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 CALEO lämmitysjärjestelmien laadun takaa ammatimainen suunnittelu ja 
asennuspalvelu yhdessä. Jotta voidaan varmistaa pitkäaikainen ja luotettava 
järjestelmän toiminta , lämmityskalvon asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu 
sähköasentaja. 

Ensimmäisessä vaiheessa, yksityiskohtaiset asennuspaikan tiedot on kysyttävä 
asiakkaalta, huomioiden vaaka- ja pystysuuntaisia rakenteita, avauksia, lattian 
viimeistelymateriaalit ja haluttu käytön edellytys. Kun kaikki rakennuksen kokoon 
ja lämpöhäviön laskentaan tarvittavat tiedot on saatu, kollegamme lähettää 
yksityiskohtaisen kustannusarvion asiakkaille, korostetaan vielä, että ennen 
asennusta on Asiakaan tehtävä yksityiskohtainen järjestelmän asennus 
suunnittelu (katetut alueet, lämmityksen sijainti ja tarvittavan sähkön sijainti, 
termostaattien sijainnit jne.) 
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Lattialämmityksessä käytetään vaan 80W/m2 ja 130W/m2 tehoisia lämpökalvoja . Älä ikinä käytä 160W/m2 ja 210W/m2 

lämpökalvoja lattiarakenteissa&

Suunniteltaessa lämmitysjärjestelmämme, suosittelemme ottamaan 
huomioon seuraavat tekijät: 

#!Rakennuksen tekniset tiedot 
#!Asiakkaan tarpeet 
#!Määrittele, tuleeko ensisijainen vai mukavuuslämpö 
#!Lattialämmityksen tapauksessa pinnoitteen tyyppi ja paksuus 
#!Kattolämmityksen tapauksessa, onko riittävästi vaapaata tilaa 

Sopiva lämmitysteho on määrätty - suunniteltaessa ensisijaista lämmitystä - 
riippumatta rakennuksen energialuokituksesta ja lämmöneristysominaisuuksista. 
Lämmöneristys arvot vaaka-, pysty- rakenteet, aukot, ilmasto sijainti ja haluttu 
toiminto määrää todellisuudessa lämpöhäviön arvoja ja tarvittavien 
lämmitystehojen määrässä. 

Seuraava  esimerkkitaulukko näyttää eri CALEO lämmityskalvojen sopi- 
vuutta erilaisissa energialuokitelluissa taloissa. 

!"#$%&&
'(&

$/(*(*H"*/$/&#+,,*)-(& ,I."JII(&#+,,*)-(&

"K&LM&
CN=OO>&

M&P&3&
CN=OO>&

QN=<=7R;&
ON;<&CN=OO>S$&

M&P&"K&
CN=OO>&

QN=<=7R;&
ON;<&CN=OO>SM&

45&'678& !& "& "& !& !&
9:5&'6

78&
!& !& "& !& !&

9G5&'6
78&

!& "& "& !& !&

MITEN SUUNNITELLA 
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CALEO lämmitysjärjestelmät asennetaan, ottaen huomioon käyttäjien toivomukset ja sovitellaan tekniset 
arvot jokaiselle rakennukselle erikseen. Tietyt viimeistelykerrokset määrittelevät järjestelmän tyyppin. 
Seuraavia tyyppejä käytetään seuraavasti: 

CALEO REG CALEO EFFICIENT CALEO DIRECT 

LÄMMITYSKALVO PARKETTI- JA LAMI 
NAATTILATTIOLLE 

-!Olemassa oleva betonipohja 
(ensisijaisesti lämmitys on oltava 
pintalaatan päällä tai eristetyn 
pohjalaatan ja pintalaatan välissä) 
-!XPS eristelevy 4-6mm kiinnitettynä 
IV teipillä koko pinnalle -!CALEO lämmityskalvo kiinnitettään 
IV teipilla 
-!Asennettaan kaapelit, eristeteippi, 
lämpötila anturi asennettaan kalvon 
alle upotettuna XPS levyyn  -!Höyrysulku PE-muovi kattaa koko 
pinnan, paksuus 0,15-0,2 mm 
-!Click-tyyppinen laminaatti 4-14mm 
mikä soveltuu lattialämmityksen 

MINKÄ TAHANSA LATTIAPINNOITTEEN   
ALLE PAITSI MÄRKÄTILAAN 

-!Vesi- ja kosteuseristetty betoni- 
laatta 
-! Painon kestävä EPS tai XPS levyt 
60-250mm -! CALEO lämmityskalvo kiinnitetään 
IV-teipilla 
-!Asennetaan kaapelit, eristeteippi, 
lämpötila-anturi asennetaan kalvon 
alle upotettuna XPS levyyn  -!Lämpötila-anturi kiinnitettään  
pintavalun sisään 
-!Höyrysulku PE-muovi kattaa koko 
lämmityskalvon pinnan paksuus väh. 
0,2mm 

Suositteltu betonipintavalun kerros 
paksuus enintään 70mm 
-!Lattialämmityksen yhteensopiva 
viimeistelykerrosmateriaali 

KATTORAKENTEISIIN VAPAA KORKEUS  
100mm 

-! Höyrysulku PE-muovi kattaa koko 
pinnan paksuus 0,15mm 
-!Syttymätön kivivilla eristys 2-5 cm, 
asennetaan kipsilevy profiileja 
CALEO lämmityskalvo kiinnitettään 
IV-teipillä yhdensuuntaisesti kipsi- 
levyn kanssa 
-!Asennetaan kaapelit, eristeteippi, 
Lämpötila-anturi asennetaan 
lämmityskalvon pinnalle IV- teipin 
avulla 
-!Paloturvallinen kipsilevy vahvistettu 
lasikuitunauhalla 

LÄMPÖMATTO LAATTALATTIAN ALLE -! olemassa oleva tasoitettu pohja 
(ensisijaisesti lämmitys on oltava 
pintalaatan päällä tai eristetyn 
pohjalaatan ja pintalaatan välissä) -!  BVF H-MAT 100-150 Series 
(itseliimautuva) 
-! Laattaliima tai itsetasoittuva 
-!Keraaminen-, kivi- tai marmori 
laatta 
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Ole hyvä ja kerää tietoa rakenteista, että voisit ilmoittaa asiakkaalle vaaditut pohjatyöt ennen asennusta. 
Caleo REG lattialämmitys järjestelmä on erittäin ohut. Asennus on helppoa ja nopeaa. 

LÄHTÖKOHTA LÄMMITYSKALVO LATTIAN PÄÄLLYSTE 

#!Caleo Reg voidaan asentaa 
peruslaatalle ensisijaiseksi läm 

  mitysjärjestelmäksi missä on 
 riittävä ensisijainen lämmön-

eristys alapuolella, tai väli-  
laatalle, mikä on lämmitetty 
alapuolelta. 

#!Eristyskerrosta pohjalaatalle ei 
ole pakollista asentaa jos 
haetaan  mukavuus- lämpöä 

#!Pohja pitää olla kuiva, 
pölytön ja tasainen 

#!Lattia voidaan laminoida tai 
asentaa parketti Max. 14 mm. 
ÄLÄ  asenna CALEO lämmitys 
järjestelmä suoraan laatojen 

  tai maton alle . 
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Lämmityskalvot on sijoitettava toisista enintään 5 cm etäisyydellä, Caleo REG lattialämmitystapauksessa 
(on suositeltavaa pitää etäisyyttä 1-3 cm), 10-15 cm etäisyys sallitaan seinistä. 

Alueella missä on kiintokalusteita, se vähennetään lämmitettävästä alueesta. Kaikissa muissa kalusteissa on 
jalat suositeltavaa.  

Lopullinen lämmityskalvon sommittelu mukautetaan paikan päällä todellisten mittojen selvittyä. 

#!Riippuen kalvon 
lämmitystehon tyypistä, mitä 
Caleo Reg järjestelmää 
tarvitaan: 80W/m2 tai 130W/
m2  ja 50cm tai 80 cm 
levyisenä 

#!Käyttääkää aina suunnittelu- 
ohjelma, missä on BVF määrit- 
tänyt minimilämmitys pinnat 
ja kapasiteetit 

#!Päälämmitysjärjestelmä 
tapauksessa pienin lämmitys- 
järjestelmän kattavuus on yli 
80%, ideaali 90% 

#!Pyrkikää välttämään eri eri 
tehoisten kalvojen käyttöä 
samassa huoneessa. Jos 
mahdollista, älä sekoita eri 
leveyksisiä kalvoja samassa 
huoneessa. 
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CALEO EFFICIENT lattialämmitysjärjestelmä on varaava lattialämmitys, joka voidaan asentaa uusiin 
rakennuksiin tai kaiken kokoisiin jälleenrakennus kohteisiin missä lattia on täysin uusittu. Kosteus arvot tulee olla 
moitteettomassa kunnossa ja varmista että alapohja ja eristelevyt ovat täysin kuivia. Kosteus eristekerroksessa 
vähentää huomattavasti järjestelmän tehokkuutta. 

#!CALEO EFFICIENT voi olla 
päälämmitysjärjestelmä 

#!Aluslaatan tulee olla puhdas, 
kuiva, tasoitettu ja tilassa 
tulee olla täydellinen 
bitumipitoinen kosteussulku 

#!Painoakestävät EPS tai XPS 
eristyslevyt on suositeltavia, 
joiden paksuus on 80-250mm 
pohjalaatalle tai ainakin 20 
mm tai yli välilaatan 

#!Kaikki tarkoituksenmukaiset 
 lattiamateriaalit ovat 
 sopivia 
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Lämmityskalvot on sijoitettava toisistaan enintään 10 cm etäisyydellä, CALEO EFFICENT lattialämmitys 
tapauksessa (on suositeltavaa pitää etäisyyttä 4-6 cm), 10-15 cm etäisyys sallitaan vain seinistä. 

Alueella missä on kiintokalusteita, se vähennetään lämmitettävästä alueesta. Kaikissa muissa kalusteissa on 
jalat suositeltavaa. 

Lopullinen lämmityskalvon sommittelu mukautetaan paikan päällä todellisten mittojen selvittyä. 

#!Riippuen tarvittavasta 
kalvotyypin lämmitystehosta 
soveltuva CALEO EFFICENT 
järjestelmä: 80W/m2 tai 
130W/m2 tehoiset 50cm tai 80 
cm leveät 

#!Käyttäkää aina suunnittelu- 
ohjelmaa, missä on BVF 
määrittänyt minimi lämmitys 
pinnat ja kapasiteetit 

#!pienin lämmitysjärjestelmän 
kattavuus on yli 75%, ideaali 
90% 

#!Pyrkikää välttämään eri 
tehoisten kalvojen käyttöä 
samassa huoneessa. Jos 
mahdollista, älä sekoita eri 
levyisiä kalvoja samassa 
huoneessa. 
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LÄHTÖKOHTA LÄMITYSKALVO LATTIAN PÄÄLLYSTE 



Korkealuokkaiset lämmitysjärjestemät kehitetty ja valmistettu  
BVF Electronics Co., Ltd. valvonnassa.  
MADE IN KOREA 

JÄRJESTELMÄ 3. CALEO DIRECT KATTOLÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 

www.bvfheating.fi 

 CALEO DIRECT järjestelmä suositellaan sinne missä lattialämmitys ei ole mahdollista (puute lattian 
eristämisessä tai ei-vaihdettava lattianpäällystettä) Suosittelemme myös CALEO DIRECT järjestelmää 
huoneisiin missä lattiapinta ei anna riittävästi lämmitystehoa (esim. Makuuhuoneessa ) 

Riippuen tehoista CALEO DIRECT järjestelmä sopii pää- sekä mukavuuslattialämmitykseen. 

KATON RAKENNE. LÄMMITYSKALVO KIPSILEVY 

#!Seinä- ja kattorakenteet pitää 
olla kuivia ja niiden pitää 
kestää kipsi alakatto  rakenteen 
kuormitus 

#!Järjestelmä vaatii vähintään 
100 mm vapaata sisäkorkeutta.  
Tarkista myös avaukset kun 
määrittelet käytetävissä oleva 
vapaata korkeutta huoneissa 

#!Sisäkaton profiilit on asennet- 
tava rinnakkain 40 cm Etäisyy- 
delle. Eristyksessä käytä pala- 
matonta kivivillaa, paksuus 
min 20mm, ihanteellinen 
50mm tai enemmän. 

CALEO DIRECT mukavuuslämmitysjärjestelmää voidaan asentaa välittämättä huonekalujen sijainneista, 
mutta on suositeltavaa sijoittaa lämmityselementit mukavuusalueen yläpuolelle (esim sänky, pöytä tai 
sohva) sekä keskittyä alueisiin, missä on lämpöhäviöt (kantavat seinät , kattoikkunat).  

Huomioi valojen ripustukset asennuksen aikana.  

Lopullinen lämmityskalvon sommittelu mukautetaan paikan päällä todellisten mittojen selvittyä. 

#!Me suosittelemme ainoastaan 
160W/m2 tehoista ja 30 cm 
levyistä CALEO DIRECT 
lämmitysjärjestelmää 

#!Käyttääkää aina suunnittelu- 
ohjelma, missä on BVF määrit- 
tänyt minimi lämmitys pinnat 
ja kapasiteetit 

#!Minimi lämmitysjärjestelmän 
kattavuus on aina isompi kun 
laskettu määrä. Huomioi 
tasainen lämmitysjärjestelmän 
rivi kattorakenteessa 

#!Mukavuuslämmitystapauksissa 
lämpö keskittyy oleskelu 
alueille. 
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A. Vahvista asennuspaikan sähkötehot. Sen pitäisi riittää kalvon 
    tehoa varteen. 
B. Varmista, että aluslattia on puhdas, kova, tasainen, sileä, ei 
    halkeamia ja esineitä jotka voivat vahingoittaa kalvoa. 
C. Määritä kuinka monta termostaattia tarvitaan ja sijainti jokaiselle 
    termostaatille. 
D. Poraa tai leikkaa reikä jakorasia varteen. 
E. Tee ura johdoille (Virta & anturi) 

1. Valmistelu ennen asennusta 

Seuraavassa turvallisen asennuksen vaiheita. 

C. Määritä kuinka monta termostaattia tarvitaan ja sijainti jokaiselle 

TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE 

•! Jos CALEO järjestelmä on vahingoittunut tai se ei ole asennettu oikein, voi tulipalo tai sähköisku aiheuttaa sen seurauksena 
vakavia henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja. Sinun täytyy huolellisesti seurata varoituksia ja ohjeita tästä oppaasta. 

•! Käytä ainoastaan termostaatteja mitkä on tarkoitettu sähköiselle lattialämmitysjärjestelmälle. 
•! On erittäin tärkeää, että sähköasennustyöt tekee valtuutettu sähköasentaja. Asennuksessa on noudatettava kaikkia 

kansainvälisiä ja kansallisia sähkömääräyksiä. Jos et tiedä näitä vaatimuksia, ota yhteys sähköasentajaan. 
•! CALEO System on suunniteltu vain lattian ja katon lämmitykseen. Varmista, että lattialla ei ole irto nauloja, ruuveja tai 

vastaavia esineitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ensiasennuksen yhteydessä tai myöhempiä lattiakorjauksia 
tulevaisuudessa 

•! Jos CALEO System on vaurioitunut, se on vaihdettava. Älä yritä tehdä liitoksia ja korjata järjestelmän osia. 
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1.2 Turvallisuus ohjeet 
Lattialämmityksen turvallisuus ja luotettavuus riippuu asianmukaisesta suunnitteltusta, asennusksesta ja testauksesta. Virheellinen 
asennus tai tuotteen väärinkäyttö voi vahingoittaa lämpökaapelia, järjestelmän osia sekä omaisuutta ja voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun. . Noudata tämän oppaan ohjeita huolellisesti näiden riskien minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että BVF H-MAT 
järjestelmä toimii luotettavasti. 
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1.3 Muista mitata vastukset 

Vastus tulee mitata kahden johtimen välillä. Vertaa vastuksen resistanssilukemaa. Arvon tulisi olla -10% ja + 10%. Jos saat eri 
lukemia, ota yhteyttä Maahantuojaan tai Jälleenmyyjään. Voit myös mitata kaapelien välisen vastuksen. Molempien pitäisi olla 
ääretön. Jos saat eri lukemia, ota yhteyttä Maahantuojaan tai Jällenmyyjään. 
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Muista aina mitata, tarkistaa ja tallentaa todelliset  arvot asennuksen aikana. 
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VAIHE 1 

Seuraa turvallisen asennuksen vaiheita. 

Aseta XPS-eristelevy 100% koko alueelle. Varmista, että levyn pinta on tasainen, kuiva ja asianmukaisesti 
kiinnitetty teipillä. 

VAIHE 2 
Leikkaa lämmityskalvo mittojen mukaan ja asettele valmiiksi suunnitellun pohjapiirustuksen mukaisesti 
lattialle. Varmista, että lämmityskalvoa ei asenneta kiintokalusteiden alle. Kalvon leikkauslinjan näet 
vain kalvon yhdeltä puolelta. Älä koskaan leikkaa tai vahingoita kalvon hiili osa. Älä koskaan jätä tai 
aseta mitään työkaluja lämmitysjärjestelmän päälle. 

Korkealuokkaiset lämmitysjärjestemät kehitetty ja valmistettu  

aseta mitään työkaluja lämmitysjärjestelmän päälle.aseta mitään työkaluja lämmitysjärjestelmän päälle.

Tarvitset seuraavia työkaluja 
lattialämmityksen 
asennusta ja mittausta 
varteen:! 

•! Sakset 
•! Yleisveitsi 
•! Kaapelinkuorija 
•! Mittanauha 
•! Ruuvimeisseli 
•! Yleismittari 
•! CALEO liittimet 
•! CALEO Eristeteippi 

Suunnittele piirros 
Tee huoneesta pohjapiirros missä näkyy kiintokalusteet kuten WC, kylpyamme, kodinkoneet, 
kalusteet jne. Piirrokseen merkitään kaikki asennuskohteen mitat, kiintokalusteet ym , mistä 
lasketaan pintaalat ja merkataan termostaatin sijainnit.&
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VAIHE 3 
Kytkentä. Järjestelmän kytkentä alla kuvissa. Tarkista aina, että liitin on asennettu oikein ja 
bitumieristenauha on litistetty kiinni. 

      Älä koskaan unohda leikata uria eristelevyyn ja piilottaa teipillä suojatut liittimet ja kaapelit. 
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Eristä aina hyvin kytkemättömät kuparivirtakiskon päät. 

Lattia-anturin asennus 
Jos käytetään lattialämpötilaa 
mittaava lämpötilatermostaattia 
asentakaa anturi nyt, mieluiten 
suojaputkessa, tai suoraan 
kalvon alle. On suositeltavaa, 
että anturi voidaan asentaa 
kanavoituun putkeen. Tämä 
mahdollistaa sen, että anturi 
voidaan helposti korvata siitä, 
epätodennäköisessä vika 
tapauksissa. Anturi ja/tai putki 
täytyy olla yhdistetty 
termostaatin kojerasian ja 
anturin sijoituspaikan väliin. 
Haitariputki on suositeltava 
upottaa osittain aluslattian. 
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VAIHE 4 
Vastustesti 

Tämä testi varmistaa, että eristekerros lämmitysjärjestelmässä ei ole 
vahingoittunut. 

1. Varmista, että mittari näyttää "auki"(open) tai "ääretön"(infinity) 
Jos saat eri lukemia, ota yhteyttä Maahantuojaan/Jälleenmyyjään. 

2. Tallenna nämä lukemat takuukorttiin. 

Lämmityskalvon vastustesti 
Tämä testi mittaa CALEO Lämmityskalvon vastukset ja määrittää 
virtapiirin eheyden. 

1. Aseta yleismittari 200 tai 2000 ohmin aluelle 

2. Kytke yleismittarin johdot kylmiin johtimiin. 

3. Vertaa tätä vastuslukema tuotevalikomassa olevaan vastukselle 
määritettyyn vastuslukemaan. Arvon tulisi olla -10% ja + 10%. Jos saat 
eri lukemia, ota yhteyttä Maahantuojaan/Jälleenmyyjään. 

4. Tallenna nämä lukemat takuukorttiin. 

VAIHE 5 
Höyrynsulkumuovi 

Varmista, että kaikki kaapelit ja kytkentäpisteet ovat kunnolla urissa ja eristemateriaalin tason alapuolella.  Levitä höyrysulku PE-
muovi koko lattiapintaalalle. Nyt on lämmitysjärjestelmä valmis luovutukseen. 

STEP 5 
Termostaatin asetukset 

Tee kaikki tarvittavat mittaukset ja ohjelmoi termostaatin käyttöohjeen mukaan asetuksissa. 

Lattialämmön raja-arvo. Älä koskaan ylitä 29-31 ° 

Kattolämmitys raja-arvo lämmitystilassa. Pitäisi olla 40-50 ° C välissä 




