Golvvärme

Vattenburet

Komfort och funktion
Att golvvärme är den mest bekväma formen
av uppvärmning, är de flesta överens om.
Hela golvet fungerar som värmeavgivande
yta. Värmen sprids underifrån till rummen
och gör inomhusklimatet jämt och behagligt.
Temperaturen på omgivande ytor i ett rum
har stor inverkan på vår uppfattning om
komforten. Golvvärme har i det avseendet
en positiv inverkan. Beträffande utseende
och ljudnivå är golvvärme helt överlägsen
andra system.
Andra system, som t.ex. radiatorer alstrar
en luftrörelse som gör att den uppvärmda
luften stiger och lägger sig under taket,
där den gör minst nytta. Temperaturen blir
alltså lägst vid golvet. För att få komfort
i vistelsezon måste den genomsnittliga
rumstemperaturen höjas i förhållande

till golvvärmesystem, där värmen främst
alstras genom värmestrålning. För golvvärmesystem är temperaturskillnaden i
höjdled i rummet är i princip 0˚ C. D.v.s.
lufttemperaturen är densamma 15 cm
över golv som 2 meter över golv.
De mycket små luftrörelserna vid golvvärme gör dessutom att damm inte lika lätt
kommer i rörelse och förorsakar oönskade
dammsamlingar.
Legalett erbjuder ett mångsidigt sortiment
av produkter i kompletta golvvärmesystem,
som alla är optimerade för enkel, snabb och
säker installation samt att säkerställa att
slutanvändaren upplever högsta termiska
komfort vid minimal energianvändning.
Golvvärme är behagligt och bekvämt –
och Legalett är den optimala golvvärmen!

2

Kvalitet och enkelhet
När du väljer Legalett golvvärme så kan du
känna dig säker på att vi tar fram den bästa
lösningen till dig, både när det gäller säkerhet, drift- och byggekonomi.
Legalett har över 30 års erfarenhet inom
konstruktion och produktion av golvvärmesystem. Detta har till stor del skett genom
att golvvärmesystem har levererats som
integrerade system i kompletta byggsatser
för grund- och bjälklag. Arbetssättet har
gett oss unika kunskaper om hur golv-

värmesystem bäst skall utformas för att
fungera på optimalt sätt i samverkan med
konstruktionsdelen det befinner sig i. Vi vet
hur man bäst gör för att undvika t.ex. fuktproblem och oönskade värmeförluster.
Ett rätt utformat golvvärmesystem i en för
ändamålet anpassad byggnadskonstruktion
är energibesparande och fuktsäkrare än
alternativa värmelösningar.
I vår dimensionering av systemen tas alltid
full hänsyn till alla förutsättningar såsom
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byggnadens användningsområde, funktionskrav, värmebehov och typ av värmekälla.
Med Legalett som leverantör kan du välja
golvvärmesystem för alla typer av byggnationer. Från t ex villor och fritidshus,
offentlig byggnation, till kontor, butiker
och industrier med respektive kategoris
specifika förutsättningar.

Kompletta systemlösningar
Legalett levererar installationsfärdiga golvvärmesystem,
där alla nödvändiga delar ingår.

Det innebär förutom själva golvvärmesystemet, även alla de tjänster som är
kopplade till produkterna. Du kan som

Vår idé är att tillhandahålla allt det
som behövs - att leverera kompletta
lösningar.

kund med förtroende låta oss ta hand
om allt ifrån planering och kalkylering,
till framtagande av konstruktionshandlingar och ett fullständigt materialpaket.

Rådgivning
Kontakta oss om du är osäker på hur ditt värmesystem skall utformas, så tar vi tillsammans fram
bästa lösning för just ditt speciella fall. Legaletts
konstruktörer har stor erfarenheten av många
olika typer av systemlösningar.
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Materialberäkning och kalkylering
Allt du behöver göra är att förse oss med förutsättningar för
byggnationen samt en ritning på huset, så löser vi resten. Vi
tar då reda på vilka komponenter som behövs, hur de skall
utformas samt utför beräkning av materialåtgången.
Därefter tar vi också hand om själva kostnadskalkyleringen
som leder fram till offert på installationsfärdig materialsats
med alla förutsättningar angivna.
– Du slipper alltså både det i många fall tidsödande
arbetet med kalkyleringen, såväl som ansvaret för kalkylens
riktighet.

Projektering med 			
installationshandlingar
Legalett utför hela projekteringen av golvvärmesystemet. Med hjälp av ingående värmebehovsoch materialberäkningar åstadkoms optimala
konstruktioner. Allt görs helt utifrån förutsättningarna
för din planerade byggnation. Legaletts projektörer
är specialister på att konstruera värmesystem för alla
typer av byggnader.
När grund och bjälklag konstrueras tar vi hänsyn till hur
husets värmesystem inverkar på byggnaden. Det innebär
att vi genom noggranna analyser minimerar värmeförlusterna
för bästa möjliga driftsekonomi.

Prefabricerat materialpaket
Allt material sätts samman av oss så förarbetat som
möjligt, vilket innebär att montaget på byggarbetsplatsen
effektiviseras.
Delkomponenterna förädlas till färdiga delsystem och levereras
ihopsatta och förberedda i högsta möjliga grad för snabba och
enkla installationer. Fördelare och shuntar levereras exempelvis
färdigmonterade och injusterade.

Direktleverans till byggarbetsplats
Legalett tar hela ansvaret för logistik och transporter. Vi ser kort och
gott till att allt material finns på byggarbetsplatsen på utsatt tid. Allt
standardmaterial lagerhålls normalt för snabba leveranser.

5

Systemuppbyggnad
Legaletts vattenburna golvvärmesystem
kan kopplas till i stort sett vilken vattenburen värmekälla som helst, såsom exempelvis fjärrvärme, värmepump eller pellets,
gas eller oljepanna osv. Systemets goda
lågtemperatur egenskaper gör det särskilt
lämpligt att kombineras med olika typer av
värmepumpar.

Det finns ett antal olika alternativ för de
ingående komponenterna för att tillmötesgå
individuella krav och önskemål. För att göra
allt så enkelt som möjligt för dig som kund
bygger vi system där alla nödvändiga delar
ingår i ett sammansatt paket och levereras
direkt till arbetsplats. Tydliga installationshandlingar med all nödvändiga uppgifter
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ingår dessutom alltid i varje komplett golvvärmesystem.
En leverans från Legalett innebär ett system
med konstruktion, uppbyggnad samt sammansättning av rätt komponenter i varje unikt fall.
Härmed kan vi ta fullt funktionsansvar för
helheten.
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Systemkomponenter
Golvvärmefördelare SSM
Golvvärmefördelare SSM används för att reglera
vattenflödet i golvvärmesystem. Varje rör i golvvärmesystemet är anslutet till fördelaren, vilket
gör det möjligt att reglera vattenflödet eller värmeförsörjningen till varje enskilt rum i byggnaden.

Fördelaren består av en tilloppsfördelare och
en returfördelare. Tilloppsfördelaren är konstruerad på ett sätt som gör att du kan stänga
av varje krets individuellt, och kan även
utrustas med flödesindikator. Returfördelaren
är utrustad med integrerande fabriksinställda
ventiler som säkerställer optimal hydraulisk
balans i systemet.
Ventilerna regleras elektroniskt genom termomotorer.
Golvvärmefördelaren levereras i moduler med
upp till 12 utflöden. Dessutom finns förlängningsdelar för anslutning av flera fördelare.
Kulventiler finns tillgängliga för säker avstängning mellan fördelare och system.

Golvvärmefördelare SSM-F,
med flödesindikator
Golvvärmefördelare SSM,
utan flödesindikator

Shuntar
FHM-C1
• Varvtalsstyrd UPM3
15-70 pump
• Backventil
• Självverkande
regulator

Våra golvvärmeshuntar säkrar korrekt flöde
och tilloppstemperatur i golvvärmesystemet.

Den självverkande termostatiska regulatorn,
ger en konstant tilloppstemperatur.

Golvvärmeshunt FHM-C1 säkrar korrekt flöde
och tilloppstemperatur i golvvärmesystemet.

FHM-C1 är utrustad med en termometer på
tilloppet samt backventil, vilken säkrar rätt
flödesriktning. Systemet kan avluftas med en
manuell avluftningsventil i shuntens topp.

Flexibilitet och kompakt design möjliggör
montering av shunt direkt på golvvärmefördelaren.

Termomotor TWA
TWA är en liten motor som kan användas
tillsammans med elektriska on/off regleringar
för styrning av olika typer av ventiler och
fördelare till golvvärme.
TWA
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TWA har en indikator som visar om ventilen är
i öppet eller stängt läge.

Rör FH Pert
Högkvalitativt 5-lagers PE-RT golvvärmerör
med EVOH syrebarriär. Alla lager är permanent
sammanbundna under produktionsprocessen.
Sidokedjorna av okten är av den molekylära
strukturen i PE-RT ger det en liknande effekt
som den länkade PE. PE-RT materialet är ett
mycket flexibelt material som gör installationen enkel och bekväm.

Det uppbyggda 5-skiktet innebär att syrebarriären skyddas av ett yttre lager av PE-RT som
förhindrar repor vid installation och garanterar
en lång livslängd på din golvvärmeinstallation.
Den olänkade polyethlene med förhöjt temperaturmotstånd (PE-RT) används i enlighet
med ISO 22391.

Installation
Legalett erbjuder också ett brett utbud av
installationssystem för golvvärme:

• Aluminiumkasseter för enkel inbyggnad i
träbjälklag.
• Värmefördelningsplåtar för ytlig installation
eller inbyggnad i träbjälklag.
• Spårade golvspånskivor med värmefördelningsplåtar.
• Isolerande golvkassetter med integrerade
värmefördelningsplåtar för ytlig installation i
såväl trä som prefabricerade betongbjälklag.
• Kompletta grund- och bjälklagssystem för
ingjuten golvvärme.
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Danfoss Icon™
Trådförbunden eller trådlös värmestyrning
Danfoss Icon™ är ett nyutvecklat modulärt styrsystem för värmesystem
som erbjuder stor flexibilitet, både för installatör och användare.
Huvudstyrenhet
Fungerar med både trådförbundna, och trådlösa rumstermostater.
Tillgänglig med 10 eller 15 utgångar och är expanderbar med upp till tre
huvudstyrenheter i ett system.

Med automatisk balansering, aktivt pumprelä, pannrelä, drifttest, PWM för
precis reglering, adaptiv inlärning och andra avancerade styrfunktioner.

Expansionsmodul
Med tio fördefinierade
applikationer som kan
hantera global frånvaro, kylning, dagpunkt, automatisk
kylövergång och tilloppstemperaturreglering.

Appmodul

Radiomodul

För att etablera Wi-Fi
koppling till internetrouter, vilken möjliggör fjärråtkomst via
Danfoss Icon™ App.

För att etablera trådlös
koppling till trådlösa
rumstermostater.

Trådförbunden bus-kommunikation
antingen som stjärn- eller
kedjekonfiguration

Tillgänglig
med infraröd
golvsensor

Trådförbundna och trådlösa
rumstermostater kan användas
tillsammans i ett system.

Trådförbunden Rumstermostat
(in-wall eller on-wall)

Trådlös Rumstermostat 		
(on-wall)

• Ljudlös
• Temperaturbegränsning
• Golvgivare som tillval

• Ljudlös
• Temperaturbegränsning
• Tillgänglig med infraröd golvgivare
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