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LK Fordeler Qmax G50 er egnet for bruk i 
systemer opp til 300 m2. Qmax-fordeleren 
skal plasseres innendørs. Fordeleren kobles til  
LK Gatevarmerør 25x2,3 eller LK Varmerør  
20x2.0. Kretser fra en og samme fordeler bør være 
like lange for å få en optimal varmefordeling uten 
å måtte montere spjeldventiler. Dersom kretsene 
ikke kan holdes like lange, kan fordeleren kom-
pletteres med LK OptiFlow EVO II montert for de 
gjeldene kretser.

LK Fordeler Qmax 2" med monterte reguleringsventiler 
LK OptiFlow EVO II for respektive jordvarmekrets.

LK Installasjonsbrønn
LK Installasjonsbrønn er laget av rotasjonsstøp-
te PE. Brønnen er tilgjengelig i to størrelser, 800 
mm og 1200 mm. Brønnen spesialtilpasses basert 
på hvert objekts forutsetninger, og kan f.eks. ut-
styres med LK OptiFlow Evo II for justering av 
kretsstrømmer og LK Kuleventil for at de enkelte 
kretsene skal kunne stenges for vedlikehold eller 
inngrep i gaten/området der grunnvarmen er in-
stallert uten at hele området påvirkes.
Brønnen leveres med en klassifisering i henhold 
til EN124/DIN1989 (grønt område). Som tilleggs-
utstyr finnes valg med høyere klassifiseringer.

 
LK Installasjonsbrønn

Generelt
LK Gatevarme er et rørsystem utformet for å hol-
de det snø- og isfritt i gater, på torg, innkjørsler, 
trafikkoverflater, broer, ramper osv. Grunnkom-
ponenter i gateoppvarmingssystemet er fordeler, 
rør og styreenhet. LK innehar stor kompetanse 
gjennom mange års erfaring innen gatevarme. 

Fordeler
Det finnes fire forskjellige typer fordelere, LK Ga-
tevarmefordeler PEH, LK Varmekretsfordeler RF, 
LK Fordeler Qmax 2" og LK Installasjonsbrønn.

LK Gatevarmefordeler PEH er laget av PEH, 
PN 10 og blir spesialtilpasset for hvert prosjekt. 
Normalt plasseres PEH-fordeleren i bakken, 
men det finnes også anlegg der fordeleren plas-
seres innendørs på vegg. For LK Gatevarmefor-
deler PEH tilkobles LK Gatevarmerør 25 x 2,3 
med enten klemringskobling, presskobling eller  
elektrosveisemuffe. Normalt brukes elektrosvei-
semuffe, siden denne forbindelsen fungerer best 
til å plasseres i bakken.

LK Gatevarmefordeler, fordeleren tilpasses hvert prosjekt.

LK Varmekretsfordeler brukes i små  
anlegg (opptil 150 m2), fordeleren skal  
plasseres innendørs. For LK Varmekretsfordeler 
 tilkobles LK Varmerør 20 x 2 med klemringsko-
bling eller presskobling.

LK Varmekretsfordeler med påmontert justeringsventil LK 
OptiFlow EVO II i rett eller vinklet utforming.

LK Gatevarme
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Tilkobling til varmekilden
Siden frostbeskyttet varmemedie alltid bør be-
nyttes i LK Gatevarmesystem, skjer tilkobling 
av gatevarmesystemet til varmekilder med en 
mellomliggende varmeveksler.

Innvirkende faktorer ved  
dimensjonering

• Snøfallets mengde og intensitet
• Lufttemperatur
• Vindhastighet
• Åpen eller lukket overflate
• Varmetap
• Tidsfaktor for snøsmelting
• Leggeprinsipper 

De ovennevnte faktorene samhandler med hver-
andre på ulike måter avhengig av omstendighe-
tene. Intensiteten på snøfallet er sjelden høy ved 
lave temperaturer, men høyest ved null grader. 
Når det snør er varmetapet fra gateoverflaten 
lavt, siden det raskt dannes et skjermende snø-
dekke. En grunnflate som er skjermet virker også 
gunstig, siden vindens påvirkning avtar og var-
metapet minsker. Med hjelp av kjente parametre 
foretar vi deretter en dimensjonering av systemet 
for vannmenge, temperatur, trykkfall og c/c-
avstand for legging av rør.

Kontinuerlig drift
I kontinuerlig drift kobles anlegget på når vinter-
sesongen begynner, eller når det ellers anses hen-
siktsmessig. Tilkoblingen kan gjøres automatisk 
eller manuelt. Kontinuerlig drift resulterer i en 
samlet lengre kjøretid enn periodevis drift, og an-
legget bør ikke være overdimensjonert i forhold 
til energi. Tilgang til spillvarme gjør at kontinuer-
lig drift kan velges. Kontinuerlig drift gir en var-
mebuffer i jorden som relativt raskt kan smelte 
snøen uten at effekten økes.

Periodisk drift
Ved periodisk drift styres systemet av følere som 
er montert i bakken for temperatur og nedbør, og 
som kobler inn jordvarme ved behov. Etter opp-
tining slås oppvarmingen av automatisk. Dette 

Rør
Det finnes to forskjellige rørstørrelser til systemet.

LK Gatevarmerør i dimensjonene 25x2,3 er de 
rørene som normalt brukes til gatevarme. Røret 
er utstyrt med en oksygenbarriere der jordopp-
varmingssystemet skal skilles fra resten av var-
mesystemet med en varmeveksler. Det finnes tre 
forskjellige koblingstyper for tilkobling av gate-
varmerøret, kompresjonsforbindelse, presspas-
ning eller elektrosveisemuffe. Elektrosveisemuffe 
brukes bare mot prefabrikert fordeler i PEH.

LK Varmerør 20x2 brukes for mindre anlegg 
(opptil 300 m2). Røret er forsynt med oksygen-
barriere og vanligvis forbundet mot varmekilden 
med en mellomliggende varmeveksler. Varme-
vekslere trengs normalt alltid for å frostbeskytte 
gatevarmesystemet. Røret kobles til via klem-
ringskobling til LK Fordeler RF eller LK Fordeler 
Qmax 2".

Styreenhet
LK Styreenhet ETO2 benyttes for å betjene syste-
met optimalt, så som driftsøkonomi og driftstid 
i systemer med intermitterende drift. Styresys-
temet består av styreenheten og tilhørende ga-
teføler. Utstyret kan sende start-/stoppsignal til 
eksternt utstyr, slik som en pumpe, ventil eller et 
SD anlegg. Alternativt kan styreenheten brukes 
til å starte/stoppe en pumpe og holde tilførsel-
stemperaturen konstant via påvirkning av styre-
ventilen. Ved konstantholding av tilførselstempe-
raturen suppleres enheten med LK Rørføler ETF. 
For flere detaljer, se separat informasjon om LK 
Styreenhet ETO2.
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Fjernvarme
Et mulig alternativ til varmetilførselen er å utnyt-
te varmeinnholdet i fjernvarmenettets returled-
ning via en varmeveksler. De fleste fjernvarme-
leverandører bruker en strømningshastighet med 
en bonusskala for kjølegraden. Forutsetningene 
studeres fra tilfelle til tilfelle.

Varmemedia
Frostbeskyttede varmemedie bør alltid benyttes. 
Følg produsentens anvisninger nøye. 

prinsippet innebærer at jorden kan være frosset 
når snøfallet starter, og da kreves en forholdsvis 
høy effekt for å smelte snøen.

Grunnisolasjon
Isolasjon har liten effekt ved kontinuerlig drift. 
Isolasjon ved periodisk drift betyr at oppvar-
mingsprosessen går raskere fordi tapene nedover 
blir redusert. Rørene bør ha en viss avstand fra 
isolasjonen for å forhindre at varmeoverføringen 
forringes. Planlegg dreneringen av vann når iso-
lasjonen anvendes. 

Dimensjonering av isolasjon og oppbygning av 
grunnen, der det kan beregnes isolasjonsevne i 
grunnforholdene, utføres av fagperson. 

Legging av rør
Ved all legging av rør anbefales leggeskinner, 
slik at den prosjekterte c/c-avstand og instal-
lasjonsdybde oppnås, eller frittliggende med 
stor forsiktighet under installasjonen, slik at  
rørene kommer i riktig stilling. Dersom rørene 
legges med feil c/c-avstand og dybde, kan den 
nøyaktige dimensjoneringen feile og dessuten 
nedsettes  anleggets ytelse.

Avrenning
Dagvanns-/drenskummer må finnes innenfor 
det oppvarmede området for at avrenning av 
smeltevann skal fungere.

Temperatur
LK Gatevarmerør 25 x 2,3

• Kontinuerlig driftstemperatur maksimalt 50 
°C.

• Maksimalt driftstrykk 6 bar.

LK Varmerør 20 x 2
• Kontinuerlig driftstemperatur på maks 60 °C.
• Maksimalt driftstrykk 6 bar.
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Trykkfallsdiagram
Diagrammene nedenfor er basert på Colebrooks formel med ruhet k = 0,005 mm og vanntemperatur +40 
°C. Diagrammet gjelder vann, og må derfor kompenseres avhengig av type og mengde frostbeskyttelse. 
Ved innblanding av frostvæske minsker den termiske ledningsevnen til varmebæreren, og dermed økes 
fluidstrømmen for å levere den innledningsvis anslåtte effekten.

Eksempel: 30 % etylenglykolinblandning medfører at væskestrømmen må økes omtrent 20 % sammen-
lignet med rent vann.

Trykkfall for gatevarmefordeler PEH PN10 

Tryckfall
(kPa/m ved 
vanntemp. 
+40 °C)

Vannmengde

l/s60

75x6,8 110x10 160x9,5

200x11,9

250x14,8
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Trykkfallsdiagram for gatevarmerør

Tryckfall
(kPa/m ved 
vanntemp. 
+40 ºC)
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Tilkobling til gass- eller oljebrenner

Kjele

LK Styreenhet 
ETO2

Bl. kar

LK Rør-
føler 
ETF

Funksjonsdiagram 
Gatevarme

LK Gateføler 
ETOG

Funksjon
LK Gatevarmesensor ETOG styrer pådrag til 
gatevarmesystemet via LK Styreenhet ETO2. 
LK Styreenhet ETO2 opprettholder tilførsel-
stemperaturen konstant ved påvirkning av  
0-10 V stillmotor (ikke LK-artikkel).

Reguleringsfunksjon
LK Rørføler ETF regulerer styreventilen SV1 via  
LK Styreenhet ETO2 slik at konstant strømnings-
temperatur oppnås.
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Bl. kar

LK Styreenhet ETO2

Funksjonsdiagram 
Gatevarme

LK Gateføler 
ETOG

Funksjon
LK Gatevarmesensor ETOG styrer til- og frako-
bling av gatevarmesystemet via LK Styreenhet 
ETO2. Reguleringsutrustningtype DUC eller kon-
vensjonell styrefunksjonsenhet for gateoppvar-
mingssystemet integreres med annet kontrollut-
styr, og er ikke inkludert i LKs produktspekter.

Reguleringsfunksjon
Temperaturføleren GT styrer reguleringsventil 
SV1 og SV2 i rekkefølge via styrefunksjonsen-
heten RC eller via SD anlegg, slik at en konstant 
tilførselstemperatur kan holdes. Pumpen for var-
memediet skal være i kontinuerlig drift eller ut-
koblingsforsinket 24 timer under vinterperioden. 
Pumpeservice skal skje om sommeren.

Varmeveksler bypass
Stengeventilen skal være åpen om sommeren.
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Tilkobling til 2-trinnskoblet abonnentsenter 
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Funksjonsdiagram 
Gatevarme

LK Styreenhet ETO2

LK Gateføler 
ETOG

Funksjon
LK Gatevarmesensor ETOG styrer til- og frako-
bling av gatevarmesystemet via LK Styreenhet 
ETO2. Reguleringsutrustningtype vis SD el-
ler konvensjonell styrefunksjonsenhet for gate-
varmesystemet integreres med anleggets annet 
kontrollutstyr, og er ikke inkludert i Lks pro-
duktspekter.

Reguleringsfunksjon
Temperaturføleren GT styrer reguleringsventil 
SV1 og SV2 i rekkefølge via styrefunksjonsen-
heten RC eller via SD anlegg, slik at en konstant 
tilførselstemperatur kan holdes. Pumpen for var-
memediet skal være i kontinuerlig drift eller ut-
koblingsforsinket 24 timer under vinterperioden. 
Pumpeservice skal skje om sommeren.

Varmeveksler bypass
Stengeventilen skal være åpen om sommeren.

Tilkobling til 3-trinnskoplet abonnentsenter
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