
• Nær nullenergihus (NNE-hus) er et lavener-
gihus med en bygningskropp som tilsvarer et 
passivhus, med med egenprodusert energi. 
Huset produserer nesten like mye energi 
som det forbruker i løpet av året. I de kalde 
månedene tilføres det ekstra varme via venti-
lasjonssystemet eller f.eks. via et gulvvarme-
system. I dag finnes det ennå ikke en offisiell 
definisjon av et NNE-hus.

• Nullenergihus er et lavenergihus med en 
bygningskropp som tilsvarer et passivhus, 
med med egenprodusert energi. Huset skal 
produsere minst like mye energi som det 
bruker i løpet av året. I de kalde månedene 
tilføres det ekstra varme via ventilasjonssys-
temet eller f.eks. via et gulvvarmesystem.

• Plussenergihus er et hus som produserer mer 
energi enn det bruker i løpet av året. Disse 
husene er vanligvis utstyrt med solceller. En-
ergioverskuddet eksporteres til strømnettet. 

Avhengig av type lavenergihus, kan gulvvarme 
installeres enten som et oppvarmingssystem eller 
som komfortvarme. 

Minienergihus
I denne hustypen installeres gulvvarme som 
et oppvarmingssystem på konvensjonell måte. 
Avgitt effekt tilpasses ved å velge passende 
røravstand, gjennomstrømning og tilførselstem-
peratur. Gulvvarmen deles inn i soner og utstyres 
med reguleringsutstyr med selvmoduleringstek-
nikk beregnet for gulvvarme. 

Passivhus, nullenergihus, nær nullenergihus 
(NNE-hus) og plussenergihus.
I disse hustypene er det mulig å besørge var-
mebehovet ved å legge gulvvarme i kantsoner/
mindre flater. LKs anbefaling er å utstyre hele 
gulvflaten med gulvvarme for fullgod komfort. 
I motsatt fall kan beboerne komme til å oppleve 
gulvflatene som ikke er utstyrt med gulvvarme, 
som kalde. Avgitt effekt tilpasses ved å velge pas-
sende røravstand, gjennomstrømning og tilfør-
selstemperatur. Gulvvarmen deles inn i soner og 
utstyres med reguleringsutstyr med selvmodule-
ringsteknikk beregnet for gulvvarme. 

Prosjektering
For å oppnå alle fordeler med et gulvvarmesys-
tem, kreves det nøye dimensjonering. Prosjekte-
ringsanvisningen som følger, er et hjelpemiddel 
ved prosjektering av LK Gulvvarmesystem. Det 
kan naturligvis forekomme forskjeller mellom 
ulike bygninger, konstruksjoner og samvirkende 
VVS-system, så ikke nøl med å ta kontakt med 
LK Teknisk Support ved behov for hjelp.

Varmebehov
Gå ut ifra bygningens plantegning og utfør en 
beregning av varmebehovet for de aktuelle rom-
mene ved DUT (for byens dimensjonerte utetem-
peratur) . Du skal også regne med tap gjennom 
gulvbjelkelaget. Ved beregning av gulvtransmis-
jon, skal det tas hensyn til den økede gulvtempe-
raturen, regn i gjennomsnitt med en gulvtempe-
ratur på 24-25 °C. Legg også til ventilasjonstap, 
samt andre variabler som kan påvirke varmebe-
hovet. Ansvaret for beregning av varmebehov 
ligger hos bestilleren. f.eks. byggherren eller for-
brukeren sammen med installatøren. Ansvaret 
ligger ikke hos LK.

Den effekten som skal tilføres rommet, kan styres 
ved hjelp av forskjellige røravstander, mengde og 
turvannstemperatur. Et normalt gjennomsnittlig 
verdibehov for boliger er ca. 50 W/m2.

Lavenergihus
Lavenergihus er en fellesbetegnelse på bygg som 
bruker mindre energi enn det som kreves iht. Bo-
verkets Byggregler. Lavenergihus deles vanligvis 
inn i minienergihus, passivhus, nullenergihus, 
nær nullenergihus (NNE-hus) og plussenergihus.

• Minienergihus er hus med lavere energibe-
hov enn hva som kreves iht. Boverkets Bygg-
regler. Huset trenger en form for tradisjonelt 
oppvarmingssystem.

• Passivhus er så energibesparende at det 
kan varmes opp ved hjelp av spillvarme fra 
beboere, sollys, belysning og de apparatene 
som er i huset. I de kalde månedene tilføres 
det ekstra varme via ventilasjonssystemet 
eller f.eks. via et gulvvarmesystem.
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etasjen over. Den nederste etasjen utstyres med 
gulvvarme med underliggende isolering. Den 
øverste etasjen utstyres med takvarme med over-
liggende isolering.

Gulvvarmen legges normalt uten hensyn til ro-
minndeling. Samme røravstand brukes vanligvis 
over hele installasjonen. Mindre røravstand kan 
brukes for utsatte steder, som f.eks. hjørnerom 
med to kalde yttervegger.  

Fordeler og ulemper med selvregulerende 
gulvvarmesystem.

Fordeler

• Robust system  
• Enkel/hurtig installasjon  
• Lav investeringskostnad  
• Lav driftskostnad, spesielt i kombinasjon 

med varmepumpe. 

Ulemper

• Alle får samme romtemperatur, beboerne 
kan ikke påvirke denne. 

• Vanskelig å dimensjonere hvis varmebeho-
vet mellom soner/etasjer varierer mye, da 
samme turvannstemperatur forsyner hele 
gulvvarmesystemet.

• Krever nøye innjustering.
• Innfesting i tak begrenses, viktig å informere 

beboere og driftspersonale om dette.

Selvregulerende gulvvarme i  
flermannsbolig
I flermannsboliger med spesielt lave varmebehov 
er det i dag mulig å forenkle varmesystemet i bo-
ligen ved å bruke gulvvarme.

I stedet for tradisjonell radiatorinstallasjon mon-
teres innstøpt gulvvarme i bjelkelaget/mellom-
bjelkelaget. Selvregulerende gulvvarmesystem 
utstyres ikke med romregulering. I stedet er det 
gulvvarmens selvregulerende egenskaper som 
opprettholder romtemperatur og komfort. 

Prinsipp for selvregulering
Prinsippet for et selvregulerende gulvvarme-
system er lav turvannstemperatur, kun noen 
grader over romtemperaturen. Når romtempera-
turen overstiger bjelkelagets temperatur, slutter 
gulvvarmen/bjelkelaget å tilføre varme. Og mot-
satt, dvs. når romtemperaturen er lavere enn tem-
peraturen til bjelkelaget, øker varmeavgivningen.

I en viss grad er det også mulig å flytte/omforde-
le varmeoverskuddet takket være den selvregule-
rende effekten. Når romtemperaturen overstiger 
bjelkelagstemperaturen, f.eks. ved solinnstråling, 
vil gulvvarmen omfordele varme til andre de-
ler av anlegget som har varmeunderskudd, som 
f.eks. nordsiden av eiendommen. 

Forutsetninger
En forutsetning for at gulvvarmen skal være 
selvregulerende, er at eiendommens varmebe-
hov ikke overstiger 30 W/m2. Videre må ikke 
varmebehovet til anlegget variere i særlig stor 
utstrekning mellom ulike etasjer, rom eller soner, 
fordi hele gulvvarmeinstallasjonen har samme 
turvannstemperatur. 

Turvannstemperaturen i disse energigjerrige byg-
ningene holdes generelt mellom 21 - 25 °C, avhen-
gig av faktisk utetemperatur. Reguleringskurven 
for turvannstemperaturen i forhold til utetempe-
raturen blir derfor svært slakk. 

Gulvvarmen installeres i mellombjelkelag av be-
tong uten isolering. Røret plasseres i bjelkelagets 
nedre del. Dette vil gi en større andel takvarme 
i etasjen under og en mindre andel gulvvarme i 
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Figuren under viser hvordan den s.k. globale iso-
lasjonsvirkningsgraden (andel tilført varme som 
kommer rommet till gode) varierer med monte-
ringsdybden av røret i betongen. I diagrammet 
framgår det at forskjellen er så liten at linjene for 
monteringsdybden knapt kan skilles. Studien 
er utført ved en underliggende jordisolering på  
50 mm.

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Avstand fra vegg,  x (m)

Vi
rk

ni
ng

sg
ra

d 
   

   
   

Dyp= 10 mm
Dyp= 20 mm
Dyp= 30 mm
Dyp= 40 mm
Dyp= 50 mm

x

50 mm

50 mm

Overgulvets betydning
Alle overgulv isolerer mer eller mindre. Overgulv 
med minst isolermotstand er keramikkgulv, samt 
hellimte plastmatter. Tregulv, laminatgulv og 
heldekkende tepper har høyere varmemotstand. 
Ved prosjektering av gulvvarme skal det tas hen-
syn til gulvtype og dens tykkelse, da dette påvir-
ker gulvvarmens effektavgivning.

Ved legging av overgulv, må det ikke forekomme 
noen luftlommer mellom over- og undergulvet, 
da luft er en dårlig varmeleder.

Gulvoverflatens varmeavgivning 
For hver grad overtemperatur (middeltempera-
turen) som gulvoverflaten har i forhold til rom-
temperaturen, avgis 11 W/m2. (Definisjon av 
middeltemperaturen fremgår av bildene under.) 
Kravet til romtemperatur kan variere i forskjel-
lige rom og type lokale. Ved prosjektering av bo-
ligrom dimensjoneres normalt en romtemperatur 
på 20 °C, samtidig som man aksepterer høyst  
26 °C i gjennomsnittlig temperatur på gulvover-
flaten i oppholdssonen.

En gjennomsnittlig gulvoverflatetempera-
tur på 26 °C gir en maksimum varmeeffekt på  
11 x (26 - 20) = 66 W/m2, hvilket normalt er fullt 
tilstrekkelig for boliger.

Lokaler som kjøpesentre, inngangsbygninger, la-
ger etc. kan ha høyere temperaturer på gulvover-
flaten. Man må ta hensyn til typen overgulv.

middel t maks t middel

t min 

Bildet til venstre viser tett rørlegging med høy effektavgiv-
ning per m2. Bildet til høyre viser spredt rørlegging med 
lavere effektavgivning per m2.

Varmemengdens påvirkning av rørets mon-
teringsdybde 
Monteringsdybden har liten betydning for var-
memengden til rommet ved installasjon i en nor-
mal betongplate på 100 mm. Dette fordi betongen 
utgjør liten varmemotstand. Med LK Systemski-
ve eller LK Gulvvarmelist som feste av røret, sik-
res rørets nivå i betongplatens nedre del. Dermed 
kan det utføres mindre inngrep i betongplaten 
uten fare for skader på røret. 

Overgulv f.eks. parkett eller flis
Ev. mellomlag, se resp. anvisninger
Betong, min 30 mm ovankant rør
Armering
LK Gulvvarmerør 16
LK Leggeskinne 16 byggehøyde 25 mm
Isolering alternativt betong
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Lk Varmefordeler RF montert i LK Fordelerskap VT RF.

Kretsinndeling 
Størrelsen til en gulvvarmekrets avhenger direk-
te av turvannstemperatur, røravstand, type over-
gulv, tillatt trykkfall, temperaturfall samt vann-
mengden..

Som regel ønsker man å legge innløpsledning 
langs yttervegg der varmebehovet er størst.

For å kunne oppnå individuell regulering, får 
hvert rom/plass sin egen gulvvarmekrets. Ved 
større rom samt rom med stort varmebehov, må 
antallet gulvvarmekretser økes. Med LK Bereg-
ningsprogram optimeres anordningens ulike 
variabler med hensyn til aktuelt varmebehov. Ta 
kontakt med LK Teknisk Support for hjelp med 
beregning.

Røravstand 
Ved en bestemt effekt fra gulvoverflaten kan 
turvannstemperaturen senkes med redusert 
røravstand. Ved prosjektering av en bygning 
der det er ønskelig med lav turvannstemperatur, 
f.eks. når det skal installeres varmepumpe, vel-
ges derfor en liten røravstand. Dersom turvann-
stemperaturen er mindre viktig, kan man velge 
en større røravstand og på den måten redusere 
byggekostnader.

Fordelaktig plassering 
Varmefordeleren skal plasseres sentralt i det om-
rådet den betjener for å få så korte tilløps- og re-
turledninger som mulig til respektive rom. For 
boliger anbefales det ca 100 - 120 m2 gulvoverflate 
per varmefordeler, samt maksimalt 8 - 10 kretser. 
Lange og store turvannsoverflater er årsak til 
ufrivillig, samt ukontrollerbar varmeavgivning 
og må i ekstreme tilfeller avisoleres. Det må tas 
hensyn til turledningsoverflatene ved beregning-
en, da de helt eller delvis kan dekke varmebeho-
vet i det rommet de passerer.

Golvvarmefordeleren plasseres lett tilgjengelig 
for å muliggjøre inspeksjon og for at gjennom-
føre eventuelle servicearbeider. For å sikre avluft-
ningsfunksjonen, skal fordeleren alltid monteres 
høyere enn gulvvarmeinstallasjonen. LK Fordeler 
skal for at sikkre en sikker vanninstallasjon plas-
seres i skap med lekkasjeindikasjon så at vann 
kan oppdages hurtigt. 

Montasje utenfor vegg
Montasje av LK Varmefordeler kan utføres uten-
for vegg under forutsetning at fordeleren er syn-
lig og tilgjengelig i et rom der eventuellt lekkasje-
vann kan oppdages hurtigt. Hvis installasjonen 
skal skjules bør fordeleren plasseres i LK Forde-
lerskap VT RF. Komplettere med tilleggsutstyret  
LK Sokkel VT RF som skjuler rørene under skapet 
ved montasje utenpå vegg. LK Fordelerskap VT RF 
er laget med tett bunn og drenasje som skal trek-
kes til en plass som er lett inspeksjonsmulig. An-
befalt lengde for dreneringsrør er ca 1,5 m.

Montasje i vegg
Montage av LK Varmefordeler i vegg skal alltid 
utføres med LK Fordelerskap VT RF. LK Fordeler-
skap VT RF er utstyrt med tett bunn og drenage 
som skal trekkes til en plass som er lett inspeks-
jonsmulig. Anbefalt lengde for dreneringsrør er 
ca 1,5 m.
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Randsone
Store vinduspartier samt dårlig isolerte vegger fø-
rer til store overføringstap og fare for kaldras. Det 
er ofte nødvendig med en øket varmeavgivning. 
I slike tilfeller kan kretser med liten røravstand 
legges i s.k. randsoner, med den konsekvensen at 
det oppnås høyere varmeavgivning. Gulvvarme 
i randsoner kan beregnes i LK Beregningspro-
gram. Kantsonen kan legges både som del av en 
gulvvarmekrets eller som en separat krets kun 
for randsonen. 

Integrert randsone.

Separat lagt randsone.

Rett avgitt effekt for individuelt beregnet varme-
behov gir behaglig rom- og gulvoverflatetempe-
ratur i alle rom, og i de tilfellene det brukes rom-
regulering, en jevn arbeidsgang for termostater 
og aktuatorer. Sammenlign dette med et radiator-
system der det velges større eller flere radiatorer 
for ett rom med to yttervegger enn for et like stort 
rom med bare én yttervegg. På samme måte velges 
gulvvarmekretser med ulik røravstand avhengig 
av aktuelt varmebehov (se bildet under). Å kunne 
tilby en variert røravstand betyr at rommet med 
størst varmebehov/m2 ikke dimensjoneres for 
hele bygningen med hensyn på turvannstempe-
ratur, matedimensjon samt pumpekapasitet.

I større bygninger der varmebehovet ikke over-
stiger 25 - 30W/m2 avhengig av tilskuddsvarme 
eller lavere krav til gulvoverflatetemperatur 
(f.eks. kjøpesentra, lagerlokaler etc.), kan det till-
lates en større røravstand samt lengre kretser enn 
normalt. Ta kontakt med LK Teknisk Support 
dersom du har spørsmål.
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Ekspansjonsfuger 
Store overflater støpes i såkalte ekspansjonsfla-
ter. En gulvvarmekrets bør være lagt på samme 
ekspansjonsflate. Bare innløps- og returledning 
skal passeres ekspansjonsfugen og beskyttes 
med LK Varerør.  Totallengde for beskyttelses-
røret skal være minst ca. 400 mm og plasseres 
sentrisk, dvs. 200 mm beskyttelsesrør på hver 
side av ekspansjonsfugen. Slik fjernes faren for 
skader som kan oppstå ved ekspansjonsbevegel-
ser mellom betongplatene. Slik fjernes faren for 
skader som kan oppstå ved ekspansjonsbevegel-
ser mellom betongplatene. Tomrøren trekkes ut 
10-15 cm på hver sin side om støpeskjøten.

Støpeskjøter med beskyttelsesrør.

Leggemønster
Betong
Ved legging i betong kan gulvvarmekretsene 
legges i to ulike mønster, spiral- henholdsvis si-
nuslegging. Ved spiralforlegging oppnås den 
jevneste temperaturen på gulvoverflaten. Dette 
avhenger av at den varme kretsen møter den 
”kalde”, hvilket gir en absolutt jevn gulvoverfla-
tetemperatur. Fordi tilløps- og returrørene møter 
hverandre, kan man aksepterer et forholdsvis 
stort temperaturfall (∆t) i kretsen uten at det på-
virker komforten på golvet. På denne måten kan 
det legges større kretser. Til denne typen legging 
brukes LK Systemplate 30, laget av 30 mm cel-
leplast og med integrerte rørholdere eller LK Fo-
lieplate 30 Silent, der rørene festes mot en foliert 
plate med LK Pistolklips (for mer informasjon, se 
monteringsanvisning og produktsortiment).

Ved tradisjonell sinuslegging oppnås det en syn-
kende gulvoverflatetemperatur fra turledningen 
mot returledningen som en følge av vannets tem-
peraturfall. For å beholde komforten, skal tem-
peraturfallet (∆t) over kretsen holdes så lavt som 
mulig.

Andre system
Andre leggetyper, i trebjelkelag og på bærende 
gulv, er alltid av typen sinuslegging.

Spiralforlegning Sinusforleging

Innløpsledning lagt langs yttervegg i spiral- henholdsvis 
sinuslegging.
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Skisseeksempel
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Teleinntrengning 
Man skal være oppmerksom på teleinntreng-
ning og telehiv i dagens velisolerte underlag med 
markplater. For tykk jord- og kantbjelkeisole-
ring øker faren for teleinntrengning. Telehiv kan 
oppstå i jord som er ømtålig for tele. Når jorden 
fryser løftes jorden og forårsaker skader på hus 
og grunn. Spesielt teleutsatt jord regnes som silt, 
siltholdig morene eller grovleire. For å minimere 
risikoen for teleinntrengning, kan jordisolering-
ens bredde økes, slik at den strekker seg utenfor 
husgrunnen.

Mellombjelkelag av betong 
I forbindelse med legging av gulvvarme i mellom-
bjelkelag av betong i f.eks. flerbolighus, skal bjel-
kelagene være avisolerte for å unngå ”takvarme” 
i boligen under.

En enkel løsning er å gjøre en såkalt tosjiktsstø-
ping med LK Gulvvarmelist montert på celle-
plastisolering eller bruke en LK Folieplate Silent. 
En alternativ løsning til en tosjiktsstøping er å 
legge gulvvarme i sporede isoleringsplater, LK 
EPS, på det ferdige betonggulvet. Minste anbe-
falte isolering i et bolighus med samme effekt- og 
temperaturbehov i boligen under som over er to-
talt 50 mm. Av byggetekniske årsaker er det ikke 
alltid mulig å isolere 50 mm. LKs sortiment om-
fatter 30 mm tykke plater, men vær oppmerksom 
på eventuelle problemer med nedadrettet varme-
transport. 

For mer informasjon om LK Gulvvarmelist, LK 
Folieplate Silent og LK EPS, se monteringsanvis-
ninger og produktsortiment.

Isolering
Gulvvarme gir en høyere temperatur i gulvet/
betongplaten sammenlignet med en varmeinstal-
lasjon utført med f.eks. radiatorer. Den økede 
temperaturen medfører et økt varmetap som må 
kompenseres med en øket isolering.

Under vises behovet av økt isolering likestille 
transmisjonstapet i plate på jord ved installasjon 
av gulvvarme sammenlignet med radiatorer.
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Underlagets isoleringstykkelse ved installasjon med gulv-
varme sammenlignet med radiatorer. (Forholdet over 
gjelder for en enebolig av normal størrelse.)

Ved fordeling av isolasjonen i grunnen er det den 
totale jordisoleringen som er viktigst. Det er oftest 
ikke kantbjelken som står for det største varmeta-
pet. Dette er på grunn av at utsidens overflatean-
del av den totale betongplatens isoleroverflate er 
liten.
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I søylediagrammene under ser man hvor stor 
andel av varmetransporten som blir nedadrettet. 
Diagrammene tar hensyn til ulike isolasjons- og 
bjelkelagstykkelser med forskjellige overgulv. 
Tykke tregulv gir en økt nedadrettet varmetran-
sport, mens f.eks. klinker, som har en lav varme-
motstand, gir mindre varmetransport nedover. 
Tykkelsen på betongbjelkelaget har liten innvirk-
ning på varmetransporten, da betong er en god 
varmeleder. Beregningen er gjort for et bjelkelag 
med samme effekt- og temperaturbehov over 
som under bjelkelaget.

LK Gulvvvarmelist 16.

LK Folieplate 30 Silent

LK Sporplate EPS 30/50/70
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Byggfukt
Nystøpt betong inneholder mye vann, såkalt 
byggfukt. Under byggetiden kan også regn og 
snø m.m. forårsake byggfukt. Denne fukten må 
alltid få tid til å tørke ut. Med støpt gulvvarme 
kan uttørkingstiden halveres. Innen overgul-
vet legges, skal betongplatens relative fuktighet 
kontrolleres og den skal ikke overstige gjeldende 
norm.

Diffusjon
Naturen streber etter likevekt. Akkurat som var-
me strømmer gjennom en vegg fra den varme si-
den til den kalde, beveger vanndampmolekyler 
seg i retningen det finnes færrest antall moleky-
ler. Dette kalles diffusjon.

Romluften har normalt høyere vanndampinn-
hold enn uteluften, så fukttransporten går innen-
fra og ut. Når luften kjøles ned på vei mot utsi-
den, øker den relative luftfuktigheten og det kan 
oppstå fuktproblem f.eks. i trestendere. For å fo-
rebygge dette, settes det opp diffusjonssperre på 
innsiden av isoleringen, dvs. på den varme siden. 
Jorden under en markplate har normalt lavere 
vanndampinnhold enn romluften, så fukttran-
sporten går ned i jorden.

Utilstrekkelig isolering sammen med golvvarme 
øker risikoen for at underliggende jord varmes 
opp. Under oppvarmingssesongen skjer det en 
uttørkning av grunnen ned mot underliggende 
jord. Når varmen slås av på våren/sommeren, 
kjøles platen ned og ved tynne isolasjonstykkel-
ser kan det skje en omvendt fuktvandring, dvs. en 
fukttransport fra underliggende mark til betong-
platen. For å forhindre dette, må jordisoleringen 
økes for å redusere oppvarmingen av jorden. Ved 
dimensjonering av isolertykkelsen, anbefales en 
temperaturforskjell mellom inneluften og varme-
isoleringens underside på minst 4–5 °C. For hver 
grads temperaturforskjell synker den relative 
fuktigheten med ca 5 %.

Ved økt isoleringstykkelse bør det tas hensyn til 
faren for tele. Det er også viktig at styrings- og 
reguleringssystemet er riktig justert for å unngå 
overdrevent høye gjennomsnittstemperaturer på 
gulvet.

Gulvvarme i trebjelkelag 
Det finnes mange forskjellige løsninger for gulv-
varme i trebjelkelag, så som sporede gulvspon-
plater, bjelkelagsplater samt spaltegulvsforleg-
ging. Generelt gjelder det at bjelkelagslommen 
skal være fullisolert og tett. Dette for at varmen 
ikke skal ”luftes” bort. Det er viktig at isoleringen 
ligger rett på gulvvarmens underside.

Bevegelse / uttørking av trebjelkelag 
Konstruksjonsvirke, som har høy fuktandel, til 
gulvbjelker, kan avhengig av uttørkingen forår-
sake bevegelser og med svikt-/sprekkdannelse 
mellom f.eks. gulv og vegg. Studier har vist at 
graden av uttørking i et hus med gulvvarme skil-
ler seg lite fra et hus med f.eks. radiatorer. Deri-
mot påskynder gulvvarmen uttørkingen, og kan 
derfor oppleves som at uttørkingen er større. For 
å unngå for store bevegelser (uansett varmesys-
tem), skal konstruksjonstrevirket være på minst 
12 % fuktandel (standard konstruksjonstrevirke 
går normalt opp til 18 % fuktandel) Avhengig 
av valg av gulvvarmeløsning, kan gulvvarmen 
hjelpe til med å tørke ut trevirket, en prosess som 
tar 3-4 uker. Man kan også bruke avfuktere. Som 
alternativ til standard konstruksjonstrevirke, kan 
man bruke finerbjelker, alternativt benytte ferdig 
tørket trevirke.

Fukt
Det har alltid vært diskutert mye rundt fukt ved 
installasjoner i såkalte markplater. Under følger 
en forklaring på de forskjellige uttrykkene og 
gulvvarmens eventuelle påvirkning. Man snak-
ker oftest om tre ulike kategorier; kapillærsug, 
byggfukt samt diffusjon. Generelt gjelder det at 
den relative fuktigheten ikke får overstige 75 % 
i en bygningskonstruksjon ettersom organiske 
materialer som f.eks. trestendere, pappgulv m.m. 
kan ta skade.

Kapillærsug
Kapillærsug forårsakes av at vannets overfla-
tespenning suger vann fra en fri vannoverflate, 
f.eks. grunnvannsnivået. Man får problem med 
kapillærsug ved manglende kapillærbrytende 
sjikt, f.eks. vasked pukk eller hvis vannoverflaten 
p.g.a. utilstrekkelig (feil) drenering stiger opp i 
grunnen.
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mer enn 3 ggr bedre enn de krav som stilles i hen-
hold til gjeldende DIN-norm.
Takket være LKs unike prosess oppnås et PE-X-
rør med høy fleksibilitet (mykhet) i kombinasjon 
med høy trykkholdbarhet. Dette gir fordeler som 
rask og enkel montering for installatøren, samt 
en høyere sikkerhet for sluttbrukeren.
 
LK Golvvarmerør/Varmerør er beregnet på dist-
ribusjon av varme eller kulde.  Rørene er produ-
sert i henhold til trykklasse PN 6, d.v.s. 0,6 MPa. 

LK Universalrør er utviklet og tilpasset for bruk 
til både varme- og tappevannssystem. Røret er 
dimensjonert for trykklasse PN10, d.v.s. i henhold 
til det krav som angis i TEK 10 for rør beregnet 
for distribusjon av tappevann. Eventuelle rester 
fra gulvvarmeinstallasjonen kan med fordel be-
nyttes som rør ved tappevannsinstallasjoner.

Som mateledninger til LK Gulvvarme, brukes 
normalt LK Varmerør med dimensjon 25 eller 32. 
Varmerøret leveres som rør i rør med et profilert 
beskyttelsesrør utenpå PE-X-røret.

UV-lys
LK:s PE-X og PE-RT-rør skal ikke utsettes for di-
rekte sollys over lengre perioder. Solens UV-strå-
ling påvirker på sikt langtidsegenskapene nega-
tivt. Hvis rørene risikerer å være utsatt for direkte 
sollys over lengre tid, må de dekkes. Lengste till-
latte eksponeringstiden er tre måneder.

Dimensjoneringsparametre 
Ved dimensjonering av et gulvsystem skal man ta 
hensyn til en rekke variabler. Med fokus på disse 
variablene, prosjekteres bygningen for å oppnå 
optimal driftsøkonomi og komfort.

Temperaturfall (∆t) over gulvvarmekretsen 
For å få optimal komfort i et gulvvarmesystem di-
mensjoneres kretsens ∆t til ca. 5–7 ºC i boligrom. 
Dette gjøres for at gulvoverflatetemperaturen 
skal være så jevn som mulig over hele gulvover-
flaten. Det kan tillates større ∆t i rom der man 
ikke har komfortkrav på gulvoverflaten, f.eks. i 
lagerlokaler, kontor etc.

Trykkfall
Et gulvvarmesystem dimensjoneres med lavt ∆t. 
Dette innebærer at en større mengde enn f.eks. 
radiatorsystem, som dimensjoneres med høyere 
∆t. Den større gulvoverflatesterømmen betyr 
også større trykkfall i gulvvarmekretsene. I LK 
Beregningsprogrammet beregnes trykktap i rør 
inkludert varmefordeler. Maksimalt trykkfall i en 
”normal” gulvvarmekrets er ca. 20–25 kPa.

Turvannstemperatur
Den dimensjonerte turvannstemperaturen 
til gulvvarmesystemet kan variere hva angår 
røravstand, varmebehov, gulvdekke og maksi-
mum gulvoverflatetemperatur.

Rør
I LKs sortiment finnes det ulike polytenbaserte 
rørtyper beregnet på varme- /golvvarmesystem i 
henhold til nedenstående.  PE-X-rør er blitt brukt 
i varme- og tappevannsystem siden begynnelse 
av 70-tallet. Erfaringen, kombinert med omfat-
tende akselererende aldringsprøver, viser at 
gulvvarmerøret har en beregnet levetid på langt 
over 50 år i varmesystem med kontinuerlig tem-
peratur og driftstrykk. 
I normal drift er levetiden mye lengre, avhengig 
av lavere temperaturbelastning og trykk. Røret 
er utstyrt med en syresperre av EVOH som for-
hindrer at vannet blir surt. Testresultater viser at 
syresperren på LK PE-X-rør har en tetthet som er 
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Røroversikt
Rørtype Rørdimensjon Rørmateriale Trykklasse Maks kont. 

temperatur
Max. momentan 
temperatur

Standard

LK Gulvvarmerør 8 x 1,0 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Gulvvarmerør 12 x 2,0 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Gulvvarmerør 16 x 2,0 mm PE-RT PN6 60 °C 70 °C EN ISO 22391 
(DIN16833/4) 

LK Universalrør 16 x 2,0 mm PE-Xa PN10 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Gulvvarmerør 20 x 2,0 mm PE-RT PN6 60 °C 70 °C EN ISO 22391 
(DIN16833/4) 

LK Varmerør 25 x 2,3 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

LK Varmerør 32 x 2,9 mm PE-Xa PN6 70 °C 95 °C EN ISO 15875 
(DIN16892/3) 

Materialegenskaper LK PE-Xa rør
Karakteristikk Verdi Enhet Standard
Fornettingsgrad >70 % DIN 16892 
Densitet ca 0,93 g/cm3 DIN 53479 
Strekkfasthet ca 20 N/mm2 DIN 53455 
Syrediffusjon ved 
40 ºC 

<0,1 mg/l x d DIN 4726 

Bruddgrense >500 % DIN 53455 
Termisk 
ekspansjonskoef-
fisient 

1,8 x 10-4 1/K DIN 52328 

Termisk konduk-
tivitet 

ca 0,4 W/mK DIN 52612 

Materialegenskaper LK PE-RT rør
Karakteristikk Verdi Enhet Standard
Densitet 0,93-0,94 g/cm3 ISO 1872
Strekkfasthet 17 Mpa ISO 527-2
Syrediffusjon 
ved 40 ºC 

≤ 0,32 / ≤ 
0,10

mg/l x d / 
g/(m3 • d)

DIN 4726 

Bruddgrense >500 % ISO 527-2
Termisk 
ekspansjonsko-
effisient 

1,95 x 10-4 1/K DIN 53752 A 
(20°C till 70°C)

Termisk konduk-
tivitet (ved 60ºC) 

ca 0,4 W/mK DIN 52612-1 

Trykk- og temperaturegenskaper, LK Gulvvarme-/
Varmerør 
Høyeste tillatte driftstrykk: 0,6 MPa 
Høyeste tillatte kontinuerlige 
driftstemperatur: 

70 ºC 

Høyeste tillatte momentane 
driftstemperatur: 

95 ºC 

Trykk- og temperaturegenskaper, LK Universalrør
Høyeste tillatte driftstrykk: 1,0 MPa 
Høyeste tillatte kontinuerlige 
driftstemperatur: 

70 ºC 

Høyeste tillatte momentane 
driftstemperatur: 

95 ºC 

Lengdeutvidelse 
Forandringer i rørlengde p.g.a. temperaturend-
ringer kan ses i diagrammet under.
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Lengdeutvidelse for LK PE-Xa rør.
Opplysningene i diagrammet er basert på råhet-
stål 0,0005 og vanntemperatur 40 ºC. Ved andre 
temperaturer skal verdiene i diagrammet omreg-
nes med faktoren i henhold til tabellen under.

Vanntemperatur (ºC) 20 30 40 50 60 
Omretningsfaktor 1,09 1,05 1,00 0,95 0,93 

Merking og identifisering 
Gjennom gjentatt merking på hver meter kan 
man alltid identifisere LK PE-Xa rør.

LK PE-X Universal Pipe X16 (16x2,0) for heating and potable water 10 bar 95°C Oxygen barrier acc. to DIN 4726 Certifieringsorgan Datum Tid Meter 

Ved innblanding av frostbeskyttelse, avtar var-
meledningskapasiteten for varmebæreren og 
derfor må væskemengden økes for å avgi opprin-
nelig beregnet effekt.

Vannvolum pr. dimensjon og meter rør
Dimensjon Volum l/m
8x1,0 0,028
12x2,0 0,053
16x2,0 0,113
20x2,0 0,201
25x2,3 0,327
25x2,5 0,311
32x2,9 0,539
32x3,0 0,523
40x3,5 0,845 

13 (34)



NO.33.B.1.1912

Prosjekteringsanvisning | LK Gulvvarme

Trykktapsdiagram LK PE-X rør
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For merking av ulike gulvvarmesløyfer finns 
merkebrikker levert med fordeleren. Det finnes 
også en pose som benyttes som beskyttelse under 
byggetiden medlevert i fordeleresken.

Følgende rørdimensjoner kan tilkobles til  
LK Varmefordeler. 

LK PE-X/PE-RT  
rør 

LK PAL Universalrør Kobberrør 

8 x 1,0 16 x 2,0 Cu 12 x 1,0* 
12 x 2,0 20 x 2,8 * Cu 15 x 1,0*
16 x 2,0 
20 x 2,0 
20 x 2,8*

* Kan ikke beregnes i LK Beregningsprogram.

Temperatur og mengdejustering 
Forutsetningen for god drift av gulvvarmesyste-
met er værstyrt regulering av turvannstempera-
turen, samt en godt gjennomført og dokumentert 
justering av primær- og kretsmengden.

I utskrift fra LK Beregningsprogram, angis res-
pektive gulvvarmekrets ventiljusteringsverdi i 
antall åpningssykluser fra stengt posisjon. I be-
regningen angis også fordelerens totalmengde, 
trykkfall, temperaturfall m.m.

Antall åpningssykluser KV-verdi
0,5 0,27
1,0 0,38
1,5 0,50 
2,0 0,65 
2,5 0,75
3,0 0,80
3,5 0,85
4,0 0,95
4,5 (Helt åpen) 1,15

Konverteringstabell ventiljustering, LK Varmefordeler RF. 

Angitte verdier skal dokumenteres i selvtestpro-
tokollen, hvilket følger med ved drift og vedlike-
hold. I bygningsdokumentene som leveres fra LK 
inngår underlag for selvtesting.

Frem- og returledning skal være utstyrt med av-
stengningsventil ved varmefordeleren. Returled-

Varmefordeler
LK Varmefordeler RF er produsert i rustfritt stål 
og er tilgjengelig i utførelser fra 2 til 12 gulvvar-
mekurser. Varmefordeleren leveres ferdigmon-
tert på konsoll. Fordeleren har termometre på 
tilførsel og retur, manuelle avluftning samt påfyl-
lings-/avtappingsventiler. 

Den øvre fordelerstammen merket FLOW (til-
førsel) er utstyrt med en strømningsindikatorer 
og justeringsventiler for justering av gjennom-
strømningsmengden. Strømningsindikatorene er 
produsert av temperatur- og slagbestandig plast. 
Plasten er resistent mot frostbeskyttelsesmidler 
som f.eks. glykol og etanol med opptil 50 % inn-
blanding. 

Den nedre fordelerstammen merket RETURN 
(retur) har manuell betjening for avstengning av 
den respektive kursen. Handmanøverrattet er-
stattes normalt med elektriske stillmotorer som 
er regulerte fra Lk romtermostat.

For informasjon om fordelerplassering, se avsnitt 
Fordelerplassering

LK Varmefordeler RF med innebygget flytindikator, påmon-
tert kuleventil og innjusteringsventil av type LK Optiflow 
EVO II.
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Dersom LK Fordelershunt VS er montert, er det 
ikke behov for noen by-pass da LK Fordelers-
hunt VS er utstyrt med en automatisk hastighets-
regulert pumpe. Pumpen regulerer hastigheten/
strømningen etter gulvvarmens behov, se mer i 
monteringsanvisningen for LK Fordelershunt VS. 

 
LK By-Pass RF montert på LK Varmefordeler RF.

LK By-pass Delta P RF montert på LK Varmefordeler RF.
LK Lufter RF
For å forenkle lufting ved oppstart av byggingen, 
kan den manuelle lufteren byttes med en auto-
matisk.

ningen skal ved to eller flere fordelere utstyres 
med justeringsventil, f.eks. LK OptiFlow EVO II, 
slik at respektive fordelers totalmengde skal kun-
ne justeres. Også i bygninger med en varmefor-
deler forenkles justeringen dersom det monteres 
justeringsventiler.

LK OptiFlow. EVO II

Tilbehør til LK Varmefordeler RF
LK By-pass RF
Det kan være nødvendig med en mindre sirku-
lasjonsmengde for å sikre sirkulasjonspumpens 
funksjon når alle kretser er utstyrt med elektro-
termiske aktuatorer. LK varmefordeler skal da 
utstyres med by-pass. Det finnes to typer, LK By-
pass RF og LK By-pass Delta P RF. Den førstnev-
nte gir en liten kontinuerlig ”lekkasjestrømning” 
via en fast strupning, Kvs 0,05, fra innløps- til 
returledning. Den andre er LK By-pass Delta P, 
som har en stillbar differansetrykkventil. Når ak-
tuatoren (en eller flere) stenger returventilene, vil 
differansetrykket øke. Differansetrykkventilen 
åpner så og trykkforskjellen over ventilene kom-
mer til å minske tilsvarende. Som alternativ løs-
ning til den over, kan en være uregulert, f.eks. til 
et badeværelse, for å sikre et ”lekkasjestrømning” 
uten at LK By-pass må monteres.

I de tilfellene hvor LK Koblingsboks NO eller  
LK Mottakerenhet ICS.2 er montert (se avsnitt 
Romregulering) med innkoblet pumpelogikk, er 
det ikke behov for bypasstrømning. 
Koblingsboksen/ mottakerenheten styrer da sir-
kulasjonspumpen, slik at den stoppes ved steng-
te ventiler.
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LK Fordelerskap GV - Prefab 
LK Fordelerskap GV - Prefab er en ferdigmon-
tert enhet med LK Varmefordeler RF montert i et  
LK Fordelerskap GV. Fordelerskap GV – Prefab 
finnes for varmefordeler fra 2 til 12 sløyfer. For-
deleren har montert kuleventil, OptiFlow EVO 
II samt montert anslutningskuplinger i dim 16. 
Skapet oppfyller bransjereglerne Sikker Vann-
installasjon. Ramme og luke leveres som separat 
artikkel.

LK Fordelerskap GV Prefab med montert LK Varmeforde-
ler RF.

LK Shuntskap VS2
LK Shuntskap VS2 er egnet for montasje av  
LK Fordelershunt VS2 og LK Varmefordeler RF. 
Skapet finnes i to ulike størrelser for montasje i 
vegg. Med tilbehøret LK Sokkel GV kan skapet 
monteres utenpå vegg. 

Skapet er utstyrt med vanntett bunn der even-
tuellt lekkasjevann kan dreneres til valgfri plass. 
Luken leveres med sporskrutrekkerlås som stan-
dard og som ekstrautstyr finnes nøkkellås. Ska-
pets bakside er utstyrt med innfesting egnet for 
varmefordelerens brakket samt LK Fordelershunt 
VS2. På bakside finnes også anvist sted for mon-
tasje av utstyr for romregulering. Skapet oppfyl-
ler kravene i henhold til bransjepraksis.

LK Lufter RF.

Skjult montering av LK Varme- 
fordeler RF 
LK Varmefordeler plasseres fordelaktig i LK For-
delerskap GV eller LK Shuntskap VS2. LK Shunt-
skap VS2 brukes hvis LK Fordelershunt VS skal 
monteres direkte til LK Varmefordeler RF. Ska-
pene har vanntette rørgjennomføringer og drene-
ring for å oppfylle bransjepraksis. Skapene kan 
monteres innfelt i vegg eller utenpå vegg. Ved 
montering utenpå vegg skal skapene komplette-
res med LK Sokkel for å skjule rør under skapene. 

LK Fordelerskap GV  og LK Ramme/luke  GV.

LK Fordelerskap GV
LK Fordelerskap GV er beregnet for montering 
av LK Varmefordeler RF. Skapet finnes i tre ulike 
størrelser for veggmontering. Ved hjelp av tilbe-
høret LK Sokkel kan skapet også monteres utven-
dig på vegg.

Skapet er laget i henhold til bransjepraksis med 
en vanntett bunn der eventuelt lekkasjevann kan 
dreneres til valgfritt sted. Ramme og luke leveres 
som en egen artikkel. Luken er utstyrt med skru-
jernslås og som tilbehør finnes nøkkellås. Skapets 
bakstykke er utstyrt med feste egnet for varme-
fordelerens konsoll og anvist plass for montering 
av utstyr for romregulering.
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Romregulering 
LK Gulvvarme kan utstyres med individuell 
romregulering og fungerer da som følger.

LK Romtermostat regulerer temperaturen i res-
pektive sone (f.eks. et rom) og styrer en eller flere 
aktuatorer på fordeleren som åpner og stenger 
vannmengden i gulvvarmekretsene. Flere ak-
tuatorer og dermed kretser, kan styres av én og 
samme romtermostat. Romtermostatenes opp-
gave er å begrense overskuddsvarme f.eks. per-
sonlast, belysning, sollys m.m. Romtermostater 
og stillmotorer kobles inn via LK Koblingsboks 
eller LK Mottakerenhet avhengig av hvilken type 
romregulering som er valgt. LK Romregulering 
finnes ledningsbasert og trådløs utførelse som 
angitt nedenfor. 

Romtermostatene plasseres på innervegg ca. 1,5 
m over gulv. Unngå plassering som kan påvirke 
funksjonen, f.eks. sollys, ventilasjon m.m.

LK Romregulering Basis, ledningsbasert 
kommunikasjon
LK Romregulering BAS regulerer temperaturen i 
respektive sone (f.eks. et rom) via overføring av 
ledningsbaseret signal fra romtermostaten til LK 
Koblingsboks. LK Koblingsboks plassert sammen 
med varmefordeleren. Stillmotoren påvirkes via 
koblingsboksen for respektive reguleringssone. 
Maksimalt 5 stk. stillmotorer kan kobles sammen 
med felles sone-/romtermostat. LK Koblingsboks 
har innebygd pumpe- og ventilmosjoneringslo-
gikk. Hvis man ønsker, kan sirkulasjonspumpen i 
bygningen også styres over det potensialfri reléet 
i koblingsboksen. Sirkulasjonspumpen vil stanse 
når alle aktuatorer i bygningen er stengt. 

LK Romregulering Basis tilbyr to moderne de-
signmodeller av romtermostater.

Romtermostat modell S1, som har et tradisjonelt 
design, men likevel et moderne utseende med 
høyglanset hvit polert overflate. Romtermosta-
ten er ekstremt tynn og smelter lett inn i rommets 
miljø. Finnes i modellene S1, S1 EXT og S1 Dti. 
Termostatmodell S1 EXT, henholdsvis S1 Dti, har 
muligheten til innkobling av LK Ekstern føler S1 
for regulering av gulvtemperaturen. 

LK Shuntskap VS2 - Prefab
LK Shuntskap VS2 - Prefab er en ferdigmontert 
enhet bestående av LK Varmefordeler RF samt 
Fordelershunt VS2, disse er montert i et LK 
Shuntskap VS2. LK Shuntskap VS2 - Prefab finnes 
for varmefordeler fra 2 til 12 sløyfer. Fordeleren 
har monterte fordelerkuplinger i dim. 16. Skapet 
oppfyller kravene i henhold til bransjepraksis.
Ramme og luke leveres som separat artikkel. 

LK Shuntskap VS2 - Prefab

LK Fordelerskap
LK Fordelerskap er tilgjengelig i tre forskjellige 
størrelser og i to utførelser, for innebygging hen-
holdsvis utvendig montasje.

Skapene leveres med sporskrutrekkerlås og som 
ekstrautstyr finnes nøkkellås. I skapt finnes mon-
teringsskinner som er justerbare i høyden og 
bredden. 

LK Fordelerskap for innebygging henholdsvis utvendig 
montering.
 
For å unngå skader på skapet i forbindelse med 
bygningen, kan skapet monteres i etterkant uten 
at fordeleren må demonteres.
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LK Romtermostat Bas S2 

LK Romregulering ICS.2.2

Systemet LK Romregulering ICS.2 finnes i en 
trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom 
romtermostat og mottakerenheten skjer trådløst. 
Systemet finnes også i en ledningsbasert utførelse 
der kommunikasjonen mellom romtermostat og 
mottakerenheten skjer via kabel. Det er også mu-
lig å kombinere både trådløs og ledningsbasert 
kommunikasjon i samme mottakerenhet.

LK Romregulering ICS.2 regulerer temperaturen 
i respektive sone (f eks. et rom) med lednings-
tilknyttet signaloverføring til mottakerenheten. 
Mottakerenheten plasseres sammen med varme-
kretsfordeleren.  Fra mottakerenheten påvirkes 
stillmotoren for respektive rom/sone. Romter-
mostaten er laget med belyst bakgrunn på dis-
playen og finnes i fargene høyblank hvit, høy-
blank sort og sølvgrå.

Romtermostaten finnes også med skjult tempe-
raturinnstilling (Dti) for offentlige miljø, f.eks. 
skoler, butikker etc. Romtermostater og stillmo-
torer kobles til LK Koblingsboks.

LK Romtermostat Bas S1

Romtermostat S2 har en ny, moderne design med 
høyglanset, glassaktig overflate og med touch-
innstilling av temperaturen. Temperaturinnstil-
lingen vises gjennom glassets underliggende 
diodetall. Romtermostat S2 finnes i to modeller 
S2 og S2 EXT, hvor S2 EXT har mulighet for inn-
kobling av LK Ekstern føler ICS.2/S2 for regule-
ring av f.eks. gulvtemperatur. For offentlige miljø 
kan romtermostatens temperaturinnstilling låses 
med en kombinasjon av trykk. Romtermostater 
og stillmotorer kobles til LK Koblingsboks. 
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Fjernstyring av LK Mottakerenhet 8 ICS.2
Det finnes ulike løsninger for fjernstyring av 
LK Romregulering ICS.2. Følgende beskriver de 
ulike alternativer tilgjengelige for å fjernstyre  
LK Romregulering ICS.2.

Enkel fjernstyring
Enkel fjernstyring av LK Mottakerenhet 8 ICS.2 
gjøres via en stenging av dennes to-polet setback-
kontakt. Stenging av setback-kontakt kan i enk-
leste utforming gjøres via en bryter /relé eller via 
en GSM-modul som styres med en mobiltelefon. 
Ved stenging av setback-kontakt kommer rom-
reguleringen å senke romtemperaturen for alle 
romtermostater til en lavere temperatur, til den 
såkalte setback temperatur. Forhåndsinnstilt set-
back temperatur er 12 °C grader, men kan redige-
res i hver romtermostat.

Fjernstyring med LK Webserver
For en mer utvidet styring, kan LK Webserver  
kobles til. Tilkoblingen gjøres til kontakten mer-
ket BUS i LK Mottakerenhet 8 ICS.2

  
Med LK Webserver kan man enkelt styre sin gulv-
varmeanlegg via mobil, nettbrett eller datamaskin. 
Webserverens brukergrensesnitt er lett å håndtere 
og gir en god oversikt over gulvvarmesystemet. 
Eventuelle alarmer vil bli vist via alarm ikoner 
som i klartekst finnes i informasjon om alarmen. 
LK Webserver kan også brukes som en trådløs 
kommunikasjonsbrygge. Denne funksjonen bru-
kes når eiendommens Internett-tilkobling ikke 
er tilgjengelig ved gulvvarmeinstallasjons mot-
takerenhet. Da kan en trådløs kommunikasjon 
opprettes mellom to webservere. Den første web-
serveren plasseres på gulvvarmeinstallasjons 
mottakerenhet. og den andre ved eiendommens 
Internetttilkobling. Webserveren plassert ved 
mottakerenheten kommer nå fungere som en 
trådløs kommunikasjonsbrygge til webserveren 
med internettilgang.

LK ICS.2 inneholder en mengde ulike intelli-
gente funksjoner som, adaptivt ukeprogram, 
feriefunksjon, mulighet at tilkoble ekstern føler, 
ekstern senking fra f. eks. GSM-switch, logg-
ning/analysefunksjon, ventil- og pumpelogik 
mm. Romtermostatene plasseres på innervegg ca. 
1,5 m over gulv. Unngå plassering som kan påvir-
ke funksjonen, f.eks. sollys, ventilasjon m.m.

Ved hjelp av tilbehøret LK Webserver kan man 
styre sine gulvvarmeanlegg via internett fra mo-
bil, nettbrett eller datamaskin. LK ICS.2 kan kom-
munisere via Modbus protokoll RS485 / RTU for 
tilkobling til den samlede bygningsautomasjon.

Allment
Felles for romreguleringssystemet er at romter-
mostatene virker med såkalt selvmodulerings-
teknikk. Selvmoduleringsteknikk innebærer at 
strømmen i gulvvarmekursene kontinuerlig opti-
meres ut fra rommets behov, dermed oppnår man 
bedre komfort samt et mer energieffektivt og mer 
miljøvennlig gulvvarmesystem enn ved systemer 
som arbeider med tradisjonell ON/OFF-teknikk 
(av/på-teknikk).

Koblingsboksen samt mottakerenhetene er ut-
styrt med lysdioder som viser hvilke kretser som 
er åpne henholdsvis stengte.
 
Et innebygd ventilmosjoneringsprogram i ko-
blingsboksen og mottakerenhetene minimerer 
risikoen for at gulvvarmefordelerens ventiler går 
fast under varmesystemets pause om sommeren.

rel. innkoblingstid / %

Normalverdi
Proporsjonalbånd

100 

Rom-
temp.

35 

0 

Pulskarakteristikk som funksjon av temperatur.
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LK Fordelerregulering

LK Fordelerregulering 2-veisutførelse  (Kvs 4,0).

I bygninger med store åpne flater og bare én kli-
masone av typen lager, kjøpesenter, kontorland-
skap etc., trenger ikke hver krets styres individu-
elt. Her kan det brukes LK Fordelerregulering, 
hvilket betyr at én og samme romtermostat styrer 
hele vannmengden til én eller flere (maks. 5 st) 
fordelere, hver med 2 til 12 kretser. 

Én stillmotor montert på en seteventil ved forde-
leren styrer via romtermostatenmengden gjen-
nom fordeleren for å oppnå ønsket romtempe-
ratur. Dersom det installeres flere fordelere fra 
samme shuntgruppe, skal mengden justeres se-
parat til hver enkelt fordeler. 

LK Fordelerregulering montert mot LK Varmekretsfordeler 
RF.
 

Fastighetsautomation/Modbus

LK Romregulering ICS.2 kan integreres inn 
i en bygnings samlede bygningsautomasjon.  
LK ICS.2 kommuniserer via Modbus protokoll 
RS485 / RTU.

LK Romregulering ICS.2 kommuniserer med den 
samlede reguleringssystemens DUC. LK Systems 
tilbyr kommunikasjonsprotokoll når LK ICS.2 
skal kobles til det samlede reguleringssystem.

Romregulering i krevende miljøer 
LK Elektronisk Termostat TR 26 er beregnet for 
gulvvarmeinstallasjoner i spesielt krevende 
miljøer, så som vaskehaller og dyrestaller etc. 
Termostaten skal kompletteres med givere for 
regulering av gulv- eller romtemperatur. Dersom 
man ønsker en temperaturregulering med mid-
delverdi, kan flere givere kobles sammen etter et 
spesielt mønster, for mer informasjon, se monte-
ringsanvisning for TR 26. Termostaten skal mon-
teres i en kapsling med DIN-feste. Kapslingen 
plasseres normalt inntil gulvvarmefordeleren, 
men kan også plasseres i nærheten av regule-
ringsobjektet.

LK Elektronisk Termostat TR med tilhørende LK Kapsling, 
LK Romtemperaturgivere og kabelgivere.
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• Sirkulasjonspumpe med automatisk turtalls-
regulering, Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA.

• Maks. gulvvarmeareal ca. 60 m².*

* Maks. gulvvarme er basert på et effektbehov på 
50 W/m² og en primær turvannstemperatur på 
55 °C.

LK Minishunt M60n

2/1 TEMP
A

18

12

5

8

4

14
15

B

VF

V2

V1

2/1TEMP
A

18

12

5

8

4

14
15

B

VF

V2

V1

Strømningsskjema: LK Minishunt M60n

A.   Primærside med hovedpumpe.
B.   Sekundærside gulvvarmesystem.
18.  Omkobling fra 2- til 1-rørssystem (2/1).
4.   Styreventil med termostat og romføler.
15.  Avstengningsventil (V1) primær retur.
12.  Temperaturbegrenser (TEMP). Maksbegrensing
 av turvannstemperatur til gulvvarmen.
5.  Tilførselssventil (V2) for avstengning/innjuste-
 ring av tilførsel/vannmengde til gulvvarme.
8.  Sirkulasjonspumpe.
14.  VF-ventil.

Prinsippskjema

M

LK Fordelerregulering

LK VKF RF

LK OptiFlow

Prinsippskjema: innkobling LK Fordelerregulering 
(Innjusteringsventil følger ikke med i LK Fordelerregulering.)

Shuntgrupper
LK Shuntprogram består av prefabrikerte shunt-
grupper som størrelsesmessig dekker gulvvar-
meoverflater inntil ca 1000 m2. Shuntgruppene 
er i første rekke beregnet for gulvvarme, men 
kan også benyttes i andre typer systemløsninger, 
for eksempel radiator-, ventilasjon-, kjølesystem 
m.m. For mer teknisk informasjon, målskisser 
m.m., se shuntgruppens monteringsanvisning.

Shuntgruppe for mindre gulvvarmeoverflater 
LK Minishunt M60n

Shuntgruppen har variabel mengde på primærsiden, 
samt konstant mengde på sekundærsiden. Kompakt 
shuntgruppe for tilkobling av mindre gulvvarmeo-
verflater til eksisterende radiatorsystem.

• Vendbar, dvs. kan tilkobles i venstre- eller 
høyreutførelse. 

• Omkoblingsbar for 1- og 2-rørssystem. 
• Kan kompletteres med LK Minifordeler for 

2 - 4 kretser. 
• Leveres med 2 m kapillærtilkoblet termostat. 
•  Kan kompletteres med elektronisk romregu-

lering (kablet eller trådløs).
• Styreventil Kvs 1,05 og med montert termo-

stat Kv 0,9. 
•  Temperaturbegrenser 22–55 °C.
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A

BC

D

E

F

15 4

13

10

9 8

T

V1 V2

TEMP

VF

Strømningsskjema: LK Fordelershunt VS2.

15.  Styreventil (V1).
4.  Reguleringsventil/avstengning primær retur 
 (V2).
13.  Temperaturbegrenser (TEMP).
10.  Sirkulasjonspumpe.
9.  Innebygd tilbakeslagsventil.
8.  VF-Ventil (VF).

A.  Reguleringssentral (LK Regulator v.3) tilbehør.
B.  Turvannsføler (LK Regulator v.3) tilbehør.
C.  Utendørsføler (LK Regulator v.3) tilbehør.
D.  Romenhet (LK Regulator v.3) tilbehør.
E.  Sekundærside gulvvarmesystem.
F.  Primærside, system med hovedpumpe.

Shuntgrupper med 3-veisventil og 2-veis-
ventil i system med hovedpumpe
Shuntgruppene har konstant mengde på primær- 
henholdsvis sekundærsiden. Styreventilene kan 
kobles om fra 3-veis til 2-veisutførelse. 2-veis-
utførelsen gir variabel mengde på primærsiden 
og tillater innkobling mot fjernvarmesystem. 
Shuntgruppene leverers med manuellbetjening 
av styreventilene, som kan byttes ut med den 
automatiske ventilaktuatoren som inngår i regu-
latorutrustningen LK Regulator v.3 (se under). 
Hvis shuntgruppene skal styres via D.U.C. (da-
tastyrt undersentral), kan ventilaktuatoren forsy-
nes med 0-10 V styresignal. Utførelse og størrelse 
på shuntgruppen velges i henhold til informasjo-
nen under.

Fordelershunt med 2-veisventil i system 
med hovedpumpe 
LK Fordelershunt er primært beregnet for mon-
tering direkte på LK Varmefordeler RF. Forde-
lershunten er utstyrt med 2-veis styreventil som 
gir variabel vannmengde på primærsiden og 
konstant vannmengde på sekundærsiden. Med 
2-veis styreventil kan den også kobles til fjern-
varmesystem. 

Shuntgruppen leveres med manuell betjening 
til styreventilen. Betjeningen kan erstattes med 
automatisk ventilstillmotor som inngår i regula-
torutstyret LK Regulator v.3 (se nedenfor). Hvis 
shuntgruppen skal styres via ekstern regulerings-
utstyr (DUC), finnes ventilstillmotor med 0–10 V 
styresignal. 

LK Fordelershunt VS2 
Kompakt shuntgruppe i vinkel, som kan monte-
res direkte mot LK Varmefordeler RF.

• Vendbar, dvs. kan tilkobles i venstre- eller 
høyreutførelse. 

• Styreventil = seteventil Kvs 2,2. 
• Temperaturbegrenser 22-65 ºC. 
• Sirkulasjonspumpe med automatisk turtalls-

regulering, Grundfos UPM3 Auto L 15–70.
• Konsoll medfølger. 
• Maks. gulvvarmeoverflate ca. 200 m2*.

* Maks. gulvvarmeoverflater er basert på et ef-
fektbehov på 50 W/m² og en primær turvanns-
temperatur på 55 °C.

LK Fordelershunt VS2 montert med LK Varmefordeler RF.
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* Angitte maksimale gulvvarmeoverflater er ba-
sert på et effektbehov på 50 W/m2 og en primær 
turvannstemperatur på 55 ºC.

LK Shunt 2/3-4,0.

LK Shunt 2/3-6,3
Komplett shuntgruppe i rett utførelse.

• Vendbar, d.v.s. kan tilkobles i venstre- eller 
høyreutførelse. 

• Konsoll medfølger. 

• Justeringsventil TA STA-D tilk. 25 montert på 
primærsidens retur. 

• Skal kompletteres med LK Regulator eller 
annet regulatorutstyr. 

• Styreventil = seteventil Kvs 6,3. 

• Sirkulasjonspumpe Wilo Stratos Para 25/1-8, 
med automatisk hastighetsregulering. 

• Maks. gulvvarmeoverflate ca. 1000 m2.*

* Angitte maksimale gulvvarmeoverflater er ba-
sert på et effektbehov på 50 W/m2 og en primær 
turvannstemperatur på 55 ºC.

LK Shunt 2/3-2,5 
Komplett shuntgruppe i rett utførelse.

• Vendbar, d.v.s. kan tilkobles i venstre- eller 
høyreutførelse. 

• Konsoll medfølger. 
• Justeringsventil LK OptiFlow montert på 

primærsidens retur. 
• Styreventil = seteventil Kvs 2,5. 
• Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA, med automa-

tisk hastighetsstyring. 
• Maks. gulvvarmeoverflate ca. 300 m2.*

* Angitte maksimale gulvvarmeoverflater er ba-
sert på et effektbehov på 50 W/m2 og en primær 
turvannstemperatur på 55 ºC.

LK Shunt 2/3-2,5.

LK Shunt 2/3-4,0
Komplett shuntgruppe i rett utførelse.

• Vendbar, d.v.s. kan tilkobles i venstre- eller 
høyreutførelse. 

• Konsoll medfølger. 
• Justeringsventil TA STA-D tilk. 20 montert på 

primærsidens retur. 
• Styreventil = seteventil Kvs 4,0.
• Sirkulasjonspumpe Wilo Stratos Para 25/1-8, 

med automatisk hastighetsregulering. 
• Skal kompletteres med LK Regulator eller 

annet regulatorutstyr. 
• Maks. gulvvarmeoverflate ca. 700 2.*
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LK Shunt UHP-6,3 er en kompakt shuntgruppe 
i vinkel, som kan monteres direkte mot LK Var-
mefordeler.

• Vendbar, d.v.s. kan tilkobles i venstre- eller 
høyreutførelse

• Konsoll medfølger. 
• Maksbegrensningstermostat. 
• Styreventil = seteventil Kvs 6,3. 
• Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA, med automa-

tisk hastighetsstyring. 
• Maks. gulvvarmeoverflate ca. 240 m2.*

* Angitt maksimal gulvvarmeoverflate er basert 
på et effektbehov på 50 W/m2 og en primær tur-
vannstemperatur på 55 ºC.

LK Shunt UHP-6,3.
RC 

GT
Ute GT

Tur

Styring for  
fjernstyring

Sekundærside 
gulvvarme-
system

P 

SV 

SV 

AV AV 

Primærside 
system uden 
hovedpumpe

Strømningsskjema: LK Shunt UHP.

LK Shunt 2/3-6,3.

Sekundærside
gulvvarme-
system

Primærside
system med 
hovedpumpe

RC

AVSVRV

GT
Ute

By-pass
AVAV PAV

GT
Tur

Styring for
Fjernstyring
(Tillegg)

Strømningsskjema: LK Shunt med LK Regulator.

Shuntgruppe for system uten hovedpumpe
LK Shunt UHP-6,3
Shuntgruppen har variabel mengde på primær- 
henholdsvis sekundærsiden og er hovedsakelig 
beregnet for system uten hovedpumpe, men kan 
også installeres i systemer med hovedpumpe. Et-
tersom shuntgruppen alltid leverer avkjølt vann 
på primærsidens retur, kan den installeres i fjern-
varmesystem. Shuntgruppene leveres med ma-
nuellbetjening av styreventilen, som kan byttes 
ut med den automatiske ventilaktuatoren som 
inngår i regulatorutrustningen LK Regulator 
(se under). Hvis shuntgruppene skal styres via 
D.U.C., kan ventilaktuatoren forsynes med 0-10 
V styresignal.
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LK Regulator v.3
LK Regulator v.3 er en komplett enhet for vær-
styrt varmeregulering og tilpasset til LKs 
shuntgrupper, bortsett fra LK Minishunt M60.  
LK Regulator v.3 består av reguleringssentral, 
ventilaktuator samt framlednings- og utendørs-
giver. Reguleringssentralen er utstyrt med ECO-
funksjon, dvs. automatisk utkobling av varmean-
legget i sommerperioden. LK Regulator v.3 kan 
styres via f.eks. mobiltelefon eller annet ekstern 
reguleringsutstyr for senket temperatur. For mer 
informasjon, ta kontakt med LK Teknisk Support.

LK Regulator v.3.

Eksempel på installasjon av LK Regulator v.3 montert på 
LK Fordelershunt VS2.

LK Romenhet v.3
Som tilvalg kan LK Regulator v.3 kompletteres 
med en romenhet for romtemperaturpåvirkning 
på reguleringssentralens varmekurve. Funksjo-
nen kan nesten sammenlignes med en romtermo-
stat.

LK Romenhet v.3

Dimensjoneringseksempel - shuntgrupper 
for system med hovedpumpe 
Et gulvvarmeanlegg med et beregnet varmebe-
hov på 25 kW, skal integreres i et varmesystem 
som er dimensjonert for 55/45 ºC.

Fra LKs Beregningsprogram har vi hentet følgen-
de verdier for et gulvvarmesystem (sekundærsi-
den):

Turvannstemperatur 40 ºC 
Returtemperatur 33 ºC 
Vannmengde (Q) 3.079 l/h 
Trykkfall sek 24 kPa 

1. Først beregnes primærmengden ved hjelp av 
formelen under:

Innløpstemperatur på primærsiden 
ved D.V.U.T. 

55 ºC 

Returtemperatur på primærsiden 33 ºC 

Returtemperatur på primærsiden er den samme 
som returtemperaturen fra gulvvarmesystemet 
da styreventilen er helt åpen ved D.V.U.T. Dette 
betyr at det ikke skjer noen utblanding mellom 
primær- og sekundærretur.

NO.33.B.1.1912

26 (34)



Q (l/h) = 

Q = 

P (varmebehov i W)
∆t (primær tur ºC - primær retur ºC) x 1,16

25000
(55 ºC -33 ºC) x 1,16 = 979

Q primær = 979 l/t (justeres med hjelp av regule-
ringsventilen på shuntgruppens primærside).

2. Velg egnet styreventil fra ventildiagrammet 
under.

3. LK Shunt 2/3-4,0 med kvs 4,0 passer best med 
hensyn til styreventil. (Gir ca. 6,0 kPa i trykkfall 
over styreventilen).

4. Kontroller til slutt, med hjelp av pumpedia-
grammet, at shuntgruppens pumpekapasitet for 
sekundærsiden er tilstrekkelig. Sørg også for at 
hvert reguleringsobjekt er utstyrt med regule-
ringsventil på returledningen for justering av se-
kundæmengden.

LK Minishunt M60
LK Minishunt M60 dimensjoneres som over. Mi-
nishunten er også utstyrt med strupeventil på 
sekundærsidens retur. For innstillingsverdier, se 
under.

NO.33.B.1.1912
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Ventildiagram

Ventildiagram for LK Shuntgrupper.

Pumpekurver

LK Minishunt M60n.
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LK Fordelershunt VS2.
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LK Shunt 2/3-2,5 samt LK Shunt UHP-6,3.
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LK Shunt 2/3-4,0 og LK Shunt 6,3.

Justeringsdiagram

Justering av primærmengde LK Fordelershunt VS2.
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Justering av sekundærmengde LK Minishunt M60n. Lines utfordreren viser antall åpne svinger.

Tilkoblingseksempler
1. Gulvvarme tilkoblet til varmekilde med utekompensert turvannstemperatur

GT
Ute

Varmekilde

RC

GulvvarmeGT Tur .PSV

AV

RV

EXP
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2. Gulvvarme i kombinasjon med radiatorer. 

GT
Ute

Varmekilde

RC

SV
P

GT 
Tur

EXP

LK Regulator GT
Ute

LK Shunt

RVSVRV

BVAV

AV AV AV
P GT Tur

Gulvvarme

RV

AV SV Radiator

LK Shunt komplettert med LK Regulator.

3. Gulvvarme innkoblet på fjernvarmesystem og i kombinasjon med radiatorer. 

GT
Ute

RC

VVX
P

SV

GT
Tur

EXP

GT
Ute

LK Regulator

LK Shunt

SV

RV RV
AV2 BV

AV AV AV
P

GT
Tur Gulvvarme

RV

AV SV Radiator

LK Shunt komplettert med LK Regulator. LK Shunt stilles inn i 2-veisutførelsen gjennom å stenge AV2.
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4. Gulvvarme tilkoblet til varmekilde med akkumulatortank. 

Varmekilde ACKP

EXP

AV

AV SV

SV P

LK Shunt UHP

RV

AV Gulvvarme
GT
Tur

LK Regulator

RC GT
Ute

LK Shunt UHP for system uten hovedpumpe komplettert med LK Regulator.
 
5. Nærvarmeanlegg (f.eks. varmtvannsbeholder som forsyner flere abonnenter).
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6. Varmesystem med datastyrt undersentral (D.U.C.).
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