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Ligo-lämmityskaapelin asennusohje
Tuotetiedot: 
• Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m.
• Teho 20 W/m +10 °C, 230 V AC.
• Itserajoittuva lämpökaapeli ei välttämättä tarvitse termostaattia, koska 

itserajoittuvuus pitää lattian n. 25–27 °C:ssa riippuen asennusvälistä.

Käyttökohteet:
• Pienten tilojen lattialämmitykset (WC, tuulikaappi tms.)
• Huonosti eristetyissä rakenteissa käyttöteho voi olla pienempi, jolloin 

LIGO-elementti toimii ns. mukavuuslämmityksenä.
• Asennus vain palamattomia rakenteita vasten sähköturvallisuusmääräys-

ten mukaisesti.

SSTL:n nro Käyttöala m2 Tyyppi Teho (W/+10 °C ) Pituus (m)

81 752 53 1,0 LIGO 3,5–70 70 3,5

81 752 55 1,5 LIGO 5–100 100 5

81 752 57 2,0 LIGO 7–140 140 7

81 752 60 3,0 LIGO 10–200 200 10

81 752 63 4,0 LIGO 13–260 260 13

Alin asennuslämpötila –15 °C. 

Sähkömääräykset: 
• Asennus on suoritettava voimassa olevien määräysten mukaisesti.
• Lämpökaapelin kytkennän sähköverkkoon saa tehdä vain pätevä 

sähköasentaja.
• Lämpökaapeli on asennettava kiinteästi.
• Lämpökaapeli ei saa ylittää liikuntasaumaa.
• Tämä lämpökaapeli täyttää voimassa olevat EU-direktiivit.
• Semkon testaama ja hyväksymä.



Yleiset asennusohjeet
• Lämpökaapelin kytkennän sähköverkkoon saa suorittaa vain oikeudet 

omaava sähköurakoitsija noudattaen voimassa olevia sähköturvallisuus-
määräyksiä.

• LIGO asennetaan aina kiinteästi.
• HUOMAA! Kaapelia syöttävä piiri on suojattava vikavirtasuojakytkimellä.
• Laukaisuvirta max. 30 mA.
• Itserajoittuvaa LIGO-lattialämmityselementtiä saa käyttää vain lattialämmi-

tysasennuksiin, jotka on asennettu betoniin tai saneerauslaastiin.
• LIGO-lattialämmityselementtiä ei saa asentaa puiseen välipohjaan.
• LIGO-lattialämmityselementti asennetaan puhtaalle alustalle riittävän 

huolellisesti siten, ettei vahingoittumisen vaaraa ole.
• LIGO-lattialämmityselementtiä ei saa taittaa asennettaessa.
• Minimitaivutussäde on 35 mm lämmityskaapelille.
• Maksimikäyttölämpötila LIGO-lattialämmityselementille 70 °C.
• Asennuksessa on huomattava, että kiinteästi asennettavat kalusteet kuten 

komerot, keittiökalusteet yms, jotka peittävät lattiapintaa, voivat aiheuttaa 
ylilämpenemistä.

• LIGO-lattialämmityselementtille suoritetaan vastus- ja eristysvastusmit-
taukset ennen asennusta, asennuksen jälkeen, lattiapinnan asennuksen 
jälkeen ja ennen käyttöönottoa.

• Eristysvastusmittauksen tulee täyttää voimassa olevat sähköturvallisuus-
määräykset.

Pienin taivutussäde 35 mm
Asennusväli 270–320 mm



Asennus
Lopullisen lattiarakenteen tulee olla kantava, ettei vaaraa alustan liikkumises-
ta tai murtumisesta ole.

1. Puhdista alusta huolellisesti poistaen kaikki terävät esi-
neet, jotka voivat vaurioittaa elementtiä.

2. Suunnittele elementin sijoitus/asennus etukäteen.

3. Tarkasta, että vastus on toleranssialueella (Ω), sekä eristysvastus (MΩ) 
maahan.

4. Älä asenna elementtiä kohtiin, joissa on vaara sen rikkoutumisesta (WC-
pyttyjen kiinnityskohdat, kynnykset, väliseinät  yms.). Jätä seinien viereen 50 
mm:n vapaa-alue listojen asentamista varten.

5. Kiinnitä lämpökaapelin asennussuuntaan nähden poikittaiset asennuslistat 
(ns. kielivanne tms.) n. 300 mm:n jaolla.

6. Kelaa lämpökaapeli auki ja kiinnitä se huolellisuutta nou-
dattaen asennuslistoihin. Tarvittaessa kiinnitys voidaan var-
mistaa nippusiteillä. HUOMAA! Lämpökaapelin ja kylmäpään 
kutisteletkuliitoksen on ehdottomasti oltava betonivalussa tai 
silotteessa. 

7. Tarkasta, että vastus on toleranssialueella (Ω), sekä eris-
tysvastus (MΩ) maahan.

8. Piirrä tai valokuvaa asennus. Merkitse myös liitosten (kylmäkaapeli ja lop-
pupää) sijainnit.

9. Elementin asennussyvyys on 50–80 mm.Tee valu massan toimittajan 
ohjeiden mukaisesti. On erittäin tärkeää tehdä tämä huolellisesti, ettei lämmi-
tyskaapelin ympärille jää ilmataskuja.

10. Massan kuivuttua tarkasta, että vastus on toleranssialu-
eella (Ω), sekä eristysvastus (MΩ) maahan.

11. Asenna lattian pintamateriaali toimittajan ohjeiden mukaisesti.



12. Tarkasta, että vastus on toleranssialueella (Ω), sekä 
eristysvastus (MΩ) maahan. HUOMAA! Lämmitystä ei saa 
kytkeä ennen kuin lattiarakenne on täysin kuiva; vrt. massan 
ja lattiapäällysteen toimittajien ohjeita.

13. Sähkökytkennän suorittaneen pätevän sähköasentajan 
on täytettävä ja allekirjoitettava takuutodistus ja merkintätarra. Merkintätarra 
kiinnitetään ryhmäkeskukseen tai sen viereen. Takuutodistus luovutetaan asi-
akkaan säilytettäväksi mahdollisen reklamaation varalle. Takuun voimassaolo 
edellyttää, että takuutodistus ja merkintätarra on täytetty huolellisesti.

Pistesarjat-takuu 
Takuu on voimassa seuraavin edellytyksin : 
• Mahdollisesta viasta on ilmoitettu ostopaikkaan. 
• Pistesarjoille on annettu tilaisuus vianetsintään vian syyn vahvistamiseksi. 

Vianetsintää ei sitä ennen saa suorittaa ilman Pistesarjojen suostumusta. 
• Korjaustyötä ei ole aloitettu, ennen kuin Pistesarjat on suorittanut vianetsin-

nän, ellei Pistesarjat ole kirjallisesti hyväksynyt muuta järjestystä.
• Asentaja on täyttänyt takuutodistuksen ja merkintätarran.

Pistotulppa Kylmäpääliitokset 
(oltava valun sisällä)

Pienin taivutussäde 35 mm

Pienin asennusväli 70 mm

Kaapelin asennusväli 
20–40 cm





TAKUUTODISTUS
LIGO 20 W -takuun kohde

Asennuspaikka

Nimi Puhelin

Osoite Postinumero/toimipaikka 

Tärkeää: 
Pistesarjat-takuu on voimassa vain, jos kaikki todistuksen tiedot on täytetty.

Kaapelin asennuksen ja sähköasennuksen suorittaja (yritys ja rekisteröintinro)

Kaapelin pituus Asennuspäivä 

Eristys OK Vastus

Kaapelin asennussyvyys ja asennusväli

Ostopaikka Sähköasentajan allekirjoitus

Asennuspiirros

Karvaamokuja 1 • 00380 Helsinki 
p. 010-4238 770 • faksi 09 346 3095
www.pistesarjat.fi •  info@pistesarjat.fiSÄHKÖLÄMMITYKSEN ASIANTUNTIJA


