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Su bizim geçim kaynağımızdır. Su, ısıyı çevre dostu 

bir şekilde aktarır ve konforu iletir. Roth'un yenilikçi 

depolama sistemi, suyun her zaman hijyenik ve en 

yüksek kalitede mevcut olması için verimli kullanımı 

ve tedarik güvenliğini garanti eder.
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Yeni nesil plastik depolama 

sistemleri

Yenilenebilir enerjiler kullanılırken, sıcak 

su ve ısıtma suyu için doğru depolama 

tankının seçilmesi, verimli enerji kullanımı 

için vazgeçilmezdir.

Roth'un yenilikçi Quadroline 325, 500 ve 

850 litrelik termal tankları, enerji 

verimliliği, hafiflik, yerden tasarruf 

sağlayan tasarım, hijyen, değişken çalışma 

ve korozyon direnci açısından ısı depolama 

teknolojisinde yeni bir standart belirledi. 

Roth Ther-motank, alüminyum difüzyon 

korumasına sahip bir basınçlı kap olarak 

dünyanın ilk plastik kompozit ısı 

akümülatörüdür (fiber / plastik kompozit 

teknolojisi).

Yeni depolama konsepti, evsel içme suyu 

sistemine hijyenik olarak güvenli ve 

geleceğe yönelik entegrasyon sağlar ve 

güneş enerjisinin kullanılmasını sağlar. Son 

derece hafiftir, geleneksel karşılaştırılabilir 

çelik akümülatörün sadece üçte biri 

ağırlığındadır ve böylece taşıma ve 

montajı kolaylaştırır.

Kullanımda çok 
yönlü

Tasarımları nedeniyle, Roth Termotanklar

Quadroline çeşitli şekillerde kullanılabilir ve 

bireysel sistem tasarımlarında bireysel 

depolama tankları olarak veya kombinasyon 

halinde kullanılabilir. Isıtma 

uygulamalarında, ayırma veya tampon 

depolama tanklarında, güneş enerjili ve 

kombine depolama tanklarında ve evsel 

sıcak su ısıtmasında merkezi bir ünite olarak 

kullanılırlar. Roth Termotankları

Quadroline'ları, üç bar'a kadar kalıcı bir 

maksimum sistem çalışma basıncı ile ısıtma 

sistemlerine doğrudan entegre edilebilir.

Thermotank Quadroline
ekonomik, hafif, yerden tasarruflu, 

değişken
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Roth Thermotank Quadroline
geleceğe güvenli bir yatırım

Türünün en verimlisi

Verimli ısı depolaması nedeniyle, Roth

plastik depolama tankının duruş süresi 

kayıpları çok düşüktür. Modele bağlı olarak, 

Roth Thermotank Quadroline, ısıtma 

işlemlerini dörtte bir oranında azaltabilir.

Roth Thermotank Quadroline, dünyanın ilk 

ve tek basınca dayanıklı plastik kompozit 

sıcak su deposudur.

Termotanklar Quadrolin için 

enerji etiketleri A ve B

İçme ve ısıtma suyu için Roth Thermotank

Quadroline ısı depolama tankı oldukça enerji 

verimlidir. Freiburg'daki Fraunhofer Güneş 

Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ISE tarafından 

yapılan çalışmalar, Thermocoat plus** ile 

Roth Thermotank Quadroline için A etiketini 

doğrulamaktadır.

Fraunhofer Enstitüsü'nün testi, 

Thermocoat plus'lı 500 litrelik depolama 

tankı için sadece 59.3 watt ısı tutma 

kaybı ve böylece standart depolama 

sistemlerine kıyasla yüzde 65'e kadar 

daha az ısı kaybı gösterdi.

Thermocoat plus, 325 ve 500 litrelik 

tanklar için mevcuttur.

Roth Thermotank Quadroline'ın standart 

versiyonunun Fraunhofer Enstitüsü'nün 

çalışmasında da çok enerji verimli olduğu 

kanıtlanmıştır ve B enerji etiketi ile 

etiketlenmiştir.

ısıtma ve içme suyu için. Isıya dayanıklı 

termoplastik depolama tankı ve entegre 

difüzyon korumasına sahip yüksek 

performanslı fiber kompozit malzemeden 

oluşur. Metalik depolama malzemeleriyle 

karşılaştırıldığında, termotankın enerji 

dengesi önemli ölçüde daha iyidir, çünkü 

depolama malzemesinin ısı yalıtım özellikleri 

idealdir. Özel EPS yüksek performanslı 

yalıtımdan yapılmış stabil bir dış ceket de ısı 

kayıplarının verimli bir şekilde en aza 

indirilmesini sağlar.

Roth diğer üreticiler

Kuadrolinler

PE-RT ve kompozit,

Yüksek performanslı 
yalıtım 100 mm

Bellek Türü 1

Paslanmaz çelik

İzolasyon 100 mm

Bellek Türü 2

çelik emaye,

İzolasyon 100 
mm

Bellek Türü 3

çelik emaye,

İzolasyon 80 mm

Enerji verimliliği

Enerji

Ağırlık

Geçmiş maliyet

Bakım maliyetleri -

Enerji maliyetleri

Toplam 
maliyetler

Satın alma

+

Bakım

+
Enerji 

maliyetleri

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

Maliyet karşılaştırması ısı depolama

Thermotank Quadroline –
uygulamada değişken

> Önbellek
> Ayırma belleği
> Güneş enerjisi depolama
> İçme suyu deposu
> Güneş enerjili içme suyu 

depolama tankı
> Kombine içme suyu depolama 

tankı
> İçme suyu ayırma tankı
> Kombi depolama
>

*standart çelik akümülatörlere 

kıyasla

**bkz. sayfa 13
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A+

A

B

C

D

E

F

2017

A

Roth Werke GmbH
TQ-K 500
mit Thermocoat Plus

55 w

489 L

812/2013

Sıcak su depoları için enerji etiketi

Versiyona bağlı olarak, Roth Termotankları

Quadrolinleri A veya B enerji etiketi ile 

işaretlenmiştir.

A 

B

TQ-P 500
Roth Werke GmbH mit ThermocoatRoth Werke GmbH TQ-P 500

TQ-K 500
Roth Werke GmbH mit Thermocoat Plus

A+

A

B B

A+

A

B B

A+

A

B
A

C C C

D D D

E E E

F F F

80 w 75 w 55 w

493 L 493 L 489 L

2017 812/2013 2017 812/2013 2017 812/2013
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Roth ServisiXtra

Hizmet paketi ile komple çözümler

Hizmetlerde artı "Roth ServiceXtra" ile Roth, uzman 

esnafındaki ortaklarına kapsamlı bir hizmet 

paketi sunuyor. Danışmanlık, planlama ve 

satış sonrası hizmeti içerir.

Odak noktası, HVAC uzman şirketlerinin 

ihtiyaçlarıdır. Kapsamlı tavsiyeler ve kişiye 

özel planlama ile Roth kendisini yetkin bir 

sistem sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. 

Kapsamlı satış sonrası hizmetler, garantiler 

ve garantiler hizmet paketini tamamlar.

Roth sistem çözümleri, yenilenebilir enerji 

üretiminden uygun maliyetli enerji 

depolama ve dağıtımına kadar ürün 

sistemlerini birbirine bağlar.

Genel sistemin tüm bileşenleri birbirleriyle 

en uygun şekilde eşleştirilir ve maksimum 

kullanıcı konforu ile maksimum enerji 

verimliliği sağlar.

Sertifikalı üretici

Hizmetimizi, Sanitasyon, Isıtma ve 

İklimlendirme Merkez Birliği'nin 

(ZVSHK) "Sertifikalı üretici - kalite, 

güvenlik, hizmet" kalite işareti ile 

destekliyoruz.
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Roth ServisiXtra
Zanaatkar için katma değer

Danışmanlık/Planlama

Yerinde danışmanlık

Almanya çapında ve ülke çapında satış gücüne sahip 

olan Roth, tüm projelerin teknik danışmanlığında yetkili 

ortağınızdır. Sahada, içme ve ısıtma suyu için tüm Roth

depolama sistemlerine ve ilgili uygulama alanı için 

avantajlarına kapsamlı bir genel bakış elde edeceksiniz.

Roth Termotankları Quadroline ile bireysel 

ekipman

Roth Thermotank Quadroline'ın tüm avantajlarından 

yararlanmak isteyen herkes sürekli olarak kapsamlı Roth sistem 

yelpazesine güvenmektedir. Uygulama ve depolama 

gereksinimlerine bağlı olarak, Roth çok çeşitli sistem 

tasarımları sunar. Teknik saha servisimiz söz ve eylemlerle 

yanınızdadır.

Planlama
Bağlı Roth bileşenleri de dahil olmak üzere Roth

Termotankları Quadrolin'in planlanması ve proje 

planlamasında size yardımcı olmaktan mutluluk 

duyarız.

Müşterilerimiz için güvenlik için kalite

Yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler, Roth Thermotanks

Quadrolin için 5 yıllık ürün garantimizin temelini oluşturur. 

Hasar durumunda, dünya çapındaki sigorta kapsamımız, 

sonuçta ortaya çıkan hasarları ve yeni bir ürünün sökme ve 

kurulum maliyetlerini de içerir.

ZVSHK ile yapılan sorumluluk varsayım anlaşması 

2.0 ile satış sonrası hizmetimizi tamamlıyoruz.

Kalite, güvenlik ve hizmette bir artı garanti eder.

Satış sonrası servis
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Sistem çözümleri

r

z

e

Isı pompası 

sistemleri

Depolama sistemleri

İçme ve ısıtma suyu 

Yüzey ısıtma ve 

soğutma sistemleri

Ev istasyonları

Boru tesisat 

sistemleri

Tek bir kaynaktan eşgüdümlü bileşenler

Roth, çeşitli gereksinimler için her zaman doğru ve optimum 

şekilde ağa bağlı komple sistemi sunar. Planlamadan 

uygulamaya kadar yetkin ortağınız.
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Refah evde 
başlar
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Hoş hafiflik ve maksimum 

sıcaklık bakımı

Roth Thermotank Quadroline, difüzyon 

koruması ve harici EPS yüksek performanslı 

yalıtıma sahip yüksek kaliteli plastik 

kompozit malzemeden yapılmıştır. Bu 

malzemenin kullanımı onu son derece hafif 

yapar - ağırlığı sadece bir tanesidir.

Geleneksel karşılaştırılabilir çelik 

akümülatörün ağırlığının üçte biri. Özel 

sertifikalı plastik malzemenin bir diğer 

avantajı da korozyondan uzaklığıdır. 

Geleneksel metalik depolama 

malzemeleriyle karşılaştırıldığında, önemli 

ölçüde daha düşük ısı kayıplarına sahiptir. 

Bu, ısı depolamayı önemli ölçüde iyileştirir 

ve tüm ısıtma sisteminin enerji dengesi 

üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Yüksek basınç stabilitesi, benzersiz bir 

plastik takviye matrisi (kompozit) ile elde 

edilir. Özel EPS yüksek performanslı 

yalıtımdan yapılmış stabil bir dış kılıf, ısı 

kayıplarının verimli bir şekilde en aza 

indirilmesini sağlar. Depolama sisteminin 

yeni hafifliği, işlemcinin takdir ettiği bir 

avantaj olan yerleştirme ve kurulumu 

basitleştirir.

> Basınca dayanıklı                                          
Isıtma sistemine doğrudan entegrasyon için 

basınçlı kap olarak dünyanın ilk ve benzersiz 

kompozit termal tankı (fiber / plast

kompozit teknolojisi)

> ısı kayıplarını en aza indirerek verimli 
ısı depolama

> difüzyon geçirmez

> difüzyon korumalı dünyanın ilk ve eşsiz 

kompozit termal tankı

> Korozyonsuz
içi ve dışı plastikten yapılmış

> Kompakt

pratik şekil modernizasyon ve yeni 

inşaat için idealdir

> optimum sıcaklık tabakalaşması 

Yükleme ve boşaltmanın yapıldığı 

yenilikçi bir katman ünitesi sayesinde

> depolama tankı üst (kafa) ve ayak 

tarafı (alt) ile mümkün kılınır, 

depolama tankında optimum bir 

sıcaklık katmanı davranışı oluşturulur. 

Ortaya çıkan optimum ısı dağılımı, 

depolama kayıplarında bir azalma 

sağlar ve aynı zamanda enerji 

tasarrufuna katkıda bulunan 

depolama verimliliğini artırır.

> Bireysel sistem tasarımı, her 

zaman genişletilebilir

> Farklı uygulama alanları için komple 

ünite                                                       

Tampon, separasyon, güneş, içme suyu, 

içme suyu kombinasyonu, içme suyu 

ayırma ve kombinasyon depolama tankı

> içme suyunu ısıtırken 

hijyenik çalışma

> Şık                                                                   
kolay kurulum ve montaj için

> modern tasarım                                      
ısı jeneratörlerinin şekline uygun

> Almanya'da üretilmiştir                             
Onlarca yıllık plastik deneyimine 

dayanan en yüksek kalite

Roth Thermotank Quadroline
basınca dayanıklı plastik ısı akümülatörü

Druckfestigkeit vom

TÜV Hessen bestätigt
12



Roth Thermocoat und Thermocoat plus
daha da fazla verimlilik için bir kabuk

> PVC termokat (5 mm)

> Thermocoat plus PVC'den (5 mm) imal 
edilmiş entegre 30 mm PS yalıtımlı

> daha iyi enerji verimliliği

> tamamen kapalı beyaz kabuk

> temizlemek için ideal

>

İsteğe bağlı diğer optikler:

Beyaz Roth Thermocoat

Enerji verimliliğini daha da artırmak için 

Roth, beyaz renkte Roth Thermocoat'un iki 

isteğe bağlı varyantını sunar. Kabuk, Roth

Thermotank'ı tamamen çevreler. 325, 500 

ve 850 litrelik depolama varyantları için 

mevcuttur ve bir kapak içerir.

Roth Thermocoat, 5 milimetre 

kalınlığındaki üç boyut için mevcuttur. 

Buna ek olarak, 325 ve 500 litre 

boyutlarında daha da iyi enerji verimliliği 

için entegre, 30 milimetre kalınlığında 

polistiren yalıtıma sahip Roth

Thermocoat plus. Bu durumda, 

termokatın kalınlığı 35 milimetredir ve 

çap 70 milimetre artar.

Roth Thermocoat'un yüzeyi yağmurluk 

gibidir, yıkanabilir ve bu nedenle 

temizlenmesi idealdir.
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Roth Thermotank Quadroline
tasarım odaklı ve kompakt form

Alandan en iyi şekilde yararlanma

Termotank Quadroline'ın kompakt tasarımı, 

her santimetrekarelik alanın optimum 

şekilde kullanılmasını sağlar. Geleneksel 

yuvarlak depolama tanklarıyla 

karşılaştırıldığında, Roth Thermotank

Quadroline, pratik, yerden tasarruf 

sağlayan kare kat planı ile etkileyicidir. 

Boyutlar.

Depolama tankları, 325 litreye kadar 

depolama hacmi için 650 x 650 mm, 500 

litreye kadar depolama hacmi için 780 x 

780 mm ve 850 litreye kadar depolama 

hacmi için 1090 x 970 mm ayak izine 

dayanmaktadır. Tüm Roth termal tankları 

çıkarılabilir ısı yalıtımına sahiptir, böylece 

zor yapısal koşullar altında bile kolay 

kullanım ve yatak takımları mümkündür. 

Hidrolik bağlantılar, evsel tesisat 

sistemlerine arayüz olarak üst ve alt 

depolama alanlarında düzenlenmiştir.

Şekli ile Thermotank Qua-droline, odanın 

bir köşesini doldurur ve ideal olarak diğer 

termal tanklarla sıralanır. Roth

Thermotank Quadrolin ile, bir bina 

kurulumunun genel görünümü üzerinde 

olumsuz bir etkisi olan ve aynı zamanda 

yararlı ömürleri boyunca sıklıkla 'kirli 

köşeler' olarak adlandırılan bina hizmetleri 

odasındaki odaların kullanılmayan köşeleri 

geçmişte kaldı. Güzel tasarımıyla, 

yardımcı odalar gibi yerleşim alanlarına en 

uygun şekilde entegre edilebilir ve diğer 

ev aletlerinin görünümüne uyum sağlar.

Thermotank Quadroline

geleneksel yuvarlak çelik depolama 
tankı

Thermotank Quadroline:
optimize edilmiş bağlantılar sayesinde 
yerden tasarruf sağlar
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Plastik ısı tankı, geleneksel bir çelik depolama 

tankının sadece üçte biri ağırlığındadır, böylece 

merdivenlerden taşımayı kolaylaştırır.

15

Sadece mahzene yerleştirin

Büyük hacimlerde bile, dik ve dar 

merdivenlerle veya dar kapılarla iki kişilik 

bir binaya ulaşım çok kolaydır. Bu nedenle, 

Termotank Quadrolin, yeni binalarda 

kullanıma ek olarak yenileme için özellikle 

uygundur. Düşük eğim boyutu nedeniyle, 

konteyner düşük bodrum katındaki 

odalarda da iyi bir şekilde kurulabilir.

Düşük statik yük nedeniyle çatı 

kontrol panelleri için uygundur

Thermotank Quadroline'in düşük ağırlığı ve 

kolay taşınması, depolama tankını çatı 

kontrol panellerine monte etmek için en 

uygun ön koşullardır. Plastik depolama 

tankı üzerindeki daha düşük statik yük 

nedeniyle, geleneksel çelik depolama 

tanklarında olduğu gibi zemin takviyesi 

genellikle bir çatı kontrol panelinde 

kullanıldığında gerekli değildir.



Evsel sıcak su ısıtması için hijyenik depolama tankı

kullanımdaki değişken

Evsel sıcak su ısıtmasında hijyenik ve 

verimli çalışma için en iyi ön koşullar

Roth Ther- motank Quadroline plastik ısı 

depolama tankı kalıcı olarak paslanmaz. 

Sıcak su ısıtması sadece kullanıcı tarafından 

istendiğinde gerçekleştirilir ve böylece tüm 

sistemin verimli çalışmasını sağlar. 

Thermotank Quadrolin ile Roth, hijyenik 

içme suyu ısıtması için iki farklı depolama ve 

sistem konsepti sunmaktadır. Bir yandan, 

sürekli akış prensibinde hijyenik içme suyu 

ısıtması için oluklu paslanmaz çelik borudan 

yapılmış entegre ısı eşanjörlü bir depolama 

tankı kullanma imkanı vardır. Paslanmaz 

çelik oluklu borunun özel şekli nedeniyle, ısı 

eşanjörü yüzeyindeki herhangi bir birikinti, 

örneğin kireç, tekrar tekrar uzaklaştırılır.

Böylece, ısı eşanjörünün yüksek verimliliği, 

sıcak su deposunun tüm hizmet ömrü 

boyunca korunur. Alternatif olarak, Roth

Termotank Quadroline, Roth tatlı su 

istasyonu ile birleştirilebilir.

Sıcak su ihtiyaca göre hızlı, güvenli ve 

temiz bir şekilde eş zamanlı olarak 

ısıtılır. Bu, taze, sıcak ve hijyenik olarak 

güvenli içme suyunun her zaman mevcut 

olduğu anlamına gelir. İçme suyunu 

ısıtmak için gereken enerji farklı 

sistemler tarafından sağlanabilir: güneş 

enerjisi sistemleri ve ayrıca katı yakıt 

kazanları, geleneksel yağ/gaz kazanları, 

ısı pompaları veya diğer sistemler.

İdeal olarak tasarlanmış yükleme 

ve boşaltma sayesinde optimum 

sıcaklık tabakalaşması

Roth, depolama değişkenine bağlı olarak 

üst ve/veya alt depolama alanından içeri 

akan optimum akış davranışına yönelik bir 

sıcaklık katmanı cihazı geliştirdi.

Depolama ortamının girişi ve çıkışı için 

giriş ve çıkışlara sahip parçalı bir dış 

dolum borusu içerir. İçinde

Doldurma borusunun içinde başka bir 

tüp düzenlenir, ancak uygulama ve 

fonksiyona bağlı olarak hidrolik olarak 

hidrolik olarak çalıştırılan çapı önemli 

ölçüde daha küçüktür.

Ayrı ayrı koordine edilmiş, ayrılmış 

yükleme ve boşaltma ekipmanı, hem ısı 

jeneratörlerine hem de ısı dağıtım 

sistemlerine doğrudan bağlantı sağlar ve 

ayrıca plastik depolama tankı içinde 

optimum sıcaklık sınıflandırması sağlar.
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Roth Termotank Quadrolin

çeşitli bitki tasarımları sunar

Uygulama ve depolama gereksinimlerine bağlı olarak, 

RothTermotanklarQuadrolinile bir sistem konsepti 

oluşturulur. Böylece çeşitli uygulama alanları hidrolik 

olarak koordine edilebilir ve atanabilir.

Roth Termotankları Quadroline'ler, evsel 

ısıtma sistemine ve içme suyu sistemine, 

ayrı ayrı veya akü kurulumunda çok çeşitli 

konfigürasyonlarda entegre edilebilir.

Roth Termal tankları Quadroline'ın bireysel 

ekipmanı, tampon, ayırma veya güneş 

enerjisi depolama tanklarının yanı sıra 

sürekli akış prensibinde (güneş enerjisi ile 

birlikte de) hijyenik içme suyu ısıtıcıları 

olarak, kombine içme suyu depolama 

tankı, içme suyu ayırma depolama tankı ve 

daha karmaşık sistem konseptleri için 

kombine depolama tankı olarak 

kullanılmalarını sağlar.

Depolama sistemi herhangi bir zamanda 

genişletilebilir ve böylece bina 

teknolojisinde daha sonraki bir dönüşüm 

veya güçlendirmeden kaynaklanan ek 

bileşenlerin entegrasyonuna izin verir, 

örneğin daha sonra bir güneş veya ısı 

pompası sisteminin kurulması yoluyla.

Finansman kullanma

Piyasa teşvik programının bir parçası 

olarak, Federal Çevre Bakanlığı, Ocak 

2020'de ısı pompalarıyla birlikte ısı 

depolama için finansmanı iyileştirdi.

Tampon, ayırma, güneş, içme suyu ve 

kombine depolama tankları (güneş enerjisi ile 

birlikte), yenilenebilir enerjilerle (güneş, ısı 

pompası, biyokütle) bağlantılı olarak 

finansman almak için bir ön koşuldur. 

Depolama sistemleri,% 35'lik bir sübvansiyon 

oranına sahip bir ısı pompası ile bağlantılı 

olarak sübvanse edilir.

Eski bir yağ ısıtma sistemini% 45 ile bile 

değiştirirken (Ocak 2020 itibariyle). Finansman 

hakkında güncel bilgiler www.bafa.de 

edinilebilir.

İçme suyu ısıtıcıları
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İçme suyu ayırma 
haznesi
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Roth Termotank Quadrolin

Önbellek

Bir tampon tankı nasıl 
çalışır?
Bir tampon depolama tankı, 

üretilen ısı miktarı ile gerekli 

miktar arasındaki zamansal ve 

hidrolik farklılıkları telafi eder. Bu, 

özellikle yenilenebilir enerji 

jeneratörleri kullanıldığında genel 

sistemin daha iyi verimlilik ve 

optimum çalışması ile sonuçlanır.

Roth tampon tankı

sürekli depolama olarak kullanılabilir
> dört adede kadar probun bağlantısı için iki prob 

manşonu ile
> çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
>

18



B Isıtma akışı (çıkış)

H Isı jeneratörü akışı (giriş)

X Prob manşonu

Önbellek

Teknik Veri               
Typ

TQ-P 325 TQ-P 500

Tasarım varyantı Önbellek

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B B

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A A

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 650 x 650 780 x 780

Yükseklik mm 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 547 677

Yükseklik mm 1935 1935

Eğme boyutu mm 2030 2070

Net bellek içeriği l 323 493

Ağırlık yaklaşık. kg 40 50

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3

akümülatör test basıncı / 20 °C* bar 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/Tag 1,73 1,92

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2

sensör sayısı 4 4

* Test sadece su ile izin verilir

Termotank Quadroline tampon tanklı ısı jeneratörü, içme suyu ısıtması yok, hacim 

artışı için tampon tanklı yerden ısıtma

TQ-P 325/500

Teknik değişiklikler saklıdır. 19



Roth Thermotank Quadroline
Ayırma belleği

Ayırıcı depolama 
sistemi nasıl çalışır?
Ayırma akümülatörleri, ısı 

jeneratörü devresinin ve 

ısıtma devresinin hidrolik 

olarak ayrılması için 

uygundur. İlke, sözde hidrolik 

katılım üzerine kuruludur.

Roth ayırma depolama tankı

>optimum sıcaklık tabakalaması için entegre tabakalı 
yükleme sistemi

>ısı jeneratörü ve ısıtma devresi arasında hidrolik geçiş

>dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört prob 
manşonlu
>çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
>opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus

20



Thermotank Quadroline ayırma tanklı ısı jeneratörü, içme suyu ısıtması yok, ayırma 

tankı ile yerden ısıtma (hidrolik devre)

Ayırma belleği

Teknik Veri
Typ

TQ-T 325 TQ-T 500 TQ-T 850

Tasarım varyantı Ayırma belleği

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik

Yükseklik

mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Uzunluk/Genişlik

Yükseklik

mm 1965 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 547 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935 1935

Eğme boyutu mm 2030 2070 2016

Net bellek içeriği l 323 492 822

Ağırlık yaklaşık. kg 40 50 75

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3 3

akümülatör test basıncı / 20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/Tag 1,73 1,92 2,45

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2 B2

sensör sayısı 4 4 8

A. Isıtma dönüş akışı

B. Isıtma Akışı

G. Isı jeneratörü dönüş hattı

H. Isı jeneratörü akışı

X.Prob manşonu

* Test sadece su ile izin verilir

TQ-T 325/500/850

Teknik değişiklikler saklıdır. 21



Roth Thermotank Quadroline
Güneş enerjisi depolama

Güneş enerjisi depolama 
sistemi nasıl çalışır?
Su ısıtma ve ısıtma desteği için 

güneş enerjisi geçici olarak güneş 

depolama tankında depolanır, 

böylece güneş parlamadığında bile 

kullanılabilir.

Roth güneş enerjisi depolama sistemi

>Yüksek performanslı paslanmaz çelik ısı eşanjörü

>optimum sıcaklık tabakalaması için entegre tabakalı 
yükleme sistemi

>ısı jeneratörü ve ısıtma devresi arasında hidrolik geçiş
>dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört prob 

manşonlu
>çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> içme suyu deposu yok
>opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
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Teknik Veri  Typ TQ-S 325 TQ-S 500 TQ-S 850

Tasarım varyantı Güneş enerjisi depolama

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Yükseklik mm 1965 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 547 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935 1935

Eğme boyutu mm 2030 2070 2016

Net bellek içeriği l 321 491 820

Ağırlık yaklaşık. kg 52 62 96

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3 3

akümülatör test basıncı / 20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/Tag 1,73 1,94 2,45

sensör sayısı 4 4 8

Güneş enerjili ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 1,5 1,5 2,5

çalışma basıncı bar 10 10 10

İçerik l 8 8 13

toplayıcı alanı m2 12,5 12,5 20

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2 B2

A.Isıtma dönüş akışı                            

B.Isıtma Akışı                                                  

E. Güneş ısı eşanjörü Akışı (giriş)         

F.Güneş ısı eşanjörü dönüşü (çıkış)

G.Isı jeneratörü dönüş hattı

H.Isı jeneratörü akışı

X.Prob manşonu

Güneş enerjisi depolama TQ-S 500/850

* Test sadece su ile izin verilir

Thermotank Quadroline güneş enerjili ısı jeneratörü, içme suyu ısıtması 

yok, güneş enerjili ısıtma desteği, ayırma tankı ile yerden ısıtma (hidrolik 

devre )

TQ-S 325

TQ-S 500/850

Teknik değişiklikler saklıdır. 23



Roth Thermotank Quadroline
İçme suyu ısıtıcıları

İçme suyu depolama 
tankı nasıl çalışır?
Hijyenik depolama tankları, içme 

suyunu sürekli akış prensibiyle 

ısıtmak için kullanılır. İçme suyunu 

ısıtmak için paslanmaz çelikten 

yapılmış yüksek performanslı bir 

ısı eşanjörü entegre edilmiştir.

Roth içme suyu ısıtıcısı

Hijyenik depolama tankı içme suyu ısıtıcısında sürekli 
akış prensibi

> Yüksek performanslı paslanmaz çelik ısı eşanjörü
> ısı jeneratörü ve ısıtma devresi arasında hidrolik 

geçiş
> dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört prob 

manşonlu
> çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
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Teknik Veri Typ TQ-TW 325 TQ-TW 500 TQ-TW 850

Tasarım varyantı İçme suyu ısıtıcıları

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Yükseklik mm 1965 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 547 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935 1935

Eğme boyutu mm 2030 2070 2016

Net bellek içeriği l 321 491 818

Ağırlık yaklaşık. kg 65 74 106

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3 3

akümülatör test basıncı / 20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/gün 1,73 1,92 2,45

sensör sayısı 4 4 8

Sıcak su ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 5 5 7,5

çalışma basıncı bar 10 10 10

İçerik yaklaşık. l 26 26 37

İçerik yaklaşık. l 375 510 930

Anahtar performans göstergesi NL 

yaklaşık.**

2,5 3,6 7,9

Bağlantı yüksekliği mm 1750 1750 1750

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2 B2

B. Isı jeneratörü temini proses suyu

C. Sıcak su çıkışı

D. Soğuk su girişi

H Isı jeneratörü geri dönüş akışı proses suyu

X Prob manşonu

İçme suyu ısıtıcıları

Thermotank Quadroline içme suyu ısıtıcılı ısı jeneratörü, yerden ısıtma

TQ-TW 325

TQ-TW 500/850

* Test sadece su ile izin verilir

** NL numaraları, 20 l/dak ve 45 °C örnekleme sıcaklığında DIN 4708-3'e 

dayanmaktadır

*** Depolama sıcaklığı 65 °C, kılavuz çekme sıcaklığı 20 l/dak ile 38 °C.

Teknik değişikliklere tabidir. 25



Roth Termotank Quadrolin

Güneş enerjili içme suyu ısıtıcısı

Güneş enerjili bir içme 
suyu ısıtıcısı nasıl 
çalışır?
Hijyenik depolama tankları, 

içme suyunu sürekli akış 

prensibiyle ısıtmak için 

kullanılır. İçme suyunu ısıtmak 

için paslanmaz çelikten 

yapılmış yüksek performanslı 

bir ısı eşanjörü entegre 

edilmiştir. Güneş enerjili içme 

suyu ısıtıcısı, bir güneş 

sisteminin entegrasyonunu 

sağlar.

Güneş enerjili Roth içme suyu ısıtıcısı

>Hijyenik depolama tankı içme suyu ısıtıcısında sürekli 
akış prensibi
> içme suyu ve güneş enerjisi için iki adet yüksek 

performanslı paslanmaz çelik ısı eşanjörü
> dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört prob 

manşonlu
> çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
>
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Güneş enerjili içme suyu ısıtıcısı

Teknik Veri Typ

Tasarım varyantı

TQ-TWS 325 TQ-TWS 500 TQ-TWS 850

Güneş enerjili içme suyu ısıtıcısı

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Yükseklik mm 1965 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 547 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935 1935

Eğme boyutu mm 2030 2070 2016

Net bellek içeriği l 321 491 818

Ağırlık yaklaşık. kg 72 81 114

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3 3

akümülatör test basıncı / 20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Bekleme modunda ısı kaybıe kWh/Gün 1,73 1,94 2,45

sensör sayısı 4 4 8

Güneş enerjili ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 1,5 1,5 2,5

çalışma basıncı bar 10 10 10

İçerik l 8 8 13

toplayıcı alanı m2 12,5 12,5 20

Sıcak su ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 5 5 7,5

çalışma basıncı bar 10 10 10

İçerik yaklaşık. l 26 26 37

Dokunma hızı***, yaklaşık. l 375 510 930
Anahtar performans göstergesi NL 

yaklaşık.** 2,5 3,6 7,9

Bağlantı yüksekliği mm 1750 1750 1750

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2 B2

B.Isı jeneratörü akışı

C.Sıcak su çıkışı

D.Soğuk su girişi

E.Güneş ısı eşanjörü Akışı (giriş)

F.üneş ısı eşanjörü dönüşü (çıkış)                                                         

H. Isı jeneratörü dönüşü

X Prob manşonu

* Test sadece su ile izin verilir

** NL numaraları, 20 l/dak ve 45 °C örnekleme 

sıcaklığında DIN 4708-3'e dayanmaktadır

*** Depolama sıcaklığı 65 °C, kılavuz çekme sıcaklığı 20 l/dak

ile 38 °C.

Güneş enerjili Quadroline içme suyu ısıtıcılı termotanklı ısı jeneratörü, 

içme suyunun güneş enerjisiyle ısıtılması, yerden ısıtma

TQ-TWS 500/850

TQ-TWS 325

Teknik değişiklikler saklıdır. 27



Roth Thermotank Quadroline
İçme suyu kombi tankı

Kombine içme suyu 
depolama tankı nasıl 
çalışır?
Kombine bir içme suyu depolama 

tankı, bir tampon depolama tankı ile 

bir sıcak su depolama tankını tek bir 

sistemde birleştirir. Sürekli akış 

prensibine göre inşa edilirler. Tampon 

tankı ısıtma suyunu depolar ve sıcak 

su ısı eşanjörü içme suyunun hijyenik 

teminini sağlar.

Roth kombine içme suyu depolama tankı

Hijyenik depolama tankı içme suyu ısıtıcısında sürekli akış 
prensibi
> İçme suyu için yüksek performanslı 

paslanmaz çelik ısı eşanjörü
> Optimum sıcaklık tabakalaşması ve 

hedeflenen yükleme yoluyla içme suyu ve 
ısıtma bölgelerinin ayrılması için entegre 
tabakalı yükleme sistemi

> dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört 
prob manşonlu

> çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
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Teknik Veri Typ TQ-TWK 500 TQ-TWK 850

Tasarım varyantı Kombine içme suyu 
depolama 
tankı

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 780 x 780 1090 x 970

Yükseklik mm 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935

Eğme boyutu mm 2070 2016

Net bellek içeriği l 490 818

Ağırlık yaklaşık. kg 75 108

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3

depolama testi basıncı/20 °C* bar 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/Tag 1,94 2,45

sensör sayısı 4 8

Sıcak su ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 5 7,5

çalışma basıncı bar 10 10

İçerik yaklaşık. l 26 37

Dokunma hızı***, yaklaşık. l 410 780

Anahtar performans göstergesi NL 

yaklaşık.**

2,6 5,9

Bağlantı yüksekliği mm 1750 1750

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2

A. Isı jeneratörü geri dönüş akışı proses suyu

B. Isı jeneratörü temini proses suyu

C. Sıcak su çıkışı

D. Soğuk su girişi

E. Isıtma dönüş akışı

G. Isıtma Akışı

H. Prob manşonu

Kombine içme suyu 
depolama tankı

Thermotank Quadroline içme suyu kombi tankı, içme suyu bölgesi ve 

tampon bölge, yerden ısıtma ile ısı jeneratörü

TQ-TWK 500/850

* Test sadece su ile izin verilir

** NL numaraları, 20 l/dak ve 45 °C örnekleme sıcaklığında DIN 4708-3'e 

dayanmaktadır

*** Depolama sıcaklığı 65 °C, kılavuz çekme sıcaklığı 20 l/dak ile 38 °C.

Teknik değişiklikler saklıdır. 29



Roth Thermotank Quadroline
İçme suyu ayırma tankı

İçme suyu ayırma tankı 
nasıl çalışır?
Bir içme suyu ayırma tankı, bir 

ayırma tankı ile bir sıcak su 

depolama tankını tek bir sistemde 

birleştirir. Sürekli akış prensibine 

göre inşa edilirler. Ayırma tankı 

ısıtma suyunu depolar ve sıcak su ısı 

eşanjörü içme suyunun hijyenik 

teminini sağlar.

Isıtma bölgesi, ısı jeneratörü devresi 

ile ısıtma devresi arasındaki hidrolik 

dekuplaj için kullanılır.

Roth içme suyu ayırma tankı

Hijyenik depolama tankı içme suyu ısıtıcısında sürekli akış 
prensibi
> İçme suyu için yüksek performanslı 

paslanmaz çelik ısı eşanjörü
> optimum sıcaklık tabakalaşması ve ayrılması 

için entegre tabakalı yükleme sistemi Hedefli 
yükleme yoluyla içme suyu ve ısıtma bölgesi

> hidrolik dekuplaj
> dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört prob 

manşonlu
> çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
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Teknik Veri Typ TQ-TWT 500 TQ-TWT 850

Tasarım varyantı İçme suyu ayırma 
haznesi

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 780 x 780 1090 x 970

Yükseklik mm 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935

Eğme boyutu mm 2070 2016

Net bellek içeriği l 490 818

Ağırlık yaklaşık. kg 77 110

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3

depolama testi basıncı/20 °C* bar 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/Tag 1,94 2,45

sensör sayısı 4 8

Sıcak su ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 5 7,5

çalışma basıncı bar 10 10

İçerik yaklaşık. l 26 37

Kılavuz çekme hızı ***, yaklaşık. l 410 780

Anahtar performans göstergesi NL 

yaklaşık.**

2,6 5,9

Bağlantı yüksekliği mm 1750 1750

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2

A. Wärmeerzeuger Rücklauf Brauchwasser

B. Wärmeerzeuger Vorlauf Brauchwasser

C. Warmwasser Austritt

D. Kaltwasser Eintritt

E. Heizung Rücklauf

F. Heizung Vorlauf

G. Wärmeerzeuger Rücklauf Heizung

H. Wärmeerzeuger Vorlauf Heizung

I. Fühlerhülse

Termotank Quadroline içme suyu ayırma tankı, içme suyu bölgesi ve 

tampon bölge, yerden ısıtma ile ısı jeneratörü

TQ-TWT 500/850

* Test sadece su ile izin verilir

** NL numaraları, 20 l/dak ve 45 °C örnekleme sıcaklığında DIN 4708-3'e 

dayanmaktadır

*** Depolama sıcaklığı 65 °C, kılavuz çekme sıcaklığı 20 l/dak ile 38 °C.

İçme suyu ayırma tankı

Teknik değişiklikler saklıdır. 31



Roth Termotank Quadrolin

Kombi depolama

Kombi depolama sistemi 
nasıl çalışır?
Kombine depolama tankı, bir 

tampon depolama tankı ile bir 

sıcak su deposunu tek bir sistemde 

birleştirir. Sürekli akış prensibine 

göre inşa edilirler. Tampon 

depolama tankı, kolektörler 

tarafından sağlanan güneş 

enerjisini depolar ve sıcak su ısı 

eşanjörü, içme suyunun hijyenik 

teminini sağlar.

Roth kombi depolama sistemi

Hijyenik depolama tankı içme suyu ısıtıcısında sürekli akış 
prensibi
> içme suyu ve güneş enerjisi için iki adet yüksek 

performanslı paslanmaz çelik ısı eşanjörü
> entegre tabakalı yükleme sistemi
> Optimum sıcaklık tabakalaşması ve hedeflenen 

yükleme yoluyla içme suyu ve ısıtma bölgesinin 
ayrılması

> dört/sekiz proba kadar bağlantı için iki/dört prob 
manşonlu

> çıkarılabilir yüksek kaliteli sert köpük yalıtımı
> opsiyonel Thermocoat ve Thermocoat plus
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Teknik Veri Typ TQ-K 500 TQ-K 850

Tasarım varyantı Kombispeicher

Tarif Birim

Enerji verimliliği sınıfı B —

Opsiyonel Thermocoatplus

aksesuarları ile enerji verimliliği sınıfı A —

Dış boyut yalıtımı

Uzunluk/Genişlik mm 780 x 780 1090 x 970

Yükseklik mm 1965 1965

Ekleme boyutları

Çap D mm 677 950 x 790

Yükseklik mm 1935 1935

Eğme boyutu mm 2070 2016

Net bellek içeriği l 489 818

Ağırlık yaklaşık. kg 81 116

izin verilen depolama sıcaklığı °C 90 90

izin verilen çalışma basıncı bar 3 3

depolama testi basıncı/20 °C* bar 4,5 4,5

Bekleme ısı kayıpları kWh/Tag 1,94 2,45

sensör sayısı 4 8

Güneş enerjili ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 1,5 2,5

çalışma basıncı bar 10 10

İçerik l 8 13

toplayıcı alanı m2 12,5 20

Sıcak su ısı eşanjörü DN 32

Performans alanı m2 5 7,5

çalışma basıncı bar 10 10

İçerik yaklaşık. l 26 37

Kılavuz çekme hızı ***, yaklaşık. l 410 780

Anahtar performans göstergesi NL 

yaklaşık.**

2,6 5,9

Bağlantı yüksekliği mm 1750 1750

Yapı malzemesi sınıfı B2 B2

A. Isı jeneratörü geri dönüş akışı proses suyu

B. Isı jeneratörü temini proses suyu

C. Sıcak su çıkışı

D. Soğuk su girişi

E. Güneş ısı eşanjörü Akışı (giriş)

F. Güneş ısı eşanjörü dönüşü (çıkış)

G. Isıtma dönüş akışı

H. Isıtma Akışı

I. Prob manşonu

Kombi depolama

Thermotank Quadroline kombi depolamalı ısı jeneratörü, içme 

suyunun güneş enerjisiyle ısıtılması ve güneş enerjili ısıtma desteği, 

yerden ısıtma

TQ-K 500/850

* Test sadece su ile izin verilir

** NL numaraları, 20 l/dak ve 45 °C örnekleme sıcaklığında DIN 4708-3'e 

dayanmaktadır

*** Depolama sıcaklığı 65 °C, kılavuz çekme sıcaklığı 20 l/dak ile 38 °C.

Teknik değişiklikler saklıdır. 33



İkna eden teknoloji

Korozyonsuz Roth Termotankları Quadroline, alüminyum difüzyon koruması ve harici EPS 

yüksek performanslı yalıtım ile benzersiz sentetik kompozit malzemeden yapılmıştır. Basınç 

dayanımları 3 bar'dır ve maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

Roth termal tankları, tanımlanmış sıcaklık tabakalaması ve uygulamaya özel kaldırma 

sağlayan özel olarak geliştirilmiş yükleme ve boşaltma üniteleri ile donatılmıştır. 

Uygulamaya bağlı olarak, paslanmaz çelik oluklu borulu ısı eşanjörü ile donatılmıştır ve 

böylece

> sürekli akış prensibinde hijyenik su ısıtma,

> sürekli akış prensibi ile kombine edilmiş hijyenik su ısıtma 

> ısıtma desteği,

> güneş enerjisi entegrasyonu.

> Roth termal tankları bir taşıma ve taşıma cihazı ile donatılmıştır. Son derece azaltılmış 

ağırlıkla birlikte, kolay yerleştirme ve kurulum mümkündür. Quadroline termal tankın son 

derece etkili ısı yalıtımı, düşük ısı iletkenliğine ve yüksek kaliteli bir yüzeye sahip yüksek 

kaliteli sert köpükten yapılmış tutturulabilir segmentlerden oluşur. İzolasyon 

segmentlerinin kare şekli, hem Roth termal tanklarının gömme montajlı, yerden tasarruf 

sağlayan kurulumunu hem de isteğe bağlı termokatın takılmasını sağlar.

> Roth Termotankları Quadroline'ları bağlantı için hazır boruludur ve bağlantı kabloları özel 

kafa ve ayak tarafı elemanlarına sabitlenmiştir. İlgili sistem bağlantıları için arayüzler, alt 

veya üst yalıtım segmentinin ortasında 1 1/4" bağlantı olarak bulunur. İstenmeyen 

dolaşımdan kaynaklanan ısı kaybını önlemek için optimize edilmiştir. Bu bağlantılar dışarı 

çıkarılır ve bir panele yerleştirilir. Roth Termotankları Quadrolinleri, uygulamaya göre 

konumlandırılabilen dört probu barındırmak için cihazlarla donatılmıştır.

>
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Onlarca yıllık üretim uzmanlığı

"Almanya'da üretilmiştir"

Roth Thermotank Quadrolin'in geliştirilmesi 

ve üretimi için Roth, plastik işlemede 

onlarca yıllık üretim uzmanlığından 

yararlanmaktadır. 1963 yılından bu yana, 

şirket çeşitli uygulamalar için konteyner 

üretmektedir. Enerji ve suya ek olarak, 

plastik şirketin bir uzmanlık alanıdır. 70'lerin 

başında, Roth zaten plastik işlemeye doğru 

adım attı. Farklı plastik teknolojileri ile 

üretici, üretimde çok çeşitli sinerjiler 

kullanmaktadır. Roth Thermotank

Quadroline ayrıca kendi üretim uzmanlığına 

dayanmaktadır.

Birden fazla ödül

Roth Thermotank Quadrolin, Çevre 

kategorisinde Homesolute Ödülü'nü ve Yüksek 

Kalite, Tasarım, İşlevsellik ve Ekoloji için Plus 

X Ödülü'nü aldı. Ayrıca Plus X Ödülü jürisi, 

Quadroline'a "Yılın Plastik Isı Tankı" olarak 

"Yılın En İyi Ürünü" ödülünü verdi.

Pro-K endüstri birliği, Thermotank

Quadroline'ı "Yılın Ürünü" olarak ödüllendirdi. 

Ödül, başarılı uygulama plastiğinin yenilik, 

tasarım ve işlev açısından belirleyici bir katkı 

sağladığı olağanüstü ürünleri temsil ediyor.
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PV fazlası elektrik – güneş enerjisi ile 

enerji tasarruflu ortak ısıtma

PV sistemlerinin sahipleri, ısı tamponu veya 

içme suyu depolamak için kendi kendine 

üretilen, fazla elektriği kullanabilirler. Roth

PTH duvar braketi, sübvansiyonları (besleme 

tarifeleri) aşamalı olarak kaldırılan sistemler 

için özellikle uygundur. Enerji tasarruflu, 

türbülanssız yüksek sıcaklık tabakalaşması 

sağlamak için depolama tankına doğrudan 

basit montaj için tasarlanmıştır.

1 Çamur kapağı

2 Doldurma musluğu

3 Havalandırma

4 Olası genleşme kabı için çıkış

5 Tahliye vanası

6 Kapatma dönüşü

7 Termostatik vana 50 - 75 °C

8 Bariyer İlerlemesi

9 Isıtma eki

10 Boşaltma musluğu

11 Sirkülasyon pompası

12 İzolasyon muhafazası

13 Tanksız su ısıtıcısı

14 Konsol Arka Paneli

15 Müşterinin kendi enerji yönetim sistemi için 

hazırlanan elektrik bağlantı kutusu

16

>Kurulumu kolay

>yüksek verimli

>Özellikle hijyenik

>Hazır

Bir bakışta

Wärme-

erzeuger

PowerHeat

PV-Kollektoren

TQ-TWS

M

Warmwasser

Kaltwasser-

einspeisung

Wärme-

erzeuger

PowerHeat

PV-Kollektoren

M

Warmwasser

Kaltwasser-

einspeisung

TQ-TW Wärme-

erzeuger

PowerHeat

PV-Kollektoren

TQ-T

M

(1) (3)(2)

10 11

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, kapsamlı 

lejyonella koruması garanti edilir. Harici 

ısıtma elemanı, maksimum 85 ° C depolama 

sıcaklığına kadar ısınabilir. Isıtma eki 3,5 

kW'a kadar güç aralığında mevcuttur (PV IOT 

0 - 10 V, 400 V, 7 kademeli).

Roth PTH duvar braketinin temel 

konfigürasyonu bir konsol arka paneli, 

hidrolik ünite ve yalıtım muhafazasından 

oluşur. Ek olarak, bir elektrik bağlantı 

kutusu mevcuttur. Bu, müşterinin kendi 

enerji yönetim sistemi için hazırlanır ve 

boyut gereksinimlerine bağlı olarak 

seçilebilir. Sistem bir uygulama aracılığıyla 

kontrol edilebilir.

12 13

Roth duvar braketi PTH

PV fazla elektriğin optimum depolanması

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

9

Entegre güneş ısı eşanjörüne sahip bir içme 

suyu depolama ünitesine kolay kurulum

İçme suyu haznesine doğrudan 

basit montaj

Tampon tankına kolay doğrudan 

montaj
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Başvuru

Kendileri için konuşan pratik örnekler

1 Roth Thermotank Quadroline
Tek ailelik ev, Erding, Almanya

2 Roth Thermotank Quadroline
Villa, Ratingen, Almanya

3 Roth Thermotank Quadroline
Vereinsheim, Dautphetal, Almanya

2

3

1
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Roth bir örnek oluşturuyor

ZVSHK'nın "Sertifikalı Üreticisi" olarak

HVAC ticareti için oryantasyon ve güvenlik

"Sertifikalı Üretici - Kalite, Güvenlik, Hizmet" başlığı ile ZVSHK, üreticileri HVAC uzman 

şirketinin operasyonel süreçlerini uygulayan üreticilere şeffaf bir prosedürle 

ödüllendirmektedir.

> yüksek ürün kalitesi,

> geniş hizmet yelpazesi ve

> Araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar

mümkün olan en iyi desteği sağlamak.

Durgunluk yerine inovasyon

Sektörümüzün gereksinimleri sürekli gelişmektedir. Aynı şekilde, üreticilerin zanaat

işletmelerinidestekleyebilecekleri sürekliyeni veyageliştirilmişhizmetlervardır.

Bu nedenle, ZVSHK kalite işareti çevik bir kalite işaretidir. Bu, mevcut kalite 

kriterlerinin "sertifikalı üreticiler" tarafından yerine getirilip getirilmediğinin, gerçek bir 

hizmet kalitesi sağlamak için Merkez Birliği tarafından düzenli olarak kontrol edildiği 

anlamına gelir.

zanaat için. Kalite kriterlerinin kendileri yıllık olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde 

mevcut gelişmelere uyarlanır. Daha fazla kalite için birlikte!

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.zvshk.de/qualitaetszeichen/

... ticaret ile güçlü bir ortaklık 

için.
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Güçlü 
yönlerimiz

Avantajlarınız

İnovasyon Performasyonu

> 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 34825 Beykoz-

İstanbul 

Telefon: 090 216 4852427-28    

Telefax:090 216 4852429

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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