ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

ASENNUSOHJE
CALEON LATTIA-, SEINÄ- JA ALAKATTOLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN
Valitse asenneHava lämmitysjärjestelmä(t) ja lue sitä koskeva osio huolellisesB
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TÄRKEÄ HUOMAUTUS!
1. Asennusohje sisältää kaikki oleellisimmat tekniset vaaBmukset lämmitysjärjestelmien asennusta varten.
2. Lämmitysjärjestelmiä ei saa asentaa, jos valmistelut ovat puuHeellisia!
3. Älä epäröi oHaa yhteyHä asiantunBjoihimme, jos valmistelujen yhteydessä ilmenee kysymyksiä tai vaikeuksia tai jos
valmisteluja ei voida suoriHaa. YhteysBedot alla:

CALEONI OY
E-mail: info@bv[eaBng.ﬁ
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ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

CALEO EFFICIENT

LÄMPÖÄ VARASTOIVA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
MUISTILISTA

TILAN JA ASENNUSPOHJAN VALMISTELUT
1. Varmista, eHä jokaiselle lämmitysalueelle on oma pistorasia. (LisäBetoja "VaaBmukset
sähköasennukseen" -osiossa.)
2. Varmistu, eHä astumisen kestävä lämmöneriste tarjoaa sileän ja tasaisen pinnan.
3. Pidä huoli, eHä asennuspinta on täysin puhdas pölystä, roskasta, terävistä esineistä ja kivistä
4. Lämmitysjärjestelmän saa asentaa vain kuivalle pohjalle.
5. Tilan täytyy olla vapaa asennusta varten, joten siellä ei saa olla rakennustarvikkeita,
työkaluja, jne.

POHJAN MUODOSTUS CALEO EFFICIENT LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄÄ VARTEN
6. Kysy neuvoa asiantunBjoiltamme koskien lämmitysbetonin paksuuHa (pintabetonilaaHa).
7. Pyydä asentajaa työskentelemään huolellisesB, jos pohjalaatan muodostamisessa ei ole
käytössä Caleon suosiHelemaa BaumiBn itsestään tasoiHuvaa tasoiteHa, tai jos pohjalaatan
valua ei ole tehty Caleoni Oy:n toimesta.
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SÄHKÖASENNUKSEN VAATIMUKSET
Caleoni Oy hoitaa yksiHäisten Blojen ja järjestelmän virrankulutuksen laskelmat ja toimiHaa ne tarjouksen yhteydessä.
Varmista, eHä tarviHava määrä sähkötehoa on saatavilla. Jos sähköteho on riiHämätön, pyydä sähköyhBöltäsi verkon
laajennusta. Ota jo suunniHeluvaiheessa huomioon muiden alueella olevien virrantarve.

MUISTILISTA

TARVITTAVAT SÄHKÖVALMISTELUT:
! Pistorasiat tulee sijoiHaa seinään, oHaen huomioon termostaaeen suunnitellut sijainnit.
TermostaaHeja varten tarvitaan 2,5mm halkaisijaltaan oleva kuparijohto. Caleon asiantunBjat
hoitavat lisäliitännät.
! Varmista, eHä lämmiteHävien Blojen sähköteho on Caleon antamien vaaBmusten mukainen.
TarviHavan sähkötehon määrän on ilmoiteHu Caleoni Oy:n läheHämässä tarjouksessa. (Jos
tarjous ei sisällä virrankulutusBetoja, ota yhteys tarjouksen tekijään.)
! Termostaaeen upotuspaikat tulee valita niin, eHeivät ne ole ikkunoiden tai ovien vieressä ja
eHeivät kalusteet myöhemmin peitä niitä
! Termostaaeen asennusta varten tarvitaan 65mm sisähalkaisijaltaan ja minimissään 55mm
syvä yksisuuntainen asennusrasia.
! Jos laskelmassa yhden lämmitysalueen ulostulo yliHää 14A, niin toinen 100mm x 100mm
asennusrasia täytyy asentaa releHä varten. Caleoni Oy:n ammaelaiset hoitavat releen
asentamisen.
! Sähkökaapeleita varten termostaaBsta katon tai laean asennuskorkeudelle pitää asentaa
taipuisa, aalloteHu ja minimissään 25mm sisähalkaisijaltaan oleva putki.
! Muista ilmoiHaa Caleoni Oy:n asiantunBjoille tai asentajille, jos nykyisessä
sähkölämmitysjärjestelmässä ei ole turvareleHä.

KYTKENTÄKAAVIO sivulla 8. →
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CALEO REG

OHUT LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
VALMISTELUT KELLUVAN LATTIAPINNOITTEEN POHJATASOA VARTEN
(LAMINAATTILATTIA, STRIP FLOOR)
1. Varmista, eHä jokaiselle lämmitysalueelle on oma pistorasia. (LisäBetoja "VaaBmukset
sähköasennukseen" -osiossa.)
2. On suositeltavaa tasoiHaa laea ennen kalvolämmiBnjärjestelmän asennusta.
3. Pidä huoli, eHä asennuspinta on täysin puhdas pölystä, roskasta, terävistä esineistä ja kivistä
4. Lämmitysjärjestelmän saa asentaa vain kuivalle pohjalle.
5. Tilan on oltava vapaa asennusta varten, joten siellä ei saa olla huonekaluja tai muuta kalustoa.
6. Jos lämmitysjärjestelmä asennetaan valmiin pinnoiHeen päälle, varmista eHä pinta on pölytön.

VALMISTELUT KERAAMISEN LAATOITUKSEN POHJATASOA VARTEN
7. Laeapohjan tasoiHaminen on suoriteHava ennen lämpömaton asentamista.
8. TasoiteHu laeapohja tulee käsitellä sideaineella, joHa lämpöelemene pysyy paikallaan
laatoitukseen asB.
9. Pidä huoli, eHä asennuspinta on täysin puhdas pölystä, roskasta, terävistä esineistä ja kivistä
10. Lämmitysjärjestelmän saa asentaa vain kuivalle pohjalle.
11. Jos lämmitysjärjestelmä asennetaan valmiin pinnoiHeen päälle, varmista eHä pinta on pölytön.
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SÄHKÖASENNUKSEN VAATIMUKSET
Caleo hoitaa yksiHäisten Blojen ja järjestelmän virrankulutuksen laskelmat ja toimiHaa ne tarjouksen yhteydessä.
Varmista, eHä tarviHava määrä sähkötehoa on saatavilla. Jos sähköteho on riiHämätön, pyydä sähköyhBöltäsi verkon
laajennusta. Ota jo suunniHeluvaiheessa huomioon muiden alueella olevien virrantarve.

MUISTILISTA

TARVITTAVAT SÄHKÖVALMISTELUT:
! Pistorasiat tulee sijoiHaa seinään, oHaen huomioon termostaaeen suunnitellut sijainnit.
TermostaaHeja varten tarvitaan 2,5mm halkaisijaltaan oleva kuparijohto. Caleon asiantunBjat
hoitavat lisäliitännät.
! Varmista, eHä lämmiteHävien Blojen sähköteho on Caleon antamien vaaBmusten mukainen.
TarviHavan sähkötehon määrän on ilmoiteHu Caleoni Oy:n läheHämässä tarjouksessa. (Jos
tarjous ei sisällä virrankulutusBetoja, ota yhteys tarjouksen tekijään.)
! Termostaaeen upotuspaikat tulee valita niin, eHeivät ne ole ikkunoiden tai ovien vieressä ja
eHeivät kalusteet myöhemmin peitä niitä
! Termostaaeen asennusta varten tarvitaan 65mm sisähalkaisijaltaan ja minimissään 55mm
syvä yksisuuntainen asennusrasia.
! Jos laskelmassa yhden lämmitysalueen ulostulo yliHää 14A, niin toinen 100mm x 100mm
asennusrasia täytyy asentaa releHä varten. Caleoni Oy:n ammaelaiset hoitavat releen
asentamisen.
! Sähkökaapeleita varten termostaaBsta katon tai laean asennuskorkeudelle pitää asentaa
taipuisa, aalloteHu ja minimissään 25mm sisähalkaisijaltaan oleva putki.
! Muista ilmoiHaa Caleoni Oy:n asiantunBjoille tai asentajille, jos nykyisessä
sähkölämmitysjärjestelmässä ei ole turvareleHä.

KYTKENTÄKAAVIO sivulla 8. →
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DIRECT

SEINÄ- JA
ALAKATTOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
VALMISTELUT SEINÄ JA ALAKATTO –LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN JA
KIPSILEVYRAKENTEIDEN ASENNUSTA VARTEN
1. Varmista, eHä jokaiselle lämmitysalueelle on oma pistorasia. (LisäBetoja "VaaBmukset
sähköasennukseen" -osiossa.)
2. Tilan on oltava vapaa asennusta varten, joten siellä ei saa olla huonekaluja tai muuta
kalustoa. Tilan tulee myös sallia Bkkailla työskentely.

VALMISTELUT KIPSILEVYRAKENTEIDEN LÄMMITYKSEEN

(Jos Caleoni Oy:n asiantunBjat eivät ole suoriHaneet alakaton asennusta)
3. KannaBnproﬁilien tulee olla rinnakkain 40cm välein, tai 52 – 55cm välein tarviHaessa. (Kysy
asiantunBjoiltamme.)
4. Sisäkaton ja kipsilevyn välinen minimimatka saa olla 80mm. Kipsilevyjen ja lämmitysjärjestelmän
asentaminen tulee hoitaa samanaikaisesB.
5. Tilan on oltava vapaa asennusta varten, joten siellä ei saa olla huonekaluja tai muuta kalustoa. Tilan
tulee myös sallia Bkkailla työskentely.
6. Jos alakatossa tulee olemaan mekaanisia elemenHejä, valoja jne. ilmoita Caleoni Oy:n
asiantunBjalle tai asentajalle niiden suunnitelluista sijainneista ennen asennusta.
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ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

SÄHKÖASENNUKSEN VAATIMUKSET
Caleoni Oy hoitaa yksiHäisten Blojen ja järjestelmän virrankulutuksen laskelmat ja toimiHaa ne tarjouksen yhteydessä.
Varmista, eHä tarviHava määrä sähkötehoa on saatavilla. Jos sähköteho on riiHämätön, pyydä sähköyhBöltäsi verkon
laajennusta. Ota jo suunniHeluvaiheessa huomioon muiden alueella olevien virrantarve.

MUISTILISTA

TARVITTAVAT SÄHKÖVALMISTELUT:
! Pistorasiat tulee sijoiHaa seinään, oHaen huomioon termostaaeen suunnitellut sijainnit.
TermostaaHeja varten tarvitaan 2,5mm halkaisijaltaan oleva kuparijohto. Caleon asiantunBjat
hoitavat lisäliitännät.
! Varmista, eHä lämmiteHävien Blojen sähköteho on Caleon antamien vaaBmusten mukainen.
TarviHavan sähkötehon määrän on ilmoiteHu Caleoni Oy:n läheHämässä tarjouksessa. (Jos
tarjous ei sisällä virrankulutusBetoja, ota yhteys tarjouksen tekijään.)
! Termostaaeen upotuspaikat tulee valita niin, eHeivät ne ole ikkunoiden tai ovien vieressä ja
eHeivät kalusteet myöhemmin peitä niitä
! Termostaaeen asennusta varten tarvitaan 65mm sisähalkaisijaltaan ja minimissään 55mm
syvä yksisuuntainen asennusrasia.
! Jos laskelmassa yhden lämmitysalueen ulostulo yliHää 14A, niin toinen 100mm x 100mm
asennusrasia täytyy asentaa releHä varten. Caleoni Oy:n ammaelaiset hoitavat releen
asentamisen.
! Sähkökaapeleita varten termostaaBsta katon tai laean asennuskorkeudelle pitää asentaa
taipuisa, aalloteHu ja minimissään 25mm sisähalkaisijaltaan oleva putki.
! Muista ilmoiHaa Caleoni Oy:n asiantunBjoille tai asentajille, jos nykyisessä
sähkölämmitysjärjestelmässä ei ole turvareleHä.
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KYTKENTÄKAAVIO

Sähkökaapeleita varten
termostaaBsta katon tai laean

ASENNUSKORKEUDELLE

Pitää asentaa taipuisa,
aalloteHu ja minimissään
25mm sisähalkaisijaltaan oleva
putki

65mm sisähalkaisijaltaan
oleva asennusrasia

100x100mm upoteHava
asennusrasia (vain tarviHaessa)

Sijoita yksisuuntainen 65mm
sisähalkaisijaltaan ja minimissään
55mm syvä asennusrasia
virtajohtonsa kanssa asenneHuna
siten, eHä kiinnitysruuvit ovat
vaakatasossa! AsiantunBjamme
hoitavat aallotetun putken
sähköliitokset.

Jos laskelmassa yhden lämmitysalueen
ulostulo yliHää 14A, niin toinen
100mm x 100mm asennusrasia täytyy
asentaa releHä varten. Caleoni Oy:n
ammaelaiset suoriHavat releen
asentamisen.
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