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Sekoitusryhmä FS 175
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Yleistä

Vesikiertoinen lattialämmitys on niin sanottu matalalämpöjärjestelmä, joka tarkoittaa 
että järjestelmän veden tulolämpötila on selvästi matalampi kuin vesikiertoisessa patteri-
lämmössä. Patterit tarvitsevat 55°C kun taas lattialämmitys tarvitsee alle 40°C-asteista 
vettä. Koska patteriverkostossa oleva vesi on liian kuumaa lattialämmitykselle, joudutaan 
asentamaan sekoitusryhmä jonka tarkoitus on laskea veden lämpötila lattialämmitys–
piirille. Sekoitusryhmä sekoittaa suuren osan lattialämmityksen viileästä paluuvedestä 
pattereista tulevaan kuumaan veteen. Oikean sekoitusryhmän valinta riippuu olemassa 
olevasta lämmitysjärjestelmästä, toivotusta lämpötilasta ja lattiapinnan koosta. 

Ensiöpiirin ja toisiopiirin välillä tehdään yleensä ero. Ensiöpiiri on nykyinen patteriverkosto 
jossa kiertää kuumempi vesi, ja toisiopiiri on lattialämmityspiiri jossa on matalampi 
veden lämpötila.

Sekoitusryhmän toimintamalli

Sekoitusryhmän toimintamalli 

Kuuman tuloveden määrä ja uudelleen kierrätettävän veden lämpötila määräävät lattia-
lämmityksen lämpötilan (lämpölattian menoveden lämpötila). Sekoitusryhmässä kier-
tävän veden määrä on riippuvainen paine-erosta ensiöpiirin tulon ja paluun välillä.
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Sekoitusryhmä FS 175

Sekoitusryhmä FS 175 on lattialämmityksen sekoitusryhmä 
jonka tarkoitus on pitää menoveden lämpötilan vakiona, ja on 
erityisesti sopiva kiinnittää suoraan lattialämmityksen jakajaan. 
Sekoitusryhmä toimii parhaiten lämmitysjärjestelmissä, jotka 
ovat ulkolämpötilakompensoituja, eli järjestelmän menoveden 
lämpötilaa ohjataan ulkolämpötilan perusteella. Sekoitusryhmää 
voidaan ainoastaan käyttää lämmitystiloissa joissa on kaksiput-
kijärjestelmä.

Yksiputkijärjestelmissä tarvitaan jon-
kinlainen ohitus, jotta sekoitusryhmä ei 
estä virtausta muissa lämpöpattereissa. 
Flooré-järjestelmän kanssa voidaan läm-
mittää tilat lattiapinta-alaltaan 40 -175 m² 
riippuen ensiöpiirin paineen ja käyttöveden 
saatavuuden mukaan.

Sekoitusryhmä FS 175 on varustettu 
pumpulla, termostaattiyksiköllä jossa 
on kapillaariputkianturi ja säädettävällä 
takaiskuventtiilillä joka mahdollistaa tehon 
lisäämisen järjestelmissä joissa on alhainen 
paine-ero ensiöpuolen menon ja paluuveden 
välillä. Yksikkö on varustettava lattialäm-
mityksen jakajilla ja liitännöillä lenkkien 
lukumäärän ja putkimittojen mukaan.

Menoputken veden lämpötilaa säädetään 
kapillaariputkianturin avulla joka vaikuttaa 
termostaattiyksikköön, joka tarvittaessa 
päästää lisää kuumaa vettä ensiöpiiristä. 
Haluttu menolämpötila asetetaan termo–
staatin nupilla, jolloin tietty manuaalinen 
säätö tulee tapahtua voimakkaiden säämuu-
tosten sattuessa. Yksilöllisen huoneohjauksen 
saamiseksi lenkit tulee varustaa automaatti-
silla, huonetermostaateilla ohjatuilla, toimilaitteilla.

KOMPONENTTIEN YLEISKUVA
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VAKIOVARUSTEET:

1. ENSIÖPUOLEN MENO, 3/4” SISÄKIERRE

2. ENSIÖPUOLEN PALUU, 3/4” SISÄKIERRE

3. TOISIOPUOLEN PALUU, 1” ULKOKIERRE

4. TOISIOPUOLEN MENO, 1” ULKOKIERRE

5. MANUAALINEN ILMAUSVENTTIILI

6. LÄMPÖMITTARI

7. KAPILLAARIPUTKIANTURIN UPOTUSPUTKI

8.  KIERTOVESIPUMPPU

9. SÄÄDETTÄVÄ TAKAISKUVENTTIILI

10. TERMOSTAATTI KAPILLAARIPUTKIANTURILLA

11. TERMOSTAATTIVENTTIILI

12. ENSIÖPUOLEN PALUUVENTTIILI
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Sekoitusryhmän asennus
Sekoitusryhmä FS 175 asennetaan alla olevien ohjeiden mukaan. Kaikissa sekoitusryh-
mässä olevissa liittimissä on litteät tiivisteet asennuksen helpottamiseksi.

Asenna pumppu niin, että virtausnuolet osoittavat samaan suuntaan.

1. Asenna termostaattiventtiili ja paluuventtiili.                                        

2. Asenna termostaatti ja kapillaariputkianturi.

3. Asenna lämpömittari.

4. Sekoitusryhmä voidaan asentaa itsenäisesti mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. 
Asennettaessa suoraan lattialämmityksen jakajiin niitä ei normaalisti tarvita.
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Asennus järjestelmään

Ennen asennusta on tärkeätä suunnitella ajankohta jolloin 
koeponnistus suoritetaan. 

Koeponnistus voidaan tehdä monella tapaa, alla on ehdotus jossa sekoitusryhmä, jakaja 
ja lattialämmitysputki koeponnistetaan samanaikaisesti. Tämä tulee tehdä aina ennen 
lattiapinnan asentamista ja putkiasentajan toimesta. Sekoitusryhmä on suunniteltu siten, 
että se voidaan asentaa suoraan lattialämmityksen jakajaan. Sekoitusryhmä voidaan 
asentaa sekä jakotukin oikealle että vasemmalle puolelle.

Kun sekoitusryhmä, jakotukki ja lattialämmitysputket on asennettu lämmitysjärjestel-
mään, on aika täyttää järjestelmä vedellä.

1. Sulje vesi sekoitusryhmään sulkemalla termostaattiventtiili ja paluuventtiili.

2. Sulje säädettävä takaiskuventtiili (katso kuva 
oikealla) ennen järjestelmän täyttämistä.

3. Tarkista, että pumppu on sammutettu (ei säh-
köä). Sulje kaikki lattialämmityksen jakajan paluuventtiilit ja avaa sitten ensimmäi-
sen silmukan venttiili kokonaan. 

4. Avaa täyttö- ja tyhjennysventtiilit. Täytä järjestelmä liittämällä letkut lattialämmityk-
sen jakajan molempiin päätykappaleisiin.Täyttö tulee tehdä ainoastaan virtaussuun-
taan. Tyhjennysventtiilin on oltava auki koko täytön ajan, muuten on olemassa vaara, 
että korkea paine vaurioittaa lämmitysjärjestelmää.

5.  Huuhtele järjestelmä vesijohtovedellä, aloita ensimmäisestä lenkistä, kunnes kaikki 
ilma ja lika on kokonaan poissa. Sitten avataan paluuventtiili seuraavaan lenkkiin. 
Sulje sitten ensimmäinen. On tärkeää, että vähintään yksi lenkki on aina auki. Toista 
toimenpide jäljellä oleville lenkeille. Jätä viimeinen lenkki auki.
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6. Sulje täyttö- ja tyhjennysventtiilit ja 
palauta päätykappale ja säädettävä 
takaiskuventtiili. Avaa kaikki lenkit ennen 
koeponnistusta.

7. Yhdistä sopivat koeponnistuslaitteet ja 
suorita koeponnistus. Pätevän putkimie-
hen tulee tehdä koeponnistuksen. Oku-
laarinen tarkastus suoritetaan koepon-
nistuksen aikana. Olisi eduksi mikäli 
koeponnistus kestäisi koko lattiapinnan 
asennuksen ajan.
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Sähköliitäntä

Kaikki sähköliitännät tulee tehdä pätevän sähköasentajan toimesta. Pumpun on suo-
siteltava kytkeä pumpun releeseen, jotta varmistetaan, että pumppu on toiminnassa 
vain lämmöntarpeen aikana. Floorén termostaattien ja toimilaitteiden kytkentärasioissa 
pumppureleet ovat vakiona. Tapauksissa, joissa kytkentä tapahtuu ilman pumppurelettä, 
sekoitusryhmän on asennettava niin, että että virtausta voi aina olla. Esimerkiksi käytt-
ämällä lenkkiä ilman toimilaitetta tai jakotukin ohitusliitännällä. Kytkentärasia, toimi–
laitteet ja termostaatit kytketään mukana toimitettujen ohjeiden mukaan. Kiertovesi-
pumppua koskevat turvallisuustiedot ja muut vinkit löytyvät erillisestä oheisesta ohjeesta.

Käytöönotto
Kierrätyspumpusssa on automaattinen ilmaus,  jota ajetaan niin että pumpun toiminta-
valitsin asetetaan suoraan ylöspäin. Pumppu käy 10 minuutin ajan vaihdellen korkeilla ja 
matalalilla kierroksilla ja johtaa kerääntyneen ilman suoraan pumpusta niin että jäljelle 
jäänyt ilma voidaan poistaa sekoitusryhmän käsinohjattavasta ilman poistosta.

Kun koko verkostoon on tehty ilmaus, tehdään seuraava toimenpide:
Kierrä pumpun toiminnan valitsijaa keskeltä oikealle normaaliin käyttöön (tasainen 
paine-ero).  2-4  on yleensä sopiva perusasento. Irrota toimilaitteet ja säädä sopivat 
virtaukset lenkkeihin. Sopiva menoveden lämpötila saadaan kääntämällä termostaattia 
25-55 °C (katso alla oleva taulukko).

SIJAINTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lämpötila (°C) 20 25 30 34 38 42 46 50 55
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SIJAINTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lämpötila (°C) 20 25 30 34 38 42 46 50 55

Menoveden lämpötilan rajoitus
Normaalisti lattialämmityksen menolämpötila ei saa koskaan ylittää 45-50°C. Jotta 
kuumaa vettä ei syötetä, toisiopuolen tulolämpötilaa voidaan rajoittaa säätämällä ter-
mostaattiventtiiliä, katso painehäviökaaviota alla.

Vaihtoehto asetuksen laskemiselle on että ensiöpiirin arvo asennetaan siihen jota käyte-
tään ulkoilman ollessa kylmimillään (tavallisesti noin 55°C), kurista sitten termostaatti-
venttiiliä vaihe kerrallaan, jotta saavutetaan sopiva korkein menoveden lämpötila.
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Säädettävä takaiskuventtiili 
Sekoitusryhmässä on säädettävä takaiskuventtiili joka mahdollistaa lähtötehon lisäämi-
sen järjestelmissä, joissa ensiöpiirin meno- ja paluupuolen paine-ero on pieni. Takais-
kuventtiili on aina täysin auki kun se toimitetaan tehtaalta. Kuten edellä kuvataan (katso 
asennus), se on suljettava ennen järjestelmän täyttämistä tai huuhtelua ja avattava ennen 
käyttöönottoa. Vähentämällä takaiskuventtiilin avausasentoa, kiertovesipumppu voi ”aut-
taa imemään” enemmän vettä ensiöpiiristä ja siten lisätä tehoa.
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TEKNINEN TIETO

SEKOITUSRYHMÄ FS 175

Tuotenumero..................................................................................................................................... 41305

EAN ...................................................................................................................................7350010413059

Ulkomitat (l x k x s) .................................................................................................... 250 x 190 x 100 mm

Paino ................................................................................................................................................ 3,2 kg

Paino (sis. pakkauksen)..................................................................................................................... 3,4 kg

Enimmäismäärä liitoksia/putkia ........................................................................................................ 12 kpl

Ympäristön lämpötila ...................................................................................................................... 0-60°C

Säätöalue ...................................................................................................................................... 20-55°C

Termostaattiventtiili ............................................................................................................ Kvs = 4,0 m3/h

Paluuventtiili ....................................................................................................................... Kvs = 2,7 m3/h

SEKOITUSPUMPPU: WILO YONOS PARA RS15/6 RKA

Jännitys ........................................................................................................................................ 230 VAC

Kierrokset ................................................................................................................................................Katso pumpun tiedot

Ottoteho .......................................................................................................................................... 3-45 W

Nimellisvirta...........................................................................................................................(Imax 0,44 A)

Energiatehokkuusindeksi ......................................................................................................... (EEI) ≥ 0,20



VALMISTAJA/PÄÄKONTTORI

Flooré AB
Vildhussens väg 11

840 13 TORPSHAMMAR, SWEDEN
info@floore.se

Puh. +46 10-221 64 00

www.floore.fi

JÄLLEENMYYJÄ SUOMESSA

Aurelia Lattialämmitys
Vesijärvenkatu 11 C 217

15140 LAHTI
asiakaspalvelu@aurelialattialammitys.fi

Puh. 0400 821 085




