
Golvvärme i enstaka rum



Idag är det mycket vanligt att man renoverar sitt kök, badrum, tvättstuga eller entré. Här är det 

populärt med klinkergolv och många väljer då att lägga in golvvärme för att få bort den kalla 

känslan i golvet. Det är inte komplicerat, det handlar om att hitta det golvvärmesystem som passar 

för din golvkonstruktion och en blandningsenhet för att koppla in golvvärmen mot befi ntligt 

värmesystem. Många tror att man bara kan använda elektrisk golvvärme till små ytor. Detta är 

naturligtvis helt felaktigt och tvärtom så föredrar många vattenburen golvvärme för att kunna 

utnyttja det befi ntliga vattenburna systemet för att spara energi. 

Inkoppling av golvvärme till befintligt system
Om man har element i övriga huset så är det inga problem att koppla in golvvärme på det befi ntliga 

värmesystemet. Det fi nns olika sätt att lösa det på beroende på rummets storlek.
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LK Minishunt M60 är en liten komplett bland-

ningsenhet för mindre golvytor upp till 60 m².

Minishunten används för inkoppling i befi nt-

liga värmesystem där golvvärme installeras i 

ett eller ett par rum och radiatorer fi nns kvar 

i övriga huset. Minishunten blandar tillopps-

vattnet med det svalare returvattnet och på 

detta viset undviker man för varma golv.

LK Minishunt M60 kan kopplas direkt till 

befi ntliga elementrör.

Med LK Minishunt M60 får du en komplett 

blandningsenhet till en låg investeringskost-

nad. Dessutom tar den nästan ingen plats. 

Minishunten behöver inte sitta synlig utan man 

brukar placera den i ett skåp, garderob etc. Det 

enda som blir synligt är rumsgivaren som sätts 

på väggen för att känna av rumstemperaturen 

och sedan styra shuntgruppens temperatur. 

Man kan även komplettera Minishunten med 

en elektrisk rumstermostat i vitt, svart  eller  sil-

vergrått utförande om man vill ”lyxa” till det.

Golvvärme med LK Minishunt M60
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LK Minikretsventil M5 är det självklara valet 

vid installation av mindre golvvärmeytor upp 

till 5m², såsom badrum, entré eller tvättstuga.

Med minikretsventilen blir det enkelt att 

koppla in små golvvärmeytor till befi ntliga 

värmesystem. Du får även en snygg och diskret 

installation eftersom den lilla ventilen enkelt 

kan monteras infälld i vägg med inbyggnads-

skåp eller utanpå vägg dold bakom en vägg-

kåpa. Tänk på att den kan bara användas för 

system där man gjuter in golvvärmeröret i 

betong eller fl ytspackel.
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Nu fi nns det möjlighet att få varma golv även 

på sommaren med vattenburen golvvärme.

LK Heater 350 är en elektrisk komfortvärmare 

för golvvärmeinstallationer med LK Minishunt 

M60. LK Heater 350 möjliggör varma rum som-

martid i enstaka rum (t.ex. badrum) när husets 

värmekälla är avstängd. När värmesäsongen 

åter börjar stängs den elektriska komfortvär-

maren av och utrymmet värms åter av husets 

värmekälla. 

LK Heater 350 tillsammans med LK Minishunt 

M60 är en liten kompakt enhet avsedd för 

enstaka rum med golvvärme. Enheten ersätter 

rummets radiator (element).

Det går även att komplettera befi ntliga anlägg-

ningar med LK Heater 350.

Varma golv på sommaren med LK Heater 350

LK Heater 350 med LK Minishunt M60. 
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LK Systems AB är ett av sexton dotterbolag

i koncernen Lagerstedt & Krantz AB. Vi är en av Nordens 

ledande VVS-leverantörer med ett komplett sortiment 

och ett flertal unika kundlösningar.


