
O viata plina de energie

Sisteme energetice

Rezervor termic Roth Quadroline
Noua generatie de rezervoare de apa potabila si încalzire a apei

„Stocarea eficienta a energiei 
este importanta pentru noi – 
asa ca ne-am decis asupra unui 
rezervor termic Roth.““
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Prin stocarea eficienta a caldurii rezervorul 
termic RothQuadroline nu este doar ecologic, 
ci economiseste de asemenea bani - banii 
dumneavoastra!
În comparatie directa cu rezervoarele din 
metal de aceeasi dimensiune, Quadroline 
masoara pâna la 65 % mai putine pierderi de 
caldura datorita materialelor compozite din 
plastic.
Încalzirea dumneavoastra si în consecinta si 
portofelul dumneavoastra se vor simti usu-
rate. În functie de model, procesele de încal-
zire care sunt necesare pentru compensarea 
pierderilor de nefunctionare pot fi reduse cu 
un sfert. 
Astfel, investitia este amortizata rapid.

Eficienta energetica

Prin utilizarea compozitelor plastice de înalta 
performanta aparitia coroziunii este preveni-
ta. 

În special pentru apa noastra potabila, o 
functionare igienica este absolut esentiala. 
În acest scop Roth ofera un schimbator de 
caldura din teava de otel inoxidabil pentru 
prepararea apei calde menajere în regim de 
flux continuu. 
 
La nevoie, apa proaspata este încalzita simul-
tan – rapid, sigur, curat.

Igiena

Rezervorul Roth Quadroline – o investitie 
sigura în viitor

Fie ca este vorba de noua dvs. constructie sau de modernizarea unei centrale termice, rezervorul termic   RothQua-
droline ofera o varietate de solutii pentru depozitarea apei calde potabile sau de consum. Se preteaza ca boiler solar, 
combinat, tampon si de separare, sau pentru apa. Rezervorul termic inovator din plastic compozit consta dintr-un 
rezervor termoplastic stabil, plus materiale compozite de înalta performanta.

>   costuri de operare mai mici: în comparatie cu rezervoarele standard din metal, datorita 
stocarii eficiente a caldurii
>  nu necesita întretinere: prin materiale compozite din plastic rezistente la coroziune 
>  fara întretinere: din material plastic compozit necoroziv 
>   rezervor igienic: încalzire igienica a apei în flux continuu prin schimbatorul de caldura din otel inoxidabil
>   usor si compact: solutie ideala pentru modernizare si constructii noi
>   anti-deflagrant:  pentru integrare directa în sistemul de încalzire
>   stabil: materialul inovator din  plastic compozit garanteaza rezistenta la cel mai înalt nivel
>  difuzabil: asigurat prin montarea unui perete special   
>  combinabil: cu toate sursele de caldura
>   garantie 5 ani

Deja de la lansarea lui pe piata în 2012, dar si în anul urmator, 
rezervorul  termic  Quadroline a primit premii ca „Cel mai bun 
produs al anului“, respectiv „Produsul anului“.
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Materialul  compozit  de  înalta performanta 
folosit  asigura rezistenta la cel mai înalt 
nivel. 
 
Pentru dezvoltarea acestui sistem de stocare 
de caldura folosim tehnologii care au fost 
verificate în spatiu.  Tehnologia compozita 
pentru asigurarea rezistentei la presiune a 
rezervorului termic din plastic este de aseme-
nea utilizata în prezent în rezervoare termice 
de apa calda menajera pentru industria const-
ructiilor.

Designul compact permite o instalare de 
economisire a spatiului în colturi. 

Siguranta compacta

>  Rezistenta la presiune 
certificata de TÜV 
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>  Comparatie spatiu

Rezervorul termic Quadroline

Rezervor rotund conventional din otel

Thermotank   Quadroline: economie de 
spatiu prin conexiuni optimizate

> Design placut, formt compacta
Designul compact al rezervorului termic RothQuadroline foloseste spatiul în mod 
optim. Comparativ cu rezervoarele conventionale rotunde, Quadroline cucereste cu 
amprenta sa la sol, dimensiuni externe practice si economice de spatiu.

> Rapid de adus în casa  
Chiar si la volume mari, transportul cu doi oameni este usor, datorita greutatii mici 
(aproximativ 1/3 dintr-un rezervor conventional din otel). Asta economiseste timp si 
bani în timpul instalarii..

> O carcasa pentru mai multa eficienta
Pentru a îmbunatati si mai mult eficienta, puteti opta pentru una din doua variante 
Roth Thermocoat – o carcasa suplimentara care acopera complet rezervorul termic – 
de culoare alba.

> Comparatie cost stocare termica

Sigur, placut, usor, eficient
Rezervorul termic convinge pe toata lumea

ROTH WERKE GMBH, Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Telefon: 06466/922-0, Telefax: 06466/922-100, E-Mail: service@roth-werke.de, www.roth-werke.de 
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>   Distribuitorul   dumneavoastra:

 >  Mai multe informatii gasiti pe internet la  www.lebenvollerenergie.de  sau scanati 
codul QR si obtineti informatiile direct pe smartphone-ul dvs.:

Roth Alti producatori
Quadroline

PE-RT si compozit, izolatie de 
inalta performanta 100mm

Rezervor Tip 1
Otel inoxidabil  

Izolatie 100 mm

Rezervor Tip 2
Stahl emailliert,  
Izolatie 100 mm

Rezervor Tip 3
Stahl emailliert,  
Izolatie 80 mm

Eficienta energetica

Pierdere de energie

Greutate

Costuri de achizitie

Costuri de întretinere -
Costuri de energie

Cost total 
 

Achizitie 
+ 

Întretinere 
+ 

Costuri de 
energie

Anul 1

Anul 2

 din anul 3

Rezervoare Roth termice Quadroline sunt 
sortate în conformitate cu etichete energetice 
A sau B.

>  Eticheta energetica A sau B
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