
Vesikiertoinen lattialämmitys





Vaivaton ja huoltovapaa
Lattialämmityksen huonekohtaisten 

termostaattien avulla saat eri tiloihin 

valitsemasi lämpötilat vaivattomasti. 

Ammattilaisen oikein asentama 

lattialämmitysjärjestelmä on myös täysin 

huoltovapaa ja vaivaton ylläpitää.

Säästä energiaa ja ympäristöä
Laskemalla sisälämpötilaa säästät 

energiaa ja ympäristöä. Enerline 

lattialämmitys jakaa lämpötilan 

tasaisesti koko huonetilaan. Tämän 

ansiosta sisälämpötilaa voidaan laskea 

pistemäiseen patterilämmitykseen 

verrattuna – viihtyvyydestä tinkimättä.

Sisustajan unelma
Enerline lattialämmitys on näkymätön 

lämmitysratkaisu, joka antaa 

sisustajalle vapauden toteuttaa omia 

sisustamiseen ja tilaratkaisuihin liittyviä 

toiveita.

Vaihtoehtoja tulevaisuuteen
Vesikiertoinen lattialämmitys on 

lämmöntuottojärjestelmästä riippumaton, 

joten voit tulevaisuudessa vaihtaa 

lämmitysjärjestelmää nopeasti kehittyviin 

energiaa ja ympäristöä säästäviin 

järjestelmiin.

Lämmönlähteeksi voit valita 

sopivimmaksi arvioimasi vaihtoehdon, 

kuten kaukolämmön, maalämpö- tai 

ilmavesilämpöpumpun, aurinkoenergian, 

öljyn, kaasun, puun, pelletin tai hakkeen, 

sähkölämmitystä unohtamatta.
Valitsemalla Enerline lattialämmityksen annat 
valinnan  vapauden myös tuleville sukupolville.

Viihtyisyyttä
energiatehokkaasti



Jakotukki
Laadukas jakotukki ohjaa lämpöä tarkasti. 

Virtausteknisesti jakotukki on huippuluokkaa, 

joten pienet ja suuret virtaamat saadaan 

säädettyä tarkasti oikein.

Tuotteet ja komponentit

Termostaatit
Lattialämmityksen säätö on vaivatonta laadukkaiden 

elektronisten huonetermostaattien avulla.

Huonetermostaatit ohjaavat jakotukilla olevia 

toimilaitteita, jotka huolehtivat eri asuintilojen 

lämpötiloista.

Enerline lattialämmitysjärjestelmässä käytetään yleensä 

230 V termostaatteja ja toimilaitteita. Valikoimassa 

on myös 24 V järjestelmä, langattomat, digitaaliset ja 

lattia-anturilliset termostaatit. Termostaatteihin on 

saatavilla julkisen tilan peitelevyt.
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Putkisto
Enerline lämpöputket ovat 

happidiffuusiosuojattuja ja rakenteeltaan 

5-kerroksisia sertifioituja PE-RT putkia. 

Happidiffuusiosuojakerros on sijoitettu 

putken suojaavan ulkokerroksen 

sisäpuolelle, jolloin suoja ei pääse 

vaurioitumaan.

Enerline putkien mitoitukset
• Lämpöputki 12,0 x 1,5mm 

• Lämpöputki 14,0 x 2,0mm 

• Lämpöputki 16,0 x 2,0mm 

• Lämpöputki 17,0 x 2,0mm 

• Lämpöputki 20,0 x 2,0mm * 

• Lämpöputki 25,0 x 2,3mm * 

• Syöttöputki 25,0 x 2,3mm (suojaputkessa) 

• Syöttöputki 32,0 x 2,9mm (suojaputkesssa) 

*  soveltuu myös sulanapitoon

Käyttökohteita
• omakotitalot 

• pari- ja rivitalot 

• teollisuuskiinteistöt 

• kerrostalot 

• kauppakeskukset 

• muut toimitilat 

• sulanapito ja jäähdytys

5-kerros 
putken rakenne
  Lämpöputki 

  Liima 

  Happidiffuusiosuoja 

  Liima 

  Suojakalvo

1

2

4

3

5



Suunnittelusta asennukseen

Tarkka ja yksilöllinen 
suunnittelu
Enerline lattialämmitys toteutetaan aina 

yksilöllisen suunnittelun pohjalta. Putkitus 

määritellään tilakohtaisesti asiakkaan 

tarpeiden mukaan. Lattialämmitystä on 

helppo laajentaa oleskelutilojen lisäksi 

varastoihin, autotalliin ja halutessasi 

vaikka pihan sulanapitoon.

Enerline toimittaa aina putkistokuvan 

lisäksi säätöarvotaulukon, jolla 

varmistetaan jokaisen putkistopiirin oikeat 

veden virtaamat. Säätöarvotaulukon 

avulla tasapainotetaan myös jakotukkien 

virtaamat.

Enerline lattialämmitysjärjestelmä 
on korkelaatuinen ja sertifioitu 
takuutuote.



Kaikki yhdestä paikasta
Enerline tarjoaa kokonaispalvelun 

lattiajärjestelmän suunnittelusta 

asennukseen, takuutyönä.

Halutessanne voimme toimittaa myös 

pelkästään lattialämmitystarvikkeet nopeasti 

ja vaivattomasti paikan päälle toimitettuna.

Miellyttävää lämpöä 
lattiaan kuin lattiaan
Enerline lattialämmitys sopii sekä 

saneeraus- että uudiskohteisiin ja lähes 

kaikkiin rakenneratkaisuihin.

Puurakenteinen pohja

Ontelolaatta / betonipohja

Maavarainen pohja



Joustavuutta asennuksiin

Tarvikkeet ja viimeistely

Turvallisuutta ja estetiikka
Enerline-vesikiertoiseen lattialämmitykseen 

on saatavilla viimeisteleviä tarvikkeita sekä 

turvatarvikkeita.

Jakotukkikaapilla viimeistelet koko vesikiertoisen 

lattialämmityksen ja piilotat sen ainoan näkyvän 

komponentin. Jakotukkikaapista on saatavilla 

uppo- ja pinta-asennusmallit.

Joustavat Kiinnitysvaihtoehdot
Asennuskisko mahdollistaa minimissään noin 

17 mm nousun lattiapintaan lattialämmityksen 

osalta.

Viisikerroksinen Enerline lämpöputki, jossa 

happidiffuusiosuoja on putken seinässä 

keskellä, mahdollistaa putkien kiinnittämisen 

sidontakoneella sekä hakasnaulaimella.

Enerline lämmönluovutuslevyjä voidaan 

käyttää sekä harvalaudoituksella että eristeillä 

toteutettaviin ratkaisuihin

Kysy meiltä 
vaihtoehtoisia 

ratkaisuja matalan 
lattiarakenteen 
toteuttamiseksi 

kohteessasi!



Enerline-eristeet

Kehittyneet eristeratkaisut
Enerline-eristeet tarjoavat monipuoliset ratkaisut 

eri eristystarpeisiin.

Enerline eristeet toimivat lämpökatkona 

muun sekä lämpiävän lattiarakenteen välissä 

mahdollistaen nopeasti reagoivan lattiarakenteen 

toteutuksen. Enerline eristeillä myös standardien 

mukaisen askeläänieristyksen toteuttaminen 

onnistuu vaivattomasti (VTT:n sertifikaatti).

Turbo-Cube -eristelevyrullat on helppo asentaa 

pitkälle kehitetyn ratkaisun ansiosta. Eristeessä 

on erittäin luja monikerroksinen pinnoite, joka 

takaa hyvän kiinnityksen myös kiinnikkeille. 

Rakennekorkeus eristelevyrullaa käytettäessä on 

vain 60 mm ja askelääniparannus alentaa reilusti 

askelääniä.

Rullat EPS-DES 20mm EPS-DES 25mm EPS-DES 30mm EPS-DES 35mm

Lämmönjohtavuus, W/mK 0,045 0,045 0,045 0,045

Puristuslujuus, kN/m2 4,0 4,0 4,0 4,0

Äänenvaimennus, dB(A) 28 30 32 34

Pakkauskoko, rulla, cm 120x100 120x100 120x100 120x100



Lattiaratkaisut pientaloille, kerrostaloille, 
liikekiinteistöille ja julkisille rakennuksille.

LÄMPÖLATTIAT
Termo

Termo Lämpölattia on

innovatiivinen ja 
kustannustehokas 
tuotekokonaisuus
jolla voidaan rakentaa helposti 
laajoja lattiaratkaisuja 
vesikiertoisella lattialämmityksellä.



Katso lisätietoja ja pyydä tarjous! www.lämpölattiat.fi

Enerline 
lattialämmitys

Enerline vesikiertoinen 
lattialämmitys on oman 
tuotekehityksemme ja 
tuotteistamisen tulos. 

Tuotekehityksen tuloksena 
syntynyt Enerline lattialämmitys 

on korkealaatuinen sertifioitu 
takuutuote, joka soveltuu 

asennettavaksi sekä saneeraus- 
että uudiskohteisiin.

Enerline 
eristeet ja levyt

Enerline-lämpölattiajärjestelmä 
yhdistää lämpimän lattian ja 
askeläänien vaimennuksen. 

Lattia on helppo asentaa pitkälle 
kehitetyn ratkaisun ansiosta.

Useita eristemalleja.

Fescon 
pumpputasoitteet

Fesconin kuivatuotteet 
valmistetaan pitkälle 

automatisoiduissa tehtaissa 
Hausjärvellä ja Haukiputaalla. 

Fesconin tuotantolaitokset 
sijaitsevat aivan Hyvinkään 

kupeessa Hausjärven 
Rauhannummella ja Oulun 

kupeessa Haukiputaan Kellossa. 
Yhtiön pääkonttori on Hyvinkäällä.



Pyydä
tarjous!

Hanki vaivaton ja
energiatehokas 

lämmönjako nyt.

Jälleenmyynti:

HEATCO FINLAND OY
Punasillantie 31, 40950 Muurame 
Hiekkakiventie 1, 00710 Helsinki

puh. +358 20 7209 080

myynti@heatco.fi

suunnittelu@heatco.fi

logistiikka@heatco.fi

www.heatco.fi

Maahantuoja:


