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MUKAVUUTTA JA 
ENERGIANSÄÄSTÖÄ 
VAIVATTOMASTI 

RAKENNUKSEN 
ARVON JA 
LAADUN 
PARANEMINEN 

LISÄ-ARVOA 
TALOLLE JA 

ASUKKAALLE 

Uponor KOTI 
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Uponor KOTI 

   -mukana remontissa 

•Käyttövesijärjestelmä 

•Lämmitysjärjestelmän uusiminen 

•Radonin poisto 

•Jäteveden käsittely 

Tuotejärjestelmät 

•netissä 

•sähköpostitse 

•postitse 

•puhelimitse 

•erilaisilla kupongeilla 

Helposti liikkeelle 

•Uponorin kouluttamat jällenmyyjät hoitavat kaiken 
tarvittavan kohdekartoituksesta remontin toteutukseen 

Laadukas 
lopputulos 



Lattialämmitys 
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Vesikiertoinen lattialämmitys  

• Lattialämmityksessä suuri pinta luovuttaa lämpöä huonetilaan 
 

+ Menoveden lämpötila voidaan pitää alhaisena, jolloin mm. 
maalämpöä pystytään hyödyntämään tehokkaasti  
(betonirakenteessa n. 35 °C  ja puurakenteessa n. 45 °C ) 
 

+ Matalalämpöjärjestelmä säästää energiaa 
 

• Lämmönluovutus on tasaista ( vrt. patterit ) 
 

• Lattian pintalämpötila enintään 27 °C 
 

+ Laattalattiassa lämpötila voi olla korkeampi 
+ Kosteiden tilojen mukavuuslämpö voidaan pitää päällä myös kesällä 

 
• Meno- ja paluuveden lämpötilaero Δt on 5 °C 

 
• Putkistossa kiertää koko ajan vesi reilulla virtaamalla 
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Uponor Lattialämmitys 

 -eri rakenteisiin 

• Rakenteita purkamatta olemassa olevan lattian 
päälle 

• Mikäli lattiapinta ei saa nousta lainkaan, on 
vanha lattiarakenne purettava. 

• Puu tai betonirakenteisiin lattioihin 

• Usein järkevä uusia myös lämmönlähde 

Koko talon 
lämmitys 

•Voidaan liittää olemassa olevaan patteriverkostoon 

•Upotettuna olemassa olevaan rakenteeseen 

•Asennettuna tasoitteen sisään vanhan lattian päälle 
(edellyttää tervettä lattiaa) 

 

Pesuhuoneen 
lämmitys 
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Uponor - lattialämmityksen toteutus 
pientalojen eri lattiarakenteissa 
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Uponor Push12, ElPush 12 ja Push23A  

• Push 12, LVI-nro 2025906 
― Pienen alueen lattialämmityksen 

pumppuryhmä. Esim. pesuhuone. 

― Liitetään patteriverkostoon Sekoittaa 
veden lämpötilan sopivaksi 
lattialämmitystä varten 

― Huonetermostaatti sisältyy 
pakkaukseen 

― Voidaan jakaa kahteen piiriin 
haaraputken avulla  

― Pumpun arvot: 3 l/min, 10 kPa, 230 V, 
0,1 A, 25 W 

 

 

 
 

 

 

• ElPush sisältää lisäksi 
sähkövastuksen, LVI-nro 2025909 
― Kuten Push 12, mutta lisäksi 375W 

sähköpatruuna joka huolehtii 
mukavuuslämmityksestä kun 
patteriverkostosta ei ole lämpöä saatavilla 

― Sähköpatruunan 

asetuslämpötilalle  

oma säätö 

 

 

 

• Push 23A, LVI-nro 2025916 
― Sekoitusryhmä, joka on varustettu menoveden lämpötilan säädöllä 

― Voidaan kytkeä joko patteriverkostoon tai suoraan lämmönlähteelle 

― Kiertovesipumppu Grundros Alpha 2L 15-60 130, 230 V, 45 W, 0,38 A 

― Kytkentäsarja sopii suoraan pro-jakotukkiin, WGF-jakotukin kytkentään  

erillinen kytkentäliitin 
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Pumppuryhmät lämmitykseen ja 
viilennykseen 

Pumppuryhmä on plug and 
play tyyppinen valmis 
ratkaisu lämmityksen ja 
viilennyksen ohjaukseen. 

 

Toimintamahdollisuuden 
samat kuin säätimellä, mutta 
kaikki tarvittava on kasattu 
valmiiksi paketiksi 

 

3-tieventtiili takaa tasaisen 
lämmönsäädön joka 
tilanteessa 

 

Käyttää lämpötilansäädin    
C-46 ohjainta, pumppuna 
toimii grundfos. 
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Uponor Lattialämmitys 

 - tehokasta energian hyödyntämistä 

• Lattialämmitysjärjestelmä toimii 
kaikkien energianmuotojen kanssa 

 
Vapaus valita 

• Alhainen syöttöveden lämpötila 
mahdollistaa monipuolisesti 
uusiutuvien energianmuotojen 
hyödyntämisen 

• Tarkka säätö auttaa toimittamaan 
energian oikeaan paikkaan 

Tehokasta 
energiankäyttöä 
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Lämmönjakautuminen 
lattialämmitysjärjestelmässä 

21°C 

20°C 

20°C 

23°C 23°C 

23°C 

16  20  24 °C 

Ideaalikäyrä Lattialämmitys 

16  20  24 °C 

Patterilämmitys 

16  20  24 °C 

Konvektorilämmitys 

16  20  24 °C 

Kattolämmitys Seinälämmitys 

16  20  24 °C 16  20  24 °C 
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Menoveden lämpötilan vaikutus läm-
pöpumpun hyötysuhteeseen COP  

Ilma / Vesi lämpöpumppu 7,5 kW 
(A2/W35) 

Neste / Vesi lämpöpumppu 6,8 kW 
(B0/W35) 

COP / heat power regarding to EN 
14511 

3,
4 

4,
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3,
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Menoveden lämpötila 

Laskentaesimerkki: 
Lämmöntuotto 4 kW 

Sähkönkulutus patteriverkosto (COP 3): 4/3,0kW=1,33kW 
Sähkönkulutus lattialämmitys (COP 4,2) 4/4,2kW=0,95kW 

 

Vesikiertoinen lattialämmitys kuluttaa maalämpönesteen ollessa 0 °C:tta  

29 % VÄHEMMÄN SÄHKÖÄ kuin vesikiertoinen matalalämpötila 

patterijärjestelmä. 
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DEM- säätöjärjestelmän ominaisuudet 

Dynaaminen energianhallinta (DEM) pitää sisällään useita uusia 
toimintoja 

 

Automaattinen tasapainotus 

Huoneseuranta 

Kiertoveden seuranta 

Mukavuusasetus 

Jakotukin pakotettu kierto 

Etäkäyttömoduuli 

 

Näiden hyödyntämiseksi Keskusyksikkö C-56 tarvitsee ohjaukseen 
Käyttöpaneelin I-76 
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Uponor-lattialämmitys  
Suunnitteluesimerkki 

• Riviasennus isoilla ikkuna seinillä 
 
 
 

• Lattia-anturi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Piirin numero ja pituus 
 
 
 
 

• Riviasennuksen aloitus ulkoseinällä 
 
 
 

• Jakotukki • Termostaatti 



Lisää villaa??? 
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Lämmöneristyksen paksuuden vaikutus seinän 
lämpöhäviöön Etelä-Suomessa 

Lisäeristyksen synnyttämät säästöt pienenevät oleellisesti 
eristyksen paksuuden mukana: 

• Lisäys 10->15 cm säästää 14 kWh/seinä m2 
• Lisäys 25->30 cm säästää vain 2,7 kWh/seinä m2 
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KÄYTTÖKUSTANNUKSET SÄHKÖN 
NYKYHINNOILLLA 
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Kerrostalot 



April 2009 ©Uponor 19 

Lattialämmitys ja -viilennys 
kerrostaloissa  
 

 
 

• Jos kerrostaloon tulee myös 
viilennys, syöttöputkia 
tarvitaan 2 
― Oma syöttö lattialämmitykselle 

ja lattiaviilennykselle 

― Pesutilojen ympärivuotinen 
lämmitys 

― Kuivien tilojen lämmitys 
talvella ja viilennys kesällä 

• Pesutilojen kerroskohtainen 
jakotukki porraskäytävässä 
― Säätö joko kerroskohtaisesti 

tai huoneistokohtaisesti, jolloin 
tarvitaan lattia-anturit ja 
huoneistokohtaiset 
termostaatit 

 

 

 



April 2009 ©Uponor 20 

Tacker - lattia 
• Tacker - lattiarakenne tarjoaa 

nykyvaatimukset täyttävän 
askeläänieristyksen. Se 
voidaan toteuttaa joko 
pumpattavalla massalla (esim. 
Weber), tai 
teräsbetonilaatalla. 
― Nopea asentaa 

― Kokonaistoimituksena kantavasta 
rakenteesta pumppausvalmiiksi 

― Tasainen lämpötilajakauma 

 

• 17 mm Pex-putket 
kiinnitetään eristeeseen 
hakasilla. 

• Putkien asennusväli on 200 
mm, kun käytetään 
pumppumassaa. Teräsbetoni-
laatassa asennusväli on 300 
mm.  

• Valumassan paksuus on 
vähintään 40 mm. 
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Weber - lattia 

• Weber Comfort -
lämpölattiarakenne on 
pumpattavalla plaanolla 
toteutettava kokonaisuus, 
jossa  alumiiniset 
lämmönluovutuslevyt 
varmistavat lämmön tasaisen 
jakauman. 
― Matala rakenne ( 60 mm) 

― Nopea reagoimaan lämmön 
vaihteluun 

― Kerralla valmis ( ei 
viimeistelytöitä ) 

― Kokonaistoimituksena kantavasta 
rakenteesta pinnoitusvalmiiseen 
lattiaan 

 

• 17 mm Pex - putkien 
asennusväli on 300 mm ja 
valumassan vahvuus n.30 
mm. 
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Kylpyhuoneet – mukavuutta vuoden 
ympäri 
 

• Kylpyhuoneen lämmityksen 
ensisijainen tarkoitus on ylläpitää 
mukavuuslämpöä ja kuivattaa 
tilat nopeasti 
― Laattalattia tuntuu mukavalta, kun 

lattian pintalämpötila on n. 24 °C 

• Kerroskohtainen jakotukki, josta 
syöttö kylpyhuoneen alakattoon 
eristetyllä komposiittiputkella 

 

• Lämmityspiiri 16 mm 
komposiittiputkella tai 17 mm PEX 
- putkella 

 

• Lämmitysputki viedään 
koteloituna KPH nurkassa 
alakattoon, jossa liitos 
syöttölinjaan 

• Putket kiinnitetään raudoitukseen 
tai putkipidikelistoilla holviin 

• Putkijako 200 mm, pintavalun 
paksuus min. 40 mm 

 

 

 



Tehdään hyvin… 
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…ennen… 
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Nykyisin 
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Uponor KOTI 


