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Colectoarele plate Roth
Heliostar® 252 S4 şi 218 S4
– valorificarea optimă a energiei gratuite  

ROTH WERKE GMBH • 35232 Dautphetal • 

   Instalaţii solare – încălzire ecologică 
Soarele transmite o cantitate uriaşă de energie către Pământ. În numai 
jumătate de oră, globul primeşte o cantitate de energie solară care ar putea 
asigura acoperirea consumului de energie la nivel mondial pe parcursul 
unui an. Tot mai multe gospodării optează pentru această soluţie ecologică 
de încălzire. Colectoarele  solare au potenţialul de a reduce costurile pentru 
energie cu aproximativ 30 de procente pentru încălzire şi circa 60 de procente 
pentru apa industrială. Un beneficiu pentru om şi natură. 

   Sistemele solare Roth  
Instalaţiile solare produse de Roth sunt sisteme complete, performante. De la 
instalaţia standard pentru încălzirea apei industriale până la soluţia complexă 
pentru susţinerea sistemelor de încălzire cu ajutorul colectoarelor solare 
Roth, staţia solară Roth, regulatorul solar Roth şi acumulatorul de energie 
solară Roth, găsiţi pachetul potrivit pentru fiecare formă de utilizare.  



Prin intermediul colectoarelor plate 252 S4 şi 218 S4, Roth a 
conceput un colector performant care se impune prin randamentul 
ridicat, rezistenţa extremă la sarcini şi uşurinţa la montare. 
Policarbonatul (PC), materialul selectat pentru vana şi 
cadrul Heliostar® 252 S4 şi 218 S4, asigură o rezistenţă 
extrem de mare, face faţă temperaturilor ridicate şi radiaţiilor 
ultraviolete, şi are un aspect atractiv. 
Prin intermediul tehnologiei cu contacte cu fişă între 
colectoare este asigurat un avantaj decisiv 
pentru montaj.

Beneficiaţi de un colector 
puternic, precum şi de toate 
componentele de sistem 
dintr-o singură sursă!  

• vană de calitate superioară de policar-
bonat rezistentă la intemperii şi radiaţii 
ultraviolete

• răcire scăzută a vanei de policarbonat în 
comparaţie cu un colector metalic

• fără scurgeri, fiind realizată dintr-o 
singură bucată

• în ciuda greutăţii reduse, stabilitate 
maximă

• rezistent la coroziune
     Colector 

• Colector selectiv pe toată suprafaţa, fiind 
stratificat, garantând randament maxim.

• conectarea optimă a conductelor la capa-
cul colectorului asigură transferul termic 
ideal asupra mediului de încălzire

        Sticlă securizată pentru sisteme 
solare

Sticla de siguranţă foarte transparentă 
dintr-o singură foaie respectă cerinţele 
clasei de rezistenţă la grindină 1. Ast-
fel, în contextul unei protecţii maxime, 
sunt garantate rezultate optime.

   Garanţie extinsă oferită de Roth 

Roth oferă o garanţie extinsă de 10 ani 
pentru sistem.
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Energie gratis  
– soarele transformă acest vis în realitate   

   Modul de funcţionare instalaţie solară 
>Colectare, transformare, valorificare<, acesta este principiul sim-
plu al unei instalaţii solare termice. Componentele principale sunt 
reprezentat de colector, regulatorul solar şi acumulator solar.  

Colectorul reprezintă elementul principal al instalaţiei. Acesta 
colectează radiaţia solară (absorbţie) şi, cu ajutorul lichidului solar 
conţinut, o transformă în căldură. Ulterior, aceasta este transportată 
prin intermediul ţevilor pentru utilizarea în regim casnic către acu-
mulator şi, prin intermediul schimbătorului de căldură, este transmisă 
către apa industrială, respectiv către apa de încălzire. Regulatorul 
solar porneşte pompa imediat ce temperatura din colector este mai 
ridicată decât cea din acumulator. 

   Colector plat Roth Heliostar® 252 S4 

SOLARSYSTEME  

   Energia solară   
– o factură redusă  

Valorificaţi energia gratuită oferită de soare şi protejaţi-vă bugetul! În 
contextul unui consum mediu de păcură de 2000 de litri anual într-o 
gospodărire de patru persoane poate fi eliminată jumătate din această 
cantitate. Aceasta este concluzia BSW-Solar. 

Informaţi-vă la distribuitorul dvs. de specialitate  

Componentele unei instalaţii solare pentru 
încălzirea apei: 

Regulator solar
Senzor de temperatură la nivelul colectorului
Senzor de temperatură la nivelul rezervorului
Pompă de recirculaţie pentru circuitul solar
Alimentare cu apă rece
Evacuarea apei calde
Vas de expansiune
Senzor de temperatură pentru încălzire 
ulterioară
Pompă de recirculaţie a circuitului de încărcare
 

   Vana de colectare  


