>För alla vattenburna system
>Bygghöjd från 26,5mm
>För alla typer av golv
>Ingen elektrisk koppling

Roth golvvärmesystem 6 m2

Komplett golvvärmesystem 6 m2

Komplett golvvärmesystem 6m2

– läs igenom hela anvisningen innan du börjar, så att du får tydlig överblick av arbetsgången.

Golvvärmerören ska
gjutas in, därför är
det viktigt att följa
spackel och
golvleverantörens
anvisningar.
Roth golvvärmepaket 6 m2 får enbart anslutas till 2-rörs radiatorsystem med max. tillåten tilloppstemperatur på 55 °C. Golvet
måste vara självbärande. Om klinker ska monteras på träbjälklag som övergolv, får golvet inte svikta mer än vad som anges i
”PERs branschregler”. Se mer på bkr.se.

Allmänt om golvvärme
Golvvärme ersätter i de flesta fall radiatorerna som
värmekälla. Yttemperaturen på golvet bör inte
överstiga 26 C° enligt gällande byggregler, och det
innebär att man kan få ut ca 65 W/m2.
I gamla hus med sämre isolering i golv, kan det ibland
därför vara nödvändigt att låta radiatorn sitta kvar.

Roth golvvärmesystem 6 m2

Paketets innehåll
- 1 st. multibox RTL
- 45 meter X-PERT S5® rör, 10,5 x 1,3 mm
- 10 meter golvvärmelist 10,5 mm
- 2 st. anslutningskoppling 10,5 mm x 3/4“ EURO
- 2 st. övergång 10,5 mm x ½“ nippel
- 2 st. rörböjstöd
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– montering av Roth multibox
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Montera rördelarna enligt bilden.
Röret ska tryckas in till det tar stopp (9 mm)

D

Röret ska tryckas in till det tar stopp (29 mm)

4

5

Placera Roth multibox nära radiatorrören, för att få så kort rördragning som möjligt. Var noga med att ansluta till rätt
radiatorrör. Vid tveksamheter sök hjälp av fackman. PUNKT 3-6 SKER UNDER MONTERINGEN AV GOLVVÄRMESLINGAN.

1. Multiboxen(1) placeras 250-300 mm över färdigt golv. OM MULTIBOXEN SKA BYGGAS IN: Hålet ska vara minst
B=144 mm, D=60 mm. Monteringsvinklarna(2) sätts fast på boxen och placeras så att framkant av boxen ligger ca 20
mm innanför färdig vägg. Montera skruvarna (3) för att fixera monteringsvinklarna.
2. Anslutning A på ventilhuset ansluts till tilloppet på värmesystemet, och anslutning B ansluts till returen på
värmesystemet. Se principbild sid 7. För att ansluta golvvärmeröret till ventil används EURO kopplingarna 10,5 x 3/4 ”(4). Kopplingarna monteras som visas på detalj C, spänns fast med handkraft och sedan ½-3/4
varv med verktyg.
3. För anslutning av golvvärmeröret mot befintligt värmesystem används övergångskopplingarna 10,5 x 1/2” (5). Röret
sticks in kopplingen som visas på detalj D, och spänns fast med handkraft och sedan 1-11/4 varv med verktyg.
4. När väggen är klar monteras ramen (6) på multiboxen (1) och sätts fast med de 4 skruvarna (7).
5. Täcklocket (8) trycks fast i ramen (7).
Roth golvvärmesystem 6 m2

6. Montera RTL termostaten (9). Indikeringen på RTL termostaten ska var uppåt.
OBS! Om man vill få ut termostaten längre från ventilhuset, kan förlängaren (10) användas mellan
ventilhuset och termostaten. Se isåfall till att det är ordentligt fastsatt.

Driftsättning - bild ovan
Stäng termostaten (9)
Öppna luftningsventilen (11)
Stäng luftningsventilen (11) när det kommer rent vatten utan luft i. Öppna termostaten (9) till önskad returtemperatur.
Kontrollera trycket i värmesystemets expansionskärl. Fyll eventuellt på.
OBS! Innan rören täcks ska röranslutningar och rör kontrolleras så att det inte läcker.
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Komplett golvvärmesystem 6m2
- montering av golvvärmeslinga
> Rengör golvet från gammal golvbeläggning. Trägolvet eller betongplattan

ska vara rent från smuts och lösa partiklar. Eventuell primning görs nu. Följ
golv och spackeltillverkarens anvisningar.

> Golvvärmeslingan får inte läggas där infästning mot golv kan ske, ex. WC
> Lägg ut och fäst golvvärmelisten (spik eller skruv) med inbördes avstånd på

ca. 0,5 m. Avståndet till vägg vid vändningarna får inte vara mindre än 150
mm. Se skissen „utläggning“.

Golvvärmelist

> Montera anslutningskoppling på röret enligt detalj C, kopplingen spänns fast

med handkraft och sedan ½-3/4 varv med verktyg. Montera sedan mot
returanslutningen B på ventilhuset. Dra röret kortaste vägen till returen på
värmesystemet. Kapa av röret med tillräcklig kapmån så att inkopplingen
mot befintligt värmemesystem går att genomföra. Röret ska klippas av med
rörsax vinkelrätt, annars finns risk för att kopplingen läcker. Denna
inkoppling mot befintligt värmesystem bör ske av fackman.

150 mm

Max. 500 mm

> Ta resten av röret, montera anslutning av koppling (enl. detalj C) och anslut

mot tilloppsanslutningen (A) på Roth multibox RTL. Kopplingen spänns fast
med handkraft och sedan ½-3/4 varv med verktyg.

> Dra röret rakt ner från Roth multibox RTL ner mot golvet. I vinkeln mellan

golv och vägg monteras Roth rörböjstöd (för in rör och böj) för få en fixerad
och snävböj.

Min. 150 mm från vägg

Utläggning

> Trampa fast rören i golvlisten i en dubbelslinga. Se till så röret sitter fast

överallt. Centrumavståndet mellan rören ska vara 150 mm (se skiss
”utläggning”) . När hela röret är utlagt kapas röret med tillräcklig kapmån för
att anslutas mot tilloppsledningen i värmesystemet. Röret ska klippas av
med rörsax vinkelrätt, annars finns risk för att kopplingen läcker. Röret
sticks in i Roth övergångskoppling 29 mm i och spänns fast med handkraft
och sedan 1-11/4 varv med verktyg. (enligt detalj D) . Denna inkoppling mot
befintligt värmesystem bör ske av fackman.

Anslutning mot befintligt värmesystem
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Eftersom anslutning mot värmesystemet är ett ingrepp i det befintliga värmesystemet bör det ske av fackman.
Ett T-rör monteras i tillopp- respektive returledning, och ansluts till golvvärmerören med medlevererade Roth
övergångskoppling 10,5 x ½” utv. gänga.
För att golvärmeslingan ska fungera tillfredställande krävs ett differenstryck på max. 0,2 bar före Roth multibox
RTL. Om en radiator ersätts är detta normalt inget problem. Vid osäkerhet rådfråga fackman.

Roth golvvärmepaket 6 m2
- montering av golvvärmeslinga
För att få en jämn värmeavgivning i golvet ska golvvärmeröret övergjutas med min. 10 mm. Se bild ”sektioner 10,5 mm rör”.
Följ spackel och golvleverantörens anvisningar. Vid uppstart av golvvärmen är det viktigt att spackel och eventuell fix och
fog har torkat ordentligt. Även här ska spackel och golvvärmeleverantörens anvisningar om torktid följas.

Övergolv

Sektioner 10,5 mm rör

Ev. mellanlägg
Golvavjämningsmassa min. 10 mm över rören
Golvvärmerör 10,5 mm
Golvvärmelist, bygghöjd 15,5 mm
Isolering eller betong
Fuktspärr

Tekniska data Roth multibox RTL
1
2
0°C 20°C

Skala
Returtemperatur
Max. arbetstemperatur
Max. arbetstryck
Reglerområde
Max. diffferenstryck

3
30°C

4
40°C

5
50°C

+55°C
6 bar
+10°C - +50°C
0,2 bar

Observera att returtemperaturen ska ställas
ca. 5°C under önskad tilloppstemperatur.

Tekniska data Roth X-PERT S5® golvvärmerör
10,5mm
1,3mm
0,049liter/meter
6bar
70°C

Roth golvvärmesystem 6 m2

Ytterdiameter
Godstjocklek
Vatteninnehåll
Max drifttryck
Max drifttemperatur

ROTH SVERIGE AB
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se
roth-sverige.se
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