
Enerji dolu yaşam

Maksimum reaksiyon
hızı ile minimum yapı

Enerji Sistemleri

ClimaComfort Kompakt Sistem

Özel dolgu PCI Periplan Extra



Serbest akışlı, fiberle güçlendirilmiş özel dolgu maddesi PCI Periplan Extra
ile Roth ClimaComfort® Compact Sistem                                                                         
yeni inşaat ve modernizasyonda ısıtma ve soğutma için güçlü bir ekip

Özel dolgu maddesi PCI Periplan

Extra ile Roth ClimaComfort® 

Kompakt sistem

Roth ClimaComfort® Compactsystem,

ısıtma ve soğutma için bir sistemdir. Mevcut

şapların üzerine ve duvarlara montaj için

modernizasyona uygundur.

Yeni binalarda ısıtma ve soğutma için

idealdir. Sistem, yalnızca 17 milimetrelik

son derece düşük bir yapı ve bunun

sonucunda ortaya çıkan yüksek reaksiyon

hızı ile karakterize edilir. Çözümün temel

yapı taşları, kanıtlanmış Roth X-PERT S5®

kalitesinde 11 milimetrelik Roth

ClimaComfort® S5 sistem borusu ve akışkan

gibi bir dolgu ve döküm bileşiği ile bağlantılı

14 milimetre yüksekliğindeki Roth

ClimaComfort® Compact sistem panelidir.

olanlar, fiber takviyeli özel dolgu maddesi

PCI Periplan Extra.

Zemine montaj için, sistem panellerinin 

montajı ve sistem borusu, hızlı sertleşen, 

yüksek performanslı bir dolgu ve döküm 

bileşiği ile doldurulur.Doldurma ve 

havalandırma açıklıkları yerleştirmeyi kolay 

ve eksiksiz hale getirir. Sistem paneli, sistem 

borusu ve altyapısı, sağlam ve taşıyıcı bir 

bağlantı sağlar. Sistem panelinin şeffaflığı, 

tam dolumun kontrol edilmesini sağlar ve 

böylece tüm zemin yapısının güvenliğine 

belirleyici bir katkı sağlar.

ClimaComfort Compact sistem panelinin 

yarı kristal malzemesi ve benzersiz yapısı, 

panelin aynı anda esnekliği ile birlikte 

büyük güç ve tokluk sağlar. Bu, kolay 

işleme ile yüksek düzeyde sırt direnci 

sağlar. Sistem paneli, çatlama olmadan 

hassas bir şekilde kesilebilir. Kendinden 

yapışkanlı panel mevcut astarlanmış yüzeye 

uygulanır. Alttan kesikli özel plaka yapısı, 

ClimaComfort S5 sistem borusunun 75 

milimetrelik bir ızgarada salyangoz veya 

menderes şeklinde güvenilir bir şekilde 

monte edilmesini sağlar.

Bir bakışta Roth ClimaComfort® 

Compact sistemi

➢ yalnızca 17 mm'lik minimum yapı

➢ Isıtma ve soğutma sırasında hızlı 

reaksiyon (Roth ısı pompası sistemleri ile 

ideal)

➢ Kanıtlanmış X-PERT S5® kalitesinde 

ClimaComfort S5 sistem borusu 11 mm> 

Kolay işleme için yüksek stabilite ve 

esnekliğe sahip ClimaComfort Kompakt 

sistem paneli

➢ Sistem panelinin şeffaflığı sayesinde 

dolgu için güvenlik kontrolü

➢ Mevcut şap üzerine kurulum (örneğin 

mutfak ve banyoları modernize etmek 

için ideal)

➢ "Isıtma" ve "ısıtma/soğutma" çalışma 

modları sayesinde yıl boyu konfor

➢ düşük ısıtma suyu sıcaklıkları enerji 

tasarrufu sağlar

➢ Zor oda geometrilerinde bile hızlı, kolay 

ve üniversal montaj

➢ Roth yerden ısıtma ve soğutma sistemleri 

ürün yelpazesinde uyumlu modül

17 mm

➢ minimum yapı

➢ hızlı tepki

➢ yüksek stabilite

➢ Esneklik

➢ Dolgu güvenlik kontrolü

➢ Mevcut şaplar üzerine uygulama

➢ > Hızlı, kolay ve üniversal montaj
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uygulama alanları

➢ içi için

➢ üst kaplamaları döşemeden önce zeminleri doldurmak ve tesviye etmek için

➢ Roth ClimaComfort® Compact sistemi için dolgu ve döküm bileşimi olarak

➢ döşeme yüzeyi olarak- seramik karolar ve doğal taş kaplamalar,- tekstil ve elastik

kaplamalar,- Parke ve laminat

➢ Ahşap döşeme tahtalarında, sunta ve OSB levhalarda, beton zeminlerde, çimento, 

kalsiyum sülfat, mastik asfalt ve manyezit şaplarda ve seramik karo kaplamalarda

➢ 3 ile 60 mm arasındaki katman kalınlıkları için (tek işlemde)

Ürün Özellikleri

➢ çok düşük emisyonlar PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

➢ düşük toz; Açarken, dökerken ve karıştırırken daha az toz oluşumu

➢ elyaf takviyeli, çatlamayı azaltır

➢ Hafif akıyor, silecekle işlenebilir

➢ pompalanabilir> pürüzsüz, gözeneksiz bir yüzey sağlar

➢ düşük toz oluşumu ile çok iyi zımparalanabilirlik

➢ hızlı sertleşir, bu nedenle yaklaşık 3 saat sonra yürünebilir

➢ tekerlekler için uygun> yerden ısıtma için uygunteslimat şekli

➢ 25 kg kraft torbaastar

➢ Özel yapışkan astar PCI Gisogrund 404

Özel dolgu PCI Periplan Extra

Zulassungs-Nr. 7F221-F

3



M
at

er
ia

l-
N

r.
:

11
80

00
19

11
32

2
P

D
F

Te
ch

n
is

ch
e

Ä
n

d
er

u
n

ge
n

vo
rb

eh
al

te
n.

zemin hazırlığı

Yüzey temiz, sağlam ve stabil olmalıdır. Yapışmayı azaltan yüzeyler taşlanarak giderilmelidir. Kurulum gereksinimlerini 

kontrol edin ve alt tabakayı özel yapışkan astar PCI Gisogrund 404 ile astarlayın. Pürüzlü alt tabakaları özel dolgu maddesi PCI 

Periplan Extra ile düzleştirin.
Montageschritte

1. Roth ClimaComfort® Compact kenar yalıtım şeridi 50 mm 

veya kendinden yapışkanlı kenar yalıtım şeridi PCI Pecitape

Silent'in yerleştirilmesi.

2. ClimaComfort Compact sistem panelinin yapışkan 

tarafındaki silikon kağıdın çıkarılması.

3. İlk ClimaComfort Compact sistem panelini odanın bir 

köşesine yerleştirin.

4. Roth ClimaComfort® Compact sistem panelleri özel bir 

kenar tasarımına sahiptir, böylece bir sonraki panel daha 

önce döşenen panelin üzerine biner.

5. Borulama

6. PCI Periplan Extra dolgu ve döküm macununun uygulanması.

7. Kirpi rulo ile tedavi sonrası/havalandırma. Yaklaşık 3 saat 

sonra yüzey üzerinde yürünebilir, yaklaşık 1 gün sonra 

fonksiyonel ısıtma başlayabilir.

8. +25 °C gidiş suyu sıcaklığında 24 saat ısıtma ve izin verilen 

maksimum gidiş sıcaklığında 24 saat daha ısıtmanın 

ardından ısıtma kapatılabilir.

Döküm bileşiği soğuduktan sonra (gece boyunca), zemin 

kaplamasını döşemeye başlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen "Teknik Bilgi ClimaComfort Compact 

System", malzeme numarası 1180003008 ve PCI Periplan Extra

teknik veri sayfasına da dikkat edin.

ClimaComfort Compact sistemi, modernizasyon projelerinde ve 

yeni binalarda duvar ve tavanlar için ısıtma ve soğutma sistemi 

olarak da kullanılabilir. 

Roth Rohrfix ile kurulum mümkündür.

Sistemde yönlendirme



Güçlü 
yönlerimiz

Avantajlarınız

Performans

> Pazar gereksinimlerinin 

erken belirlenmesi

> Kurum içi malzeme 

araştırması ve -gelişme

> Kurum içi mühendislik

> Şirket ISO 9001'e göre 

sertifikalandırılmıştır

>

Ürün Performansı

> Kurulum dostu, eksiksiz ürün 

sistemi yelpazesi

> Roth Industries şirketler 

grubundaki tüm ürün yelpazesi 

için üretici yetkinliği

Hizmet

> Kapsamlı, nitelikli saha hizmeti

> Yardım hattı ve proje planlama 

hizmeti

> Fabrika eğitimi, planlaması ve 

ürün seminerleri

> Roth markası altında tüm ürün 

yelpazesinin Avrupa çapında hızlı 

kullanılabilirliği

> Kapsamlı garanti hizmetleri ve 

sorumluluk sonrası anlaşmalar
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ISISO MÜHENDİSLİK     
İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti

İstanbul Cad. No:79/B

Görele Mahallesi –Beykoz 

İstanbul     

Telefon: +90 216 485 14 27-28

Telefax: +90 216 485 14 29

E-Mail: info@isiso.com

www.isiso.com

Üretim      

Güneş Sistemleri <

Isı pompası sistemleri <

Depolama

İçme ve ısıtma suyu için 
depolama sistemleri <

Yakıtlar ve biyoyakıtlar <
Yağmur suyu ve atık su <
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E Roth enerji ve sıhhı tesisat sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri

11

mailto:info@isiso.com
http://www.roth-werke.de/

	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6

