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LK Jakotukki Qmax 1½” sopii parhaiten yli 300 m² 
järjestelmiin. Qmax jakotukki sijoitetaan sisätiloi-
hin. Jakotukkiin liitetään LK Sulanapitoputki 25 × 
2,3 tai LK Lämmitysputki 20 × 2. Samalta jakotu-
kilta olevat piirit pyritään tekemään samanpitui-
siksi jolloin ei tarvita piirikohtaisia säätöventtiilejä. 
Ellei piirejä saada samanpituisiksi, jakotukin kai-
kille piireille voi-daan asentaa LK OptiFlow Evo 
II säätöventtiilit.
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LK Jakotukki Qmax, johon on asennettu LK OptiFlow Evo II
säätöventtiilit kaikille sulanapitopiireille.

Putki
Järjestelmään sopii kaksi eri putkikokoa.

LK Sulanapitoputki 25 × 2,3 on yleisin sulanapi-
toon käytettävä putki. Putkessa ei ole happidif-
fuusiosuojaa, minkä takia sulanapitojärjestelmä 
tulee erottaa muista lämmitysjärjestelmistä läm-
mön-vaihtimella. Sulanapitoputken liitämiseen 
löytyy kolme eri liitinvaihtoehtoa: puserrusliitin, 
puristusliitin tai sähköhitsausmuhvi. Sähköhit-
sausmuhvia käytetään ainoastaan PEH:sta valmis-
tetun jakotukin kanssa. LK Lämmitysputkea 20 × 
2 käytetään pieniin järjestelmiin (korkeintaan 300 
m²). Putkessa on happidiffuusiosuoja ja se liite-
tään yleensä olemassa ole-viin lämmönlähteisiin 
lämmönvaihtimen kautta. Lämmönvaihtimia tar-
vitaan yleensä suojaamaan sulanapitojärjestelmää 
jäätymiseltä. Putki liitetään puserrusliittimellä joko 
LK Jakotukkiin RF tai LK Jakotukkiin Qmax 1½”.

Yleistä
LK Sulanapito on putkijärjestelmä, jonka tarkoi-
tus on pitää kadut, torit, ajoluiskat, liikennöin-
tialueet, sillat, lastauslaiturit ym. lumettomina 
ja jäättöminä. Sulanapitojärjestelmän perusosat 
ovat jakotukki, putki ja ohjausyksikkö. LK:lla on 
monivuotinen kokemus ja osaaminen sulanapito-
järjestelmistä.

Jakotukit
Jakotukkeja on kolmen tyyppisiä: LK Sulanapidon 
jakotukki, LK Jakotukki RF ja LK Jakotukki Qmax 
1½".

LK Sulanapidon jakotukin materiaalina on PEH
ja se räätälöidään kohteeseen sopivaksi. Taval-
lisesti PEH:sta valmistettu jako-tukki sijoitetaan 
maan alle, mutta joissakin tapauksissa se voidaan 
sijoittaa myös sisätilaan seinälle. LK Sulanapidon 
jakotukkiin PEH liitetään LK Sulanapitoputki 25 
× 2,3 joko puserrusliittimel-lä, puristusliittimellä 
tai sähköhitsausmuhvilla Yleensä käytetään säh-
köhitsausmuhvia, joka soveltuu parhaiten maan 
alle jääviin asennuksiin.

LK Jakotukkia RF käytetään pieniin järjestelmiin 
(korkeintaan 150 m²) ja se sijoitetaan sisätiloihin. 
LK Jakotukkiin RF liitetään LK Lämmitysputki 
20 × 2 puserrusliittimellä tai puristuskytkentäliit-
timellä.

LK Jakotukki RF, johon on asennettu säätöventtiili LK Opti-
Flow Evo II.
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Edellä olevat tekijät ovat eri tavalla vuorovai-
kutuksessa olosuhteista riippuen. Lumisade on 
harvoin voimakasta lämpötilan ollessa alhainen, 
vaan se on yleensä suurimmillaan nollakelillä. Kun 
sa-taa lunta maanpinnan säteilyhäviöt ovat pie-
net lumipeitteen ansiosta. Katettu alue vaikuttaa 
myös suotuisasti tuulen vaikutuksen pienentyessä 
ja säteilyhäviöiden vähentyessä. Tunnetut tekijät
huomioon ottaen tehdään järjestelmän mitoitus 
koskien virtausta, lämpötilaa, painehäviötä sekä 
putkien asennusväliä.

Jatkuva käyttö
Jatkuvassa käytössä järjestelmä kytketään päälle 
talvikauden alkaessa tai silloin kun se muutoin 
katsotaan tarpeelliseksi. Kytkentä voidaan tehdä 
automaattisesti tai manuaalisesti. Energiakustan-
nusten takia järjestelmää ei tule ylimitoittaa. Jos on
saatavilla hukkalämpöä, mahdollistaa se järjestel-
män jatkuvan käytön ilman suuria energiakustan-
nuksia. Jatkuva käyttö varastoi maahan lämpöä, 
joka tehoa nostamatta sulattaa lumen suhteellisen 
no-peasti.

Jaksottainen käyttö
Jaksottaisessa käytössä järjestelmää ohjaa maahan
asennetut anturit, jotka mittaavat lämpötilaa ja 
sademäärää sekä kytkevät sulanapidon päälle tar-
vittaessa. Sulatuksen jälkeen lämmitys kytkeytyy 
pois päältä automaattisesti. Tämä periaate tarkoit-
taa, että maa voi olla jäässä lumisateen alkaessa, 
mikä vaatii suhteellisen korkean tehon lumen 
sulattamiseen.

Lämmöneriste
Eristeellä on pieni vaikutus jatkuvassa käytössä. 
Jaksottaisessa käytössä suositellaan eristystä put-
kiston alapuolelle, koska lämmitysprosessi nopeu-
tuu kun lämpöhäviöt alaspäin pienenevät. Putkien 
tulee olla eril-lään eristeestä niin, ettei lämmön-
siirto heikkene.

Putkiasennus
Kaikkiin putkiasennuksiin suositellaan sulanapito-
putkelle tarkoitettuja putkipidikelistoja, joilla saa-
daan suunniteltu asennusväli ja asennussyvyys. 
Vaihtoehtoisesti putket voidaan asentaa ilman put-

Ohjausyksikkö
LK Ohjausyksikkö ETO2 on tarkoitettu sulanapi-
tojärjestelmän optimaalista ohjausta varten. Lait-
teistoon kuuluu ohjausyksikkö ja sulanapidon 
lämpötila-anturi. Laitteisto voi lähettää käynnis-
tys-/pysäytys-signaalin toiselle laitteelle, kuten 
pumpulle, venttiilille tai ohjelmoitavalle alakes-
kukselle. Vaihtoehtoisesti ohjausyksiköllä voidaan 
käynnistää/pysäyttää pumppu sekä pitää meno-
veden lämpötila tasaisena ohjausventtiilin avulla. 
Kun menoveden lämpötilaa pidetään tasaisena, 
yksikkö varustetaan LK Putkianturilla ETF. Lisä-
tietoja osiosta LK Ohjausyksikkö ETO2.

Kytkentä lämmönlähteeseen
Koska LK Sulanapitojärjestelmässä tulee aina käyt-
tää pakkasnesteellä suojattua lämmönsiirtones-
tettä, sulanapitojärjestelmän kytkentä olemassa 
oleviin lämmönlähteisiin tehdään lämmönvaih-
timen kautta.

Mitoitukseen vaikuttavat tekijät
• Lumisateen määrä ja voimakkuus
• Ilman lämpötila
• Tuulen nopeus
• Avoin tai katettu alue
• Säteilyhäviöt
• Lumen sulamisen aikatekijä
• Asennusperiaate
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Lämmönsiirtoneste
Käytä aina lämmönsiirtonestettä, joka on suojattu 
jäätymiseltä. Noudata valmistajien ohjeita tarkasti. 

Painehäviökäyrä
Alla olevat käyrästöt perustuvat Colebrookin kaa-
vaan pinnankarheuden ollessa k = 0,005 mm ja 
veden lämpötilan +40 °C. Käyrästöt koskevat vettä 
ja on tämän takia kompensoitava pakkasnesteen 
tyypistä ja määrästä riippuen. Kun veteen sekoi-
tetaan pakkasnestettä, sen lämmönjohtavuus ale-
nee, joten nesteen virtausta on lisättävä lasketun 
alkuperäistehon saavuttamiseksi.

Esimerkki: 30 prosentin etyleeniglykoliliuos vaatii 
20 % enemmän virtaamaa verrattuna pelkkään 
veteen.

Painehäviökäyrästö sulanapidon jakotukille PEH 

kipidikelistoja. Tämä vaatii suurta huolellisuutta, 
jotta putket saadaan oikeille paikoilleen. Jos putket 
asenne-taan väärällä asennusvälillä ja asennussy-
vyydellä, tarkan mitoituksen hyöty häviää. Lisäksi 
järjestelmän suorituskyky voi heikentyä.

Sulamisvedet
Lämmitettävällä alueella on oltava sadevesikaivo,
jotta sulamisvedet saadaan ohjattua hallitusti pois.

Lämpötila
LK Sulanapitoputki 25 × 2,3

• Suurin jatkuva käyttölämpötila 50 °C.
• Maksimi käyttöpaine 5 bar.

LK Lämmitysputki 20 × 2
• Suurin jatkuva käyttölämpötila 60 °C.
• Maksimi käyttöpaine 6 bar.

Kaukolämpö
Yksi kytkentävaihtoehto on käyttää kaukolämpö-
verkon paluujohdon lämpöä lämmönvaihtimen 
kautta. Useimmilla kaukolämmön toimittajilla  on 
myyntitariffi, joka huomioi kuluttajan jäähtymän. 
Tämä pitää varmistaa aina ta-pauskohtaisesti.

PN 10

Virtaama (l/s)
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Painehäviökäyrästö sulanapitoputkille 

Painehäviö
(kPa/m veden
lämpötilalla    
+40 ºC)
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Virtaama (l/s)
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Kytkentä kaasu- tai öljykattilaan 

Toiminta
LK Sulanapidon lämpötila-anturi ETOG ohjaa 
sulanapitojärjestelmän päälle- ja poiskytkentää LK 
Ohjausyksikön ETO2 kautta. LK Ohjausyksikkö 
ETO2 pitää menoveden lämpötilan vakiona 0–10 V 
toimilaitteen avulla (ei LK:n tuote).

Säätötoiminto
LK Putkianturi ETF säätää ohjausventtiiliä SV1 
LK Ohjausyksikön ETO2 kautta, jotta saavute-taan 
vakio menoveden lämpötila.
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Kytkentä 2-vaihekytkettyyn lämmönlähteeseen 

Toiminta
LK Sulanapidon lämpötila-anturi ETOG ohjaa 
sulanapitojärjestelmän päälle- ja poiskytkentää 
LK Ohjausyksikön ETO2 kautta. Sulanapitojär-
jestelmän säätölaitteet, kuten ohjelmoitavat alakes-
kukset tai vastaavat integroidaan kiinteistön mui-
hin ohjaus- ja säätölaitteisiin. Nämä eivät kuulu 
LK:n tuotevalikoimaan.

Säätötoiminto
Lämpötila-anturi GT säätää jaksoittain ohjaus-
venttiiliä SV1 ja SV2 ohjaustoimintoyksikön RC 
tai ohjelmoitavan alakeskuksen kautta, jotta saavu-
tetaan vakio menoveden lämpötila. Lämmönsiirto-
nesteen pumppu pitää olla koko ajan käynnissä tai 
talvella 24 tunnin poiskytkentäviiveellä. Pumpun 
koekäyttö tehdään kesäisin.

Lämmönvaihtimen ohitus
Sulkuventtiili pidetään auki kesäisin.
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Kytkentä 3-vaihekytkettyyn lämmönlähteeseen 

Toiminta
LK Sulanapidon lämpötila-anturi ETOG ohjaa 
sulanapitojärjestelmän päälle- ja poiskytkentää LK 
Ohjausyksikön ETO2 kautta. Sulanapitojärjestel-
män säätölaitteet, kuten ohjelmoitavat alakeskuk-
set tai vastaavat integroidaan kiinteistön muihin 
ohjaus- ja säätölaitteisiin. Nämä eivät kuulu LK:n 
tuotevalikoimaan.

Säätötoiminto
Lämpötila-anturi GT säätää jaksoittain ohjaus-
venttiiliä SV1 ja SV2 ohjaustoimintoyksikön RC 
tai ohjelmoitavan alakeskuksen kautta, jotta saavu-
tetaan vakio menoveden lämpötila. Lämmönsiirto-
nesteen pumppu pitää olla koko ajan käynnissä tai 
talvella 24 tunnin poiskytkentäviiveellä. Pumpun 
koekäyttö tehdään kesäisin.

Lämmönvaihtimen ohitus
Sulkuventtiili pidetään auki kesäisin.
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