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Säästää energiaa 
Lisää mukavuutta



Energiaa säästävä Uponor-lattialämmitys
– uutta ajattelua lämmitykseen

saat käyttöösi nykytekniikan tuo-
man mahdollisuuden alentaa mer-
kittävästi uuden tai saneerattavan 
kotisi energiankulutusta. saavutat  
säästöä pienellä investoinnilla ja 
lisäät samalla asumismukavuutta.

Kun sinulla on vesikiertoinen lattia-
lämmitys, voit alentaa huonelämpö-
tilaa mukavuudesta tinkimättä. 
Huonelämpötilan alentaminen 
yhdellä asteella tuo viiden prosentin 
säästön lämmitysenergiassa.

Kehittyneen energiaa säästävän 
Uponor Control system (DEm)  
-ohjausjärjestelmän ansiosta voit 
säästää energiaa vielä lisäksi 5–8 
prosenttia verrattuna perinteiseen 
lattialämmitykseen. lopputuloksena 
on viihtyisä ja erittäin energiateho-
kas koti. 

Osaavat suunnittelijat 
mukanasi alusta alkaen
Rakentamista suunnitellessasi  
Uponorin ammattitaitoinen suun-
nitteluorganisaatio on apunasi.

Näin pääset helposti alkuun 
lähetä talosi pohja- ja leikkaus-
kuvat sekä yhteystietosi sähköisesti 
suunnittelu@uponor.com tai postit-
se osoitteeseen Uponor suomi Oy/
suunnittelupalvelu, Pl 145, 02941 
Espoo.

Uponor toimittaa sinulle veloituk-
setta sekä perinteisen että energiaa 
säästävän lattialämmityksen mate-
riaaliluettelot ja alustavan lattia-
lämmityssuunnitelman. 

saat halutessasi myös suoraan ura-
koitsijan tekemän tarjouksen. Voit 
myös viedä materiaaliluettelon 
valitsemaasi lVi-liikkeeseen, jolloin 
saat tarjouksen tarvikkeista ja asen-
nustöistä.

Kun tilaat Uponor-lattialämmityk-
sen, laativat Uponorin ammatti-
taitoiset suunnittelijat sinulle 
korvausta vastaan lattialämmitys-
suunnitelman, joka sisältää paine-
häviölaskelmat ja putkipiirustukset. 
sen avulla voit toteuttaa rakennus-
määräysten mukaisen, korkealuok-
kaisen lattialämmityksen.

Energiaa säästävä Uponor 
Control System (DEM) -ohjaus-
järjestelmällä on uuden ajan 
miellyttävä ja energiatehokas 
lämmönjakotapa. 
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aikanaan Uponor kehitti lattia- 
lämmityksen. Nyt yhdistämme 
siihen energiaa säästävän Uponor 
Control system (DEm) -ohjaus- 
järjestelmän, joka perustuu uuteen 
DEm-teknologiaan (dynaaminen 
energianhallinta). 

Ratkaisu energiaa säästävään 
lämmittämiseen
Uponor Control system -säädön 
ansiosta energiaa säästävä Uponor- 
lattialämmitys reagoi perinteistä lattia- 
lämmitysjärjestelmää nopeammin 
ja tarkemmin esimerkiksi auringon, 
kodinkoneiden tai ihmisten tuotta-
essa lisälämpöä huoneisiin. se jopa 
osaa ennakoida muutoksia. Hukka-
lämmitystä ei tapahdu ja energiaa 
säästyy 5–8 % perinteiseen lattia-
lämmitykseen verrattuna.

Mukavuus paranee
Huonelämpötila pysyy koko ajan 
mukavan tasaisena olosuhteiden, 
perheen elämänrytmin ja asukkai-
den toiveiden mukaan. 

Uponor Control System (DEM) -ohjausjärjestelmä 
mullistaa lattialämmityksen

Lämmitä talvella, viilennä 
kesällä
Uponor-lattialämmitys mahdollistaa 
myös viilentämisen. Entistä tiiviim-
mässä matalaenergiarakentamisessa 
tämä auttaa kesäaikaisten lämpö-
kuormien hallinnassa. asunto pysyy 
miellyttävänä myös kesähelteellä.

Asunto näyttää huolitellulta 
Energiaa säästävän järjestelmän 
termostaatit eivät vaadi johdotuksia, 
mikä on suuri etu. termostaatit voi 
sijoittaa vapaasti ja niiden sijaintia 
voi halutessa vaihtaa. asennuskus-
tannuksissa syntyy huomattavia 
säästöjä, koska roilotuksia ja sähkö- 
putkituksia ei tarvita. asentaja saa 
työnsä valmiiksi ilman ylimääräisiä 
käyntejä, sillä itsensä säätävä 
järjestelmä ei tarvitse esisäätöä. Jär-
jestelmän osat on muotoiltu 
korkeatasoisesti.

Erinomainen ratkaisu 
saneeraukseen!
Energiaa säästävä Uponor Control 
system (DEm) -ohjausjärjestelmä 

sopii myös vanhoihin vesikiertoisella 
lattialämmityksellä varustettuihin 
taloihin. Voit päivittää lattialäm-
mityksen helposti entistä energia-
tehokkaammaksi. Vaaditaan vain 
termostaattien ja joissain tapauk-
sissa myös jakotukin vaihto. tällä 
pienellä investoinnilla voit myös 
vanhassa talossa saavuttaa 5-8 pro-
sentin energiansäästön – ilman van-
hoissa kiinteistöissä usein hankalaa 
lisäeristystä.

Turvallisuus paranee
Uponor Control system koostuu 
keskusyksiköstä, selkeällä lCD-näy-
töllä varustetusta käyttöpaneelista 
sekä langattomista huonetermos-
taateista. 

Järjestelmässä on älyratkaisu, joka 
auttaa havaitsemaan mahdolliset 
ongelmat entistä varhaisemmassa 
vaiheessa. Järjestelmä ilmaisee esi-
merkiksi pariston loppumisen ter-
mostaatissa ja huonon signaalin 
keskusyksikköön.

Saatavana eri 
ohjausvaihtoehtoja
Halutessasi voit valita myös langal-
lisella säätöjärjestelmällä varustetun 
perinteisen Uponor-lattialämmityksen.
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ainutlaatuisen energiaa säästävän  
Uponor Control system (DEm) 
-ohjausjärjestelmä lisäksi Uponor-
lattialämmityksessä on lukuisia pit-
källe vietyjä yksityiskohtia, jotka 
tekevät siitä ainutlaatuisen laaduk-
kaan ja luotettavan ratkaisun.

Uponorilla on yli 40 vuoden kokemus 
lattialämmitysjärjestelmien valmista-
misesta. Järjestelmiä on asennettu 
miljooniin taloihin ympäri maailmaa. 
Pitkäaikainen käyttö on parhaalla 
mahdollisella tavalla osoittanut mate-
riaalien kestävyyden, järjestelmän 
varmatoimisuuden ja laadun.

Lattialämmitysputkissa 
Uponorin kehittämä 
monikerrosrakenne
lattialämmitysputket ovat materiaa-
liltaan Uponorin valmistamaa ristisil-
loitettua polyeteeniä (Uponor pePEX 
ja Uponor eval-PEX). Putken moni-
kerrosrakenne varmistaa putken tai- 
puisuuden ja lujuuden. Ne on happi-
diffuusiosuojattu, jolloin happi ei 
pääse putken seinämän läpi ja vahin-
goita järjestelmän metalliosia.

Käytännössä testattua 
varmatoimisuutta

Uponor pePEX -lattialämmitysputki

suojaava PE-pintakerros

modifioitu PE-tartuntakalvo

EVOH-diffuusiokalvo

modifioitu PE-tartuntakalvo

PEX-perusputki 

(ristisilloitettua polyeteeniä)

Tehoa lämmönsiirtoon
Uudisrakentamisessa käytetty 20 
mm putkikoko tuo suuren lämmön-
siirtotehon ja mahdollistaa pitkät 
putkipiirit. Putkea kuluu vähemmän, 
jolloin myös kustannukset pysyvät  
alempana. Valikoimaan kuuluvat 
myös 17 mm ja saneeraukseen hyvin 
sopiva 12 mm putkikoot. markkinoi-
den monipuolisimmat asennus- ja 
kiinnitysvaihtoehdot kattavat kaikki 
käyttöympäristöt.

Patentoitu Q&E-liitostekniikka
Uponor Q&E -liitostekniikka erottaa 
Uponor-lattialämmityksen muista. 
innovaation ansiosta liitos voidaan 
tehdä nopeasti ja lopputulos on 
ehdottoman tiivis.

Q&E-teknologia perustuu putken 
omaan puristusvoimaan. Putken pää 
ja Q&E-rengas laajennetaan erikois-
työkalulla. sen jälkeen niiden anne-
taan puristua kiinni tukiholkkiin.

Uponor PEX -putken sisäänrakenne- 
tun ”muistin” ansiosta putki palau- 
tuu alkuperäiseen mittaansa ja muo- 
dostaa tiiviin ja turvallisen liitoksen.

Uponor PRO -jakotukki
Uponro PRO on täydellinen muo-
vinen jakotukkijärjestelmä, joka on 
tarkoitettu ammattilaisten asenta-
maan lattialämmitykseen.

Jakotukin kokoaminen valmiista 
osista on nopeaa, helppoa ja siistiä. 
Jakotukin osat ovat tiiviitä ja osat liit-
tyvät toisiinsa mittatarkasti. Putket 
liitetään jakotukkiin patentoidulla 
Q&E-liitostekniikalla tai vaihtoeh-
toisesti perinteisillä puserrusliittimiin 
perustuvilla muoviputkiliittimillä.
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Vesikiertoinen lattialämmitys  
antaa vapauden valita

Asut mukavasti
lattialämmitys on miellyttävä rat-
kaisu. Jalkasi, joilla aistit vedon ja 
viileyden kaikkein herkimmin, pysy-
vät lämpiminä. lapsetkin leikkivät 
mielellään lämpimällä lattialla. myös 
viherkasvit pitävät tasaisesta läm-
pötilasta.

Teet turvallisen valinnan
Vesikiertoinen lattialämmitys sovel-
tuu kaikkien tunnettujen lämmitys- 
muotojen kanssa käytettäväksi. Voit  
valita energialähteeksi aurinkoläm-
mön, maalämmön, varaavan sähkö- 
lämmityksen, kaukolämmön, puu- 
ja pellettilämmityksen tai öljyläm-
mityksen. 

Uusista lämmitysmuodoista maa-
lämpö soveltuu erityisen hyvin 
lattialämmityksen yhteydessä käy-
tettäväksi. lattialämmityksellä 
varmistat talosi lämmittämisen jous-
tavuuden, sillä lämmitysmuodon 
vaihtaminen on mahdollista.

Sisustat vapaammin
lattialämmitystalo on helpompi 
sisustaa ja siivota, kun lattioilla ei 
ole johtoja tai seinillä pattereita. 
Pölyä kerääviä loukkuja ei ole. ikku-
nat voi suunnitella vaikkapa lat-
tiarajaan asti tuomaan valoa ja 
näyttämään maisemia. 
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Energiatehokkaita ratkaisuja  
kaikkiin koteihin

Olipa talosi lattiarakenne ja 
valitsemasi pintamateriaali 
millainen tahansa, Uponorin 
valikoimasta löytyy juuri siihen 
parhaiten sopiva ratkaisu. 
Yhdessä Uponorin lattialämmi-
tyssuunnittelijoiden ammatti-
taidon kanssa tämä varmistaa 
kotiisi miellyttävän ja varma-
toimisen lämmönjaon.

Lämmität energiatehokkaasti
Vesikiertoinen lattialämmitys on 
energiatehokas tapa jakaa lämpöä. 
Koko lattia-ala on lämmittävää 
pintaa. lämmön tehokkaan jakau-
tumisen ansiosta huonelämpötilan 
voi halutessaan pitää hieman alhai-
sempana mukavuuden kärsimättä.
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Putkipiirit kiinnitetty raudoitukseen ja valettu betoniin 20x2 mm 
Wirsbo-pePEX Q&E -putket asennetaan 300 mm välein ja kiinnitetään side-
langoilla raudoitukseen, minkä jälkeen putket peitetään vähintään 30 mm 
betonivalulla.

• lattian pintamateriaali 
• mahdollinen kosteussulku 
• lattialämmitysputki Wirsbo-pePEX 20x2 mm 
• Betoni, putken päällä peittävä kerros min. 30 mm  
• Raudoitus 
• Raudoitustuki 
• Eristys, vähintään 150 mm asennettaessa  
 maata vasten 

Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistalla eristyksen päälle ja valettu 
betoniin Eristyksen on oltava vähintään 150 mm asennettaessa maata 
vasten. 20x2 mm Wirsbo-pePEX Q&E -putket asennetaan putkipidikelistan 
pidikkeisiin 300 mm välein. mahdollinen raudoitus voidaan asentaa putkipii-
rien päälle, minkä jälkeen putket peitetään vähintään 30 mm betonivalulla.

• lattian pintamateriaali 
• mahdollinen kosteussulku 
• lattialämmitysputki Wirsbo-pePEX 20x2 mm 
• Peitekerros, putken päällä peittävä kerros min. 30 mm  
• Raudoitus 
• Putkipidikelista 
• Eristys

b e t o n i l at t i a
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Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistalla betonin päälle ja valettu 
betoniin 20x2 mm Wirsbo-pePEX Q&E -putket asennetaan putkipidikelis-
tan pidikkeisiin 300 mm välein. mahdollinen raudoitus voidaan asentaa put-
kipiirien päälle, minkä jälkeen suoritetaan valu. Putket peitetään vähintään 
30 mm betonivalulla.

• lattian pintamateriaali 
• mahdollinen kosteussulku 
• Peitekerros, putken peittävä kerros min. 30 mm  
 mahdollinen klinkkeri mukaan lukien 
• lattialämmitysputki Wirsbo-pePEX 20x2 mm 
• Putkipidikelista ilman väkäsiä 
• Raakavalu tai kevytbetoni (rakennebetoni) 
• Eristys, vahvuus mitoitettava vallitsivien olosuhteiden mukaan

Putkipiirit kiinnitetty Wirsbo-asennuslevyyn ja valettu betoniin  
Putkipiirit asennettuina asennuslevyyn, joka on kelluvana joko eristeen, 
betonin tai kevytbetonin päällä, valettuna betoniin.

20x2 mm Wirsbo-pePEX Q&E -putket asennetaan asennuslevyssä ole-
vien nystyröiden väliin 300 mm välein. Jos asennuslevy asennetaan maata 
vasten, eristystä tulee lisätä vähintään 120 mm. mahdollinen raudoitus voi-
daan asentaa putkipiirien päälle, minkä jälkeen putket peitetään vähintään 
30 mm betonivalulla.

• lattian pintamateriaali 
• mahdollinen kosteussulku 
• lattialämmitysputki Wirsbo-pePEX 20x2 mm 
• Betoni, putken peittävä kerros vähintään 30 mm 
• Raudoitus (mahdollinen) 
• asennuslevy 
• Olosuhteiden vaatiessa eristys vähintään 120 mm
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Putkipiirit kiinnitetty puuvasojen päällä olevaan harvalaudoitukseen 
Harvalaudoitukseen asennetaan lämmönluovutuslevyt, jotka jakavat lämmön  
lattiapintaan. Wirsbo-pePEX Q&E -putket 20x2 mm asennetaan lämmön-
luovutuslevyihin 300 mm välein. Näin asennettaessa lattian korkeus nousee 
harvalaudoituksen paksuuden verran. Harvalaudoituksen päälle asennetaan 
22 mm lastulevy- tai parkettilattia.

• lattialastulevy 22 mm tai 2x kipsilevy  
 (esim. 2x13 EK tai 13 EK + 15 kipsilevy) 
• mahdollinen kosteussulku 
• lämmönluovutuslevy 
• lattialämmitysputki Wirsbo-evalPEX 20x2 mm 
• Harvalaudoitus 22x120 mm tai 28x120 mm,  
 kk 150 (etäisyys lautojen keskeltä keskelle 150 mm) 
• lattiavasa

Putkipiirit kiinnitetty lattialämmityskasettiin Kasetit jakavat lämmön 
lattiapintaan. 20x2 mm Wirsbo-pePEX Q&E -putket asennetaan putkiuriin 
300 mm välein. Kasetti asennetaan vasojen väliin, 600 mm välein. Kasetissa 
on kiinnitysnauha, joka naulataan vasan yläosaan. Vasojen päälle asenne-
taan vähintään 22 mm levy-, parketti- tai lautalattia.

• lamelliparketti, lastulevy tai 2x kipsilevy 
 (esim. 2x13 EK tai 13 EK + 15 kipsilevy) 
• mahdollinen höyrysulku  
 (noudata lattiavalmistajan ohjeita) 
• lattialämmitysputki Wirsbo-evalPEX 20x2 mm 
• lattialämmityskasetti 
• lattiavasa 
• Eriste

p u u l at t i a
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Putkipiirit kiinnitetty uritettuihin lastulevyihin Putkiuriin asenne-
taan lämmönluovutuslevyt, jotka jakavat lämmön putkista. 17x2 tai 20x2 mm 
Wirsbo-pePEX Q&E -putket asennetaan 200 mm tai 300 mm välein lämmön- 
luovutuslevyihin. lattialämmitys-levy on kantava alusta, jonka päälle voi-
daan suoraan asentaa laminaatti- tai parkettilattia. muovimatto tarvitsee 
tasaisemman alustan, esimerkiksi 10 mm lastulevyn.

• lattian pintamateriaali 
• mahdollinen höyrysulku  
 (noudata lattiavalmistajan ohjeita) 
• lattialämmitysputki Wirsbo-evalPEX  
 17x2 tai 20x2 mm 
• lämmönluovutuslevy 
• Uritettu lastulevy 22 mm tai 30 mm 
• lattiavasa 

Putkipiirit kiinnitetty puuvasojen välissä olevaan harvalaudoitukseen 
Harvalaudoitukseen asennetaan lämmönluovutuslevyt, jotka jakavat lämmön 
lattiapintaan. Wirsbo-pePEX Q&E -putki 20x2 mm asennetaan lämmönluovu-
tuslevyihin 300 mm välein. Vasojen päälle asennetaan 22 mm parketti- tai 
lautalattia.

• lastulevy 22 mm tai 2x kipsilevy 
 (esim. 2x13 EK tai 13 EK + 15 kipsilevy) 
• mahdollinen höyrysulku  
 (noudata lattiavalmistajan ohjeita) 
• lattialämmitysputki Wirsbo-evalPEX 20x2 mm 
• lämmönluovutuslevy 
• Harvalaudoitus 22x95 mm tai 28x120 mm 
• Poikittaistuki 45x45 mm, keskiöväli 600 mm 
• lattiavasa 
• Eriste 

l i s ät i e t o j a  j a  m at e r i a a l i l u e t t e l o t  tietoa Uponor-lattialämmitysjärjestelmän lukui-
sista vaihtoehdoista löydät osoitteesta www.uponor.fi. Voit myös ottaa yhteyttä Uponorin suunnittelu-
palveluun. Puhelin 020 129 211 (vaihde).

saadaksesi materiaaliluettelon tai tarjouksen, lähetä talosi pohja- ja leikkauskuvat sekä yhteystietosi  
Uponorin suunnittelupalveluun sähköpostitse suunnittelu@uponor.com tai postitse Uponor Suomi Oy/
suunnittelupalvelu, PL 145, 02941 Espoo.

suunnittelupalvelu auttaa sinua myös, mikäli haluat taloosi lattiaviilennyksen.
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Putkipiirit kiinnitetty putkipidikelistoilla olemassa olevalle lattialle 
12x2 mm Wirsbo-evalPEX -putki kiinnitetään putkipidikelistan  pidikkeisiin 125 
mm välein, minkä jälkeen kaikki valetaan tasoitemassaan, joka kosteissa tiloissa 
suojataan kosteussululla. Putket valetaan laastiin, jonka paksuus on vähintään 
15 mm mitattuna putken yläpinnasta sisältäen mahdollisen laatoituksen.

• Keraaminen laatta tai muovipäällyste 
• Kosteussulku märkätiloissa ja kiinnitysmassa 
• lattialämmitysputki Wirsbo-evalPEX 12x2 mm 
• tasoitemassa 
• Putkipidikelista 
• Betoni (mahdollisesti olemassa oleva)

Putkipiirit kiinnitetty lattialämmityslevyyn 12 lämmönluovutuslevyt on 
liimattu valmiiksi lattialämmityslevyihin tehtaalla. lattialämmityslevyissä on val-
miit urat 12x2 mm Wirsbo-evalPEX-putkille, jotka asennetaan 125 mm välein. 
Näin asennettuna lattian korkeus nousee vain 15 mm sekä lattiapäällysteen 
paksuuden ver-ran. lattialämmityslevyjen päälle asennetaan laminaatti- tai  
parkettilattia. Jos halutaan muovimattolattia, täytyy lattialämmityslevyjen päälle 
asentaa 10 mm lattialevy.

• Parketti- tai laminaattiparketti vähintään 7 mm,  
 asennus poikkipäin putkiin nähden 
• mahdollinen höyrysulku (noudata lattiavalmistajan ohjeita) 
• lattialämmitysputki Wirsbo-evalPEX 12x2 mm 
• lattialämmityslevy liimatulla lämpöluovutuslevyillä 
• Betoni (mahdollisesti olemassa oleva)

Putkipiirit kiinnitetty uritettuun lattialämmityslevyyn lattialämmitys-
levyissä on valmiit urat, joihin lämmönluovutuslevyt asennetaan. lattialäm-
mityslevyjä on kolmen paksuisia: 30, 50 ja 70 mm. lämmönluovutuslevyihin 
asennetaan 20x2 mm Wirsbo-pePEX Q&E -putket 300 mm välein. Näin 
asennettaessa lattian korkeus nousee vain lattialämmityslevyn ja lattiapääl-
lysteen paksuuden verran. lattialämmityslevyjen päälle asennetaan parketti 
lattia. Jos halutaan muovimatto- tai laminaattilattia, niin lattialämmityslevy-
jen päälle täytyy ensin asentaa 16 mm lattialevy.

• lastulevy min. 16 mm tai lamelliparketti 14–15 mm 
• mahdollinen höyrysulku (noudata lattiavalmistajan ohjeita) 
• lattialämmitysputki Wirsbo-pePEX 20x2 mm 
• 30, 50 tai 70 mm lattialämmityslevy (solumuovia) 
• lämmönluovutuslevy (alumiinia) 
• Betoni

s a n e e r a u s
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Uponor Suomi Oy
lämmitys- ja käyttövesiyksikkö
Pl 21
15561 Nastola

P 020 129 211 (vaihde)
F 020 129 2280
E infofi@uponor.com 
W www.uponor.fi
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