
Lattialämmitys



Topway-lattialämmitysjärjestelmä
Topway-lattialämmitys on huippulaadukas, luotettava ja energiaa säästävä lämmitysratkaisu. Se soveltuu 

erinomaisesti sekä uusiin että peruskorjattaviin rakennuksiin – myös vaativiin kohteisiin (esim. matala- ja 

passiivienergiatalot). Hinnaltaan Topway-järjestelmä on erittäin kilpailukykyinen.

Energiatehokkuutta

Hallitun ja tasaisen lämmönjaon ansi-
osta voit laskea kotisi keskilämpötilaa. 
1–2 °C lasku tuo vuositasolla 5-15 %:n 
säästön lämmityskustannuksissa. 
Sähkön hinnan noustessa Topway-
järjestelmän edut vain korostuvat.

Asumismukavuutta

Ympäri vuoden tasaisen lämmin ja 
vedoton koti on viihtyisän asumi-
sen perusta. Topway on luotettava, 
helppokäyttöinen ja huoltovapaa. 
Se joustaa tarpeiden ja toiveiden 
mukaan.

Sisustamisen vapautta

Lattialämmitys on uudisrakentami-
sessa ehdottomasti suosituin läm-
mönjakomuoto. Ilman pölyä kerääviä 
seinäpattereita saat vapauden toteut-
taa persoonallisia sisustamisratkaisu-
ja: esimerkiksi ikkunat voivat ulottua 
alas aivan lattiarajaan asti.

Yksilöllinen suunnittelu

Toimintavarma Topway-lattialämmitys on turvallinen ja varma valinta. Toimintavarmuuden perusta on osaa-

va ja asiakkaan huomioon ottava suunnittelupalvelu.

Jokainen kohde suunnitellaan yksilöllisesti sinua kuunnellen ja eri tilojen erilaiset lämpövaatimukset huomi-

oiden. Yksilöllinen suunnittelu takaa sopivan ja tasaisen lämmön kodin ja talousrakennuksen kaikkiin tiloihin.

Topway-putkiasennus toteutetaan spiraaliperiaatteella, joka takaa vedottoman ja tasaisen lämmön. Käy-

tettäessä lämmönluovutuslevyjä, kiinnityskiskoja tai alumiinipintaista XPS-uralevyä putkiasennus tehdään 

riviasenteisesti. Myös varastot, autotallit, hallit, ym. voidaan toteuttaa riviasenteisesti. Putkitustiheydet ovat 

100, 150, 225 ja 300 mm.

Topway-lattialämmityssuunnitelma sisältää putkituskuvan, huonekohtaisen lämpöhäviölaskelman ja säätö-

arvotaulukon. Dokumentteihin kirjataan lämmitysveden virtaamat sekä paine- ja lämpöhäviöt.



Betonivalu

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (parketti- tai 

laminaattipinnalle)

• Mahdollinen kosteus- tai 

höyrynsulku (pintalattian 

valmistajan ohjeiden mukaisesti)

• Mahdollinen tasoitekerros

• Betonivalu 6-8cm

• Topway lämmitysputki 16×2 tai 

20x2mm

• Raudoitus

• Raudoitustuki

• Eristys

Lattialämmitys kiinnitet-

tynä raudoitukseen ja 

valettuna betoniin.

Kiinnityskiskot

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (parketti- tai 

laminaattipinnalle)

• Kosteussulku märkätiloissa tai 

mahdollinen höyrysulku parketti- 

tai laminaattipinnalle (pintalattian 

valmistajan ohjeiden mukaisesti)

• Betonivalu, kipsivalu tai 

tasoitemassa

• Topway-lämmitysputki 16 x 2 tai 

20 x 2 mm

• Kinnityskisko

• Solumuovi/eriste tarvittaessa

• Puu-, betoni- tai 

kevytbetonilattia tai eriste

Lattialämmitys kiin-

nityskiskoja käyttäen 

olemassa olevan lattian 

tai eristeen päälle.

XPS-uralevyt ja lämmönluovutuslevyt

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (puu-, 

laminaatti- ja parkettipinnalle)

• Mahdollinen kipsi/vaneri/

lastulevy tai tasoitevalu (muovi- ja 

vinyylilattian alle)

• Mahdollinen höyrysulku 

(pintalattian valmistajan ohjeiden 

mukaisesti)

• Topway-lämmitysputki 16 x 2

• Topway-lämmönluovutuslevy ø 

16 mm putkelle: 180 x 1000 mm

• Topway-XPS-uralevy 25 x 600 x 

1200 mm

• Puu-, betoni- tai 

kevytbetonilattia

Lattialämmitys asen-

nettuna XPS-ura- ja 

lämmönluovutuslevyyn. 

Erinomainen valinta 

erityisesti saneeraus-

kohteisiin.

Alumiinikalvolla päällystetty XPS-uralevy

Lattian rakenne

• Klinkkeri/laattalattia + laasti

• Mahdollinen kosteussulku

• Mahdollinen betoni- tai 

tasoitevalu

• Topway lämmitysputki 16 x 2

• Topway XPS-uralevy 

alumiinikalvolla 25 x 600 x 1200 

mm

• Puu-, betoni- tai 

kevytbetonilattia

Topway lattialämmitys 

asennettuna alumiini-

kalvolla päällystettyyn 

XPS-uralevyyn. Hyvä 

vaihtoehto klinkkeri-/

laattalattialle.

Rakennevaihtoehtoja ja valinnan vapautta
Topway sopii lähes kaikkiin lattiarakenteisiin, ja lämmönlähteeksi sopivat kaikki vettä lämmittävät järjestel-

mät: lämpöpumput, öljy, kaasu, puu, pelletti, kaukolämpö, sähkö ja aurinkoenergia. Veden lämmitysmuo-

don voi myös jälkeenpäin vaihtaa vapaasti. Korkean hyötysuhteensa ansiosta Topway-lattialämmitys ja 

lämpöpumput ovat erittäin taloudellinen yhdistelmä.



Uritettu lastulevy

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (parketti- ja 

laminaattipinnalle)

• Mahdollinen höyrysulku 

(pintalattian valmistajan ohjeiden 

mukaisesti)

• Topway-lämmitysputki 16 x 2 tai 

20 x 2 mm

• Topway-lämmönluovutuslevy

• Uritettu lastulevy 22 tai 30 mm

• Harvalaudoitus (jos koolausväli 

on yli 450 mm / ø 20 mm 

lämmitysputki tai 300 mm / ø 16 

mm lämmitysputki)

• Lattiavasat, joiden välissä on eriste

Lattialämmitys asen-

nettuna uritettuun 

lastulevyyn. Käytetään 

puurakenteisissa väli- tai 

alapohjissa.

3-kertainen kipsilevyrakenne

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (parketti- ja 

laminaattipinnalle)

• Mahdollinen höyrynsulku 

(pintalattian valmistajan ohjeiden 

mukaisesti)

• Ehjä kipsilevykerros, esim. 15 

mm

• Kipsilevysoirot, joiden välissä 

Topway-lämmitysputki 12 x 2 tai 

16 x 2 mm

• Lämpöä johtava tasoite 

lämmitysputkien ympärillä

• Ehjä kipsi-, lastu- tai 

vanerilevykerros esim. 15 mm

• Mahdollinen harvalaudoitus

• Lattiavasat, joiden välissä on eriste

Lattialämmitys 3-ker-

taisella kipsilevyraken-

teella.

Tacker-kiinnikkeet

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (parketti- tai 

laminaattipinnalle)

• Kosteussulku märkätiloissa 

tai mahdollinen höyrynsulku 

parketti- tai laminaattipinnalle 

(pintalattian valmistajan ohjeiden 

mukaisesti) 

• Betonivalu, kipsivalu tai 

tasoitemassa

• Topway-lämmitysputki 16 x 2 tai 

20 x 2 mm

• Tacker-kiinnike

• Tacker-kiinnitykselle suunniteltu 

alumiinipintainen eriste min. 30 

mm

• Puu-, betoni- tai 

kevytbetonilattia tai eriste

Lattialämmitys Tacker-

kiinnikkeillä.

Lämmönluovutuslevyt + harvalaudoitus

Lattian rakenne

• Lattian pintamateriaali

• Askeläänieristys (parketti- ja 

laminaattipinnalle)

• Mahdollinen lastu- tai 

kipsilevykerros

• Mahdollinen höyrysulku 

(pintalattian valmistajan ohjeiden 

mukaisesti)

• Topway-lämmitysputki 16 x 2 tai 

20 x 2 mm

• Topway-lämmönluovutuslevy

• Harvalaudoitus

• Lattiavasat, joiden välissä on 

eriste

Lattialämmitys har-

valaudoituksen väliin 

asennettavilla lämmön-

luovutuslevyillä.

Erinomaiset lattialämmitysratkaisut 
saneerauskohteisiin
Topway-lattialämmitys sopii erittäin hyvin myös remonttikohteisiin. Se tuo uutta asumismukavuutta van-

haankin kiinteistöön ja nostaa sen arvoa.

XPS-uralevyllä toteutettu lattialämmitys on edullinen ja nopea vaihtoehto remonttikohteissa. Uralevyn 

uraan asennetaan lämmönluovutuslevy, johon puolestaan asennetaan lattialämmitysputki. Laattalattioissa 

käytetään alumiinikalvolla päällystettyä XPS-uralevyä, eikä erillistä lämmönluovutuslevyä tarvita.



XPS-levyrakenteen edut

• Nostaa lattiaa vain n. 2,5 cm + pintamateriaali 

• Soveltuu sekä uudis- että saneerauskohteisiin

• Lattia reagoi lämpötilavaihteluihin erittäin nopeasti

• Ohjelmoitavat termostaatit säästävät energiaa lämpötilan 

pudotusohjelmilla

• Päälle voidaan asentaa suoraan laatta-, klinkkeri-, parketti-, 

laminaatti- tai puulattia

• Erittäin hyvä painonkestävyys verrattuna tavallisiin 

styroksilevyihin (EPS), mahdollistaa ohuen pintalattian

• Ohuen pintalattian ansiosta lämpö siirtyy tehokkaasti 

huonetilaan, mikä mahdollistaa matalamman 

menovesilämpötilan ja paremman hyötysuhteen 

lämpöpumpulla

• ø 16 mm lämmitysputkilla lämmitysteho huomattavasti 

parempi ja painehäviö huomattavasti pienempi kuin 

pienemmillä lämmitysputkilla

• Erittäin hyvä eristävyys verrattuna styroksilevyihin 

(EPS) – ohutkin XPS-levy antaa hyvän lisäeristyksen 

saneerauskohteissa

• Umpisoluinen rakenne: kestää erittäin hyvin kosteutta 

verrattuna styroksilevyihin (EPS)

Tasaisinta lämpöä alumiinisilla lämmön-
luovutuslevyillä

• lopputuloksena kauttaaltaan 

tasalämpöinen lattia

• lähes välttämätön kun 

pintamateriaalina ponttilauta tai 

muu paksu materiaali

• reagoi nopeasti: tuo todellista 

hyötyä lämmityksen pudotusohjelmilla

• voidaan käyttää harvalaudoituksessa tai erilaisten uralevyjen 

kanssa

• koko 16mm putkelle 0,45 x 180 x 1000 mm

• koko 20mm putkelle 0,45 x 280 x 1000 mm

• levyssä 2 katkaisukohtaa: työkaluja ei tarvita

• yllättävän edullinen

Saneerausjakotukin sekoitinyksikkö 
patteriverkostoon

• liitetään osaksi patteriverkkoa

• termostaatilla säädetään 

lattialämmityksen veden lämpötila, 

säätöalue 20–65 °C

• termostaatti voidaan korvata 

Siemens-shunttimoottorilla, jolloin 

lattialämmityksen menovesilämpötilaa 

voidaan säätää lämmitysjärjestelmän 

säätimellä

• A-energialuokan Wilo Yonos Para RS 25/6 kiertovesipumppu, 

riittää max n. 250–300 m2 taloon

• lämpömittari lattialämmityksen vedelle

• automaattinen ilmanpoistin

• Topway-jakotukki sopii suoraan sekoitinyksikön EPDM-

tiivisteellisiin liittimiin

• liitosyhteet lämmitysverkostoon 2 x 1” ulkokierre

• sopivat sulkuventtiilit voidaan sisällyttää toimitukseen

Langaton LCD-näytöllinen termostaatti

• täydellinen valinta saneerauskohteisiin ja aina kun haluat 

välttää sähkötöitä

• toimii kahdella AAA-paristolla: ei sähkötöitä 

• ohjelmointimahdollisuus: 4 eri lämpötilaa/päivä. Arki/

viikonloppu (5/2) tai joka viikonpäivälle (7) erikseen

• ohjelmoitava lämpötilansäätö säästää energiakuluja 

• näyttää todellisen ja säädetyn sisälämpötilan

• voidaan asentaa kiinteästi seinälle tai esim. pöydälle mukana 

tulevien tukien avulla

• termostaatin näytön tarkkuus 0,5 °C

• toimii 868 MHz taajuudella

• mitat 135 × 87,5 × 23,2 mm

• paristot 2 kpl 1,5V AAA, sisältyy toimitukseen 

• virta max 3A



Kytkentäyksikkö langattomille 
termostaateille

• 8 kanavaa = kytkentäyksikköön liitettävissä 8 termostaattia

• toimii 230 V syöttöjännitteellä

• maksimivirta 5 A / kanava

• toimii 868 MHz taajuudella

• mitat 240 x 110 x 38 mm

• LED-valot kertovat kanavan/huoneen lämmityksen päällä/

pois -tilan

• 1 lähtö kiertovesipumpulle max 3 A / 230 V

• 1 potentiaalivapaa kärkitieto esim. lämmöntuottolaitteen 

ohjaamiseen

Taipuisa Topway PE-RT 
-lattialämmitysputki

• materiaalina 5-kerroksinen 

PE-RT-muovi EVOH 

happidi�uusiosuojalla

• happea läpäisemätön rakenne 

DIN 4726 mukaisesti

• koot 12, 16 ja 20mm

• käyttöpaine max 6 bar

• korroosiovapaa

• erittäin taipuisa ja 

asennusystävällinen 

• pieni lämpölaajeneminen

• hyvä lämmönluovutuskyky 

0,4W/mK

• jatkuva lämmönkesto 80 °C, hetkellisesti jopa 95 °C

• materiaalitakuu 50 vuotta

• valmistusmaa Hollanti

• sertifioitu Euroopassa KOMO, MPA, SKZ A725

Kestävä Topway Alpert komposiittiputki

• aito komposiittirakenne

• materiaalina 5-kerroksinen muovi-alumiini-muovi

• koot 16 ja 20 mm

• käyttöpaine max 10 bar

• 100 % happidi�uusiosuojattu

• korroosiovapaa

• taipuisa jopa alhaisissa lämpötiloissa

• pieni lämpölaajeneminen

• kevyt asentaa

• jatkuva lämmönkesto 70 °C, hetkellisesti 95 °C

• loistava lämmönluovutuskyky 0,45 W/mK

• pysyy taivutetussa muodossaan, ei irtoa kiinnityksistään

Näin toimii langaton lämmityksen säätö:

Aseta langattomasta termostaatista haluamasi sisälämpötila. Se voidaan asettaa myös kellonajan mukaan 

muuttuvaksi termostaatin lämmitysohjelmalla. Kun kytkentäyksikkö vastaanottaa langattoman termostaatin 

lämmityspyynnön, kyseisen lämmityspiirin tai -piirien toimilaite tai -laitteet aukeavat ja lämmittävät lattiaa 

sillä alueella. Lämmityspiiri aukeaa, kun jännite toimilaitteella on 0 V (NO=jännitteettömänä auki). Mahdolli-

sissa sähkönsyötön häiriöissä lämmityspiirit jäävät siis auki ja estävät talon jäätymisen.

Kytkentäyksikössä on myös lähdöt kiertovesipumpun ja lämmityslaitteen ohjaamiseen. Kiertovesipumpun 

liittimissä on 230 V jännite, jos jokin termostaatti lähettää lämmityspyyntöä. Lämmityslaitteen ohjaamiseen 

tarkoitettu lähtö on “potentiaalivapaa kärkitieto”, jossa kärki menee kiinni termostaatin lähettäessä lämmitys-

pyyntöä. Lähdöissä on 5 minuutin viive. Nämä toiminnot voit ottaa halutessasi käyttöön.

Kytkentäyksikössä palaa LED-valo kanavissa, joissa on lämmityspyyntö. Voit siis helposti tarkistaa, että kaikki 

toimii suunnitellusti.

Yhteen kanavaan voit liittää jopa 5 toimilaitetta, joten termostaatti voi ohjata useampaa lämmityspiiriä.

Laatua ja teknistä etumatkaa



Helppokäyttöinen elektroninen 
termostaatti

• lämpötilan säätö säätöpyörää 

kiertämällä

• huonelämmön säätöalue 5–40 °C

• säätö yhden asteen tarkkuudella

• käyttöjännite 230 V 

• virta max 3A

• sopii normaaliin kojerasiaan

• mitat 86 x 86 mm

• mukana tuleva lattia-anturi 

(3m) voidaan liittää termostaattiin, jos huoneessa on esim. 

laattalattia. Tällöin termostaatti mittaa ja säätää lattian 

lämpötilaa.

• jopa 5 toimilaitetta säädettävissä yhdellä termostaatilla

• lämmityksen päällä/pois -tilan merkkivalo (punainen/vihreä)

• päällä/pois -kytkin (käyttö esim. kesällä)

Tyylikäs LCD-näytöllinen termostaatti

• nykyaikainen kosketusnäyttö eri 

toiminnoille

• näyttää todellisen ja säädetyn 

lämpötilan

• ohjelmointimahdollisuus: 6 eri 

lämpötilaa/päivä. Arki/viikonloppu 

(5/2) tai joka viikonpäivälle (7) 

erikseen

• ohjelmoitava lämpötilansäätö 

säästää energiakuluja 

• mukana tuleva lattia-anturi (3 m) voidaan liittää 

termostaattiin, jos huoneessa on esim. laattalattia. Tällöin 

termostaatti mittaa ja säätää lattian lämpötilaa.

• paristovarmennettu kello: ei pysähdy virtakatkoksissa eikä 

sekoita ohjelmakäyttöä

• termostaatti lukittavissa (esim. lastenhuoneet)

• huonelämmön säätöalue 5–35 °C, säätö 0,5 °C välein

• näytön tarkkuus 0,1 °C

• sopii normaaliin kojerasiaan

• jopa 5 toimilaitetta säädettävissä yhdellä termostaatilla

• Mitat 86 x 86 x 14,2

• käyttöjännite 230V

• virta max 3A

Eristetyt lämmitysveden syöttöputket 
jakotukeille

• materiaalina 5-kerroksinen muovi-alumiini-muovi

• eristetty: lämpö siirtyy hallitusti huoneisiin eikä karkaa 

hallitsemattomasti matkan varrelle 

• koot 26 ja 32 mm

• eristekerros 9 mm

• eristeen pinnalla vahva kondenssikalvo, joka toimii myös 

suojaputkena

• suurin sallittu käyttöpaine 10 bar

• 100 % happidi�uusiosuojattu

• korroosiovapaa

• jämäkkä: ei ponnahda 

takaisin rullalle

• taipuisa jopa alhaisissa 

lämpötiloissa

• jatkuva lämmönkesto 70 °C 

ja hetkellisesti 95 °C

Monipuolinen RST-jakotukki

• markkinoiden monipuolisin

• testattu tehtaalla

• yksiosainen, ei koota paloista

• varmat EPDM-kumirengasliitokset

• patentoidut virtausmittarit piirikohtaisten virtaumien säätöön

• automaattiset ilmanpoistimet, häiriötön toiminta

• täyttö- ja tyhjennysliitokset

• lämpömittarit

• sulkuventtiilit

• linjasäätöventtiili mittausyhteellä tarvittaessa

• harjattua ruostumatonta terästä

• virtausmittareiden lukitsimet piiritunnisteilla

Topway-jakotukilta tarkistat helposti että kaikki on kunnossa. 

Huonetermostaatin lämpötilan mukaan lämmityspiiriä 

aukovassa toimilaitteessa on auki/kiinni -ilmaisin, ja 

virtausmittarit näyttävät, virtaako piirissä lämmitysvesi. Oikean 

piirin löydät helposti piiritunnisteella.



Helvetia Swiss -vakuutusyhtiö on myöntänyt Topway- 
lattialämmitysjärjestelmissä käytettäville tuotteille 

IKUISEN VAKUUTUKSEN
Vakuutuksen piiriin kuuluvat: Topway Alpert komposiittiputket ja -liittimet. Vakuutus 

kattaa ihmisille aiheutuneet vammat (esim. palovammat lämmitysvedestä) 4 000 

000 € saakka, laitteille, tavaroille ja rakennukselle aiheutuneet vauriot 4 000 000 € 

saakka, viallisen tuotteen vaihto- tai asennustyön kustannukset 400 000 € saakka.  

Tätä et saa muilta toimittajilta!

Maahantuonti:

Enfil Oy  

Vannekatu 1  

37130 Nokia 

info@enfil.fi

Näppäile netissä 
topwaylattialammitys.fi

tai soita 
046 921 5565

Toimilaitteet auki/kiinni -ilmaisimella

• näet yhdellä silmäyksellä, 

onko lämmityspiiri auki vai 

kiinni

• NO-toimilaitteessa piiri on 

jännitteettömänä auki myös 

mahdollisissa sähkönsyötön 

häiriöissä

• jännite 230V

• saatavilla tarvittaessa myös NC-toimilaite ja 24V versio 

molemmista  

• tehonkulutus 3 W

• pystysuorassa IP44

Muut korkealuokkaiset komponentit

• jakotukkikaappi, seinän sisään asennettava

• jakotukkikaappi, pinta-asenteinen

• linjasäätöventtiili

• patentoitu putkiliitin

• lämpömittarilliset kulmasulkuventtiilit jakotukeille

• Siemens-shunttimoottori saneerausjakotukin 

sekoitinyksikköön

• taivutuskaaret

• kiinnityskiskot

• Tacker-kiinnikkeet

• reunanauha


