
 

 

Tulvari ETL LVI-keskus on tarkoitettu asennettavaksi asunnon 

lattiaan LVI-suunnitelman mukaiselle paikalle, kuten eteisen latti-

aan. Siinä on  kantava kansi ja sen korkeuden säätö. 

1. Asennuspaikka ja korkeus  

Tarkista kaukalon asennuspaikka LVI-suunnitelmasta. Kaukalon alle 

tulee asentaa 50mm vanhempaa lattiaeristettä, kuten Finnvoam, 

johon kaukalo liimataan tuotteen pohjassa olevilla butyylinauhoil-

la. Aseta kaukalon alle tuleva eriste vaakatasoon, niin että sen ylä-

pinta on 23cm lattiavalun yläpinnassa 1.kuvan mukaan. Poista kau-

kalon pohjassa olevista butyylinauhoista suojapaperi ja paina kau-

kalo LVI-suunnitelman mukaiselle paikalle.  

2. Jakotukkien ja vesimittareiden asennus  

(Tämä ei koske valmiiksi kasattuja keskuksia) 

Suunnittele ennen kannakkeiden asennusta jakotukkien ja vesi-

mittareiden paikat (2. kuvassa malliasennus). Pakkauksen mukana 

tulee käyttöveden 25-31mm ja lämmitysjakotukin 38-45mm kan-

nakkeet, jotka kiinnitetään kaukalon pohjaan poraruuveilla. Laita 

runkolevyn alle tuleva 30x80mm kumilaippa ennen kiinnitystä, 

kuvan 3. mukaan. 

3. Putkien tuominen kaukaloon 

Kylmät 1.vesijohdot ja asuntojen väliset 3.syöttöjohdot tuo-

daan kaukaloon ensimmäisen eristekerroksen yläpinnassa.  

Lämpimät 1.vesijohdot tuodaan toisessa eristekerroksessa ja 

3.lattialämmitysputket betonilaatassa.  

Numero ja selosteet                                                     

1.Käyttövesiputket jakotukille , 2.Lattiapiirinputket jakotukille , 

3. Asuntojen väliset syöttöjohdot 4. lattialämmitysjakotukin ter-

mostaatin johdot 25-28mm suojaputki 
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4B kuva  

4. Putkien läpiviennit: 

4.1 Käyttövesiputken läpivienti kaukaloon 25-28mm suoputkessa.  

(musta pieni tiiviste) 

A) Puhkaise tiiviste urasta puukolla painamalla, jonka jälkeen työnnä 

tiivisteen laippa sormella irti. Huom! Paina puukko kaukalon ulko-

puolelta tiivisteen uraan, näin tiiviste ei pääse repeytymään vaan 

sen laippa irtoaa uran kohdalta. Kuvat 4 A-B 

B) Työnnä suojaputki tiivisteen läpi 5.kuva 

4.2 15-20mm Lattiapiirinputken läpivienti kaukaloon  (harmaa pieni 

tiiviste) 

Puhkaise tiiviste urasta puukolla tai mattoveitsellä painamalla,  

6.kuva  ja työnnä putki läpi tiivisteestä 

4.3 25 - 68mm syöttöjohtojen suojaputken läpivienti kaukaloon 

(mustat isot tiivisteet).  

A) Katkaise tiiviste putkikoon mukaan mattoveitsellä 8.kuvan mu-

kaan.  

B) Laita reilusti liukastetta tiivisteeseen ja työnnä suojaputki kau-

kaloon. 
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