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Palvelulupauksemme sinulle
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PAREMPAA ENERGIATEHOKKUUTTA

OnePipe -lattialämmityksen käyttöikä on yli 50 vuotta. 
Järjestelmässä ei ole rajoittavia elementtejä, kuten 
lämmityspattereita seinustoilla. Ainoat näkyvät osat 
ovat huonetermostaatit, jotka asennetaan rakennuk-
sen seiniin. 

KESTÄVÄ JA KÄYTÄNNÖLLINEN
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OnePipe soveltuu kaikkiin rakenteisiin

tehdään valetun betonilattian alapohjaan tai ontelolaatan 
päälle, jolloin lattialämmitysputki kiinnitetään teräsbetonilaatan 
raudoitusverkkoon, joko koneellisesti tai käsin. Putket peittä-
vän valun minimivahvuus on 30mm.

Steel rakenne

on valurakenne puurakenteiseen ala- tai välipohjaan, jossa 
putkisto kiinnitetään naulakiinnikkeillä levyalustaan, jonka 
päälle valetaan plaano-, kuitubetoni- tai kipsivalu. Putket peit-
tävän valun minimivahvuus on 30mm.

Nail rakenne

on kevyt rakenne puuvälipohjaan, jossa putkisto asennetaan 
alumiinisen lämmönluovutuslevyn uraan. Lämmönluovutus-
levy asennetaan joko harvalaudoitukseen (esim. 98 x 22) tai 
uritettuun lastulevyyn.

Alu rakenne

on uiva ratkaisu ontelolaatan päälle, jossa putki kiinnitetään 
plaano-, kipsi- tai betonivalun pohjalle asennettavaan akusti-
seen eristeeseen hakasilla. Putket peittävän valun minimivah-
vuus on 30mm.

Tacker rakenne

Markkinoiden parhaat  ominaisuudet 

Suunnittelussa käytetään OnePipe -lattialämmitykselle 
räätälöityä ohjelmistoa, jolloin suunnittelu ja tuotteet ovat 
yhtä. Kaikki järjestelmän komponentit ovat hyväksyttyjä 
koko Euroopassa ja ne valmistetaan ISO9001 sertifioi-
dussa tuotantolaitoksessa.
OnePipe -järjestelmällä on 
10-vuoden tuotetakuu.

OnePipe -lattialämmitys soveltuu melkein mihin kohteeseen tahansa. Rakennetta  
valittaessa on huomioitava lämmitystehoon liittyvät asiat sekä järjestelmän soveltu-
vuus muihin rakenneosiin. Asiantunteva suunnitelumme osaa neuvoa tarvittaessa 
valintoja tehtäessä.

OnePipe -lattialämmitysjärjestelmä soveltuu kaikkien rakennusten lämmitysjärjestelmäksi. 
Matalalämpöisten lämmitysjärjestelmien käyttöikä on yli 50 vuotta, joka ylittää merkittävästi 
muiden lämmitysjärjestelmien käyttöiän.
 
OnePipe -järjestelmä on kehitetty toimimaan moitteettomasti vuodesta toiseen. OnePipe 
-lattialämmitystä on asennettu jo satoja tuhansia putkimetrejä kerrostaloihin, palvelutaloihin, 
julkisiin rakennuksiin, halleihin ja omakotitaloihin. Mitoitus noudattaa tarkasti lämmitystehon 
tarpeita, ja suunnittelu toteutetaan aina laadusta tinkimättä.

LUOTETTAVA JA TURVALLINEN



Putkessa käytetty raaka-aine ja erityinen tuotantoprosessi takaavat huipputaipui-
suuden - putki ei lommahda helposti asentaessa. OnePipe -putkessa on teho-
kas happidiffuusiokerros ja se täyttää kaikki putkistolle asetetut vaatimukset ja 
määräykset. Tuotteiden kestävyys ja käyttöalueet ovat PN EN ISO 22391–2:2010 
standardin mukaiset. Saatavilla olevat 12, 14, 16 ja 20 mm koot takaavat, että 
jokaiseen rakenteeseen löytyy sopiva putki. 200m, 300m ja 600m kelapituudet 
taasen pienentävät hävikkiä asennuksessa.

OnePipe PE-RT putket

Jakotukki ei sisällä ylimääräisiä liitoksia ja se toimitetaan valmiiksi koottuna. Hyvät 
virtausominaisuudet ja säätötarkkuus sekä luotettavuus ovat täysmessinkisen 
jakotukin etuja. Jakotukki toimitetaan kannakkeisiin kiinnitettynä yhtenäisenä kap-
paleena, jolloin asennus on nopeaa ja sujuvaa.

OnePipe messinkiset jakotukit
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230V / 24V säätöjärjestel-
mä on varmatoiminen sää-
töelementti lattialämmityk-
selle. Termostaatin mukana 
toimitetaan peitekehys, joka 
peittää kojerasian aukon. 
Saatavilla on myös julkisiin 
tiloihin tarkoitettu versio, 
jossa ei ole säätöpyörää.

OnePipe -järjestelmässä käytetään ainoastaan hyväksyttyjä komponentteja, jotka on valmistettu 
Euroopassa ISO9001 sertifioidussa tuotantolaitoksessa. Järjestelmän testatut osat yhdessä laaduk-
kaan suunnittelun kanssa takaavat aina parhaan lopputuloksen.
OnePipe koostuu happidiffuusiosuojattusta PE-RT lattialämmitysputkesta, eri kohteisiin sopivista 
asennuskokonaisuuksista, jakotukista ja säätölaitteista.  Järjestelmä suunnitellaan aina erikseen, 
jolloin suunnitelma on tehty nimenomaan toimitetuille tarvikkeille ja tällöin toiminta on varmaa. 
Suunnitelmasta selviää termostaattien sijoittelu, putkitus, jakotukkien paikat sekä tarvittavat säätö- 
arvot ja laskelmat.  

OnePipe -lattialämmityksen komponentit

Laaja valikoima kiinnitystarvikkeita mahdollistaa monipuoliset asennusmahdolli-
suudet rakenteeseen kuin rakenteeseen.
 
Järjestelmän eri ratkaisuihin sisältyy myös laaja valikoima muita asennustuotteita, 
kuten lämmönluovutuslevyjä, akustisia välipohjaeristeitä, vesitiiviitä jakotukkikaap-
peja, liittimiä ja pumppuryhmiä. Kaikkiin tuotteisiin pääset tutustumaan verkko- 
kaupassamme  www.wbk.fi

OnePipe asennustarvikeet

OnePipe -termostaatit ovat helppokäyttöisiä ja luotettavan varmatoimisia. Niiden       
suunnittelussa on keskitytty siihen, että ne toimivat vuodesta toiseen moitteitta ja 
että niihin on saatavilla varaosia myös tulevaisuudessa. Termostaatit soveltuvat 
lisäksi varaosiksi useimpiin markkinoilla oleviin termostaattiohjauksiin. OnePipe 
-säätölaitteet on suunniteltu ajatellen Suomalaista rakentamista ja siksi ne sopivat 
täydellisesti maamme rakennuskantaan. 

OnePipe -säätöjärjestelmällä 
varmempaan ohjaukseen

Näytöllinen monitoimiter-
mostaatti soveltuu erilaisiin 
ohjaustarpeisiin. Esimerkik-
si pesutilojen lämmitystä 
voidaan ohjata ulkopuolelta 
lattia-anturin avulla tai 
vaihtoehtoisesti anturilla 
voidaan rajata minimi / 
maksimilämpötila lattiassa.

Langaton säätöjärjestelmä 
on saatavilla sekä analogisel-
la termostaatilla että digitaa-
lisena näytöllä varustettuna. 
Langaton säädin soveltuu 
etenkin saneerauskohteisiin, 
joissa johdotus on haastavaa.
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Laadukas suunnittelu on järjestelmän toiminnan tae. OnePipe suunnitellaan varmalla pohjoismaisella 

tavalla riviasenteisena, joka soveltuu erityisen hyvin pohjoisiin olosuhteisiin, missä lämpöhäviöt keskit

tyvät kylmään ulkoilmaan ja ulkoseinien läheisyyteen on saatava maksimaalinen teho.

 

Riviasennuksessa lämpimin vesi viedään rakennuksen ulkoseinän lähelle, missä lämmitystehon tarve 

on suurin. Riviasennuksessa vierekkäiset putket ovat lämpötiloiltaan mahdollisimman lähellä toisiaan, 

jolloin lattian lämpö tuntuu jalalle mukavan tasaiselta. 

Suunnittelussa noudatetaan aina periaatteita, joilla saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Koko

naisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki laitteistot toimivat yhdessä energiatehokkaasti. 

 

Lattialämmitys suunnitellaan niin, että putkikoko ja asennusväli vastaavat energiantarvetta ja meno ja 

paluuveden lämpötilaero on riittävän alhainen. Näin lattian pintalämpötila pysyy miellyttävän tasaisena. 

Tämä vaikuttaa myös energiatehokkuuteen, kun järjestelmään ei syötetä liian kuumaa vettä.

OnePipe -lattialämmityksen 
suunnittelu
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TEE TARJOUSPYYNTÖ 
OMALLE MYYJÄLLE 

Lähetä pohjakuvat, rakenteet, jakotukin 
sijainnit ja syötöt sekä muut mahdolliset 
tiedot myyjälle.

TARKASTA TARJOUS JA 
ALUSTAVA SUUNNITELMA 

Tarkasta, että tarjottu kokonaisuus vastaa 
tarjouspyyntöäsi.

TILAA SUUNNITELMA 
JA TARVIKKEET 

Ilmoita mahdolliset muutokset sekä toivottu 
aikataulu toimitukselle. Vastaanota tarvikkeet 
ja suunnitelmat. Asenna järjestelmä. 

Tarjouksesta tilaukseen
Tarjouspyynnön tekeminen on helppoa. Toimitat vain lähtötiedot omalle myyjällesi ja saat häneltä 
tarjouksen sekä alustavan suunnitelman järjestelmän osista sekä suunnittelusta. Alustavasta suun-
nitelmasta selviää jakotukkien sijoittelu, piirijako sekä termostaattien paikat. Kun olet tarkastanut 
alustavan suunnitelman ja siirryt tilaamaan, tarvitsee sinun vain toimittaa myyjällesi tarjousnumero 
suunnitelman otsikkotaulusta ja kertoa milloin haluaisit tarvikkeet työmaalle ja suunnitelman säh-
köisessä muodossa. Asiantunteva suunnitteluosastomme tekee sinulle laadukkaan lattialämmitys- 
suunnitelman antamiesi tietojen perusteella.  



Koska lattialämmitysasennus tapahtuu pohjan rakentamisen ja pintalattian teon välisessä 
pienessä aikaikkunassa, tiedämme että oikea-aikaiset toimitukset ovat projektin onnis-
tumiselle elintärkeitä. Meidän toimitusvarmuutemme on huippuluokkaa ja asiantunteva 
varastomme pystyy toimittamaan tarvikkeet nopeasti ja tarkasti sovittuna ajankohtana 
työmaallesi. 
Kaikissa projekteissa sinun palveluksessasi on koko SuperService tarjontamme: Asian- 
tuntevat myyjät, 24/7 Wa’Center myymälät, Wa’Contit ja Wa’Boxit. 24/7 myymälämme 
sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Ylöjärvelle sekä Lempäälässä on noutomyy-
mälä ja keskusvarastomme löytyy Espoon Koskelosta. 
Voit soittaa myymälöihimme tai tulla käymään. 

Nettisivuiltamme saat myös paljon lisätietoa viiden tähden SuperService palveluistamme.  

24/7 SuperService -palvelu on 
aina lähellä sinua

SUOMALAINEN LVI-TUKKUKAUPAN EDELLÄKÄVIJÄ

WWW.LVI-WABEK.FI • SOITA 020 1555 250

Keskusvarasto 
Espoo, 
Koskelontie 22, 
puh. 020 1555 250

24/7-noutomyymälä 
Helsinki, 
Liukumäentie 2, 
puh. 020 1555 252

Noutomyymälä 
Lempäälä, 
Ruokosmetsänkatu 13, 
puh. 020 1555 257

24/7-noutomyymälä 
Turku, 
Orikedonkatu 16, 
puh. 020 1555 164

Korkein luottoluokitus
©Bisnode 2017

24/7-noutomyymälä 
Oulu, 
Terminaalitie 9, 
puh. 020 1550 260

24/7-noutomyymälä 
Ylöjärvi, 
Elotie 2, 
puh. 020 1555 163


