkolle
10 – Lämpöeristys
11 – Tasoituskerros
12 – Betonialusta
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7

8
9
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Kaapelilämmitysjärjestelmän betoniin asennuksen vaiheet

a

1.

Kaapelilämmitysjärjestelmä:
lämmityskaapeli, termostaatti
ja lattian lämpötila-anturi,
kiinnitysside, suojaputki.

2.

Piirrä suunnitelma lämmitetyn
alueen, kaapelin, liitosjohdon,
lattia-anturin, termostaatin ja
kytkentärasian sijainneista, jos
asennettu.

3.

b

Asenna eristys:
muodonmuutosteippi (a),
lämpöeristys (b)

10...15 cm

а
~50

b

10...15 cm

cm

C-C

c

4.

Asenna erotuskerros, esimerkiksi
betoni (a), metalliverkko (b) tai
alumiinikalvo (c).

5.

Kiinnitä DEVIfast™-kiinnityssiteet
50 cm:n välein (nauloilla,
ruuveilla, tapeilla, kuumaliimalla
jne.).

6.

Tarkista kaapelin resistanssi ja
eristysarvot. Asenna lämmityskaapeli: noin 10–15 cm:n päähän
seinistä. Mukavuuslämmityksen
suositeltu C-C-asennusväli on 7,5
cm.

Cable

230 V
Sensor

3 cm
~50

7.

...10

0 cm

Asenna lattia-anturille suojaputki
(betoniin asennetun pään on
oltava suljettu).
Tarkista anturin resistanssi ennen
putkeen asentamista.

Tarkista myös lämmitysjärjestelmän
kaikkien elementtien kanssa
toimitetut asennusohjeet (kaapeli,
matto ja termostaatti).
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8.

Tarkista kaapelin ja anturin
resistanssi ja eristysarvot.
Levitä betoni.

Kaapeli on kiinnitettävä erittäin
tukevasti lattiaperustuksiin, jotta se
ei pääse liikkumaan betonin valun
aikana. Betonin valun aikana kaapelin
ympärille ei saa päästä muodostumaan ilmataskuja.
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9.

Tarkista kaapelin resistanssi ja
eristysarvot ja anturin resistanssi.
Asenna lattiapinnoite ja kytke
termostaatti.

Lämmityskaapelit eivät saa osua
toisiinsa tai mennä ristiin. Tämän
ohjeen noudattamatta jättäminen
aiheuttaa kaapelin ylikuumenemisen
ja kaapelin vioittumisen myöhemmin!

5.2. Sähköinen lämmitysjärjestelmä ohuissa lattiarakenteissa
DEVI on suunnitellut erityisen
lämmitysjärjestelmän: ohuet lämmitysmatot, joita voidaan käyttää
asennuksissa, joissa lattian rakennekorkeuden on oltava matala. Ohuet
lämmitysmatot vaativat noin 3–4,5
mm:n korkeuden, joka on vähemmän kuin yleisimmin käytettävien
laattaliimojen (liima, itsetasoittuva
tasoite) kerroksen paksuus. Ohuet
lämmitysmatot voi asentaa nykyisten
laattojen, puulattioiden tai betonilattioiden päälle. Alapuolen rakenteessa
ei saa olla mekaanisesti tai termisesti
syntyviä liikkeitä tai teräviä esineitä.
Tyypilliset käyttöalueet ovat keittiöt ja kylpyhuoneet, mutta ohutta
lämmitysjärjestelmää voidaan käyttää
kaikkialla talossa tai asunnossa.
Lämmityskaapelia voidaan käyttää
myös ohuisiin lattiarakenteisiin
tehtävissä asennuksissa. Rakenteen
korkeus on kiinnitystavan vuoksi
kuitenkin suurempi kuin maton, ja
yleensä lämmityskaapelien halkaisija
on suurempi (ehkä jopa kaksi kertaa
maton halkaisija).
Lämmityskaapelin käyttäminen vaatii
vähintään noin 1–2 cm:n korkeuden,
eikä sitä suositella ohuisiin lattiarakenteisiin.
Mukavan lämpötilan tuottamiseksi uuden lattian pintaan ohuissa
lattiarakenteissa on tarkasteltava
lattian kerroksia, erityisesti eristyksen
suhteen. Sähköisen lattialämmityksen
alle kannattaa aina asentaa eristys,
ja sen puuttuminen voi aiheuttaa
ohuiden lattiarakenteiden lämmitysjärjestelmien epätyydyttäviä lattian
lämpötiloja. Noudata aina maassasi
voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja jos sinulla on kysymyksiä, ota
yhteys DEVI-jälleenmyyjään.
C-C-asennusväli.
Mukavuuslattialämmityksessä yksi
tärkeimmistä vaatimuksista on lämpötilan yhtenäisen/mukavan lattiapintaan jakautumisen tukeminen
(katso luku 3.1. “Mukavuuslattialämmitys”). Tämän varmistamiseksi alle 3
cm paksujen ohuiden lattiarakenteiden (betoni, itsetasoittuva, liima jne)
C-C-asennusvälin tulisi olla enintään
10 cm ja suosittelemme, että se on
pienempi: 7,5 cm (tai jopa 5 cm).

Edut
•

Lämpimät jalat.

•

Ei vanhan lattian purkamista.

•

Suunnittelun vapaus.

•

Helppo ja nopea asennus.

•

Minkä tahansa lattiapinnoitteen alle.

•

Rakennekorkeus kasvaa ainoastaan 3–5 mm.

•

Nopeasti reagoiva lattialämmitys.

•

Pienempi lämpöhäviö.

•

Kokonaislämmitys ilman lämpöpattereita.

•

Tarkka, energiaa säästävä säätö.

•

Ohjaa sähkölämmitysjärjestelmiäsi etänä

•

Keskusyksikkö sekä lämpöpatterilämmityksen että
lattialämmityksen yhdistettyyn säätöön

Vaikka suora lattialämmitys ei vaadikaan yhtenäistä lattian lämpötilaa, se
on silti hyvä ominaisuus (katso luku
3.2).
Mutta koska kaikkiin uusiin asennuksiin
asennetaan aina eristys, C-C-asennusväli
riippuu enemmän lämpöhäviöstä ja mikä
tahansa tarvittava arvo on mahdollinen.
Tässä tapauksessa on kuitenkin suositeltavaa pitää C-C-asennusvälinä alle 15 cm.
Asennettu teho
Alle 3 cm paksut ohuet liima- tai
itsetasoittuva tasoite -lattiat jne.
Tässä tapauksessa on käytettävä
lämmityskaapeleita/-mattoja, joiden
ominaisteho on enintään 20 W/m.
Kaikki DEVIn ohuet lämmitysmatot
täyttävät tämän ehdon.
Tämän lattiarakenteen ominaisteho
saa olla enintään 200 W/m², yleensä
100–150 W/m².

Ohuet lattiat, joissa on puinen
pinta (laminaatti, monikerroksiset
levyt, parketti jne.)
Näissä käyttökohteissa saa käyttää
lämmityskaapeleita/-mattoja, joiden
lineaarinen ominaisteho on 10 W/m.
Tämän betonilattiarakenteen
suurin sallittu ominaisteho on 100
W/m². Tässä tapauksessa lattian
on oltava lämpöeristetty alaspäin
suuntautuvan lämpöhäviön
estämiseksi. Jos lattiassa ei ole
eristystä: lämpöhäviö alaspäin on
arvioitava ja ominaisteho on otettava
huomioon.
Puulattioita koskevia tarkempia
tietoja on luvussa 5.3.
Lattia, jossa on puinen aluslattia
Jos lämmitysmatto/-kaapeli
asennetaan puiselle aluslattialle,
normit ja määräykset sallivat
kaapelille enintään 10 W/m:n
ominaistehon.
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Tämän lattiarakenteen suurin sallittu
ominaisteho on 55 W/m². Huomaa,
että 55 W/m² voi lämmittää 1 m²:n
lattia-alaa enintään 5 °C suhteessa
ilman lämpötilaan. Tämän tyypin
kaikissa tapauksissa on arvioitava,
onko tämä tehotaso tyydyttävä
suoraan lämmitysjärjestelmään.
Puulattioita koskevia lisätietoja on
luvussa 4.3
Huom: Lämmitysmatot/-kaapelit
voidaan asentaa myös seinä- ja
välikattorakenteisiin. Tällaisissa
tapauksissa on suositeltavaa
käyttää lämmityselementtiä, jonka
ominaisteho on enintään 20 W/m ja
pinnan ominaisteho on enintään 100
W/m².
Tuotteen valinta
Suosittelemme seuraavia DEVIn
suojattuja lämmitysmattoja ohueen
lattiaan asennusta varten:
• kaksoisjohdin 3 mm:
DEVImat™ 70T, DEVImat™ 100T,
DEVImat™ 150T, DEVImat™ 200T;
• kaksoisjohdin 4 mm:
DEVIcomfort™ 100T,
DEVIcomfort™ 150T;
• yksi johdin 3 mm:
DEVIheat™ 150S.
Maton leveys kattaa noin 50 cm:n
alueen, ja pituus on yleensä 1–24 m
(0,5–12 m²).
Jos lattian korkeus ei ole kriittinen
tekijä, suosittelemme DEVIn
enintään 10 W/m:n suojattuja
lämmityskaapeleita:
• kaksoisjohdinlämmityskaapelit
DEVIflex™ 10T ja DEVIflex™ 6T;
• ohuet
kaksoisjohdinlämmityskaapelit
DEVIcomfort™ 10T,
Huom: Kaapelin nimessä oleva
numero tarkoittaa sen ominaistehoa,
esimerkiksi 10T tarkoittaa 10 W/m:n
lineaarista tehoa 230 V:n jännitteellä
ja kirjain T tarkoittaa kaksoisjohdinta.
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Kiinnitys
Ohuiden lämmitysmattojen
asennukseen aluslattiaan ei
tarvita kiinnikkeitä. Matoissa on
itseliimautuva lasikuituverkko, joka
on suunniteltu nopeaa ja turvallista
asennusta varten.
Lämmityskaapeleiden asennukseen
suosittelemme metallisia DEVIfast™kiinnityssiteitä, joiden mahdollinen
C-C-asennusväli on 2,5 cm, tai
DEVIclip™-kiinnikkeitä, joiden C-Casennusväli on 1 cm. Kaapelit voi
myös kiinnittää suoraan perustaan
liimapistoolilla, mutta ota huomioon
kaapeleiden korkein sallittu
lämpötila.
Matot ja kaapelit on asennettava
tukevasti siten, että ne eivät pääse
liikkumaan asennuksen aikana.
Lämmityskaapelin linjat eivät saa
koskettaa toisiaan tai mennä toisten
lämmityskaapelien poikki. Jos tätä
ohjetta ei noudateta erittäin tarkasti,
kaapeli ylikuumenee ja asennus
todennäköisesti vahingoittuu.
Lämpöeristys
Lattiarakenteen lämpöeristyksen on
oltava hyvä, yleisten sekä paikallisten
rakennusmääräysten ja standardien
mukainen. Tällöin lämpöhäviö
alaspäin pysyy mahdollisimman
pienenä. Muussa tapauksessa
lämpöhäviö alaspäin on arvioitava ja
oikea lisäteho on määritettävä.
Huomaa kuitenkin, että
lämmityskaapeli ei saa olla suorassa
kosketuksessa eristyksen kanssa.
Muussa tapauksessa sen lämpötila
saattaa nousta liikaa, mikä voi ajan
mittaan aiheuttaa kaapelivikoja.
Pystysuuntainen eristys on myös
erittäin tärkeä asennuksen osa, ja
se on asennettava mahdollisimman
lähelle puutteellisesti eristettyjä
ulkoseiniä. Tämän eristyksen on
oltava tehokas, jotta se estää lämmön
siirtymisen ulkoilmaan. Lisäksi sen
on pystyttävä kompensoimaan
lattiarakenteen vaakasuuntaista
laajenemista.

Division · Cable Floor Heating Systems · VGLUH117 · ©DEVI

Lattiapinnat
Lähes kaikki lattiapintatyypit
sopivat lattioille, joihin on asennettu
lämmitysmatot/-kaapelit, mutta
lattiapinnan toimittajaan on aina
otettava yhteys.
Kaapelit on peitettävä vähintään 20
mm:n kerroksella liimaa, betonia jne.,
jos pintamateriaali on puu tai muovi.
Toimittajan ohjeita on noudatettava
erittäin tarkasti, kun puulattioita
tai paksuja villamattoja asennetaan
suoraan betonirakenteille, joihin
on asennettu lattialämmitys.
Nämä materiaalit rajoittavat
lämmön jakautumista lattiaan.
Näissä tapauksissa on käytettävä
termostaattia, jossa on lattian
lämpötila-anturi. Katso lisätietoja
puulattioiden lämmityksestä tämän
asiakirjan jäljempänä olevasta asiaa
koskevasta kappaleesta tai ota yhteys
lattian toimittajaan.
Eristysarvoltaan korkeat materiaalit,
kuten paksut villaiset matot, voivat
rajoittaa lämmön jakautumista
lattiasta. Pyydä tällöin lattian
pintamateriaalien toimittajalta
lisätietoja.
Lämmityselementtien yläpuolella
olevan lattian lämmöneristävyys saa
olla enintään 0,125 m² K/W.
Jätä vähintään 5 cm:n ilmaväli
kaappien, pöytien, sänkyjen jne.
kaltaisten pysyvästi sijoitettujen
esineiden alle.
Asennus ja lattiarakenne
Lattiarakenteen on oltava
rakennusmääräysten mukainen.
Ohuissa lattiarakenteissa, joissa
lämmityselementti kiinnitetään
liimalla tai vastaavalla, ei ole
erikoisvaatimuksia tai -rajoituksia.
Liiman tai vastaavan on oltava
suunniteltu käytettäväksi lämmitetyn
lattiarakenteen kanssa.

Lattialaatan pystysuoriin osiin
(päihin) on suositeltavaa asentaa
erityinen vähintään 5 mm paksu
pehmeä teippi, esimerkiksi ohut
lämpöeristys tai vastaava. Se
mahdollistaa lattiarakenteen
vaakasuuntaisen laajenemisen ja
estää lattian halkeilun.

On erittäin tärkeää valita
oikean kokoinen matto, hieman
käytettävissä olevaa lattian
asennusalaa pienempi, sillä mattoa
ei voi lyhentää.

Katso lisäasennusohjeita
liitteestä A.4 ja vastaavista
lämmityskaapelien/-mattojen/elementtien asennusohjeista.

Suosittelemme jättämään vähintään
3–5 cm:n välin kahden kaapelilinjan
tai läheisten mattojen väliin.

1 – Termostaatti
2 – Laatat
3 – Laattaliima lämmitetyille lattioille
4 – Pohjuste
5 – Suljettu putken pää
6 – Lattian lämpötila-anturin suojaputki
7 – Liitäntäkaapeli ja muhvi
8 – Päätemuhvi
9 – Kaksoisjohdinlämmitysmatto
10 – Betoni
11 – Lämpöeristys
12 – Betonialusta

1

2

3

10
11

7

6

4

12

5

9
8
säde ≥ 6 cm

Kuva 6: Ohut lattiarakenne, jossa on ohut kaksoisjohdinlämmitysmatto
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Asennuksen vaiheet – ohut lämmitysmatto laattaliimassa

1.

Lämmitysjärjestelmä ohuen
maton kanssa: lämmitysmatto,
lattian lämpötila-anturilla
varustettu termostaatti,
suojaputki.

2.

Tarkista/piirrä suunnitelma
lämmitetyn alueen, maton,
liitosjohdon, lattia-anturin,
termostaatin ja kytkentärasian
sijainneista, jos asennettu.

3.

Tee ura anturin suojaputkelle ja
liitosjohdolle.

4.

Asenna lattia-anturille suojaputki
(pään on oltava suljettu). Tarkista
anturin resistanssi ennen
putkeen asentamista. Asenna
johtoanturi putkeen.

5.

Tarkista maton resistanssi ja
eristysarvot.
Rullaa lämmitysmatto auki
termostaatin sijainnista alkaen.
Kiinnitä se aluslattiaan.

6.

Leikkaa ja käännä mattoverkko
kohdatessasi seinän tai esteen.
ÄLÄ leikkaa kaapelia.

7.

Asenna lämmitysmatto siten,
että vältät esteet ja lattiaan
myöhemmin kiinnitettävät
esineet jne.
Vähintään 3 cm:n väli kahden
kaapelilinjan välissä.

8.

Asenna matto koko pinnalle.
Noin 3–4 cm viereisten mattojen
välillä. Tarkista maton resistanssi
ja eristysarvot ja anturin
resistanssi.

9.

Levitä laattaliima ja asenna
laatat. Tarkista maton resistanssi
ja eristysarvot ja anturin
resistanssi.

Lisäksi: Noudata lämmityskaapelin/-maton ja termostaatin asennusohjetta, joka sisältyy kunkin tuotteen toimitukseen.
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C-C 3–4 cm

Kuva 7: Yksijohtimisen ja kaksoisjohdinlämmitysmaton asennusesimerkki.

Kuva 8: Maton asettelu lämmittämättömän alueen/esteen ympärille.
C-C ~ 8 cm

Kuva 9: Lämmitysmatot on helppo sovittaa lämmitetyn pinnan muotoon. Edellä oleva esimerkki: DEVImat™ 150T 50 x 300 cm -maton sijoittaminen 100 x 150
cm:n alalle.

Kuva 10: Älä milloinkaan aseta lämmitysmaton kaapelia ristikkäin tai leikkaa sitä.
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5.3. Puulattioiden
lämmitys
DEVIn lämmitysjärjestelmän voi
asentaa kaikenlaisille puulattioille,
kunhan asennuksen vaatimuksia
noudatetaan. DEVI tuottaa
lämmityslaitteistoja: kaapeleita,
mattoja, lämmityselementtejä,
termostaatteja, kiinnikkeitä,
jne. seuraaville yleisimmille
puulattiarakenteille:
• Puupinta betonisella tai puisella
aluslattialla
• Puulattia välipohjan palkeilla
• DEVIdry™ –
erikoislämmityselementit/-matot
laminaatin alle tehtäviin kuiviin
asennuksiin
• DEVIcell™ – lämmönjakolevyillä
varustettu laminaatin alle
asennettava lämmitysjärjestelmä
kuiviin asennuksiin.

Edut

Kaikki nämä lattiarakenteet ja
niiden lämmityslaitteet kuvataan
seuraavissa luvuissa.

Mukava puupinnan lämpötila.

•

Lämpimät jalat.

•

Suunnittelun vapaus.

•

Kaiken tyyppiset puiset lattiapinnoitteet.

•

Lämmitys ilman lämpöpattereita.

•

Ohjaa sähkölämmitysjärjestelmiäsi etänä

•

Keskusyksikkö sekä lämpöpatterilämmityksen että
lattialämmityksen yhdistettyyn säätöön

Suositus: lattia-anturia on aina
käytettävä lattian lämpötilan
hallintaan. Lattia-anturi on
yhdistettävä elektroniseen
termostaattiin, jossa on
lämpötilan rajoitustoiminto.
Lisäturvallisuustekijänä termostaatin
pitäisi kytkeä lämmitysjärjestelmä irti,
jos anturiin tulee vika.

Huonelämpötilan rajoitus
Kun lämmitys asennetaan betonin
päällä oleville puulattioille tai
aiemmin valmistetuille puulattioille,
puulattian pintalämpötila ei saa
ylittää lattiapinnan valmistajan
suosittelemaa tasoa. Yleensä
valmistajan määrittämä korkein
pinnan lämpötila on 27 °C.

ISO 13732-2 -standardin mukaan
miellyttävä lattian pintalämpötila
riippuu lattian pintamateriaalista.
Kaikille puisille lattioille korkein
mukava lattiapinnan lämpötila on
kuitenkin 27 °C.
Kaikkien lattiarakenteeseen
asennettujen anturien lattian
lämpötila-asetusten on oltava
muutaman asteen korkeampia,
jotta ne kompensoivat lattiapinnan
lämmöneristävyyttä.

Arvioitu
lämmöneristävyys,
m²·K/W

Lattiapinnoite-esimerkkejä

Lisätietoja

Likimääräinen asetus/
rajoitus 27 °C:n
lattialämpötilalle

0,05

8 mm:n HDF-pohjainen laminaatti

>800 kg/m³

30 °C

0,10

14 mm:n pyökkiparketti

650–800 kg/m³

33 °C

0,13

22 mm:n massiivitammilankku

>800 kg/m³

35 °C

<0,17 maks

Lattialämmitykseen soveltuvan maton
maksimipaksuus

EN 1307:n
mukaan

36 °C

0,18

22 mm:n kuusilankku

450–650 kg/m³

37 °C

Lattian lämpötilaa saa nostaa vain
hitaasti ensimmäisen asennuksen
jälkeisen viikon aikana, jotta
uusi lattia asettuu paikalleen.
Suosittelemme toimimaan näin myös
lämmityskauden alussa.

30

•

Puu kutistuu ja turpoaa luonnostaan
huoneen suhteellisesta kosteudesta
johtuen. Ihanteellinen kosteus on
30–60 % eikä se koskaan saa olla alle
30 %.
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Lämmitysjärjestelmä on
suunniteltava siten, että se
tuottaa hyvin yhtenäisen pinnan
lämpötilan koko lattia-alalle ja
lämmityselementit (kaapelit tai
matot) on sijoitettava tasaisin välein.

Asennettu teho
Kun lattialämmitys asennetaan
puulattialle, on otettava huomioon
muutama rajoitus, kuten:
1. Puiselle aluslattialle asennetun
puulattian lattialämmityksen
asennettu teho saa olla enintään
55 W/m².
2. Välipohjan palkeille asennetun
puulattian lattialämmityksen
asennettu teho saa olla enintään
80 W/m².
3. Puun päälle asennettujen lattialaattojen lattialämmityksen
asennettu teho saa olla enintään
100 W/m².
4. Ohuen lattian (paksuus <3 cm,
esimerkiksi matot laattaliimassa)
lattialämmityksen asennettu teho
saa olla enintään 100 W/m².
5. Paksun betonilattian (paksuus >3
cm) lattialämmityksen asennettu
teho saa olla enintään 150 W/m².
Jos lämmityselementti (matto tai kaapeli) asennetaan puiselle aluslattialle,
normit ja määräykset sallivat kaapelille enintään 10 W/m ominaistehon.
Huomaa, että teholla 55 W/m²
voidaan lämmittää 1 m²:n lattia-alaa
enintään 5 °C:lla suhteessa ilman
lämpötilaan (katso luku 4.1.1). Jos
esimerkiksi ilman lämpötila on 18 °C,
pinnan korkein mahdollinen lämpötila on 18 + 5 = 23 °C.

Vältä pyökkiä ja vaahteraa monikerroksisissa rakenteissa, ellei niitä ole
painekuivattu.
Kaapelin yläpuolella olevan lattian
lämmöneristävyys saa olla enintään
0,125 m² K/W.
Puulattian paksuuden osalta lattialämmityksen saa asentaa ainoastaan, jos:
6. Pehmeiden puulajien (tiheys
400–600 kg/m³ – mänty jne.) enimmäispaksuus on ≤ 2 cm.
7. Kovien puulajien (tiheys yli 600 kg/
m³ – tammi jne.) enimmäispaksuus
on ≤ 3 cm.
Jätä vähintään 5 cm:n ilmaväli esimerkiksi seuraavien esineiden alle:
kaapit, pöydät, sängyt jne. Älä asenna
lattialämmityselementtiä sellaisen
huonekalun alle, jonka alla ilma ei
pääse liikkumaan.
Puulattiat on aina suojattava aluslattiasta tulevalta kosteudelta. Jos
puulattia asennetaan lattian alle
asennettavan lämmityksen päälle, rakenteessa on aina oltava höyrysulku
mahdollisimman lähellä puulattiaa.
Jos perustuksen suhteellinen kosteus
on yli 95 %, höyrysulku ei ole riittävä:
sen sijaan on asennettava vedenpitävä kalvo.

Joskus se ei ole riittävästi mukavan lämmön tuottamiseen. Näissä
tapauksissa on arvioitava, riittääkö
55 W/m²:n teho lattian tarvittavan
pintalämpötilan tuottamiseen.

Puulattian toimittajalle on ilmoitettava asennettavasta lämmityksestä,
jotta käytetään oikean tyyppistä
liimaa jne. Lattian valmistajan antamia puulattian alle asennettavaa
lattialämmitystä koskevia suosituksia
on aina noudatettava.

Jos suoran lämmitysjärjestelmän
asennettu suurin teho ei riitä kattamaan ominaislämpöhäviötä ([W/
m²]), on asennettava lisälämmitysjärjestelmä, joka varmistaa, että huonelämpötila on riittävä myös vuoden
kylmimpinä päivinä.

Tuotteen valinta – säätö
Asennukseen on valittava lattia-anturilla varustetut elektroniset termostaatit lattian lämpötilan rajoittamista
varten.

Lattiapintatyypit
DEVIn lattialämmitysjärjestelmiä
voidaan käyttää kaikkien tunnettujen
puutyyppien kanssa, sekä lautana
että laminaattina. Valmistajan antamia suurimpia lämpötiloja koskevia
suosituksia on ehdottomasti noudatettava.

Asennus ja lattiarakenne
Varmista, että lattiarakenteen
lämpötila ja valittu teho W/m²
vastaa aina lattiapinnan valmistajan
suosituksen mukaista toleranssitasoa.
Asenna aina lattia-anturi rajoittamaan
lattiapinnan lämpötilaa.
Joillakin toimittajilla on tiettyjä
vaatimuksia puulattioiden alla olevan
lämmitysjärjestelmän käynnistyksen
suhteen. Esimerkiksi ennen
puulattian asentamista:
• Lattialämmitysjärjestelmä on ollut
päällä vähintään kolme viikkoa.
• Järjestelmä on ollut täydellä
teholla vähintään neljä päivää.
• Puulattian asennuksen jälkeen
betonin lämpötila on alle 18 °C.
• Lattian lämpötilaa nostetaan
hitaasti ensimmäisen viikon
aikana. Tätä suositellaan myös
lämmityskauden alussa.
Loppukäyttäjä tai työnjohtaja
kannattaa aina perehdyttää
lämmitysjärjestelmän toimintaan.

DEVIn termostaattien lattian suurimman lämpötilan esiasetus on 35 °C.
Jos tarvitaan korkeampaa arvoa ja
puulattian valmistaja sallii sen, ota
yhteyttä paikalliseen DEVI-ratkaisujen
toimittajaan.
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5.3.1. Puulattia betonilla tai ohuilla
lattioilla
Ohut betonilattia ja ohut
lattia ovat yleisimmät
lattiarakenteet. Näiden lattioiden
kaapelilämmitysjärjestelmiä
käytetään yleensä
mukavuuslattialämmitykseen ja
suoraan lämmitykseen. Puupintaa
voidaan näissä järjestelmissä käyttää
lattian ylimpänä kerroksena ja sen
rakenteita kuvataan luvuissa 4.1 ja
4.2.
Asennettu teho
Muutamia seikkoja on otettava
huomioon, kun lämmitys asennetaan
betonille asennettuihin puulattioihin.
8. Ohuen lattian (paksuus <3 cm,
esimerkiksi matot laattaliimassa)
lattialämmityksen asennettu teho
saa olla enintään 100 W/m².
9. Paksun betonilattian (paksuus >3
cm) lattialämmityksen asennettu
teho saa olla enintään 150 W/m².
10.
Lämmityskaapelien/mattojen ominaisteho saa olla
enintään 20 W/m.

Edut
•

Puupinta 30 mm:iin asti.

•

Helppo asentaa.

•

Suunnittelun vapaus.

•

Lämpimät jalat.

•

Teho enintään 150 W/m².

•

Mukavuuslattialämmitys.

•

Kokonaislämmitys ilman lämpöpattereita.

•

Ohjaa sähkölämmitysjärjestelmiäsi etänä

•

Keskusyksikkö sekä lämpöpatterilämmityksen että
lattialämmityksen yhdistettyyn säätöön

1

Lattiapinnat
DEVIn lattialämmitysjärjestelmiä
voidaan käyttää kaikkien tunnettujen
puulattiatyyppien kanssa, sekä lautaettä laminaattimuodossa. Puulattian
valmistajan antamia suosituksia on
ehdottomasti noudatettava.
Puulattian paksuuden osalta
lattialämmityksen saa asentaa / sitä
saa käyttää ainoastaan, jos:
1. Suurin paksuus pehmeille
puulajeille (tiheys 400–600 kg/m³:
mänty jne.) on ≤ 2 cm.
2. Suurin paksuus koville puulajeille
(tiheys yli 600 kg/ m³: tammi jne.)
on ≤ 3 cm.

2

4

1 – Puinen lattiapinnoite
2 – Äänieristys + höyrysulku
3 – Betoni
4 – Suojaputki ja johtoanturi
5 – Lämmityskaapeli
6 – Kiinnitysside DEVIfast™
7 – Betoninen erotuskerros
8 – Eristys
9 – Kapillaarikerros, betoni jne.
10 – Maapohja

3

5
6

7

8
9

10

Kuva 11: Betonille asennettu puulattia

1
2

4

3
5

6
7

Kuva 12: Puulattia ohuella lattialla
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1 – Puulattia
2 – Äänieristys + höyrysulku
3 – Itsetasoittuva tasoite
4 – Lämpötila-anturi (tiivistetyssä
putkessa)
5 – Lämmitysmatto
6 – Vedenpitävä kalvo/pohjuste
7 – Lattian pohja

5.3.2. Puulattia välipohjan palkeilla
Välipohjan palkkien päälle asennettuun puulattiaan voidaan lisätä
sähköinen lämmitys nykyiseen
rakennekorkeuteen. Lämmityskaapeli/-matto asennetaan verkkoon (kanaverkkoon), joka sijoitetaan välipohjan
palkkien väliin puulankkujen alle.
Asennettu teho
Muutamia seikkoja on otettava
huomioon, kun lämmitys asennetaan
välipohjan palkeille asennettuihin
puulattioihin:
3. Asennettu teho saa olla enintään
80 W/m².
4. Lämmityskaapelien/-mattojen
ominaisteho saa olla enintään 10
W/m.
Tuotteen valinta
Seuraavat DEVIn lämmityskaapelit ja
-matot ovat suositeltavia, kun kaapelilämmitys asennetaan välipohjan
palkeille asennettuun puulattiaan:
• kaksoisjohdinlämmityskaapelit
DEVIflex™ 10T ja DEVIflex™ 6T
• ohuet kaksoisjohdinlämmityskaapelit DEVIcomfort™ 10T
• kaksoisjohdinlämmitysmatto DEVImat™ 70T.
Säätämiseen on aina käytettävä lattia-anturilla varustettua termostaattia, joka pystyy rajoittamaan lattian
korkeinta lämpötilaa.
Lämmitysmattoja ja -kaapeleita
koskevia lisätietoja on tämän oppaan
luvussa 3 tai DEVIn tuoteluettelossa
ja asennusoppaissa.
Lämpöeristys
Lattiarakenteen lämpöeristyksen on
oltava hyvä ja yleisten sekä paikallisten rakennusmääräysten ja standardien mukainen. Tämä pitää lämpöhäviön alaspäin mahdollisimman
pienenä.
Muussa tapauksessa lämpöhäviö
alaspäin on arvioitava ja oikea lisäteho on määritettävä.
Huomaa kuitenkin, että lämmityskaapeli ei saa olla suorassa kosketuksessa eristyksen kanssa. Tämän
kosketuksen välttämiseksi suoraan
eristeelle tai sen päälle voidaan asentaa hienosilmäinen verkko (kanaverkko, raudoitusverkko jne) tai lämpöä

Edut
•

Enintään 30 mm paksut puulankut.

•

Ei vanhan lattian purkamista.

•

Helppo ja nopea asennus.

•

Ei lattian korkeuden suurenemista.

•

Suunnittelun vapaus.

•

Lämpimät jalat.

•

Teho enintään 80 W/m².

•

Mukavuuslattialämmitys.

•

Kokonaislämmitys ilman lämpöpattereita.

•

Ohjaa sähkölämmitysjärjestelmiäsi etänä

•

Keskusyksikkö sekä lämpöpatterilämmityksen että
lattialämmityksen yhdistettyyn säätöön

johtava kalvo.
On myös tärkeää eristää lämpösillat
ja rajoittaa ilmanvaihtoa, esimerkiksi
lattiarakenteen ja seinien välissä.
Lattiapinnat
DEVIn lattialämmitysjärjestelmiä
voidaan käyttää kaikkien tunnettujen
puulattiatyyppien kanssa, sekä lautaettä laminaattilattioissa. Puulattian
valmistajan antamia suosituksia on
ehdottomasti noudatettava.
Puu kutistuu ja turpoaa luonnostaan
huoneen suhteellisesta kosteudesta
johtuen. Lattian alle asennettavan
lämmityksen päälle ei saa asentaa
rakenteeltaan monikerroksista puulattiaa ja pyökki- tai vaahterapintakerrosta.
Puulattian paksuuden osalta lattialämmityksen saa asentaa ainoastaan, jos:
1. Pehmeiden puulajien (tiheys
400–600 kg/m³ – mänty jne.) enimmäispaksuus on ≤ 2 cm.
2. Kovien puulajien (tiheys yli 600 kg/
m³ – tammi jne.) enimmäispaksuus
on ≤ 3 cm.

Asennus ja lattiarakenne
Lattiarakenteen on oltava yleisten ja
paikallisten rakennusmääräysten ja
standardien mukainen.
Lämmityskaapelin ja välipohjan
palkkien välisen etäisyyden tulee olla
vähintään 3 cm.
Lämmityskaapelien ja puisen lattiapinnan alapuolen välisen etäisyyden
on oltava vähintään 3 cm.
Lämmityskaapelit asennetaan
verkkoon (kanaverkkoon), joka on
kiinnitetty välipohjan palkkeihin.
Verkko asennetaan siten, että verkon
ja lattiapinnan alapuolen väliin jää
vähintään 3,5 cm:n etäisyys.
Lämmityskaapeli on kiinnitettävä
verkkoon tai kalvoon enintään 30
cm:n välein.
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Palkin ja lämmityskaapelin risteyskohtiin on palkkiin tehtävä metallilla
(esimerkiksi alumiiniteipillä) peitetty
3 x 6 cm:n syvennys. Varmista, ettei
kaapeli koskaan osu paljaaseen puuhun. Kussakin syvennyksessä saa olla
enintään yksi kaapeli.

1

2

Kaapelien taivutussäteen on oltava
vähintään kuusi kertaa kaapelin
halkaisija. Pienin etäisyys on: 5 cm
kahden kaapelilinjan välissä.

3

4

6

5
7

8

Puulattian alapuoliseen tilaan on
asennettava huoneen lämpötilaa säätävän termostaatin lattia-anturi. Tämä
tehdään viereisessä kuvassa esitetyllä
tavalla.

9

1 – Puinen lattiapinta
2 – Suojaputki ja anturi
3 – Lämmityskaapeli
4 – Kiinnikkeet
5 – Verkko tai alumiinikalvo
6 – Lattian välipohjan palkit
7 – Itseliimautuva alumiiniteippi
8 – Eristys
9 – Höyrysulku
10 – Tasoitekerros/lattian pohja

10

Kuva 13: Puulattia välipohjan palkeilla

Lämmityskaapelit on asennettava
tasaisesti palkkien välisiin tiloihin.
Katso lisäasennusohjeita liitteestä
A.4 ja vastaavista lämmityskaapelien/-mattojen/-elementtien asennusohjeista.
Esimerkki.
20 m²:n (4 x 5 m:n) kokoinen hyvin
eristetty keittiö on lämmitettävä suoralla sähköisellä lattialämmityksellä.
Lattia on välipohjan palkkien päälle
asennettu puulattia. Käyttökelpoinen
lattiapinta on ainoastaan 15 m². Kokonaislämpöhäviöksi on laskettu 800
W (ominaislämpöhäviö on 800/20 =
40 W/m²). Tehonsyöttö on 230 V.

tian lattialämmitykseen: enintään
~80 W/m² (ainoastaan 1 W/m²
suurempi).

5. C-C-asennusvälin laskeminen: koska kaapeli kattaa 15 m², laskettu
C-C-asennusväli on (katso liite A.1)
15 m² x (100 cm/m)/(120 m) = 12,5 cm.

Jos tämä ei ole sopiva, on valittava
lähinnä pienempi teho.

6. Termostaatin valinta, esimerkiksi
DEVIreg™ Smart, jossa on Wi-Fi ja
sovellusohjaus tai DEVIreg™ Touch.

1. Kaapelilämmityksen lasketun tarvittavan kokonaistehon on oltava
30 % lämpöhäviötä suurempi
(varmuuskerroin 1,3):
800 W · 1,3 = 1 040 W.
2. 15 m²:n käyttökelpoista lattiapintaa vastaava ominaisteho:
1 040 W / 15 m² = 69 W/m².
Tämä sopii välipohjan palkkien
päälle asennetun puulattian
lattialämmitykseen: enintään 80
W/m².

5m

3. Lähinnä suurimman DEVIflex™ 10T
-kaapelin valinta: 1 220 W, 120 m.
4. Asennettu kokonaisteho m² pinta-alaa kohti valitulla kaapelilla:
1 220 W / 15 m² = 81 W/m².
Tämä on sopiva valinta välipohjan
palkkien päälle asennetun puulat34

5m
Kuva 14: Puulattia välipohjan palkeilla
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Asennusvaiheet – puulattia välipohjan palkeilla

1.

Kaapelilämmitysjärjestelmä:
DEVIflex™-lämmityskaapeli,
lattia-anturilla ja enimmäislämpötilan rajoituksella varustettu
termostaatti, kiinnitysside, suojaputki, alumiiniteippi.

2.

Leikkaa välipohjan palkkeihin 3 x 6
cm:n syvennykset. Tarkista C-C-asennusväli tehdäksesi mahdollisimman
pienen määrän syvennyksiä (mieluiten välipohjan palkkien toisella
puolella/päässä).

3.

Syvennys on peitettävä metallilla tai alumiiniteipillä tai vastaavalla.

4.

Levitä eristyksen päälle verkko
tai kalvo. Kiinnitä se välipohjan
palkkeihin.

5.

Asenna kaapeli valitulla
C-C-asennusvälillä. Teho enintään 80 W/m² ja kaapelin teho
enintään 10 W/m.
Vähintään 3 cm:n etäisyys puuhun.

6.

Kiinnitä kaapeli enintään 30 cm:n
välein. Voit käyttää esimerkiksi
DEVIclip™ Twist -kierresidettä.
Varmista, että lämmityskaapeli ei
ole suoraan eristyksen päällä.

7.

Asenna lämmityskaapeli tasaisesti koko lattian alueelle.

8.

Asenna anturiputki ja
johtoanturi. Tiivistä/sulje putken
pää. Tarkista kaapelin resistanssi
ja eristysarvo ja anturin
resistanssi.

9.

Asenna puupinta. Tarkista
kaapelin resistanssi ja eristysarvo
ja anturin resistanssi ja kytke
termostaatti.
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5.3.3. DEVIdry –
erikoislämmityselementti
laminaatin alle tehtäviin kuiviin
asennuksiin jne.
Kun kerrostalojen, omakotitalojen,
kellareiden tai patioiden lattioita
uusitaan, mukavuuslattialämmityksen
voi lisätä käyttämättä tasoituslaastia
tai purkamatta vanhaa lattiaa.
Mukavuuden tuottaa DEVIdry™järjestelmä, joka on suunniteltu
olemaan kosketuksissa puisiin lattian
alus- tai pintarakenteisiin.

Edut

DEVIdry™-järjestelmä
• muodostuu 8 mm:n sandwichelementistä, joka tuottaa
monitoimintoisen alikerroksen
• asennetaan vanhalle lattialle tai
alusrakenteeseen, suoraan uuden
lattiapinnan alapuolelle
• varmistaa nopeasti reagoivan
lattialämmityksen ja lattian
tasaisen lämmönjakautumisen.

•

Kuiva-asennus.

•

Parketit ja laminaatit 22 mm:iin asti.

•

Keskipaksut matot.

•

Ei tarvetta käsitellä tasoituslaastia.

•

Sisäinen ääntä vaimentava vaahto.

•

Rakennekorkeus 8 mm + lattiapinnoite.

•

Melunvaimennus 17 dB.

•

Nopeasti reagoiva lattialämmitys.

•

Ihanteellinen ajastinsäätöä varten.

•

Kokonaislämpöteho enintään 100 W/m².

DEVIdry™-järjestelmän käyttäminen
edellyttää mekaanisesti vakaata,
suhteellisen tasaista (DEVIdry™
tasaa lattian enintään 3 mm:n
epätasaisuudet) alusrakennetta.
DEVIdry™-järjestelmän kanssa
voi käyttää alle 8 mm:n paksuista
parkettia, jos parketin valmistaja sallii
tämän.

1
2

3
4
5
6

Kuva 15: DEVIdry™-lämmityselementin rakenne
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1 – Kumikerros, paineen jakautuminen
2 – Kytkentä: nopea, tukeva ja vedenkestävä IPX7
3 – Kaapelit: teho 230 V:n jännitteellä 55 W/m² tai
100 W/m²
4 – Polyesterikalvo, vahvistava
5 – Alumiinikalvo, lämmön jako
6 – PP-kalvo, ääntä vaimentava ja eristävä

DEVIdry™-lämmityselementin
teknisiä tietoja
Paksuus: 8 mm.
Leveys: 1 m.
Pituus: 1, 2, 3, 4, 5 m.
Leikkausalueet: 25 + 25 cm.
Verkkojännite: 230 V 50 Hz.
Suurin virta liitintä kohti (A): 10 A.
IP-luokitus: IP X7.
Teho: 55 W/m² ja 100 W/m².
Äänenvaimennusarvo: 17 db.
Eristysarvo (U-arvo): 8 W/m²·K.

Leikkausalue
Pituus: 250 mm

Naarasliitin

Koirasliitin
(Syöttöpuoli)

Kokonaispituus:
5 000 mm

Lämmitetty pituus:
4 500 mm

Asennettu teho ja lämpötilaraja
Muutamia seikkoja on otettava
huomioon, kun lämmitys asennetaan
puulattioihin DEVIdry™-järjestelmän
avulla.
Puinen aluslattia:
• Asennettu teho saa olla enintään
55 W/m².
• Enimmäislämpötilan rajan on
oltava 30 °C.
Betoninen aluslattia:
• Asennettu teho saa olla enintään
100 W/m².
• Enimmäislämpötilan rajan on
oltava 35 °C.
Huomaa, että teholla 55 W/m²
voidaan lämmittää 1 m²:n lattia-alaa
enintään 5 °C:lla suhteessa ilman
lämpötilaan (katso luku 4.1.1). Jos
esimerkiksi huoneen ilman lämpötila
on 18 °C, lattian korkein mahdollinen
lämpötila on 23 °C. Tällainen teho
ei aina ole riittävä tuottamaan
lämpimän lattian tunnetta tai
kattamaan lämpöhäviötä.
Leikkausalue
Pituus: 250 mm

Tuotteen valinta
DEVIdry™-järjestelmää
voidaan ohjata kahdella tavalla
tehosta, lattiarakenteesta ja
lattiapinnoitemateriaalista riippuen:

Leveys: 1 000 mm

Säätösarja

DEVIdry™-teho

DEVIdry™ Kit 55

55 W/m²

DEVIdry™ Kit 100

100 W/m²
55 W/m²

DEVIdry™ Pro Kit
100 W/m²

Aluslattia

Lattiapinnoite

Puu

Betoni

Puinen

Laminaatti

Matto

•
–
•
–

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
–
–
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DEVIdry™-järjestelmän komponentit voidaan valita seuraavasta luettelosta:
Tuote
DEVIdry™

Valinnat

Kuvaus

DEVIdry™ 55: 1, 2 ,3, 4 ja 5 m².
DEVIdry™ 100: 1, 2, 3, 4 ja 5 m²

Puisille aluslattioille, enintään 10 A lohkoa kohti.
Betonisille aluslattioille, enintään 10 A lohkoa kohti.

DEVIdry™ Kit 55.
DEVIdry™ Kit 100.

Puisille aluslattioille, rajoitus 30 °C, 10 A:n johto.
Betonisille aluslattioille, rajoitus 35 °C, 10 A:n johto.

DEVIdry™ Pro Kit

DEVIreg™ Touchin kanssa, rajoitus 35 °C, 16 A.
10 A:n virtajohto. Yli 10 A:n virroille vaaditaan
lisäjohto.

DEVIreg™ 130M
DEVIreg™ 530M

Termostaatti ja lattia-anturi, rajoitus 35 °C
Termostaatti ja lattia-anturi, rajoitus 35 °C

DEVIdry™ FM, 1, 2 ja 4 m².
DEVIdry™ X25, X100, X200.
DEVIdry™-syöttökaapeli

Täytemateriaali.
Jatkojohdot jaetuille elementeille; 25, 100, 200 cm.
Virtajohto 3 m, 2 x 1 mm²

DEVIdry™ Kit

DEVIdry™ Pro Kit
Vaihtoehtoiset säätimet

Lisävarusteet

Lämpöeristys
Lattiarakenteen eristyksen on oltava
hyvä ja yleisten sekä paikallisten
rakennusmääräysten ja standardien
mukainen. Tällöin lämpöhäviö
alaspäin pysyy mahdollisimman
pienenä. Muussa tapauksessa
lämpöhäviö alaspäin on arvioitava ja
oikea lisäteho on määritettävä.

voidaan käyttää, mutta ne alentavat
lattian lämpötilaa 1–2 °C:lla.

DEVIdry™ 55 -järjestelmän voi
asentaa betoni- tai puulattioille.

Asennus ja lattiarakenne
Tulipalovaaran välttämiseksi
DEVIdry™ 100 -järjestelmän saa
asentaa ainoastaan betonista tai
vastaavasta materiaalista valmistetun
lattian päälle.

Termostaatin suurimmat
asetuslämpötilat ovat:
• 30 °C puisille aluslattioille
• 35 °C betonisille aluslattioille.

DEVIdry™-järjestelmän eristysvastus
R on 0,125 m²·K/W ja se vähentää
lämpöhäviötä alaspäin.
1

Lattiapinnat
DEVIdry™-järjestelmä on
suunniteltu olemaan kosketuksissa
parketti-, laminaatti- ja
kokolattiamattopintojen kanssa.

2

1 – Parketti/laminaatti/matto
2 – DEVIdry™ 55 tai DEVIdry™ 100
3 – Höyrysulku
4 – Vanha betoninen aluslattia

3
4

Parkettilattian valmistajan antamia
suosituksia on ehdottomasti
noudatettava.

Kuva 16: Lattialämmitys DEVIdry™-järjestelmän avulla vanhalle betoniselle aluslattialle

Jos lattiapinnoite on matto,
ainoastaan DEVIdry™ Kit 55
ja DEVIdry™ Kit 100 tarvitaan
lämmityselementin säätämiseen.
1

Kokonaiseristysarvo R kaapelien
yläpuolella on enintään 0,18 m²·K/W
(1.8 Tog). Pehmeiden puulajien
(mänty jne.) suurin paksuus on 2
cm ja kovien puulajien (tammi jne.)
suurin paksuus on 3 cm.
Enintään 0,25 mm paksuja mattoja,
joiden eristysarvo on 0,125 m²·K/W,
38

2

1 – Parketti/laminaatti/matto
2 – DEVIdry™ 55
3 – Höyrysulku
4 – Vanha puinen aluslattia

3
4

Kuva 17: Lattialämmitys DEVIdry™-järjestelmän avulla vanhalle puiselle aluslattialle
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8 Termostaatti

Yhden useasta lohkosta (jaetut
lämmityselementit) muodostuvan
järjestelmän lämmittämä suurin
pinta, jota rajoittaa enimmäisvirta
10 ampeeria. Kahdelle DEVIdry™tehotyypille, 55 W/m² ja 100 W/m²
(230 V:n jännitteellä), suurimmat
yhden järjestelmän lämmittämät
alueet ovat: DEVIdry™ 55: ~42 m²;
DEVIdry™ 100: 23 m².

9 kytkentäkaapeli

Lämpötila-a
nturi

4

3

2

1

3 m2

3 m2

3 m2

3 m2

3,3 m

Useita DEVIdry™-elementtejä
yhdistettäessä kaikkien tehon pintaalaa kohti (W/m²) on oltava sama.
Elementin tekstipuolen pitää olla
näkyvissä, kun sitä avataan niin, että
seuraava symboli näkyy: TÄMÄ PUOLI
YLÖSPÄIN.
Suosittelemme kiinnittämään
lämmityselementit/-matot yhteen
teipillä, esimerkiksi alumiiniteipillä tai
liimateipillä, erityisesti mattojen alla.
Huomaa, että voit kiinnittää
virtajohdon ainoastaan lämmitetyn
alueen toiselle puolelle – puolelle,
jossa koirasliitin sijaitsee. Tämä
tarkoittaa, että ainoastaan
kaksi vyöhykettä huoneessa
on käytettävissä termostaatin
asennusta (kytkentää) varten.
Seuraavista kuvista ensimmäinen
esittää liittimiä pitkin yläseinää.
Kuvassa termostaatin asennuspaikka
on huoneen oikea yläkulma.
Toisessa kuvassa liittimet esitetään
pitkin alaseinää, ja termostaatin
asennuspaikka on huoneen vasen
alakulma.

4,3 m

Kuva 18: Liittimet pitkin yläseinää, termostaatin asennuspaikka (kytkentä
lämmityselementteihin) on huoneen oikea yläkulma.

3,3 m
1

2

3

4

3 m2

3 m2

3 m2

3 m2

Lämpötila-a
nturi

9 kytkentäkaapeli

8 Termostaatti

4,3 m

Kuva 19: Liittimet pitkin alaseinää, termostaatin asennuspaikka on huoneen vasen alakulma.
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Asennusvaiheet – DEVIdry™

1.

DEVIdry™-lämmitysjärjestelmä:
DEVIdry™ Pro Kit- tai DEVIdry™
Plug Kit -säätö, DEVIdry™lämmityselementti, tarvittaessa
DEVIdry™ FM -täytemateriaali.

2.

Tarkista asettelu uudelleen,
esimerkiksi säätösarjan sijainti,
lattia-anturit koirasliittimellä
varustetun DEVIdry™järjestelmän oikealla puolella.

3.

Irrota liittimien päätytulpat.
Yhdistä koiras- ja naarasliitin
käsin.

4.

Työnnä elementit/liittimet
tiukasti yhteen liitintyökalun
avulla.

5.

Revi virtajohdon liitännän
lähellä oleva esileikattu nauha
irti ja aseta anturi uraan. Kiinnitä
anturin johto kiinnittämällä
mukana toimitettu
alumiiniteippi.

7.

Tarkista lämmityselementtien
eristysvastus. Asenna DEVIdry™
Plug Kit- tai DEVIdry™ Pro Kit
-säätö. Kytke liitosjohto, anturi
ja termostaatti tai kytke säädin
pistorasiaan.

8.

Varmista ennen lattiapäällysteen
asentamista, että DEVIdry™
lämmittää. Teippaa elementit
yhteen. Asenna lattiapäällyste
suoraan DEVIdry™-elementtien
päälle.

cm

Varmista, että aluslattia on
kohtuullisen tasainen, tukeva
ja vakaa. Asenna kosteussulku.
Rullaa DEVIdry™-elementit auki,
elementtien painetun puolen on
oltava näkyvissä.

Mi

n.
8

cm

R min. = 2,5 cm

6.

40

Peitä alueen jäljellä oleva osa
täytemateriaalilla. Leikkaa
tila virtajohdolle ja anturin
johdolle, tarvittaessa myös
jatkojohdolle.
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Esimerkki 1.
Olohuone, koko 3,03 x 4,88 m,
14,8 m². Aluslattia betonista,
tuleva lattiapinnoite laminaatti.
Lämmitetään suoralla lämmityksellä
DEVIdry™-järjestelmän avulla.
Ominaislämpöhäviöksi on laskettu 80
W/m². Tehonsyöttö on 230 V.

3. Toinen seinä on on 4,88 m.
DEVIdry™-lämmitysmattojen
leveys on 1 m, joten voit asentaa
neljä mattoa.

1. Kaapelilämmityksen laskettuun
tarvittavaan tehoon on sisällyttävä
varmuuskerroin 1,3:
80 W/m² · 1,3 = 104 W.

Pinta-ala ilman lämmitysmattoja:
14,8 m² - 12 m² = 2,8 m².

Tämä sopii suoralle
lattialämmitysjärjestelmälle
käyttäen DEVIdry™ 100
-lämmityselementtejä, joiden teho
on 100 W/m² 230 V:n jännitteellä.
2. Yksi seinä on 3,03 m – tämä vastaa
yhtä DEVIdry™ 100 -järjestelmän
pituudesta – 3 m (240 W 230 V:n
jännitteellä). DEVIdry™-elementit
kannattaa siis asentaa pitkin tätä
seinää.

DEVIdry™-ratkaisu:
1…4. DEVIdry™ 100, 3 m² – 4 kpl.
5. DEVIdry™ FM1, 1 m² – 1 kpl.,
DEVIdry™ FM2, 2 m² – 1 kpl.

4. DEVIdry™ 100 -järjestelmän
lämmitetty alue, kun pituus on 3
m: 3 · 4 = 12 m².

6, 7. DEVIdry™ Pro Kit varustettuna
DEVIreg™ Touch -termostaatilla.
tai
6. DEVIreg™ 130M/530M tai
DEVIreg™ Touch.

Täytemateriaali on valittava:
DEVIdry™ FM1 – 1 m² ja DEVIdry™
FM2 – 2 m², summa 3 m².

7. DEVIdry™-syöttökaapeli.

5. 4 kpl:n tehon summa: DEVIdry™
100: 240 · 4 = 960 W. Tämä on alle 2
300 W eli 10 A.
6. Säätösarja: esimerkiksi DEVIdry™
Pro Kit varustettuna DEVIreg™
Touch -ajastintermostaatilla.
Vaihtoehtoisesti: DEVIreg™ Touch
tai DEVIreg™ 530M / 130M +
DEVIdry™-syöttökaapeli.

Termostaatin mahdolliset
asennuspaikat

m

1,5 m

7

1÷
2c
m

2

6

kytkentäjo
hto

30
3

8 cm
väh.

1÷2 cm
Lämpötila-anturi

1

2

3

4

5

1÷2 cm

Kaapelin kytkentä
lämmityselementtien
oikealle puolelle.
400

84

12
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Esimerkki 2.
DEVIdry™-lämmitysmattojen valinta,
kun huone ei ole suorakulmainen.
Suurin koko on 3,3 x 6,5 m.
Mattoa ei voida asentaa pitkin huoneen pitkää sivua – 6,5 m:n pituisia
mattoja ei ole saatavana. Tämän
vuoksi matot on asennettava pitkin
huoneen lyhyttä sivua.
Jos mattojen liittimet sijoitetaan
huoneen pohjapuolelle (katso kuva),
mattoa ei voida kytkeä yhteen linjaan
epäyhtenäisten seinien vuoksi. Tämän
vuoksi liittimien on oltava pitkin huoneen yläseinää.

Huoneen pinta-ala on:
1,9 х 2,2 + 4,3 х 3,3 = 18,4 m².

DEVIdry™-ratkaisu:

Neljä DEVIdry™-lämmitysmattoa,
kukin 3 m², asennetaan 12 m²:n alalle,
kaksi 2 m²:n mattoa asennetaan
4 m²:n alalle – lämmitetty alue on
yhteensä 16 m².
Täytemateriaalin ala on
18,4 – 16 = 2,4 m²,
joten valitut täytemateriaalit ovat:
DEVIdry™ FM1 ja DEVIdry™ FM2 (summa 3 m²), yhteensä: 3 m².

1…4. DEVIdry™ 55/100, 3 m² – 4
kpl.
5, 6. DEVIdry™ 55/100, 2 m² – 2 kpl.
7. DEVIdry™ FM1, 1 m² – 1 kpl.,
DEVIdry™ FM2, 2 m² – 1 kpl.
8, 9. DEVIdry™ Kit 55/100 tai
DEVIdry™ Pro Kit.
tai
8. DEVIreg™ 130M/530M tai
DEVIreg™ Touch.
9. DEVIdry™-syöttökaapeli.

Maton valittu paikka määrittää paikan, johon termostaatti on asennettava: oikea yläkulma on ainoa mahdollinen paikka. Oikean seinän lähellä on
oltava esimerkiksi ~15 cm:n kaistale
virtajohdon liittimen sijoittamista
varten.

8 termostaatti

6,5 m

1,9 m

9 kytkentäjohto

lämpötila-an
turi

6

5

4

3

2

1

2 m2

2 m2

3 m2

3 m2

3 m2

3 m2

3,3 m

2,2 m

4,3 m
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Esimerkki 3.
DEVIdry™-lämmitysmattojen valinta
monimutkaisen muotoiselle alueelle
– huone, käytävä ja eteinen.

DEVIdry™-tuotteet:
1, 2. DEVIdry™ 55/100, 3 m²: 2 kpl
3, 4, 5. DEVIdry™ 55/100, 1 m²: 3
kpl
6. DEVIdry™ 55/100, 2 m²: 1 kpl
7. DEVIdry™ FM1, 1 m²: 1 kpl,
DEVIdry™ FM2, 2 m²: 1 kpl
8. DEVIdry™ X200: 1 kpl
9, 10. DEVIdry™ Kit 55/100 tai
DEVIdry™ Pro Kit.

Pinta-ala yhteensä 12,8 m². DEVIdry™järjestelmällä lämmitettävä ala 10 m².
Täytemateriaalia tarvitaan siis 3 m².
DEVIdry™ X25-, X100- tai X200jatkojohtoa on käytettävä.

tai
9. DEVIreg™ 130M/530M tai
DEVIreg™ Touch.
10. DEVIdry™-syöttökaapeli.

9 termostaatti

263

10 kytkentäkaapeli

lattia-antu
ri

Versio 1.
Liittimet ovat tilojen yläreunan lähellä.
Termostaatin sijainti – ainoastaan oikea yläkulma.

8 jatkojohto

3 m2

3 m2

2

1

308

363

6

184

5

4

3

1 m2

1 m2

1 m2

2 m2

väh. 8 cm

82

263

170
2

1

3 m2

3 m2

Versio 2.
Liittimet ovat tilojen alareunan lähellä.
Termostaatin sijainti – ainoastaan vasen alakulma.

väh. 8 cm

6

184

363

5

4

1 m2

lattia-anturi

2 m2

308

1 m2

3
1 m2

82

8 jatkojohto
10 kytkentäkaapeli

9 termostaatti
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5.3.4. DEVIcell™ – lämmönjakolevyillä varustettu laminaatin jne.
alle asennettava lämmitysjärjestelmä
Kun kerrostalojen, omakotitalojen,
kellareiden tai patioiden lattioita
uusitaan, lattialämmityksen voi lisätä
käyttämättä tasoituslaastia tai purkamatta vanhaa lattiaa. Mukavuuden
tuottaa DEVIcell™-järjestelmä, joka on
suunniteltu olemaan kosketuksissa
puisiin lattian alus- tai pintarakenteisiin.

•

Kuiva-asennus.

•

Paksuus ainoastaan 13 mm.

•

Ei tasoituslaastin muuraustöitä.

DEVIcell™:
• koostuu 12 mm:n polystyreenilevystä ja 1 mm:n alumiinilevystä,
jossa on kaapeliurat
• asennetaan vanhalle lattialle tai
aluslattialle, suoraan uuden puutai parkettilattiapinnan alle
• varmistaa nopeasti reagoivan lattialämmityksen ja lattian tasaisen
lämmönjakautumisen
• kaapeliurat 10 cm:n välein
• sopii ainoastaan DEVIflex™-lämmityskaapelille.

•

Pienempi lämpöhäviö alaspäin.

•

Tasainen lämpötilan jakautuminen.

•

Nopea vasteaika ajastimella.

•

Enintään 20 mm pehmeitä puulajeja (mänty).

•

Enintään 30 mm kovia puulajeja (tammi).

•

Linoleumi/vinyyli, ohuet matot.

•

Jopa 100 %:n kattavuus lattialla.

•

Sopii epätavallisiin kulmiin.

DEVIcell™-järjestelmää voidaan käyttää mukavuuslattialämmitykseen ja
suoraan lattialämmitykseen enintään
100 W/m²:n teholla.

•

Melunvaimennus 3 dB.

Katso lisätiedot DEVIcell™-asennusohjeesta.
Asennettu teho
Muutamia seikkoja on otettava
huomioon, kun lämmitys asennetaan
puulattioihin DEVIcell™-järjestelmän
avulla.
1. Asennettu teho saa olla enintään
100 W/m².
2. Lämmityskaapelien ominaisteho
saa olla enintään 10 W/m.
Tuotteen valinta
Kun kaapelilämmitysjärjestelmä asennetaan puulattiaan DEVIcell™-lämmönjakolevyjen kanssa, suosittelemme seuraavia DEVI-tuotteita:
• DEVIcell™-lämmönjakolevyt: 50 x
100 cm, 2 tai 5 m²:n pakkaus, 50
m²:n kuormalava;
• Anturin asennussarja: suojaputki ja
päätytulppa;
• Ainoastaan kaksoisjohdinlämmityskaapelit DEVIflex™ 10T ja
DEVIflex™ 6T.
Huonetermostaattia ja lattia-anturia
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Edut

sekä suurimman lämpötilan rajoitusta
on käytettävä aina.
Lämmityskaapeleita koskevia lisätietoja on tämän oppaan luvussa 2 tai
DEVIn tuoteluettelossa ja asennusoppaissa.
Lämpöeristys
Lattiarakenteen eristyksen on oltava hyvä ja yleisten sekä paikallisten
rakennusmääräysten ja standardien mukainen. Tällöin lämpöhäviö
alaspäin pysyy mahdollisimman
pienenä. Muussa tapauksessa lämpöhäviö alaspäin on arvioitava ja
oikea lisäteho on määritettävä.
DEVIcell™-järjestelmän eristysvastus R
on 0,26 m²·K/W ja se vähentää lämpöhäviötä alaspäin.
Lattiapinnat
DEVIcell™-lattialämmitysjärjestelmiä
voidaan käyttää kaikkien tunnettujen
puulattiatyyppien kanssa, sekä lautaettä laminaattimuodossa. Lattian
valmistajan antamia suosituksia on
ehdottomasti noudatettava.
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Vältä pyökkiä ja vaahteraa monikerroksisissa rakenteissa, ellei niitä ole
painekuivattu.
Asennus mattojen, linoleumin tai
vinyylin alle on erotettava kaapeleista
vähintään 5 mm paksulla painoa jakavalla levyllä. Huomioi kokonaiseristysarvo painoa jakavan levyn päällä: R
< 0,10 m²·K/W, joka vastaa 1 Tog:ia tai
ohutta mattoa.
Puulattian paksuuden osalta DEVIcell™-lattialämmityksen saa asentaa
ainoastaan, jos:
1. Pehmeiden puulajien (tiheys
400–600 kg/m³ – mänty jne.) enimmäispaksuus on ≤ 2 cm.
2. Kovien puulajien (tiheys yli 600 kg/
m³ – tammi jne.) enimmäispaksuus
on ≤ 3 cm.
Kysy maton valmistajalta, sopiiko matto
käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

Kuva 20: Lämmityskaapelin asennustapa DEVIcell™-järjestelmään

Asennus ja lattiarakenne
Lattiarakenteen on oltava yleisten ja
paikallisten rakennusmääräysten ja
standardien mukainen.

kanssa saa käyttää neljää mahdollista
lämpötiheyttä (230 V:n jännitteellä):
DEVIflex™ 10T: 100 W/m² ja 50 W/m².
DEVIflex™ 6T: 60 W/m² ja 30 W/m².

DEVIcell™-levyssä on kaapeliurat 10
cm:n välein ja vain kahta kaapelia voi
käyttää: DEVIflex™ 10T ja DEVIflex™
6T. 10 ja 20 cm:n C-C-asennusvälin

Kaapelien taivutussäteen on oltava
vähintään kuusi kertaa kaapelin halkaisija. Vähintään 5 cm:n väli kahden
kaapelilinjan välissä.

Katso lisäasennusohjeita liitteestä
A.4 ja vastaavista lämmityskaapelien/-mattojen/-elementtien asennusohjeista.

Kuva 21: Betonilattioiden lattialämmitys DEVIcell™-järjestelmällä

1

1. Puu, parketti tai laminaatti*
2. Äänenvaimennusmatto / trasseli
3. DEVIflex™-lämmityskaapeli
4. DEVIcell™
5. Höyrysulku tai vedenpitävä kalvo
6. O
 lemassa oleva lattiarakenne (esim. betoni,
kipsi, polystyreeni)

2
3

4
5

6
* Päinvastainen yhdistelmä, jossa on
lattiapinnoite ja vanha lattiarakenne, on myös
valinnainen.

1
2
4
6
7

5

3

Kuva 22: Lattialämmitys DEVIcell™-järjestelmän avulla vanhalle puulattialle
1. Linoleumi/vinyyli tai matto*
2. Painoa jakava levy, min. 5 mm
3. Äänenvaimennusmatto / trasseli
4. DEVIflex™-lämmityskaapeli
5. DEVIcell™ Dry
6. Höyrysulku
7. Olemassa oleva puinen lattiarakenne
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Asennusvaiheet – DEVIcell™
Tarvittavat työkalut:
• Veitsi
• Pistosaha
• Viila
• Liimapistooli
• Alumiiniteippi
• Jyrsin
• Asennusohjeet
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1.

Varmista, että aluslattia on
kohtuullisen tasainen, tukeva
ja vakaa. Uuden betonin on
kuivuttava 30 päivää ennen
asennusta.

2.

Piirrä suunnitelma kaapelin,
liitosjohdon, lattia-anturin,
termostaatin ja kytkentärasian
sijainneista, jos asennettu. Vältä
kaikkia lattiaan kiinnitettyjä
nykyisiä ja tulevia esineitä.

3.

Leikkaa seinään ura ja asenna
kaapelikourut ja kytkentärasia.
Puhdista aluslattia ja asenna
höyrysulku tai vedenpitävä kalvo
(tarvittaessa).

4.

Asenna DEVIcell™-levyt
lämmitetyille alueille ja
valinnaisesti 13 mm:n
kipsilevyt lämmittämättömille
alueille. Yhdistä levyt
niiden mukana toimitetulla
kytkentämateriaalilla.

5.

Leikkaa reikä virta-/liitoskaapelin
kytkennälle ja lattia-anturin
suojaputkelle ja viilaa
mahdolliset terävät reunat.
Kiinnitä suojaputki aluslattiaan
liimalla tai ruuveilla.

6.

Tarkista eristysvastus
ja lämmityskaapelin
resistanssiluokitus (Ohm)
ennen asennusta. Asenna
DEVIflex™-lämmityskaapeli.
Varmista, että kaapelin pää ja
kytkentämuhvit ovat jatkuvassa
kontaktissa alumiinilevyyn tai
alumiiniteippiin.

7.

Tarkista lämmityskaapelien
eristysvastus ja
resistanssiluokitus (Ohm) ennen
asennusta. Täytä seinäura ja kytke
liitosjohto, anturi ja termostaatti.
Tarkista anturin resistanssi.

8.

Asenna lattiapäällyste noin 15
°C:n huonelämpötilassa. Asenna
tarvittaessa melua vaimentava
matto ja puulattia.
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Esimerkki.
Olohuone, jonka pintaala on 28 m², halutaan
lämmittää suoralla sähköisellä
lattialämmityksellä käyttämällä
DEVIcell™-lämmitysjärjestelmää.
Kokonaislämpöhäviöksi on laskettu
2 240 W tai ominaislämpöhäviö on 2
240/28 = 80 W/m². Tehonsyöttö on
230 V.
Lämmitettävä lattia-ala on 28 m²:
4 x 2 m²:n ja 4 x 5 m²:n kokoiset
DEVIcell™-pakkaukset valitaan. Myös
anturin asennussarjaa (muoviputki/
suojaputki) on käytettävä.
Kaapelilämmitysjärjestelmän laskettu
teho, varmuuskerroin 1,3 mukaan
lukien, on 80 W/m² · 1,3 = 104 W/m².
Asennettu lämpötiheys 100 W/m²
valitaan DEVIflex™ 10T -järjestelmällä,

joka tuottaa tehon 10 W/m (230
V) DEVIcell™-järjestelmässä, jonka
kiinteä C-C-asennusväli = 10 cm.

Toinen lämmityskaapelin valintatapa
on kaapelin pituuden laskeminen.

joten kaapeli on asennettava alan
reunojen lähelle. Tämä aiheuttaa
riskin siitä, että kaapelia ei voi
asentaa tälle alueelle, ja tällöin
saattaa aiheutua tarve leikata osa
kaapelista. Lämmityskaapelin
leikkaaminen on kuitenkin
ehdottomasti kiellettyä. Tämän
välttämiseksi on valittava kaapelien
pituudeksi laskettua pituutta lähin
lyhyempi pituus. Joten jos on tilan
vähyyden vuoksi tarpeen, voit
vaihtoehtoisesti valita kaksi 120 m:n
pituista kaapelia, joiden pituus on
yhteensä 260 m.

Lattia on 28 m² ja C-C-asennusväli
= 10 cm, joten kaapelin laskettu
pituus on 28 · 100/10 = 280 m. Tätä
varten on valittava kaksi kappaletta
140 m:n pituista DEVIflex™ 10T
-lämmityskaapelia. Kaapelin pituus
on täysin sama kuin asennusala,

Valitse suoralle
lämmitysjärjestelmälle termostaatti,
jossa on lämpötilan rajoitustoiminto:
sekä huone-/ilma-anturi että lattiaanturi. Voit valita jommankumman
kahdesta mallista: DEVIreg™ Touch
tai DEVIreg™ Smart ja Wi-Fi-ohjaus.

Kaapelien vaatima teho on siis 28 m² ·
100 W/m² = 2 800 W.
Yhden liian suuren kaapelin
välttämiseksi valitaan kaksi DEVIflex™
10T -kaapelia, joiden teho 1 410 W
(230 V), ja tehojen summa on 2 820
W.
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Liitteet
A.1. C-C-asennusväli ja vastaava teho W/m²
C-C-asennusväli on kaapelien
keskikohtien välinen etäisyys (väli
keskeltä keskelle tai kaapelista
kaapeliin).

2) Lämmityskaapelin ominaistehon ja
teho/m² avulla:
C - C [cm] =
Kaapelin ominaisteho [W/m] · 100 [cm/m]
Teho neliömetrin kokoista lämmitettyä lattia-alaa [W/m²] kohden

Kun lämmityskaapelit asennetaan,
suosittelemme käyttämään
DEVIfast™-kiinnityssiteitä. Nämä
siteet on suunniteltu varmistamaan
C-C-asennusväli säännöllisin 2,5 cm:n
askelin, esimerkiksi. 5 cm, 7,5 cm, 10
cm, 12,5 cm, jne.
C-C-asennusvälin voi laskea kahdella
eri kaavalla:
1) Lämmityskaapelin pituuden avulla

Esimerkki 1
DEVIflex™ 18T, 535 W, 29 m on
asennettava kylpyhuoneeseen, jonka
lämmitetty lattia-ala on 3 m².

välein lämmityskaapeli voidaan
asentaa tähän kylpyhuoneeseen 10
cm:n C-C-asennusväliä käyttäen.
Esimerkki 2
Lattiaremonttiin valitaan DEVIflex™
10T -kaapeli (ominaisteho 10 W/m).
Jos valittu teho on 120 W/m², kaavalla
2 laskettu C-C-asennusväli on:

Kaavalla 1 laskettu C-C-asennusväli
on:

C - C [cm] = 10 W/m · 100 cm/m = 8,33 cm
120 W/m²

C - C [cm] = 3 m² · 100 cm/m · 100 cm = 10,35 cm
29 m

Käytettäessä DEVIfast™kiinnityssiteitä säännöllisin 2,5 cm:n

C - C [cm] = Lämmitetty lattia-ala [m²] · 100 [cm/m] · 100 cm
		
Kaapelin pituus (m)

Taulukossa näytetään C-C-asennusvälit ja vastaava teho/m²:
W/m²,
monien DEVI-lämmityskaapelien lämmityspinnan lämpöteho
230* tai 400* V:n jännitteellä
C-C-asennusväli,
cm

6 W/m

10 W/m

18 W/m

DEVIflex™ 6T

DEVIflex™ 10T,
DEVIcomfort™ 10T,
DEVIbasic™ 10S

DEVIflex™ 18T

5

120

200

360

7,5

80

133

240

10

60

100

180

12,5

48

80

144

15

40

67

120

17,5

34

57

103

20

30

50

90

22,5

26

45

80

25

24

41

72

Käytetään yleensä suoraan lattialämmitykseen
* Tehot käyttöjännitteellä 220 tai 380 V on laskettava uudelleen kertoimella 0,91.
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Suositellaan mukavuuslattialämmitysjärjestelmiin

Suositellaan suoriin
lattialämmitysjärjestelmiin

A.2. Kiinnitys
1m

Jos DEVIfast™-kiinnityssiteet
asennetaan samansuuntaisesti 1
metrin seinän kanssa ja DEVIfast™kiinnityssiteiden välinen etäisyys on
0,5 m, kiinnityssiteen pituuden on
oltava:

Betonilattioille, joissa kaapelin
päällä on vähintään 3 cm betonia
ja C-C-asennusväli on yli 10 cm,
kiinnityssiteiden välisen etäisyyden
suositus on 0,5–0,75 m.

2 m² + 1 m = 5 m
0,5 m

Ohuille lattioille, joissa kaapelin
päällä on 1–2 cm itsetasoittuvaa
tasoitusyhdistettä ja kaapelin
C-C-asennusväli on enintään 10
cm, suurimmaksi kiinnityssiteiden
väliseksi etäisyydeksi suositellaan 25
cm.

1m

Lämmitetty lattia-ala [m²]
+ Lw [m]
Kiinnityssiteiden välinen etäisyys [m]

Kuten tästä esimerkistä ilmenee,
kiinnityssiteen pituus saattaa
vaihdella pinta-alan mukaan ja
kiinnityssiteiden välinen etäisyys
pysyy samana.

1

2

3

4

2m

Kiinnityssiteen pituus [m] =

Lw on pituus seinälle, jonka
suuntaisesti kiinnityssiteet
asennetaan.

Jos DEVIfast™-kiinnityssiteet
asennetaan samansuuntaisesti 2
metrin seinän kanssa ja DEVIfast™kiinnityssiteiden välinen etäisyys on
0,5 m, kiinnityssiteen pituuden on
oltava:
2 m² + 2 m = 6 m
0,5 m

Seuraavassa on C-C-asennusvälin
laskukaava:

=

2m

Esimerkki
Lämmitetty lattia-ala on
1 m x 2 m = 2 m².

Jos halutaan laskea kiinnityssiteen
pituus (esimerkiksi DEVIfast™,
DEVIclip™ CC, Montagestege™), on
ensin määritettävä kiinnityssiteiden
välinen etäisyys.

Lämmityskaapelin kiinnittäminen DEVIfast™-kiinnityssiteeseen.
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A.3. Lattia-anturin
asennus
Määritä ennen lämmitysmaton tai
-kaapelin asennusta, mihin termostaatti asennetaan, ja tee seinään syvennys asennusrasiaa varten. Leikkaa
seinään ura termostaatin sijainnista
alas lattiaan lämmityskaapelin kytkentäkaapelin (liitoskaapelin) ja lämpötila-anturin suojaputken asentamista
varten.
Suosittelemme aina käyttämään
lattia-anturia (johtoanturia) järjestelmätyypistä riippumatta.

Lämmityskaapel
i, liitoskaapeli

÷1

00

cm

R1

Anturi on asennettava kahden lämmityskaapelin väliin, ja jos mahdollista, hieman niiden tason
yläpuolelle.

Putken pienin sallittu taivutussäde
lattian ja seinän välissä on 6 cm. Uritettuun putkeen on tehtävä tasainen
taivutus seinän ja lattian välisessä
siirtymässä. Voit tehdä yhden taivutuksen, jolla on suuri säde R1. Tasaisen
taivutuksen vaihtoehtona putkeen voi
tehdä kaksi suurta sädettä kahdessa
tasossa R2 ja R3 seinästä lattiaan siirryttäessä (jossa R2 > R1 ja R2 ≈ R3).
Putki on tiivistettävä päästään siten,
että sinne ei pääse betonia (merkitty
kuviin kirjaimella A).
Putki/anturi on sijoitettava kaapelisilmukan avoimen pään keskelle ja
yleensä samaan tasoon lämmityskaapelien kanssa tai hieman niiden
yläpuolelle.

Kytkentärasia
Lämmityskaap
eli,
liitoskaapeli

Lattia-anturi

R2

Jos asennetaan ohut lämmitysmatto, suojaputki on vedettävä uraan,
jotta se ei nouse pinnan yläpuolelle.
Lattiaan vaaditaan samoista syistä ura
myös liitosjohdolle ja muhville.
Anturikaapelia voidaan jatkaa mihin
tahansa kohtuulliseen pituuteen vähintään 0,75 mm²:n kaapelilla.
Lämpötila-anturin asentamisen
jälkeen suosittelemme mittaamaan
vastuksen.
50

Lattia-anturi

50

Yleensä lattia-anturi asennetaan
uritetusta muovista valmistettuun
putkeen, jonka halkaisija on 10–20
mm. Putki asennetaan seinän uraan
asennusrasiasta alkaen ja sieltä edelleen pitkin lattiapinnoitteen alakerrosta lämmitysalueelle. Se on asennettava lämmityskaapelin vyöhykkeelle,
vähintään 0,5–1 m sen sisäpuolelle
(katso oheinen kuva). Putken on sallittava johtoanturin vapaa sijoittaminen
(poistaminen/asentaminen) asennusrasian reiän kautta.

Kytkentärasia
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A.4. Yleinen asennusohja
Lämmityskaapelien ja termostaattien
asennuksen on oltava yleisten ja
paikallisten määräysten mukaisia.
Kaapelit ja termostaatit saa kytkeä
vain valtuutettu sähköasentaja ja ne
on kytkettävä vikavirtasuojaan (RCD).
Alaspäin suuntautuvan lämpöhäviön
minimoimiseksi lattiarakenteen
lämpöeristyksen on oltava hyvä
ja yleisten sekä paikallisten
rakennusmääräysten ja standardien
mukainen.
Reuna-alueen eristyksen pitkin
seiniä on oltava tehokas, jotta
lämpö ei pääse johtumaan kantaviin
seiniin tai viereisiin huoneisiin,
ja sen on sallittava betonin
lämpölaajeneminen.
Perustuksen on oltava puhdas eikä
siinä saa olla teräviä esineitä.
Kaapelit eivät milloinkaan saa päästä
kosketuksiin eristysmateriaalin
kanssa tai joutua muuten sen
ympäröimiksi.
Kaapelit on levitettävä käytettävissä
olevalle lattiapinnalle tasaisesti ja
ne on vedettävä kylpyammeiden
kaltaisten vakinaisesti kiinnitettyjen
esineiden ympäri.
Kaapelit on asennettava varovasti
siten, että ne eivät vahingoitu.
Kaapelien ympärillä olevassa
betonissa ei saa olla teräviä
kiviä ja sen sekoitussuhteen on
mahdollistettava betonin pääsy
kokonaan kaapelin ympärille
jättämättä ilmataskuja. Betoni
on levitettävä erittäin varovasti
lämmityskaapelien vahingoittumisen
estämiseksi!
Betoni on valettava siten, että
ilmataskuja ei synny.

Jos lattiarakenne tulee maan
päälle, vedenpitävä kalvo tarvitaan
estämään kosteutta siirtymästä
ylöspäin lattiarakenteisiin.
Lattia-anturin johtoanturi on
suojattava muoviputkella.
Anturi on sijoitettava kaapelin
silmukan avoimen pään keskelle.
Putken pienin sallittu taivutussäde
lattian ja seinän välissä on 6 cm.
Putki on suljettava päästä niin, ettei
sinne pääse betonia tai laastia. Jos
kaapeli vaurioituu vedon aikana tai
myöhemmin rakennusprosessin
aikana, vianmäärityksessä on suurta
etua siitä, että liitäntärasian tarkka
sijainti on tiedossa lämmityskaapelin
ja liitoskaapelin välillä samoin
kuin kaapelin pään sijainti ja
kaapelisuunnitelma. Tämän vuoksi
noiden kohtien sijainnista huoneessa
on tehtävä luonnos.
Lämmityskaapelin ja lattiaantureiden resistanssi on mitattava
ennen asennusta, asennuksen jälkeen
ja betonin valun jälkeen ennen
termostaatin kytkemistä.
Lämmityskaapelin ja liitos- ja
lämmityskaapelin välisen
liitäntämuhvin on oltava valettu
betoniin. Jos kaapelia työnnetään
alas eristysmateriaaliin tai jos se
peitetään millään muulla tavalla,
pinnan lämpötila saattaa nousta
liian korkeaksi, mikä saattaa johtaa
pahimmillaan kaapelivikoihin.

Alhaisissa lämpötiloissa (alle 5 °C)
kaapelia voi olla hankala käsitellä sen
muovisen suojuksen vuoksi. Tämän
ongelman voi ratkaista kytkemällä
kaapelit hetkeksi. Tätä varten KAAPELI
ON VEDETTÄVÄ AUKI KELALTA!
Kun kaapeli on jälleen joustava,
sähkövirta on katkaistava. Emme
suosittele asentamaan kaapeleita alle
-5 °C:n lämpötilassa.
Lattialämmitystä ei saa kytkeä päälle
ennen kuin betoni on kovettunut
täysin. Betonin kovettuminen kestää
noin 30 päivää ja valuyhdisteen,
laattaliiman jne. kovettuminen kestää
yleensä 10–15 päivää (valmistajan
suositukset on ehdottomasti
luettava).
Jätä vähintään 5 cm:n ilmaväli
pöytien, sänkyjen jne. kaltaisten
pysyvästi sijoitettujen esineiden
alle, kun lattialämmitys on
asennettu. Märkätiloissa (esimerkiksi
kylpyhuoneet) on aina käytettävä
vedenpitävää kalvoa, jotta
kosteus ei pääse tunkeutumaan
lattiarakenteeseen.
Ilman (huoneen) lämpötila-anturilla
varustettu termostaatti on aina
sijoitettava sisäseinään eikä sitä
saa sijoittaa ovien tai muiden
suurten aukkojen lähelle tai suoraan
auringonvaloon.
Ilman (huoneen) lämpötila-anturilla
varustettu termostaatti on sijoitettava
lattian yläpuolelle noin ~1,5 m:n
(0,8–1,8 m:n) korkeuteen.
Kaapelien tarkan ja helpon
asennuksen varmistamiseksi voit
käyttää DEVIfast™-kiinnityssiteitä.
DEVIfast™-kiinnityssiteet on
varustettu kiinnikkeillä 2,5 cm:n
välein, joten kaapelisilmukoiden
välinen etäisyys on 5, 7,5, 10, 12,5, 15,
jne.

Märkätiloissa (esimerkiksi
kylpyhuoneet) on aina käytettävä
vedenpitävää kalvoa, jotta
kosteus ei pääse tunkeutumaan
lattiarakenteeseen.
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TAS EVLER,
Tas Evler, Antalya
Nämä viehättävät Isla mlarin
maaseudulla olevat uudet kiviset
huvilat sijaitsevat rauhallisessa
mäntymetsäympäristössä. Ne ovat
tyylikkäitä ja niiden viimeistelytaso
on hyvä.
Hankkeen koko:
• 16 huvilaa – 4 000 m²
Tuotteet:
• Lämmityskaapelit:
13 750 m DEVIflex™ 18T -kaapelia
• Termostaatit:
200 kpl DEVIreg™ Touch
• Tarvikkeet:
210 kpl DEVIfast™

TURNING TORSO,
Malmö, Ruotsi
DEVI toimitti 54-kerroksiseen
Turning Torso -rakennukseen
kylpyhuoneiden lämmityskaapelit,
vaikka rakennuksessa muuten on
vesikiertoinen lämmitys.
Lämmitysjärjestelmän etuna on sen
matala asennuskorkeus.
Hankkeen koko:
• 180 kylpyhuonetta
Tuotteet:
• Kaapelityyppi: DEVIflex™ 10T

Voit tutustua useampiin sähköisen sisälämmityksen esimerkkeihin vierailemalla osoitteessa www.devi.fi.
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