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1 ENERLINE- LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT 

 

Kuvasta 1 löytyy Enerline- lattialämmitysjärjestelmän säädön kannalta oleelliset 
komponentit. Linjasäätöventtiili (1. ja 2.), sulkuventtiili (3.), toimilaite (4.), pa-
luupuolen jakotukki (5.), menopuolen jakotukki (6.), sulkukorkki (7.),  
piirikohtainen venttiili ja virtausmittari(8.) ja ilmaus/tyhjennysliitin (9.). 
 
Huom.: Kaikki toimitukset eivät sisällä linjasäätöventtiiliä, tällöin 
sulkuventtiileitä toimitetaan 2 kappaletta. 
 

 

KUVA 1. Enerline- lattialämmitysjärjestelmän komponentit 

 

2 LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ 

 

Ennen lattialämmitysjärjestelmän säädön aloittamista tulee järjestelmä 

ilmata huolellisesti (katso Enerline- lattialämmitysjärjestelmän täyttö ja 

käyttöönotto-ohje). Ennen säädön aloittamista poista mahdolliset toimi-

laitteet (kuva1 osa 4) ja aseta sulkukorkit paluupuolen jakotukin  

(kuva 1 osa 5) jokaiseen venttiiliin ja kierrä korkit kokonaan tai lähes ko-

konaan irti, siten että kara on kokonaan yläasennossa. (kuva 1 osa 7). 
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Korkin voi jättää karan suojaksi, mutta ÄLÄ kierrä korkkeja myöhemmin-

kään kiinni saakka, koska korkin kiertäminen ala-asentoon sulkee piirin ja 

estää piirin oikean toiminnan.  

 

2.1 Enerline- lattialämmitysjärjestelmän jakotukkien tasapainotus 

 

Lattialämmitysjärjestelmän säätäminen aloitetaan jakotukkien tasapainottami-

sella. Tämä on oleellista, jotta jakotukille saadaan ohjattua suunniteltu vesivirta.  

 

Kaikki Enerline- lattialämmitysjärjestelmätoimitukset eivät sisällä linjasäätö-

venttiileitä (kuva 1 osat 1 ja 2). Jos toimituksessasi ei ollut linjasäätöventtiileitä 

voit siirtyä kohtaa piirikohtainen säätö. 

 

2.1.1 Linjasäätöventtiilin esisäädön asetus 

 

Jakotukkien tasapainotus tapahtuu linjasäätöventtiilien avulla. Enerline- lattia-

lämmitys suunnitelmassa, jokaiselle jakotukille lasketaan linjasäätöventtiilin esi-

säätö arvo, joka asetetaan linjasäätöventtiiliin järjestelmää säädettäessä. 

 

KUVA 2. Enerline- lattialämmitysjärjestelmän säätötaulukko, linjasäätö-               
venttiilien esisäädöt (ES) ympyröityinä 



4 

 

             

              Sievisenmäentie 10 B, 40420 Jyskä           p. +358 20 7209 080 

              Jännekuja 1, 01740 Vantaa                          www.heatco.fi     

Linjasäätöventtiili VIR 9515 esisäätö: 

 

VIR-9515 linjasäätöventtiilin mukana toimitetaan säätöön tarvittava kuusioko-

loavain. 

 

1. Esisäätö tehdään käsipyörällä (kuva4 sininen käsipyörä, 

 venttiilin arvo nähdään kahdesta ikkunasta (kuva 3). 

- Ikkunassa a näkyvät kymmenesosakierrokset 

- Ikkunassa b näkyvät täydet kierrokset 

2. Irrota varoen käsipyörän keskellä oleva suojatulppa työntämällä pieni avain 

aukkoon ja vääntämällä se varovasti irti (kuva 3). 

3. Kierrä venttiilin säätöpyörää kunnes se halutussa esisäätöarvossa. 

4. Kiristä pulttia käsipyörän sisällä kiertämällä kuusiokoloavainta myötäpäivään, 

kunnes tunnet vastuksen (kuva 3). 

5. Asenna suojatulppa paikalleen. 

 

 

Kuva 3.    Kuva 4. 
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Linjasäätöventtiili VIR 9520 esisäätö: 

 

VIR-9520 linjasäätöventtiilin mukana toimitetaan erillinen säätöavain esisäädön 

asettamista varten. 

 

1. Esisäätö tehdään säätöavaimella säätöasteikon osoitinviisaria kääntämällä. 

- Irrota sininen suojatulppa (kuva 5) . 

- Aseta pakkauksen mukana tullut säätöavain säätöasteikon päälle niin, 

että osoitinviisari menee avaimessa olevaan hahloon. 

- Aseta haluttu esisäätöarvo asteikkoon avainta kiertämällä. 

2. Kierrä sininen suojahattu takaisin paikalleen, mutta älä kierrä suojahattua 

pohjaan asti, koska venttiili sulkeutuu suojahatun ollessa kierrettynä pohjaan asti 

(kuva 6). 

 

 

Kuva 5. Suojahattu irroitettuna Kuva 6. Suojahattu paikallaan 
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2.1.2 Enerline- lattialämmitysjärjestelmän piirikohtainen säätö 

 

Jakotukin piirikohtainen säätö tapahtuu jakotukin menopuolen rungossa olevilla 

virtausmittareita pyörittämällä (kuva 7). Virtausmittareissa on l/min asteikko ja 

virtausmittarin sisällä osoitin, josta virtaama voidaan lukea. 

 

 

 Kuva 7. Virtausmittari 

 

Enerline- lattialämmityssuunnitelmaan kuuluu aina säätöarvotaulukko, jossa 

jokaisen piirin vesivirta on ilmoitettu l/min arvona. Jokaisen piirin virtausmitta-

rin asteikkoon asetetaan suunnitelmassa ilmoitettu l/min arvo. 
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Kuva 8. Enerline- säätöarvotaulukko. Piirikohtaiset virtaamat ympyröitynä 

 

Piirikohtaisen säädön kulku: 

 

1.  Poista virtausmittarin lukitusosa nostamalla punaista lukko-osaa 

 (kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Virtausmittarin lukitusosan poisto 

 

2. Aseta sopiva virtausarvo asteikkoon pyörittämällä virtausmittaria  

(kuva 10). 
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Kuva 10. Virtausmittarin pyöritys 

 

 

3.  Kun virtaama on sama kuin Enerline- säätöarvotaulukossa paina virtausmit-

tarin lukitusosa takaisin paikalleen (kuva 11). 

 

 

Kuva 11. Lukitusosa paikoillaan 

 

4. Nyt Enerline- lattialämmitysjärjestelmä on säädetty. 


