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Putkistoelementti käsittää ainakin yhden käyttöveden syöttöputken 
(32, 34), viemäriputken (30) ja rungon (10), jolla on alapää (18) ja 
yläpää (20). Rungon pituussuunta on olennaisesti sama kuin 
syöttöputken suunta. Putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi 
ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen yhdistetty jakotukki, jossa 
on putkiliitosyhteitä vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liittämistä 
varten. Edullisesti putkistoelementti käsittää ainakin kylmän 
käyttöveden syöttöputken ja lämpimän käyttöveden syöttöputken, 
kylmän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn ensimmäisen jakotukin ja 
lämpimän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn toisen jakotukin. 
Putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi paikoilleen 
rakennettavaan tai saneerattavaan kosteaan tilaan siten, että se 
asettuu olennaisesti pystysuuntaiseen asentoon. Putkistoelementillä 
voidaan korvata saneerattavasta kohteesta purettavia vesi-ja/tai 
viemäriputkia tai putkistoelementtiä voidaan käyttää 
uudisrakentamisessa kostean tilan käyttövesi-ja viemärijärjestelmien 
rakentamiseen.

Rörsystemelementet inkluderar åtminstone ett inloppsrör (32, 34) för 
förbrukningsvatten, ett avloppsrör (30) och en ram (10) med en nedre 
ände (18) och en övre ände (20). Ramens längdriktning är 
väsentligen densamma som inloppsrörets riktning. 
Rörsystemelementet inkluderar dessutom åtminstone ett 
förgreningsrör som är anslutet till det åtminstone ena inloppsröret för 
förbrukningsvatten och som har röranslutningar för anslutning av 
vattenrör som leds till vattenarmaturer. Rörsystemelementet 
inkluderar företrädesvis åtminstone ett inloppsrör för kallt 
förbrukningsvatten och ett inloppsrör för varmt förbrukningsvatten, ett 
första förgreningsrör som är anslutet till inloppsröret för kallt 
förbrukningsvatten och ett andra förgreningsrör som är anslutet till 
inloppsröret för varmt förbrukningsvatten. Rörsystemelementet är 
avsett att monteras på plats i ett våtutrymme som håller på att byggas 
eller saneras så, att det ställer sig i ett väsentligen vertikalt läge. 
Rörsystemelementet kan ersätta de vatten- och/eller avloppsrör som 
tas bort från saneringsutrymmet, eller rörsystemelementet är 
användbart i nybyggnaden för att bygga förbrukningsvatten- och 
avloppssystem i våtutrymmet.
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Putkistoelementti

Keksinnön kohteena on putkistoelementti, joka käsittää ainakin yhden käyttöveden 
syöttöputken, ainakin yhden mainittuun ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen 
yhdistetyn jakotukin, jossa on putkiliitosyhteitä vesikalusteisiin johdettavien vesi- 

5 putkien liittämistä varten, viemäriputken ja rungon, jossa rungossa on alapää, ylä
pää ja pituussuunta, joka pituussuunta on olennaisesti sama kuin mainitun ainakin 
yhden syöttöputken suunta.

Kerrostalojen kylpyhuoneiden putkistosaneerauksissa poistetaan usein kokonaan 
vanha vesi- ja viemäriputkisto ja asennetaan tilalle uudet putket. Saneerauksessa 

10 voidaan käyttää olennaisesti kylpyhuoneen korkuisia putkistoelementtejä, joihin on 
sijoitettu kaikki lämpimän ja kylmän käyttöveden syöttöputket sekä viemäriputket. 
Päällekkäisissä kylpyhuoneissa olevat putkistoelementit sijoitetaan kohdakkain ja 
elementtien päihin avautuvat putket liitetään välipohjien kohdalla toisiinsa. Putkis- 
toelementin käyttöputkista vedetään kuhunkin kylpyhuoneeseen syöttöputket, jot- 

15 ka yhdistetään huonetilaan rakennettavaan jakotukkiin. Jakotukista vesi johdetaan 
edelleen putkilla vesikalusteisiin, kuten pesualtaaseen, suihkusekoittimeen ja wc- 
istuimeen. Wc-istuimen vanha viemän yhdistetään sopivalla tavalla putkistoele- 
mentin viemäriputkeen. Eräs tällainen putkistosaneerauksiin soveltuva putkis
toelementti on esitetty julkaisussa EP 0545141 B1.

20 Vaikka esivalmistettujen putkistoelementtien käytöllä voidaankin vähentää työ
maalla tehtäviä asennustöitä, kuluu putkistosaneerauksien tekemiseen edelleenkin 
huomattavan paljon aikaa. Lisäksi erityisesti monet käyttövesiputkien asennukset 
ja viemäröintityöt vaativat paikan päällä tehtäviä asennuksia, joiden toteuttaminen 
on hidastaja vaikeaa.

25 Julkaisuissa DE 19941831 A1 ja SE 339664 B on kuvattu putkistoelementti, joka 
käsittää itsenäisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan piirteet.

Keksinnön tavoitteena on tuoda esiin putkistoelementti, jolla voidaan poistaa tun
nettuun tekniikkaan liittyviä ongelmia. Keksinnön mukaiset tavoitteet saavutetaan 
putkistoelementillä, jolle on tunnusomaista, mitä on esitetty itsenäisessä patentti- 

30 vaatimuksessa. Keksinnön eräitä edullisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäi
sissä patenttivaatimuksissa.

Keksinnön kohteena on putkistoelementti, joka käsittää ainakin yhden käyttöveden 
syöttöputken, viemäriputken ja rungon, jolla rungolla on alapää ja yläpää. Rungolla 
on pituussuunta, joka on olennaisesti sama kuin mainitun ainakin yhden syöttöput- 
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ken suunta. Putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi mainittuun ainakin yhteen 
käyttöveden syöttöputkeen yhdistetty jakotukki, jossa on putkiliitosyhteitä vesika- 
lusteisiin johdettavien vesiputkien liittämistä varten, suojakaukalo, jossa on poisto- 
yhde mahdollisen vuotoveden viemäriin johtamista varten ja vesisäiliö wc-istuimen 

5 huuhteluvettä varten. Jakotukit on järjestetty suojakaukalon ja rungon yläpään vä
liselle alueelle, jolloin pystyasentoon asennetussa putkistoelementissä mahdolliset 
vuotovedet valuvat painovoimaisesti suojakaukaloon. Vesisäiliö on järjestetty suo
jakaukalon ja rungon alapään väliin ja suojakaukalon poistoyhde on yhdistetty vuo- 
toputkella vesisäiliöön.

10 Keksinnön mukaisen putkistoelementin eräässä edullisessa suoritusmuodossa 
putkistoelementti käsittää ainakin kylmän käyttöveden syöttöputken ja lämpimän 
käyttöveden syöttöputken, kylmän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn ensimmäisen 
jakotukin ja lämpimän käyttöveden syöttöputkeen liitetyn toisen jakotukin. Putkis
toelementti on tarkoitettu asennettavaksi paikoilleen rakennettavaan tai saneerat- 

15 tavaan tilaan siten, että se asettuu olennaisesti pystysuuntaiseen asentoon, ts.
putkistoelementin pystysuunta asettuu olennaisesti pystysuoraan siten, että run
gon alapää jää rungon yläpään alapuolelle. Putkistoelementillä voidaan korvata 
saneerattavasta kohteesta purettavia vesi- ja/tai viemäriputkia tai putkistoelement- 
tiä voidaan käyttää uudisrakentamisessa kostean tilan käyttövesi-ja viemärijärjes- 

20 telmien rakentamiseen. Edullisesti putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi ve
simittari jakotukkiin virtaavan veden määrän mittaamista varten.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin eräässä toisessa edullisessa suoritusmuo
dossa on lisäksi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden tuloputki ja vesi- 
kiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden paluuputki. Tuloputkessa ja paluuput- 

25 kessa on liitäntähaara vesikiertoiseen lämmityslaitteeseen, kuten patteriin, johdet
tavien putkien liittämistä varten.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin eräässä kolmannessa edullisessa suori
tusmuodossa suojakaukalo on järjestetty etäisyyden päähän rungon alapäästä, 
jolloin myös jakotukit asettuvat huonetilaan paikoilleen asennetussa putkistoele- 

30 mentissä etäisyyden päähän putkistoelementin alapäästä ja huonetilan lattiatasos
ta. Tämä helpottaa vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liitostöiden tekemistä.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos
sa on vuotosuojattu mittarikotelo siten, että mainittu suojakaukalo muodostaa mit- 
tarikotelon pohjan. Mittarikotelossa on avattava huoltoluukku ja jakotukit ja vesimit- 

35 tarit on sijoitettu mittarikoteloon. Mittarikotelon vuotosuojauksella tarkoitetaan täs
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sä sitä, että mittarikotelon sisälle mahdollisesti joutuva vuotovesi ei pääse poistu
maan mittarikotelosta hallitsemattomasti kotelon seinämien, huoltoluukun tai poh
jan läpi, vaan mahdollinen vuotovesi ohjataan hallitusti ulos mittarikotelosta viemä
riverkostoon. Tunnetusti vesivuotojen kannalta kriittisimpiä kohtia ovat käyttöve- 

5 siputkien liitoskohdat. Sijoittamalla liitoksia sisältävät jakotukit ja vesimittarit vuoto- 
suojattuun mittarikoteloon, johon on järjestetty poistoyhde vuotovesiä varten, voi
daan minimoida käyttövesiputkien liitosten mahdollisista vuodoista aiheutuvat kos
teusvauriot.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos- 
10 sa on lisäksi tukirunko seinäkiinnitteisen wc-istuimen ja mainitun vesisäiliön kan

nattelemista varten.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos
sa on lisäksi ainakin yksi suojaputki sähköjohtojen ja/tai kaasuputkien asentamista 
varten.

15 Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos
sa runko käsittää ensimmäisen sivuseinän, toisen sivuseinän, takaseinän ja etu
seinän ja ainakin käyttöveden syöttöputket, viemäriputki, jakotukit, vesimittarit, 
suojakaukalo, mittarikotelo sekä wc-istuimen vesisäiliö ja tukirunko on järjestetty 
ensimmäisen sivuseinän, toisen sivuseinän, takaseinän ja etuseinän rajaaman

20 tilan sisäpuolelle. Putkistoelementin osien sijoittaminen kotelomaisen rungon ra
jaaman tilan sisäpuolelle mahdollistaa putkistoelementin verhoilemisen tasaisilla, 
runkotolppiin kiinnitettävillä rakennuslevyillä siten, että kaikki putkistoelementin 
osat jäävät piiloon verhouslevyjen taakse.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin vielä eräässä edullisessa suoritusmuodos- 
25 sa on tukijalat putkistoelementin tukemiseksi pystyasentoon alustan päälle. Edulli

sesti tukijalkojen pituus on säädettävissä putkistoelementin asentamiseksi pysty
suoraan myös kaltevan alustan päälle.

Keksinnön etuna on, että se nopeuttaa merkittävästi vesijohtojen ja viemäriputkien 
asennustyötä erityisesti saneerattavissa kerrostaloissa, joissa vanhat putkistot 

30 korvataan kokonaan uusilla.

Lisäksi keksinnön etuna on, että se vähentää merkittävästi mahdollisista vesivuo- 
doista aiheutuvia kosteusvaurioita, koska vesivuodoille alttiit putkien liitoskohdat 
voidaan sijoittaa vuotosuojattuun mittarikoteloon.
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Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti. Selostuksessa viitataan 
oheisiin piirustuksiin, joissa

kuva 1 esittää esimerkinomaisesti erästä keksinnön mukaista putkistoelement- 
tiä edestä kuvattuna ja

5 kuva 2 esittää esimerkinomaisesti erästä keksinnön mukaisen putkistoelemen- 
tin osaa edestä, mittarikotelon kohdalta kuvattuna.

Kuvassa 1 on esitetty esimerkinomaisesti eräs keksinnön mukainen putkistoele- 
mentti edestä kuvattuna. Putkistoelementissä on muotoilluista metallilevyistä ra
kentuva kotelomainen runko 10, jossa on alapää 18 ja yläpää 20 sekä ensimmäi- 

10 nen sivuseinä 12, toinen sivuseinä 14, takaseinä 16 ja etuseinä 17. Rungon taka
seinä on umpinainen, sileä metallilevy. Rungon sivuseinät voivat olla kokonaan 
umpinaisia tai niissä voi olla erikokoisia reikiä putkien ja johtojen läpivientiä varten. 
Rungon sivuseinien etureunat määrittävät etuseinän tason. Etuseinän reunojen 
ympäri kiertää kapea reunakaista, mutta suurimmalta osaltaan etuseinä avoin. 

15 Rungon sisällä on vedenpitävä suojakaukalo 22, jossa on pohja, joka rajoittuu en
simmäisestä päädystään ensimmäiseen sivuseinään 12, toisesta päädystään toi
seen sivuseinään 14 ja takareunastaan takaseinään 16. Pohjan etureunassa on 
rungon etuseinän tasoon asettuva ylösnouseva reunus. Pohjan yläpuolella on poh
jan kanssa olennaisesti yhdensuuntainen kansi 24. Kantta 24 ja suojakaukaloa 

20 yhdistää sivuseinien 12, 14 kanssa yhdensuuntainen metallinen väliseinä 26. Väli
seinä, takaseinä 16, toinen sivuseinä 14, kansi 24 ja suojakaukalo 22 muodostavat 
etuseinästään avoimen mittarikotelon 28. Putkistoelementtiin kuuluu lisäksi kuvas
sa esittämätön ilman työkaluja avattava huoltoluukku, josta voidaan avattuna suo
rittaa vesimittareiden luenta, putkiston tarkastus ja huoltotöitä.

25 Rungon 10 sisällä, lähellä rungon takaseinää 16 on rivissä joukko rungon pituus
suunnan kanssa yhdensuuntaisia putkia. Ensimmäisen sivuseinän 12 vieressä on 
viemäriputki 30. Viemäriputken ensimmäisen pään läheisyydessä on liitäntähaara 
44, johon voidaan liittää huonetilasta tuleva viemäriputki. Viemäriputken vieressä 
on rinnakkain kylmän käyttöveden syöttöputki 32 ja lämpimän käyttöveden syöttö- 

30 putki 34 ja näiden vieressä rinnakkain vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kierto- 
veden tuloputki 36 ja paluuputki 38. Putkirivin reunimmaisena, lähimpänä toista 
sivuseinää 14 on lämpimän käyttöveden kiertoputki 40. Kaikki putket on kiinnitetty 
putkikiinnikkeillä rungon takaseinään 16. Putkien ulkopinnassa on alumiinifoliolla 
pinnoitettu lämmöneristekerros 42. Lämmöneriste voi olla materiaaliltaan mineraa- 

35 livillaa, polyuretaania, polystyreeniä, solumuovia tai mitä tahansa putkiehsteeksi
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soveltuvaa materiaalia. Kaikkien putkien ensimmäiset päät ulottuvat olennaisesti 
samalle tasolle lähelle rungon yläpäätä 20 ja toiset päät olennaisesti samalle tasol
le lähelle rungon alapäätä 18. Putket kulkevat suojakaukalon 22 pohjan ja kannen 
läpi. Mittarikotelon kohdalta kulkevien putkien, ts. kylmän ja lämpimän käyttöveden 

5 syöttöputkien 32, 34, lämmitysjärjestelmän kiertoveden tulo-ja paluuputkien 36, 38 
ja lämpimän käyttöveden kiertoputken 40, läpimenot suojakaukalon 22 pohjan ja 
kannen 24 läpi on tiivistetty vesitiiviiksi.

Suojakaukalon 22 ja rungon 10 alapään 18 välisen rungon osan sisällä on metalli- 
profiileista rakentuva tukirunko 48 wc-istuimen kannattelemista varten. Samaan 

10 tukirunkoon on tuettu wc-istuimen huuhteluveden vesisäiliö 46. Vesisäiliön pohjas
sa on huuhteluvesiputki 50, jonka pää liitetään tukirunkoon kiinnitettävään wc- 
istuimeen (wc-istuinta ei ole esitetty kuvassa). Vesisäiliön yläreunassa on vuoto- 
putki 52, joka on liitetty suojakaukalon poistoyhteeseen. Vuotoputkea pitkin suoja- 
kaukalon pohjalle kertynyt vuotovesi pääsee valumaan vesisäiliön sisään. Vesisäi- 

15 liö ja tukirunko on sijoitettu kokonaan rungon seinien rajaaman tilan sisäpuolelle 
kuitenkin siten, että vesisäiliön huuhtelupainike 54 ulottuu osittain rungon etusei
nän tason läpi rungon rajaaman tilan ulkopuolelle.

Keksinnön mukainen putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi pystyasen
toon huonetilan lattian päälle siten, että putkistoelementin alapää 18 asettuu lattian 

20 pintaa vasten. Tukirungon 48 pystytolppien alapäässä on tukijalat 49, joiden va
rassa putkistoelementti voidaan tukea pystyasentoon myös kaltevalle alustalle. 
Putkistoelementti voidaan kiinnittää taka- tai sivuseinästään huonetilan seinära
kenteisiin. Sivuseinien ja etuseinän näkyviin jääviin pintoihin voidaan kiinnittää ra
kennuslevyt, jotka pinnoitetaan halutulla tavalla.

25 Kuvassa 2 on esitetty esimerkinomaisesti kuvassa 1 esitetyn putkistoelementin 
osa edestä, mittarikotelon 28 kohdalta kuvattuna. Toinen sivuseinä 14, väliseinä 
26, takaseinä 16, kansi 24 ja suojakaukalon 22 pohja muodostavat mittarikaukalon 
seinämän. Mittarikaukalon etuseinä on olennaisesti kokonaan avoin, ts. etuseinäs
sä on olennaisesti koko etuseinän kokoinen aukko. Paikoilleen asennetussa put- 

30 kistoelementissä etuseinän aukko peitetään irrotettavalla huoltoluukulla, jota ei ole 
esitetty kuvassa.

Mittarikotelon sisällä on ensimmäinen jakotukki 33, joka on yhdistetty liitosputkella 
kylmän käyttöveden syöttöputkeen 32 ja toinen jakotukki 35, joka on yhdistetty 
liitosputkella lämpimän käyttöveden syöttöputkeen 34. Liitosputkiin on asennettu 

35 etäluettavat vesimittarit 37, joilla voidaan mitata jakotukkeihin virtaavan veden
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määrää. Liitosputket on varustettu kuulasulkuventtiileillä 47. Lämmitysjärjestelmän 
kiertoveden paluuputkessa 38 ja tuloputkessa 36 on liitäntähaarat 39, joiden päät 
päättyvät mittarikoteloon. Kannessa 24 on kaksi läpivientihylsyä 43 ja suojakauka- 
lon 22 pohjassa viisi läpivientihylsyä 43 kuvassa esittämättömien vesiputkien läpi- 

5 vientiä varten. Kannen läpivientihylsyt on sijoitettu pystysuunnassa olennaisesti 
kohdakkain toisen jakotukin putkiliitosyhteiden 41 kanssa ja suojakaukalon pohjan 
läpivientihylsyt on sijoitettu pystysuunnassa olennaisesti kohdakkain ensimmäisen 
jakotukin putkiliitosyhteiden ja liitäntähaarojen 39 päiden kanssa. Suojakaukalon 
pohjassa on vielä pohjan läpi kulkeva poistoyhde 45, joka on liitetty vesisäiliöön 

10 johtavaan vuotoputkeen 52.

Keksinnön mukainen putkistoelementti on tarkoitettu asennettavaksi kosteaan ti
laan, jossa on wc-istuin ja muita vesikalusteita, kuten suihku ja käsienpesuallas 
hanoineen. Lisäksi tilassa voi olla vesikiertoinen lämmityspatteri tai vesikiertoinen 
lattialämmitys. Em. vesikalusteisiin johdettavat vesiputket ja lämmityspatterin tulo- 

15 ja paluuputket on tarkoitettu johdettavaksi putkistoelementin sivuseinien tai taka
seinän läpi rungon sisään ja edelleen kannen tai suojakaukalon pohjan läpi mitta- 
rikoteloon. Mittarikotelossa vesiputket liitetään jakotukkeihin 33, 35 ja lämmityspat- 
terin putket liitäntähaaroihin 39. Läpivientihylsyjen 43 avulla jakotukkeihin ja liitän- 
tähaaroihin liitettävät vesiputket voidaan johtaa suojakaukalon pohjan ja kannen 

20 läpi vesitiiviillä tavalla. Kuvassa 2 esitetty läpivientihylsyjen lukumäärä on vain 
esimerkinomainen. On selvää, että jokaiselle mittarikoteloon johdettavalla putkelle 
tulee olla läpivientihylsy joko suojakaukalon pohjassa tai kannessa. Läpivientihyl
syjen lukumäärä riippuu siten mittarikoteloon johdettavien putkien lukumäärästä.

Keksinnön mukaisen putkistoelementin rungon rakenne mahdollistaa putkistoele- 
25 mentin kokoonpanon joko vasen- tai oikeakätiseksi, ts. viemäriputki voi sijaita joko 

rungon oikeassa tai vasemmassa reunassa. Vastaavasti muut putkistoelementin 
putket voivat vaihtaa paikkaa putkistoelementin sisällä.

Putkistoelementti soveltuu erityisesti kerrostalojen kosteiden tilojen putkistojen 
saneeraamiseen, mutta sitä voidaan käyttää myös uudisrakentamisessa. Kerrosta- 

30 loissa saneerattavat tai rakennettavat kosteat tilat ovat tyypillisesti samanlaisia ja 
sijaitsevat päällekkäin, jolloin päällekkäisissä kerroksissa putkistoelementit asettu
vat kohdakkain. Alemmassa kerroksessa olevan putkistoelementin putkien en
simmäiset päät yhdistetään ylemmän kerroksen putkistoelementin putkien toisiin 
päihin välipohjan läpi ulottuvilla liitosputkilla. Näin voidaan muodostaa kerrostalon 

35 alimmasta asuinkerroksesta ylimpään asuinkerrokseen ulottuva putkistolinja, johon 
eri kerroksissa olevat kostean tilan vesikalusteet yhdistetään edellä kuvatulla ta- 
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valla. Putkistoelementissä voi olla edellä kuvattujen putkien lisäksi myös muita 
putkia, kuten kaasuputkia, ilmanvaihtoputkia tai sähkö- tai tietoliikennejohtojen 
suojaputkia.

Putkistoelementin mittarikotelon sisällä voi olla lisäksi lämmitysjärjestelmän kierto-
5 veden tuloputken 36 ja paluuputken 38 ilmaushaarat, joissa on kahvoista suljetta

vat ilmausventtiilit. Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertovesiverkoston ilmaus 
voidaan tällöin tehdä helposti päällekkäin asennetuista putkistoelementeistä ra
kentuvan tornin ylimmän putkistoelementin mittarikotelosta. Kiertovesiverkoston 
ilmauksessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi suihkuletkua, joka liitetään en- 

10 simmäisestä päästään ilmaushaaran päähän ja jonka toinen pää johdetaan wc- 
istuimen kulhoon. Näin estetään ilmauksessa syntyvien vesiroiskeiden leviäminen 
huonetilaan.

Edellä on selostettu eräitä keksinnön mukaisen putkistoelementin edullisia suori
tusmuotoja. Keksintö ei rajoitu edellä selostettuihin ratkaisuihin, vaan keksinnöllis- 

15 tä ajatusta voidaan soveltaa eri tavoin patenttivaatimusten asettamissa rajoissa.

20
16

52
81

 prh 
19

 -0
9-

 20
19



8

20
16

52
81

 prh 
27

-0
2-

 20
17

Patenttivaatimukset

1. Putkistoelementti, joka käsittää ainakin yhden käyttöveden syöttöputken (32, 
34), ainakin yhden mainittuun ainakin yhteen käyttöveden syöttöputkeen (32, 34) 
yhdistetyn jakotukin (33, 35), jossa jakotukissa (33, 35) on putkiliitosyhteitä (41)

5 vesikalusteisiin johdettavien vesiputkien liittämistä varten, viemäriputken (30) ja 
rungon (10), jossa rungossa (10) on alapää (18), yläpää (20) ja pituussuunta, joka 
pituussuunta on olennaisesti sama kuin mainitun ainakin yhden syöttöputken (32, 
34) suunta, tunnettu siitä, että putkistoelementissä on lisäksi suojakaukalo (22), 
jossa suojakaukalossa on poistoyhde (45) mahdollisen vuotoveden viemäriin joh- 

10 tamista varten, vesisäiliö (46) wc-istuimen huuhteluvettä varten, mainitut jakotukit 
(33, 35) on järjestetty suojakaukalon (22) ja rungon yläpään (20) väliselle alueelle, 
mainittu vesisäiliö (46) on järjestetty suojakaukalon (22) ja rungon (10) alapään 
(18) väliin ja suojakaukalon (22) poistoyhde (45) on yhdistetty vuotoputkella (52) 
mainittuun vesisäiliöön (46).

15 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että se
käsittää ainakin kylmän käyttöveden syöttöputken (32) ja lämpimän käyttöveden 
syöttöputken (34), kylmän käyttöveden syöttöputkeen (32) liitetyn ensimmäisen 
jakotukin (33) ja lämpimän käyttöveden syöttöputkeen (34) liitetyn toisen jakotukin 
(35).

20 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, että
putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi vesimittari (37) jakotukkiin (33, 35) vir- 
taavan veden määrän mittaamista varten.

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
putkistoelementissä on lisäksi vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden

25 tuloputki (36) ja vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden paluuputki (38), 
joissa tuloputkessa (36) ja paluuputkessa (38) on liitäntähaara (39) vesikiertoiseen 
lämmityslaitteeseen, kuten patteriin, johdettavien putkien liittämistä varten.

5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
että suojakaukalo (22) on järjestetty etäisyyden päähän rungon (10) alapäästä

30 (18).

6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
että putkistoelementissä on olennaisesti vuotosuojattu mittarikotelo (28) siten, että 
mainittu suojakaukalo (22) muodostaa mittarikotelon (28) pohjan, jossa mittarikote- 
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lossa (28) on avattava huoltoluukku ja johon mittarikoteloon jakotukit (33, 35) ja 
vesimittarit (37) on sijoitettu.

7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
että putkistoelementissä on lisäksi tukirunko (48) seinäkiinnitteisen wc-istuimen ja

5 mainitun vesisäiliön (46) kannattelemista varten.

8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
että putkistoelementissä on lisäksi ainakin yksi suojaputki sähköjohtojen ja/tai kaa
suputkien asentamista varten.

9. Jonkin patenttivaatimuksen 7-8 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
10 että runko (10) käsittää ensimmäisen sivuseinän (12), toisen sivuseinän (14), ta

kaseinän (16) ja etuseinän (17) ja ainakin käyttöveden syöttöputket (32, 34), vie
märiputki (30), jakotukit (33, 35), vesimittarit (37), suojakaukalo (22), mittarikotelo 
(28) sekä wc-istuimen vesisäiliö (46) ja tukirunko (48) on järjestetty ensimmäisen 
sivuseinän (12), toisen sivuseinän (14), takaseinän (16) ja etuseinän (17) rajaa- 

15 man tilan sisäpuolelle.

10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen putkistoelementti, tunnettu siitä, 
että putkistoelementissä on tukijalat (49) putkistoelementin tukemiseksi pystyasen
toon alustan päälle.
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Patentkrav

1. Ett rörsystemelement som innefattar åtminstone ett inloppsrör (32, 34) för för- 
brukningsvatten, åtminstone ett förgreningsrör (33, 35) som är anslutet till nämnda 
åtminstone ena inloppsrör (32, 34) för förbrukningsvatten, vilket förgreningsrör (33,

5 35) har röranslutningar (41) för anslutning av vattenrör som leds till vattenarmaturer,
ett avloppsrör (30) och en ram (10) som har en nedre ände (18) och en övre ände 
(20) och en längdriktning, vilken längdriktning är väsentligen densamma som 
nämnda åtminstone ena inloppsrörs (32, 34) riktning, kännetecknat av att rörsy
stemelementet dessutom innefattar ett skyddstråg (22), vilket skyddstråg har ett ut- 

10 lopp (45) för att leda eventuellt läckvatten till ett avlopp, en vattenbehållare (46) för 
en toalettstols spolvatten, nämnda förgreningsrör (33, 35) är anordnade i området 
mellan skyddstråget (22) och ramens övre ände (20), nämnda vattenbehållare (46) 
är anordnad mellan skyddstråget (22) och ramens (10) nedre ände (18), och skydd- 
strågets (22) utlopp (45) är anslutet till nämnda vattenbehållare (46) med hjälp av 

15 ett läckrör (52).

2. Rörsystemelement enligt patentkrav 1, kännetecknat av att det åtminstone 
innefattar ett inloppsrör (32) för kallt förbrukningsvatten och ett inloppsrör (34) för 
varmt förbrukningsvatten, ett första förgreningsrör (33) som är anslutet till inlopps- 
röret (32) för kallt förbrukningsvatten och ett andra förgreningsrör (35) som är an-

20 slutet till inloppsröret (34) för varmt förbrukningsvatten.

3. Rörsystemelement enligt patentkrav 1 eller 2, kännetecknat av att rörsys
temelementet dessutom innefattar åtminstone en vattenmätare (37) för att mäta vat
tenmängden som strömmar till förgreningsröret (33, 35).

4. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 1-3, kännetecknat av att 
25 rörsystemelementet dessutom innefattar ett inloppsrör (36) för ett vattenburet upp-

värmningssystems cirkulationsvatten och ett returrör (38) för det vattenburna upp- 
värmningssystemets cirkulationsvatten, vilket inloppsrör (36) och vilket returrör (38) 
har en anslutningsgren (39) för anslutning av rör som leds till en vattenburen upp- 
värmningsanordning, såsom ett värmeelement.

30 5. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 1-4, kännetecknat av att
skyddstråget (22) är anordnat på avstånd från ramens (10) nedre ände (18).

6. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 1-5, kännetecknat av att 
rörsystemelementet innefattar ett väsentligen läckageskyddat mätarhölje (28) så, 
att nämnda skyddstråg (22) utgör mätarhöljets (28) botten, vilket mätarhölje (28) har 
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en öppningsbar servicelucka, och i vilket mätarhölje förgreningsrören (33, 35) och 
vattenmätarna (37) är placerade.

7. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 1-6, kännetecknat av att 
rörsystemelementet dessutom innefattar en stödram (48) för att bära upp en vägg-

5 fäst toalettstol och nämnda vattenbehållare (46).

8. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 1-7, kännetecknat av att 
rörsystemelementet dessutom innefattar åtminstone ett skyddsrörför installering av 
elledningar och/eller gasrör.

9. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 7-8, kännetecknat av att ra- 
10 men (10) har en första sidovägg (12), en andra sidovägg (14), en bakre vägg (16)

och en främre vägg (17), och åtminstone inloppsrören (32, 34) för förbrukningsvat- 
ten, avloppsröret (30), förgreningsrören (33, 35), vattenmätarna (37), skyddstråget 
(22), mätarhöljet (28) och toalettstolens vattenbehållare (46) och stödramen (48) är 
anordnade i det utrymme som avgränsas av den första sidoväggen (12), den andra 

15 sidoväggen (14), den bakre väggen (16) och den främre väggen (17).

10. Rörsystemelement enligt något av patentkraven 1-9, kännetecknat av att 
rörsystemelementet har stödben (49) för att stöda rörsystemelementet i vertikalt 
läge på ett underlag.
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Fig. 2


