
Sisteme solare
soluţii complete  
dintr-o singură sursă

O viață plină de energie

Sisteme energetice



Soarele radiază o cantitate imensă de energie spre 

pământ. Într-o jumătate de oră globul primeşte suficientă 

radiaţie solară pentru a putea acoperi consumul anual 

total de energie la nivel mondial.
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    Sistem complet

Germania dispune de 1353 de milioane 
de metri pătrați de teren util sub aspect 
tehnic pentru exploatarea în materie de 
energie solară.

Cu sistemele sale solare de încălzire, 
Roth face un pas important spre viitor. 
Aceste sisteme completează perfect 
sistemele de distribuție a căldurii şi 
sistemele de încălzire cu pompe de 
căldură de înaltă eficienţă oferite de 
Roth.
Sistemele solare marca Roth sunt 
sisteme complete şi performante. În 
funcție de dispunere, acestea sunt 
capabile să acopere într-o proporţie 
de până la două treimi necesarul 
anual mediu de energie al unei case 
unifamiliale pentru încălzirea apei.

Foarte util este de asemenea service-ul 
oferit. Echipa care asigură service extins 
pe teren oferă asistenţă rapidă la faţa 
locului în probleme comerciale dar și 
tehnice.
Distribuţia şi furnizarea fiabilă de piese 
de schimb este asigurată printr-un 
sistem logistic bine pus la punct. În plus, 
Roth oferă cursuri de instruire în fabrici, 
o linie telefonică de asistență și servicii 
de proiectare.

  	 	Încălziţi-vă	locuinţa	eficient	și	
natural	cu	soluţiile	de	încălzire	
solară	și	prin	pardoseală	de	la	Roth

În combinație cu sistemele de încălzire 
prin pardoseală oferite de Roth, energia 
solară stocată este ideală pentru 
utilizarea ca încălzire auxiliară. Folosirea 
unei temperaturi scăzute la încălzirea 
prin pardoseală permite o utilizare 
mai eficientă a energiei solare decât 
este posibil cu caloriferele clasice, care 
necesită temperaturi de fluiditate mai 
mari.

 	 	Utilizarea	obligatorie	a	energiei	
din	surse	regenerabile

Legea privind energia din surse 
regenerabile pentru încălzire 
(EEWärmeG) aprobată de Bundestag-
ul din Germania la 1 ianuarie 2009 
prevede ca până în anul 2020 
ponderea energiilor regenerabile în 
consumul total de energie pentru 
încălzire trebuie să fie de 14% pentru 
a permite o aprovizionare energetică 
durabilă. Clădirile noi cu o suprafaţă 
utilă de cel puţin 50 m2 sunt obligate, 
în conformitate cu art. 5, să acopere 
o cotă de cel puțin 15% din totalul 
necesarului de căldură cu forme de 
energie regenerabile. Proprietarii de 
clădiri pot acoperi procentul de căldură 
necesară cu energie solară.

Începând din 1 ianuarie 2009, clădirile 
noi au obligația de a utiliza energie 
regenerabilă. Acest procent poate fi 
acoperit cu panouri solare, de exemplu, 
prin utilizarea unei suprafeţe de 
captare de 0,04 m2 per m2 de suprafaţă 
încălzită1) la clădiri rezidențiale cu 
maxim două apartamente.

Utilizarea energiei solare termice 
ca mijloc de încălzire auxiliară în 
cazul lucrărilor de renovare este, 
de asemenea, o măsură rațională 
și de economisire a energiei, fiind 
subvenţionată ca parte a programului 
de stimulare a pieţei. Condițiile de 
acordare aplicabile sunt disponibile la 
BAFA (Biroul Federal pentru Economie 
şi Controlul Exporturilor din Germania) 
sau KfW (Institutul de Credit pentru 
Reconstrucție din Germania).

Sisteme	solare	Roth
valorificarea energiei solare cu ajutorul tehnologiei  
de ultimă generaţie

3



4



Pachetul	solar	Roth	 
componente coordonate dintr-o singură sursă

  	 	Soluţii	personalizate

Roth oferă sisteme gata de asamblare. 
De la sistemul standard de încălzire 
solară a apei până la sisteme complexe 
de încălzire auxiliară cu colectoare 
solare Roth, stație solară Roth, 
regulator solar Roth și rezervor solar 
de stocare Roth, la noi găsiţi pachetul 
potrivit pentru nevoile dumneavoastră.
 

Componentele coordonate atent 
garantează funcţionare optimă şi 
fiabilitate. La selectarea materialelor 
am pus accent în special pe o durată 
de utilizare îndelungată şi pe uşurinţa 
instalării.

Sistemul dumneavoastră solar Roth 
este perfect compatibil cu sistemele 
de distribuție a căldurii și de apă 
menajeră oferite de Roth. Este posibilă 
de asemenea combinaţia cu sisteme de 
încălzire cu pompă de căldură Roth.
În felul acesta beneficiaţi de efectele 
sinergice ale sistemului general 
primind o soluție personalizată perfect 
compatibilă.
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Colectoarele	plate	Roth	Heliostar®	252	S4	și	218	S4	 
high tech cu carcasă inovatoare din policarbonat

> Carcasă de înaltă calitate
>  Absorbant de înaltă 

performanță
>  Stabilitate mare la greutate 

redusă
> Izolare optimă
> Sticlă de protecţie
> Instalare simplă
> Utilizare flexibilă
>  Garanție 10 ani pe sistemele 

Roth

	 	Optimizarea	generării	energiei,	
a	stocării	căldurii,	stabilitate	
crescută	la	o	greutate	redusă

Amplasat pe o structură cu carcasă 
închisă din policarbonat, colectorul plat 
Roth Heliostar® reuneşte materiale high 
tech
și tehnologia de ultimă generaţie.
Policarbonatul este un bun izolator, 
astfel încât colectorul Roth Heliostar® 
asigură o acumulare optimă a căldurii 
prin carcasa
din policarbonat cu pereți groși. În 
combinație cu absorbantul performant 
utilizat, colectorul asigură eficiență 
maximă pentru decenii.

Materialul din care este fabricat
colectorul dispune de rezistență sporită 
la lovituri, oscilații ale temperaturii şi 
rezistenţă la radiaţii ultraviolete. Sfera 
largă de utilizare a policarbonatului 
demonstrează proprietăţile remarcabile 
ale acestui material. Acest material 
este utilizat de exemplu în construcția 
avioanelor și a automobilelor.

Datorită acestui material plastic high 
tech, colectorul Roth Heliostar® este 
durabil şi stabil având o greutate 
minimă.

Carcasa din policarbonat prezintă 
următoarele avantaje suplimentare:
În primul rând procesul de producţie 
este mai puțin dăunător pentru mediul 
înconjurător decât producţia tipurilor 
de carcase clasice datorită economisirii 
de energie în procesul de producţie. În 
al doilea rând carcasa din policarbonat 
rămâne intactă la fenomene de 
coroziune, chiar și în condițiile unei 
atmosfere cu nivel ridicat de impurități, 
sau a unei clime maritime agresive. 
Carcasa colectorului este realizată fără 
suduri, prin intermediul ambutisării 
adânci dintr-o singură bucată, fiind 
închisă ermetic timp îndelungat.

Forma unică a carcasei ambutisate 
adânc din policarbonat oferă 
instalatorului avantaje esenţiale de 
instalare şi siguranţă.

Criteriile prevăzute de RAL-UZ 73 sunt 
îndeplinite.

Bauart zugelassen
Reg.-Nr. 011-7S819 F
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  	 	Producție	complet	automatizată

O fabrică automatizată complet 
asigură un standard de calitate absolut 
constant pentru colectoare plate 
Heliostar® produse de Roth. Conceptul 
de producție unic și inovator asigură 
productivitate maximă. Suprafețele de 
îmbinare ale carcasei din policarbonat 
și ale sticlei colectoare nu sunt tratate 
cu solvenți, ci cu aer ionizat pentru a 
facilita aderarea. Asta reduce emisiile 
poluante și mirosul în procesul de 
producție al colectorilor de înaltă 
performanță.

  	 	Instalare	ușoară	și	sigură

Pentru un montaj uşor, șinele de 
prindere instalate pe acoperiș se fixează 
în poziţii sigure, în fantele existente 
pe carcasă. Măsurile de siguranţă 
care trebuie luate de obicei sunt deja 
integrate în carcasa colectorului. 
Instalarea devine astfel mult mai ușoară 
și mai sigură, deoarece instalatorul 
nu mai trebuie să ţină colectorul pe 
acoperiș. Mai mult decât atât, distanța 
dintre colector și acoperiș este redusă 
prin fixarea în poziţie a şinelor de 
prindere pe carcasa colectorului. 
Fixarea pe acoperiş la o înălţime mai 
mică determină pe lângă o stabilitate 

optimă şi un aspect exterior mai 
plăcut. Datorită carcasei închise din 
policarbonat a colectorului, riscul de 
rănire este minimizat, deoarece nu 
există muchii ascuțite.

	 Sistemul	inovator	de	instalare	
rapidă	oferit	de	Roth	pentru	
conectarea	în	serie

Prin sistemul inovator de montare 
rapidă, procesul complicat şi 
consumator de timp de instalare a 
colectoarelor în serie pe acoperiş ţine 
acum de domeniul trecutului. În special 
în locurile în care instalatorul are de-a 
face cu acces dificil pentru scule – și 
anume, în spațiul dintre panourile 
aliniate în serie – Roth oferă un avantaj 
esenţial pentru ușurința de instalare 
și viteza de asamblare prin elementul 
său de prindere cu cleme. Fixarea 
colectoarelor în serie este posibilă fără 
unelte. Elementul de prindere este 
introdus în profilul în formă de C chiar la 
nivelul solului şi apoi poate fi montat pe 
acoperiș în poziţia corectă.
Colectoarele sunt ușor de conectat 
între ele prin intermediul sistemului de 
instalare rapidă oferit de Roth și sunt 
situate una lângă cealaltă, formându-se 
astfel imaginea optică a unei singure 
unităţi.
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Colectoarele	plate	Roth	Heliostar®	252	S4	și	218	S4	 
avantaje la montare datorită tehnologiei simple de  
conectare tip plug-in

	 	Pregătite	pentru	conectare

Noile colectoare Heliostar® oferite 
de Roth dispun de patru puncte de 
conectare cu tehnologie de conectare 
de tip plug-in, astfel încât colectoarele 
pot fi conectate între ele ușor și rapid. 
Colectoarele sunt furnizate gata de 
conectare și pot fi montate fără unelte. 
Sistemul conectat poate fi deconectat 
din nou atunci când este necesar. 
Colectoarele Heliostar® oferite de Roth 
au toate caracteristicile care s-au impus 
pe piaţă, precum şi sistemul de instalare 
rapidă Roth (pentru conectarea în serie) 
specific gamei Roth Heliostar®.

	 	Patru	conexiuni	pentru	un	flux	
optim	în	colectoare

Conectarea colectoarelor prin 
patru conexiuni asigură eficiența 
maximă a întregului sistem solar. 
Prin fiecare colector individual trece 
aceeaşi cantitate definită de agent 
termic care este prezentă în toate 
colectoarele, la aceeaşi temperatură. 
În plus, conexiunea în paralel asigură 
o rezistență scăzută la curgere și o 
performanță eficientă a pompei.

Avantajul	1 Avantajul	2

Bauart zugelassen
Reg.-Nr. 011-7S819 F
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Pe	scurt

> Montare simplă, fără unelte
>  Formă ideală a colectorului pentru tehnologia 

de conectare plug-in
> Gata de conectare
> Sistem detaşabil
> Flux optim
> Pierdere scăzută de presiune
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Colectoarele	plate	Roth	Heliostar®	252	S4	și	218	S4	 
o echipă puternică

Carcasă	de	calitate
>  Carcasă din policarbonat foarte 

robust (rezistență ridicată la lovituri, 
oscilații de temperatură, vânt şi 
radiaţii ultraviolete),

>  Greutate redusă în pofida 
dimensiunilor sale (suprafaţă totală 
de 2,18 m2, respectiv 2,52 m2),

>  Lipsa problemelor de scurgere 
asociate formei, datorită tehnologiei 
de producţie dintr-o singură bucată,

>  Rezistență împotriva coroziuni pe 
termen lung

Absorbant	de	înaltă	performanță
>  Stratul absorbant foarte calitativ 

aplicat pe toată suprafața 
colectorului asigură o performanță 
sporită,

>  Conexiunea optimă a ţevilor cu placa 
absorbantului.

Izolare	optimă
>  Carcasă din policarbonat cu pereți 

groși,
>  Izolarea termică suplimentară a 

peretelui posterior 60 mm.

Sticlă	de	protecţie
>  Sticlă de protecţie solară, cu 

concentrație mică de fier, 
corespunde cerințelor clasei 1 de 
rezistență împotriva grindinei,

>  Ermetizarea dublă a sticlei.

Design	modern
>  Forma rotunjită a rezervorului, fără 

colțuri ascuțite și fante,
>  Culoare întunecată discretă,
>  Colectoarele conectate în serie arată 

ca o singură unitate.

Avantaje	de	montare
>  Greutatea mică,
>  Simplitatea montării pe acoperiș, 

datorită fixării în poziţie a șinelor de 
prindere în fantele de pe carcasa de 
policarbonat,

>  Stabilitate optimă și aspect exterior 
mai plăcut datorită montării 
colectorului mai aproape de acoperiș,

>  Întregul sistem de prindere nu 
mai este vizibil după montarea 
colectoarelor pe acoperiș,

>  Ancora universală de prindere Roth 
adecvată pentru diferite tipuri de 
acoperișuri,

>  Sistemul de montare rapidă oferit 
de ROTH pentru montarea rapidă, 
comodă şi fără uneltea colectoarelor 
în serie,

>  Carcasa din policarbonat lipsită de 
colțuri ascuțite,

>  Prindere bună asigurată de marginea
carcasei în combinație cu adânciturile 
din partea inferioară,
>  Nu este nevoie de sudură pe 

acoperiș, întrucât toate conexiunile 
sunt prevăzute cu garnituri plate,

>  Accesorii pentru facilitarea montării,
>  Gata de conectare fără instrumente 

speciale.

Opţiuni	flexibile	de	montare
>  Montare pe acoperiş, în acoperiş, pe 

orice suprafaţă liberă şi pe faţadă.

Garanţie	completă	Roth
>  Garanție 10 ani pe sistemele Roth.
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	 	Dimensiunea	potrivită	pentru	fiecare	situaţie
 
În funcție de domeniul de utilizare și de cerințe, puteţi alege 
unul dintre modelele Heliostar® oferite de Roth. Colectorul 
Heliostar® 252 S4 are o suprafață brută de 2,52 m2 și o 
greutate de 37 kg, iar colectorul Heliostar® 218 S4 are o 
suprafață brută de 2,18 m2 și o greutate de 32 kg.

Specificaţii	tehnice	pentru	colectoarele	plate	Roth	Heliostar®

Heliostar®	218	S4 Heliostar	® 252 S4

Lungime 1820 mm 2100 mm

Lăţime 1200 mm 1200 mm

Înălţime 109 mm 109 mm

Suprafaţă brută 2,18 m2 2,52 m2

Suprafaţă de deschidere 1,96 m2 2,30 m2

Greutate 32 kg 37 kg

Carcasă colector structură din policarbonat extrem de rezistentă, 
complet sigilată datorită realizării fără suduri, prin 

intermediul ambutisării adânci dintr-o singură 
bucată, rezistentă la coroziune timp îndelungat

Acoperire din sticlă sticlă de protecţie solară, transmisie t = 91%

Absorbant strat absorbant foarte selectiv aplicat pe toată 
suprafața colectorului cu vid

Absorbţie a = 95%

Emisii e = 5%

Conţinut de lichide 0,86 l 1,16 l

Agent de transfer termic agent termic Heliostar®

Presiunea de lucru (max.) 10 bari

Canal senzor solar diametru interior = 6 mm

Conexiune colector sistem plug-in oferit de Roth

Rand. anual al colectorului peste 525 kWh/m2a

Sfera de aplicare pentru încălzirea apei și încălzire auxiliară

	 	Suprafeţe	de	captare

Secţiunea	transversală	a	colectorului Sticlă de protecţie complet transparentă

Profil pe tot perimetrul colectorului

Strat absorbant foarte selectiv aplicat pe 
toată suprafaţa colectorului

Puncte de prindere

Izolație termică cu grosimea de 60 mm

Fante pentru o montare uşoară

Carcasa din policarbonat a colectorului

11



Absorbantul	de	piscină	HelioPool®	oferit	de	Roth
pentru încălzirea directă a apei din piscină cu energie solară pe 
principiul circulaţiei

	 	Încălzirea	ecologică	şi	economică	
a	apei	din	piscină	folosind	energia	
solară

Fiind specialist în domeniul prelucrării 
maselor plastice, compania Roth 
a dezvoltat absorbantul pentru 
piscine sub denumirea de HelioPool® 
confecționat din polietilenă calitativă 
de înaltă densitate (HDPE). Este 
adecvat pentru încălzirea ecologică şi 
economică a apei din piscine, bazându-
se pe principiul circulaţiei. Folosind un 
singur tip de absorbant se pot realiza 
toate variantele de montare, întrucât 
absorbantul dispune de 8 ieșiri variabile. 
În felul acesta este asigurată o montare 
simplă.

Absorbantul HelioPool® de la Roth se 
caracterizează prin suprafaţa optimă de
absorbţie de 2,22 m² şi un randament 
sporit. Caracteristicile esenţiale ale 
acestui absorbant sunt faptul că 
apa circulă pe toată suprafaţa sa, că 
este rezistent la îngheţ*, rezistent la 
solicitări mecanice şi permite trecerea 
apei din piscină. Datorită structurii sale 
speciale, cu grosimi ideale ale peretelui, 
absorbantul garantează limitarea 
pierderilor de presiune.

	 	Soluție	rentabilă	sub	aspectul	
preţului

Utilizarea energiei solare pentru 
absorbantul de piscină este o soluție 
economică pentru încălzirea piscinelor. 
Costurile de achiziție se amortizează 
într-un timp scurt.

* Rezistent la îngheţ dacă se utilizează 
împreună cu antigel. Dacă nu se 
utilizează antigel, absorbantul de 
piscină HelioPool® oferit de Roth 
trebuie golit atunci când există risc de 
îngheţ.

Sisteme de încălzire și răcire radiantă 
Roth, stația Marburg, Germania

> Un singur tip de absorbant
>  Dimensiuni optime ale 

absorbantului 
>  Posibilitate de montare 

orizontală sau verticală
> Eficienţă crescută
>  Permite circulația apei pe 

toată suprafața sa, e rezistent 
la îngheţ*, rezistent la 
solicitări mecanice

>  HDPE de înaltă calitate
>  Pierdere scăzută de presiune
>  Permite trecerea directă a 

apei din piscină
> Garanţie completă Roth

	 	Kit	de	conectare	Roth	
40 mm	HelioPool®

	 	Kit	de	opritoare	de	capăt	
Roth	25	mm	HelioPool®

	 	Kit	de	conectare	Roth	
25 mm	HelioPool®

	 	Kit	de	fixare	Roth	pentru	
montarea	pe	acoperiş

	 	Kit	de	fixare	Roth	cu	înălţime	
reglabilă	pentru	montarea	pe	
acoperiş
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	 	Un	singur	model	pentru	toate	
tipurile	de	conectare

Fiecare absorbant are 8 racorduri 
(4 bucăţi de 25 mm şi 4 bucăţi de 
40 mm), care se pot poziţiona în funcţie 
de tipul de conectare, astfel încât e 
nevoie de un singur model..

	 	Totul	dintr-o	singură	sursă

Firma Roth oferă un sistem complet, 
gata de montare, care include un kit 
de fixare Roth pentru montarea pe 
acoperiş, cu kiturile de conectare 
aferente, precum şi controlerul solar 
Roth de tip BW.

Specificaţii	tehnice	pentru	absorbantul	Roth	HelioPool®

Lungime 2000 mm

Lăţime 1100 mm

Înălţime 15 mm

Suprafaţă brută 2,22 m2

Greutate 14 kg

Capacitate de umplere 16 l

Racorduri 8, din care 4 bucăţi cu un diametru 
de 40 mm şi 4 bucăţi cu un diametru 
de 25 mm. Se vor utiliza în funcţie de 
metoda de conectare a colectoarelor.

Presiune de probă 3 bari

Presiunea de lucru (max.) 1 ± 0,1 bari

Material HDPE (negru)

Număr de colectoare pentru 
conectare pe orizontală (max)

8

Număr de colectoare pentru 
conectare pe verticală (max)

4
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	 	Controlerul	solar	Roth	BW

Controlerul solar Roth BW este 
echipat cu un regulator de diferenţă 
de temperatură controlat printr-un 
microprocesor pentru încălzirea apei 
menajere și are toate funcțiile de 
control de bază care sunt necesare 
pentru funcționarea sigură și eficientă a 
unui sistem solar. Împreună cu sistemul 
sunt livraţi şi doi senzori PT-1000.

Comenzile simple și clare ale 
controlerului se dau prin trei butoane 
de operare. Simbolurile grafice auto-
explicative și un afişaj iluminat de 
monitorizare a sistemului asigură un 
nivel ridicat de confort în operarea 
controlerului. Circuitul solar poate 
fi controlat automat sau manual. 
Controlerul solar Roth BW are o ieșire 
de comutare (1 x controlată de viteză) și 
patru intrări de senzori.

	 	Controlerul	solar	Roth	BW/H

Controlerul solar Roth BW/H este 
un regulator versatil de diferenţă 
de temperatură controlat printr-
un microprocesor proiectat pentru 
încălzirea apei menajere şi încălzire 
auxiliară. Dispune de toate funcțiile de 
control de bază, precum şi de funcții 
speciale selectabile în plus pentru 
optimizarea sistemului. Împreună 
cu sistemul sunt livraţi şi trei senzori 
PT-1000. Informaţiile despre sistem 
sunt afişate pe afişajul iluminat de 
monitorizare al sistemului prin simboluri 
grafice auto- explicative. Controlerul 
Roth BW/H are două ieşiri de comutare 
(1 x controlată de viteză, 1 x PORNIT/
OPRIT), patru intrări de senzori, dar şi 
o intrare de impuls pentru măsurarea 
cantităţii de căldură. Controlerul are 
nouă setări implicite de sistem.

>  Reglare multifuncţională şi 
eficientă

> Afişaj iluminat, uşor de utilizat
> Comenzi simple şi clare
> Subvenţionare posibilă

Controlerele	Roth	BW	și	BW/H
Reglare optimă garantată
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>  Operarea eficientă a 
întregului sistem

>  Sursă de alimentare cu 
comutator economic

>  Afişaj clar

>  Subvenţionare posibilă

> Simboluri intuitive

NOU

Con	trolerele	eficiente	Roth	BW-HE,	BW/H-HE	şi	 
BW/H	Komfort	HE
control optim al pompelor de înaltă eficienţă

	 	Controlerul	solar	Roth	BW-HE	

Controlerul solar Roth BW-HE este 
utilizat pentru pregătirea eficientă a apei 
menajere. Fiind prevăzut cu un element 
de control pentru pompe de înaltă 
performanţă, acest controler asigură 
o umplere eficientă a rezervorului 
solar de stocare a apei menajere. Pe 
lângă toate funcțiile de control de bază 
obişnuite pentru un controler standard, 
modelul BW-HE dispune de caracteristici 
suplimentare, cum ar fi reglarea vitezei, 
înregistrarea cantității de căldură și o 
funcție grafică de măsurare . Afişajul 
mare cu grafică completă prevăzut cu 
simboluri intuitive facilitează înţelegerea 
stării curente a sistemului. La controler 
se pot conecta până la trei senzori de 
temperatură PT 1000 (controlerul este 
livrat cu doi senzori PT 1000).

	 	Controlerul	solar	Roth	BW/H-HE	

Controlerul solar Roth BW/H este 
un regulator versatil de diferenţă 
de temperatură controlat printr-
un microprocesor proiectat pentru 
încălzirea apei menajere şi încălzire 
auxiliară. Pe lângă toate funcțiile de 
control de bază obişnuite pentru un 
controler standard, modelul BW/H-
HE dispune de patru ieşiri de releu, 

precum şi de două ieşiri PWM pentru 
controlarea vitezei pompelor economice 
de înaltă performanţă. De asemenea, 
controlerul este dotat cu cinci intrări de 
senzor PT 1000, două intrări analogice 
de senzor, o intrare de impuls şi o ieşire 
L suplimentară pentru dispozitivul de 
acţionare. Controlerul este furnizat 
împreună cu trei senzori PT 1000. Fanta 
integrată pentru cardul de memorie SD 
permite înregistrarea facilă a datelor cu 
ajutorul unui card SD și transferul datelor 
de sistem la un computer. Afişajul foarte 
mare permite vizualizarea cu uşurinţă a 
stărilor sistemului. Funcţiile predefinite 
simplifică parametrizarea sistemului 
iar completările adăugate diversifică 
posibilităţile de utilizare.

	 	Controlerul	solar	Roth	BW/H	
Komfort	HE

Controlerul solar Roth BW/H Komfort 
HE este un controler de sistem pentru 
acţiunea complexă şi combinată de 
încălzire a apei menajere şi de încălzire 
auxiliară. Acesta acoperă o gamă largă 
de aplicații termice solare. Punerea în 
funcţiune este simplă şi vă permite să 
alegeți setările de sistem și să conectaţi 
blocuri funcționale individuale. 
Controlerul dispune de cinci ieşiri de 
releu, până la nouă intrări de senzor, 

două conexiuni pentru senzori direcţi 
digitali Grundfos, precum şi de două ieşiri 
PWM pentru reglarea vitezei pompelor 
economice de înaltă eficienţă.

Fanta integrată pentru cardul de 
memorie SD permite înregistrarea 
datelor de sistem şi instalarea de 
actualizări de firmware. Cu ajutorul 
VBus, pe lângă numeroase dispozitive 
suplimentare, se pot conecta până la 
două module de extindere Roth, fiecare 
dintre aceste module adăugând la 
controler alte șase intrări de senzor și 
cinci ieșiri de releu.

	 	Modul	de	extindere	Roth	EM	
pentru	controlerul	solar	BW/H	
Komfort	HE

Modulul de extindere EM oferit de Roth 
oferă cinci ieşiri suplimentare de releu 
şi şase intrări suplimentare de senzor. 
Pentru a îmbunătăți funcțiile de control 
ale controlerului Roth BW/H Komfort HE, 
pot fi conectate până la două module de 
extindere.
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	 	Complet	compatibil	cu	sistemul	global
 
Staţiile solare Roth au fost verificate încă 
din fabrică în vederea detectării scurgerilor. 
În felul acesta se economisesc timp şi bani 
la montare. Pompa solară specială este 
adecvată pentru temperaturi constante de 
până la 100 °C, şi pentru perioade scurte 
poate fi utilizată şi la temperaturi maxime 
de până la 120 °C. Debitmetrul folosit a 
fost conceput pentru utilizarea în condiţii 
dificile de lucru în sisteme solare fiind 
setat din fabrică pentru amestecuri de 
apă-antigel într-un procent de 40-50%. Are, 
de asemenea, un interval de afişaj extins 
de la 2 până la 16 litri/minut. Staţia solară 
permite conectarea de ţevi de cupru şi de 
oţel de precizie de 18 şi 22 mm.

* fără supapă de siguranţă

>  Posibilităţi de conectare 
individuală

>  Armături integrate de 
umplere şi spălare

>  Include robinet de umplere şi 
de golire

>  Kit de conectare MAG şi 
suport de perete

Staţiile	solare	Roth	RS	25/6	şi	25/7	
soluţie accesibilă ca şi preţ

Specificaţii	tehnice
Staţia	solară	Roth RS	25/6 RS	25/7

Dimensiune nominală DN 25 DN 25

Armături Alamă Alamă

Garnituri EPDM/Teflon EPDM/Teflon

Izolaţie EPP, din mai multe componente EPP, din mai multe componente

Presiune maximă * 10 bari la 100 °C 10 bari la 100 °C

Supapă de siguranţă Grup de siguranţă cu supapă de 
siguranţă 6 bari şi manometru 10 bari

Grup de siguranţă cu supapă de 
siguranţă 6 bari şi manometru 10 bari

Temperatură maximă 100 °C constant/
120 °C temporar

100 °C constant/
120 °C temporar

Debitmetru 2 până la 16 litri/minut, setat pe 
amestecuri de apă-glicol
(40% până la 50% glicol)

2 până la 16 litri/minut, setat pe 
amestecuri de apă-glicol
(40% până la 50% glicol)

Frâne gravitaţionale 2 (tur şi retur) integrate în robinetul 
de închidere, pot fi montate prin 
poziţionarea la 45°a mânerului

2 (tur şi retur) integrate în robinetul 
de închidere, pot fi montate prin 
poziţionarea la 45° a mânerului

Pompă RS 25/6 RP 1 1/2“ Consum de putere: 
Nivelul 1: 46 W
Nivelul 2: 67 W
Nivelul 3: 93 W
Înălţime de pompare maximă 6 m
Debit maxim 4,5 m3/h

RS 25/7 RP 1 1/2“
Consum de putere: Nivelul 1: 62 W
Nivelul 2: 92 W
Nivelul 3: 132 W
Înălţime de pompare maximă 7 m;
Debit maxim 4 m3/h
la o înălţime de pompare de încă 3,5 m

Conexiuni 4 × 22 mm
îmbinare înşurubată  
cu inel fixare CU 18 mm

4 × 22 mm
îmbinare înşurubată  
cu inel de fixare CU 18 mm

Distanţa dintre axe 125 mm 125 mm

Lăţime cu izolaţie 250 mm 250 mm

Înălţime cu izolaţie 350 mm 350 mm

Lungime furtun armat 480 mm 480 mm

Conductă de ventilaţie cu ventilare manuală cu ventilare manuală
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>  Posibilităţi de conectare 
individuală

>  Armături integrate de 
umplere şi spălare

>  Include robinet de umplere 
şi de golire

> Kit de conectare MAG

	 	Staţie	solară	UPS	25/12	cu	
controler	integrat

Staţia solară UPS 25/12 oferită de 
Roth iese în evidenţă prin designul său 
remarcabil. Ca în cazul tuturor staţiilor 
solare Roth, a fost verificată încă din 
fabrică în vederea detectării scurgerilor. 
În felul acesta se economisesc timp şi 
bani la montare.

Este adecvată pentru temperaturi 
constante de până la 120 °C, şi pentru 
perioade scurte poate fi utilizată şi la 
temperaturi maxime de până la 180 
°C. Debitmetrul folosit a fost conceput 
pentru utilizarea în condiţii dificile de 
lucru în sisteme solare fiind setat din 
fabrică pentru amestecuri de apă-
antigel într-un procent de 40-50%. Are 
de asemenea un interval de afişaj extins 
de la 4 până la 36 litri/minut. Staţia 
solară permite conectarea de ţevi de 
cupru şi de oţel de precizie de 18 şi 22 
mm.

Staţia	solară	Roth	UPS	25/12 
cu controler integrat

Specificaţii	tehnice
Staţia	solară	Roth UPS	25/12

Dimensiune nominală DN 25

Armături Alamă

Garnituri EPDM/Teflon

Izolaţie EPP, din mai multe componente

Presiune maximă *

Supapă de siguranţă Grup de siguranţă cu supapă de 
siguranţă 6 bari şi manometru 
10 bari

Temperatură maximă 100 °C constant/
120 °C temporar

Debitmetru 4 până la 36 litri/minut, setat pe 
amestecuri de apă-glicol
(40% până la 50% glicol)

Frâne gravitaţionale 1 retur integrat în robinetul de 
închidere, poate fi montat prin 
poziţionarea la 45° a mânerului

Pompă UPS 25/12,
consum de putere: 25 până la 
250 W, înălţime de pompare 
maximă 12 m

Conexiuni 2 × 22 mm
îmbinare înşurubată  
cu inel de fixare CU 18 mm

* fără supapă de siguranţă
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>  Pompă de înaltă performanţă
>  Subvenţionare posibilă
>  Posibilităţi de conectare 

individuală
>  Armături integrate de 

umplere şi spălare
>  Include robinet de umplere şi 

de golire
>  Kit de conectare MAG şi 

suport de perete

Staţie	solară	Roth	cu	pompă	performantă
complet compatibilă cu sistemul global

	 	Eficienţă	mai	mare	cu	staţia	solară	
ST	25/7	PWM

Având acelaşi design ca staţiile solare 
RS 25/6 şi RS 25/7, noua stație solară ST 
25/7 PWM, la fel ca predecesoarele sale, 
este perfect compatibilă cu sistemul 
solar. Particularitatea o constituie 
pompa integrată de înaltă performanță 
care, prin consumul redus de putere şi 
adaptarea precisă a puterii cu ajutorul 
controlerelor Roth BW-HE și BW/H-HE 
cu reglarea continuă a vitezei promite o 
funcționare şi mai eficientă a sistemului 
dvs. solar.

Staţiile solare Roth au fost verificate 
încă din fabrică în vederea detectării 
scurgerilor. În felul acesta se 
economisesc timp şi bani la montare.
Pompa eficientă este adaptată special 
utilizării în sisteme solare. Debitmetrul 
folosit a fost conceput pentru utilizarea 
în condiţii dificile de lucru în sisteme 
solare fiind setat din fabrică pentru 
amestecuri de apă-antigel într-un 
procent de 40-50%. Are de asemenea 
un interval de afişaj extins de la 4 până 
la 36 litri/minut. Staţia solară permite 
conectarea de ţevi de cupru şi de oţel 
de precizie de 18 şi 22 mm

Specificaţii	tehnice
Staţia	solară	Roth ST	25/7	PWM

Dimensiune nominală DN 25

Armături Alamă

Garnituri EPDM/Teflon

Izolaţie EPP, din mai multe componente

Presiune maximă * 10 bari la 100 °C

Supapă de siguranţă Grup de siguranţă cu supapă de 
siguranţă 6 bari şi manometru 
10 bari

Temperatură maximă 100 °C constant/
120 °C temporar

Debitmetru 4 până la 36 litri/minut, setat pe 
amestecuri de apă-glicol
(40% până la 50% glicol)

Frâne gravitaţionale 2 (tur şi retur) integrate în 
robinetul de închidere, pot fi 
montate prin poziţionarea la 45° 
a mânerului

Pompă Stratos Tec ST 25/7 
Consum de putere:  
de la 3 la 70W; 1,1 W în standby
Înălţime de pompare maximă 7 m;
Debit maxim 3,65 m3/h la o 
înălţime de 4 m

Conexiuni 4 × 22 mm
îmbinare înşurubată  
cu inel de fixare CU 18 mm

Distanţa dintre axe 125 mm

Lăţime cu izolaţie 250 mm

Înălţime cu izolaţie 350 mm

Lungime furtun armat 480 mm

Conductă de ventilaţie cu ventilare manuală

* fără supapă de siguranţă
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>  Nu este necesar un rezervor de 
apă caldă

>  Capacitate crescută de extragere 
de până la 40 litri/minut

>  Răcire optimă a apei de încălzire
>  Formă de construcţie compactă, 

gata pentru conectare
>  Metode diferite pentru circulaţie
>  O temperatură de intrare redusă 

de 50 ° C este suficientă pentru 
încălzirea apei la 45 °C

>  Înregistrarea cantităţii de căldură 
pentru apa caldă folosită

Staţii	de	apă	proaspătă	Roth 
întotdeauna apă caldă menajeră proaspătă fără rezervor  
de apă caldă

	 	Conceptul	hidraulic

Stația de apă proaspătă (FriWa) 
compactă și complet premontată 
oferită de Roth pentru încălzirea 
confortabilă şi igienică a apei menajere 
funcţionează conform principiului de 
încălzire instantanee a apei. Apa caldă 
este încălzită rapid exact atunci când 
este nevoie de ea, în mod sigur, curat 
– în felul acesta există întotdeauna apă 
caldă menajeră proaspătă și igienic 
pură, fără a fi necesar vreun rezervor de 
apă caldă. Schimbătorul de căldură cu 
plăci din oțel inoxidabil are o lungime 
termică mare și asigură prin urmare 
o temperatură primară scăzută de 
tur şi retur. Este complet integrat în 
izolaţie. Energia pentru încălzirea apei 
menajere provine dintr-un rezervor 
tampon, care poate fi încălzit cu o mare 
varietate de sisteme – sisteme solare, 
cazane pe combustibil solid, cazane 
convenţionale pe combustibil lichid/
gaze sau alte sisteme. Datorită faptului 
că necesită temperaturi primare joase, 
stația de apă proaspătă Roth este o 
alegere foarte bună în combinație cu 
un sistem solar termic, precum şi cu un 
sistem de încălzire la temperaturi joase. 
Staţia este premontată pe un suport de 
perete din oţel. Astfel, poate fi instalată 
foarte repede şi uşor pe perete. 

Conexiunile de apă menajeră sunt 
situate în partea inferioară a staţiei, în 
vederea instalării.

	 Controler	integrat

Controlerul este complet premontat, 
presetat şi cablat. Controlul vitezei 
pompei primare, dependent de 
temperatură şi debitul volumetric, face 
posibilă o reglare rapidă și precisă a 
temperaturii setate a apei calde. Acest
control al vitezei este sprijinit de o 
măsurare electronică a debitului în
circuitul secundar. În același timp, se 
înregistrează cantitatea de căldură. 
Pompa de circulație poate fi operată cu 
un impuls de extragere sau acţionată 
pe bază temporală sau termică. Se 
poate selecta şi acţionarea printr-un 
ventil de comutare cu 3 căi (care nu 
este inclus în livrare). Astfel, apa de 
retur primară, foarte caldă (generată în 
timpul funcționării pompei de circulație) 
revine în rezervorul tampon la un nivel 
superior, iar nivelul inferior mai rece 
al rezervorului tampon este păstrat. 
Funcţia integrată de înregistrare a 
cantității de căldură permite o simplă 
trecere în revistă a necesarului de 
energie pentru încălzirea apei menajere.
Ca şi alternativă la stația de apă 
proaspătă cu controler electronic 

integrat, Roth oferă o stație hidraulică 
de apă proaspătă cu un controler de 
volum proporțional pentru nivelul mai 
mic de putere de până la 25 litri/ minut.
Stația este de asemenea prevăzută 
cu un comutator de debit, o pompă 
de stocare, o supapă termostatică, un 
schimbător de căldură cu plăci de mari 
dimensiuni și cu izolaţie completă.

	 Beneficii

>  Apă caldă întotdeauna igienic curată și 
proaspătă

>  Versatil: case unifamiliale şi duplexuri, 
complexe sportive, cămine de bătrâni 
etc.

>  Ușor de integrat în sistemele de 
încălzire existente cu rezervor tampon

>  Uşor de montat şi instalat
>  Adaptare optimă la diferitele nevoi ale 

utilizatorilor
>  Este posibilă integrarea optimă în 

sistemele de încălzire cu temperatură 
joasă și în sisteme solare
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> Utilizare universală
>  Reglarea pe înălțime pentru 

adaptarea la denivelările de 
acoperiş

>  Spaţiu minim de depozitare
>  Potrivit pentru toate învelitorile 

de acoperişuri
>  Realizat din oțel inoxidabil de 

înaltă rezistenţă
> Greutate proprie redusă
> Montare ușoară
> Montare flexibilă pe acoperiș
>  Potrivită pentru orice grosime 

de ţiglă şi şipci de acoperiş, fără 
suport necesar

Ancora	universală	de	prindere	Roth
una singură potrivită pentru toate produsele

	 	Utilizare	flexibilă

Ancorele universale de prindere de la 
Roth sunt potrivite pentru instalarea pe 
verticală și pe orizontală a colectoarelor 
plate Heliostar® 218 S4 şi Heliostar® 
252 S4 oferite de Roth. Dat fiind faptul 
că se pot fixa nu doar de căpriori, ci 
şi direct pe şipcile de acoperiș sau pe 
învelitoare, aceste ancore de prindere 
pot fi poziţionate flexibil pe acoperiș și 
fixate cu uşurinţă în poziţie, cu șurub de 
prindere rapidă.

Opțional, este disponibilă o ancoră 
specială de prindere pentru sarcini mari 
de zăpadă.

	 	Eficienţă	mai	mare	cu	staţia	solară	
ST	25/7	PWM

	 	Sarcină	de	zăpadă	maximă	la	o	poziţionare	
cu	pantă	de	colectare	de	30°	până	la	40°	
pentru	Heliostar®	252	S4	şi	218	S4

Ancoră de prindere 
universală înălţimi 
zăpadă în metri d. n. m.*

Ancoră specială pt. 
căprior înălţimi zăpadă 
în metri d. n. m.*

SLZ 1 1056/1048 1539/1660

SLZ 1a 909/1003 1363/1465

SLZ 2 682/731 1011/1096

SLZ 2 a 571/639 882/958

SLZ 3 521/557 786/859

Încărcare max. 
pe suprafaţă

1,9/2,2 kN/m2 3,65/4,21 kN/m2

	 	Soluţii	universale	-	cu	reglarea	pe	înălțime	pentru	adaptarea	optimă	la	
denivelările	de	acoperiş

Ancorele universale de prindere verticală de la Roth pot fi reglate în lungime 
dacă este necesar şi pot fi utilizate pentru colectoarele Heliostar® 252 S4 şi 218 
S4 la instalarea pe verticală şi pe orizontală. Ancorele universale de prindere 
orizontală de la Roth pot fi reglate în lungime şi lăţime dacă este necesar şi pot fi 
utilizate pentru colectoarele Heliostar® 252 S4 şi 218 S4 la instalarea pe orizontală. 
Aplicabilitatea universală a acestor ancore înseamnă mai puține piese și astfel 
spaţiu minim de depozitare.

 Vă recomandăm să utilizați ţigle din tablă ca substructură.

NOU

*deasupra nivelului mării
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Planificare 
Concepte şi informaţii generale

	 	Influenţa	ratei	de	acoperire	dorite

Rata de acoperire solară dorită, adică 
ponderea din necesarul anual de
căldură care ar trebui să fie acoperită 
de energia solară, este o valoare ţintă 
importantă în proiectarea sistemelor 
solare. Deoarece valoarea însumată a 
tuturor energiilor furnizate este avută
în vedere, la rata de acoperire se iau 
în considerare şi toate pierderile de 
căldură (pierderi la stocare, pierderi la 
conducte și dacă este cazul, pierderi de 
circulație) .

Definirea	ratei	de	acoperire:
D [%] = (energie solară / (energie solară 
+ energie din cazan)) x 100

Lumina soarelui și necesarul de energie 
termică nu coincid întotdeauna. Prin 
urmare, nu este posibilă o acoperire 
solară 100% fără stocare sezonieră.

Dimensionare	pentru	o	rată	de	
acoperire	de	cca.	60%.
La o acoperire solară anuală de 
aproximativ 60%, în lunile de vară 
(în afara sezonului de încălzire) se 
realizează în mare parte o acoperire 
solară completă, astfel încât cazanul 
poate fi scos temporar din funcțiune. 

Se încearcă astfel obţinerea unei rate 
de acoperire de 60% sau mai mult în 
special pentru casele monofamiliale. 
Pentru perioadele mai lungi cu 
vreme rea ar putea fi totuşi necesară 
repunerea în funcțiune a cazanului, 
chiar și în timpul verii.

	 Gradul	de	valorificare	al	sistemului

Gradul de valorificare al sistemului 
este utilizat pentru a evalua un 
sistem solar din punct de vedere 
energetic. Ia în considerare gradul de 
utilizare al energiei solare absorbite la 
transformarea şi apoi la depozitarea 
căldurii.

Gradul de valorificare al sistemului este 
definit drept raportul dintre energia 
termică solară utilă, transferată de la 
sistemul solar la sistemul convențional, 
şi energia solară care ajunge în acelaşi 
interval de timp pe colector.
La sistemele simple cu rezervor de 
stocare individual simplu este vorba 
în primul rând de căldura care este 
alimentată de la sistemul solar în 
rezervorul de stocare.

	 	Gradul	de	valorificare	al	sistemului	
şi	rata	de	acoperire	solară	sunt	
invers	proporţionale

Gradul tipic de valorificare al sistemelor 
de colectoare este situat între 30% şi 
50%. Trebuie subliniat faptul că gradul 
de valorificare al sistemului scade odată 
cu creșterea ratei de acoperire  
(și invers).

Acest lucru se explică prin două efecte:
1. Odată cu creşterea ratei de acoperire 

creşte şi temperatura medie a 
colectorului, deoarece apa nu este 
numai preîncălzită, ci trebuie să 
fie încălzită la temperatura ţintă. 
Odată cu creșterea temperaturii 
colectorului însă, cresc şi pierderile 
la colector şi astfel scade gradul de 
valorificare.

2. O rată mare de acoperire necesită o 
suprafaţă de colectare relativ mare 
pentru a putea asigura o contribuție 
solară adecvată la încălzirea apei şi 
în perioadele de tranziție. Totuşi, în 
lunile de vară apar surplusuri, ceea 
ce înseamnă că o parte din căldura 
solară nici un este utilizată –prin 
urmare, gradul de valorificare scade

22



Influenţa volumului de radiaţii solare
Radiația solară anuală variază pe 
teritoriul Germaniei, în funcție de 
locație. Valorile tipice din sud cuprinse 
între 1000 şi 1200 kWh/m2 x a sunt cu 
aproximativ 10-20% mai mari decât 
valorile tipice din nord,
cuprinse între 900 şi 1000 kWh/m2 x 
a. Pot apărea desigur şi particularități 
locale ce trebuie luate în considerare în 
etapa de planificare (consultaţi harta).
 
Influența	unghiului	de	înclinare	și	a	
expunerii	sudice
Randamentul maxim a fost înregistrat 
la o expunere sudică completă și o 
înclinare de 45°. În practică însă, la 
orientările sud- estice și sud-vestice 
și unghiuri de înclinare cuprinse 
între 30-50°, pierderile nu sunt deloc 
semnificative. Abaterile mai mari 
(acoperiş orientat spre est sau vest) pot 
fi compensate prin creșterea suprafeței 
de colectare.

Reguli	generale	pentru	dimensionare	
În cazul unui consum mediu și a 
unei orientări bune este necesară o 
suprafaţă cuprinsă între 1-1,5 m2 de 
colectoare plate Roth pe persoană 
pentru a asigura o acoperire de 60%. 
Pentru capacitatea rezervorului solar se 
ia în considerare necesarul zilnic de apă 
caldă înmulţit cu un coeficient de 1,5 
până la 2.

 1150 - 1200

 1100 - 1150

 1050 - 1100

 1000 - 1050

 950 - 1000

 900 - 950

Radiaţie	medie	anuală	
exprimată	în	kWh/m2

Sursa: DWD, valori medii anuale exprimate în kWh/m2
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  Utilizarea	nomogramei

Nomograma prezentată poate fi 
folosită pentru proiectarea rapidă 
și detaliată. În această diagramă au 
fost deja luaţi în considerare cei mai 
importanţi parametri practici de 
proiectare. 

Începând cu numărul de persoane 
se trasează o linie verticală în sus, ca 
în exemplul cu săgeată roşie pentru 

patru persoane. La intersecţia cu axa 
necesarului zilnic se va trasa apoi o linie 
orizontală spre capacitatea de rezervor 
necesară.

Urmând liniile de ghidare, se va vira pe 
axa de acoperire dorită și se va continua 
spre specificarea locației. În continuare 
sunt trasate orientarea, locația și 
înclinarea acoperișului. Linia se termină 
la numărul necesar de
colectoare.

Configurare
Nomogramă prezentând configurarea sistemului solar Roth 
pentru încălzirea apei calde menajere cu colectoare solare

Direcţia de citire pentru exemplul unei gospodării 
cu 4 persoane cu un consum mediu de apă caldă, 
locaţie: Hanovra, orientarea sudică a colectoarelor 
cu o înclinare a acoperişului de 45°.

Înclinare

Orientare

Persoane

Consum de apă pe persoană şi zi
Capacitate de stocare

Acoperire

Punct de pornire

Suprafaţă de colectare 
exprimată în m2

Colectoare solare Roth

Locaţie

Nord

SudE/V

SE/SV
S
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Referințe
Exemple practice care vorbesc de la sine

1	 	Colectorul	plat	Heliostar®  
Roth St. George Wharf, Londra, Anglia

2	 	Colectorul	plat	Heliostar®  
Roth Hală multifuncţională, Dautphetal, Germania

3	 	Colectorul	plat	Heliostar®  
Roth Hotel Cunda, Ayvalik, Turcia

4	 	Absorbantul	de	piscină	HelioPool®  
Roth Freibad, Remsfeld, Germania
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Referințe 
Exemple practice care vorbesc de la sine

1	 	Colectorul	plat	Heliostar® 
Roth Casă unifamilială, Schlüsselfeld, Germania

2	 	Colectorul	plat	Heliostar® 
Roth Casă unifamilială, Dorfen, Germania

3	 	Colectorul	plat	Heliostar®  
Roth Casă unifamilială, Germania

4	 	Colectorul	plat	Heliostar® 
Roth Casă unifamilială, Reckendorf, Germania

5	 	Colectorul	plat	Heliostar®  
Roth Casă unifamilială, Burgsinn, Germania
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Inovatii	
>  Identificarea timpurile a 

cerinţelor pieţei
>  Activitate proprie de cercetare şi 

dezvoltare a materialelor.
>  Departament propriu de 

inginerie.

Produse	
>  Ofertă completă de sisteme de 

produse uşor de instalat.
>  Experienţă în producţia gamei 

complete de produse în grupul de 
companii Roth Industries.

>  Toate produsele şi sistemele 
de produse sunt certificate 
în conformitate cu 
DIN EN ISO 9001:2008.

Servicii	
>  Reţea extinsă formată din specialişti 

calificaţi.
>  Asistenţă telefonică şi servicii de 

proiectare.
>  Cursuri de instruire în fabrică, 

seminarii de proiectare şi de 
produse.

>  Disponibilitate rapidă a întregii 
game de produse Roth pe tot 
cuprinsul Europei.

>  Garanţii complete şi contracte de 
răspundere extinsă

Punctele	noastre	forte
Beneficiile dvs.
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ROTH	WERKE	GMBH	
Am Seerain 2 
D-35232 Dautphetal • Germania
Telefon: +49 (0)6466922-0 
Fax: +49 (0)6466922-100 
Hotline: +49 (0)6466922-266 
E-mail: service@roth-werke.de 
www.roth-werke.de M
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Generare
> sisteme solare

>  sisteme cu pompe de 

căldură

>  sisteme cu pompe de 

căldură solară

Depozitare
Sisteme de depozitare pentru 

> Apă menajeră și de încălzire

>  Combustibili şi 

biocombustibili

>  Reciclarea apei pluviale şi a 

apelor reziduale

Utilizare
>  Sisteme radiante de încălzire 

și răcire radiantă

>  Sisteme de instalații cu țevi

> Sisteme de duş

Sisteme	energetice	și	sanitare	Roth


