
Colectorul de piscină Roth HelioPool®

pentru încălzirea solară directă a apei din 
piscină, pe principiul recirculării

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de

O viață plină de energie

  Sistem unic

Procedeul CoEx aplicat în fabricație face 
posibilă realizarea structurii cu două straturi 
de material a colectorului, fiecare dintre 
acestea având caracteristici diferite. Se obține 
astfel o stabilitate înaltă și rezistență crescută 
la intemperii, precum și o rezistență crescută 
la radiațiile UV, ceea ce garantează durata 
lungă de viață a colectorului solar HelioPool® 
pentru piscine. Materialul este rezistent la 
îngheț* și accesibil pietonal.

  Economic

>  dimensiune optimă a colectorului 2,22 m2

>  8 racorduri
>  doar un singur tip de colector pentru toate 

aplicațiile de montaj 
>  este posibil montajul pe orizontală dar și pe 

verticală
>  costuri reduse de depozitare, fiind vorba 

despre un singur tip de colector 
>  un grad de eficiență mai mare decât cel al 

altor furnizori, datorită volumului mai mare 
de apă (8 l/m2) 

>  pierderi reduse de presiune, datorită 
construcției speciale a colectorului

>  conexiune simplă permisă de furtunul de 
racord robust 

>  flux direct de apă din piscină  

  Eficient energetic

La un ștrand din Arnstorf, în Sudul Germaniei, 
prin implementarea colectorului de piscină 
Roth HelioPool® s-au obținut deja economii 
importante:

Volumul+/ mărimea piscinei:  1000 m3

Roth HelioPool®: 142 bucăți (cca. 315 m2)
capacitate de colectare instalată: 221 kW
Economie de energie: 16.000 litrii ulei de 
încălzire/ an
Reducerea emisiilor de CO2: 42,64 t

  Specificații tehnice  
Roth HelioPool® 

>  Material: PEHD  rezistent UV (negru) în 
procedură CoEx 

>  Mediul: apa din piscină
>  Dimensiuni (L x l): 2000 x 1110 mm
>  Suprafață brută: 2,22 m2

>  Greutate: 14 kg  
> Cantitate de umplere: 16 l
> Debit: 120 - 180 l/h x m2

>  unic 
>  economic
>  eficient energetic

Procedura CoEx (strat dublu)

*  Rezistent la îngheț în combinație cu antigel.   Dacă nu se 
utilizează antigel, colectorul de piscină Roth  HelioPool® 
trebuie golit, atunci când există un risc de îngheț.

5 ani
Garanție Roth



  Sistemul hidraulic

Colectorul de piscină Roth HelioPool®

totul dintr-o singură sursă
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Operare cu o pompă proprie și o unitate de  
control Roth BW, țevi independente de  
circuitul de filtrare 

Operare cu pompă de filtrare existentă pentru 
piscină cu un robinet cu bilă și trei căi, în 
combinație cu unitatea de control Roth BW 

Operare cu o pompă proprie și o unitate de  
control Roth BW integrate în circuitul de  
filtrare

Suntem un producător german cu competențe cheie și experiență 
îndelungată în producția și prelucrarea maselor plastice, ca de 
exemplu sisteme de țevi, rezervoare de ulei de încălzire din PE și 
sisteme solare.
 
> Ce putem face pentru dumneavoastră?
Putem să reducem costurile pentru energie generate de încălzirea 
apei din piscine, cu un sistem care s-a impus deja de ani buni pe piață.

De ce Roth?

  Referințe

1
Roth Heliopool ®  
colector de piscină

 
1  Ștrandul Remsfeld, Germania 

2  Ștrandul Steffenberg, Germania 

3  Soluții speciale și aplicații pentru 
piscine rezidențiale  
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