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Atık su arıtma Yağ ayırma 
Sistemi

Atık Su Yağ Ayırma Katalog 2023
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Atık su arıtma

Tüm insan faaliyetleri, doğru işleme tabi

tutulmadıkları takdirde kıtasal ve deniz sularını

kirletebilecek bir dizi kalıntı üretir. Bu nedenle

ve dökülmelerin neden olduğu ciddi zararları

önlemek için evsel atık suların arıtılması için

ekipman kurulması gerekli ve zorunludur.

Hükümetlerin bu konuda kanun ve

yönetmelikler geliştirerek bir süredir

başvurdukları bir ihtiyaç.

Bu, "kirleten öder" ilkesini uygulayan, çevresel

gerekliliklerle ilgili olarak giderek daha zorlu

yasalara dönüşür. Roth, arıtma alanında

kapsamlı deneyim ve uzman teknik servis

sunarak, ekipmanını bu tür deşarjlar için

mükemmel bir çözüm haline getirir.

Geniş ürün yelpazesi ve teknolojisi, son

kullanıcının kurulum ne olursa olsun sonsuz

sayıda çözüme sahip olmasını sağlar. İlerleyen

sayfalarda Roth, çeşitli Avrupa üretim

standartlarına (EN 1825, EN 12566-1, EN

12566-3, vb.) göre CE işareti ile

sertifikalandırılmış arıtma sistemlerini

göstermektedir.

TEK AİLE      
EVLERİ

KÜÇÜK KIRSAL 
NÜFUS

ŞEHIR OTELLERI 
KIRSAL OTELLER

KAMP

OTOPARKLAR 
VE GARAJLAR

BENZİN 
İSTASYONLARI VE 

ÇAMAŞIRHANELER

BAR VE 
RESTORANLAR

KÖPEK 
KULÜBELERI 
VE BINICILIK

YÜZME 
HAVUZLARI VE SPOR 
MERKEZLERİ

Roth arıtma tesisleri karşılamak 
için ideal çözümdür

Yurtiçi deşarjların saflaştırılması 
için Avrupa düzenlemeleri ile,

Boş zaman ve endüstriyel 
faaliyetler.
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Mutfak atık su arıtımı için 
Yağ ayırıcı

Rothagras

Kanalizasyon sistemleri ve belediye arıtma

tesisleri, boşalttığımız fazla yağ ve gres nedeniyle

kapasitelerini ve verimliliklerini azaltır.

Rothagras yağ ayırıcılar, suyu kanalizasyon

şebekesine vermeden önce gerekli ön arıtmayı

yapar. Hem mutfaklardan hem de duşlardan ve

lavabolardan gelen sabunları ve yüzen

malzemeleri, yemek artıklarını, hayvansal ve

bitkisel kökenli sıvı ve katı yağları tutarlar.

Yüksek yoğunluklu polietilenden ekstrüzyon

yöntemiyle tek parça halinde, dikişsiz veya

kaynaksız olarak üretilen ekipman. Bu, onlara

tamamen su geçirmez olmalarının yanı sıra son

derece sağlam olma yeteneği verir, bu da hem

yer altına hem de yüzeye kurulmalarına izin

verir.s

Neredeyse hiç inşaat işi olmadan gömme Rothagras
yağ ayırıcıları, büyük inşaat işlerine ihtiyaç 
duymadan yer altına kurulabilir, basitçe kazın, 
bağlayın ve gömün.

RRothagras Organik Paket

Ayırıcıda biriken yağları
parçalayarak bakımı en aza indiren
biyolojik ürün.s

Katıların ve yağların ortadan kaldırılması

Büyük kantinlerdeki sıvı ve katı yağların giderilmesi 
için tasarlanmış kompakt ve yüksek verimli sistem..

Endüstriyel mutfaklar, barlar ve restoranlar 
Mevzuat, mutfaklardan, barlardan ve 
restoranlardan çıkan yüksek sıvı ve katı yağ 
içeriğine sahip atık suların arıtılmasını 
gerektirir.

Rothagras Operasyonu

Ekipmanın çalışması, su ve yağ arasındaki 
yoğunluk farkına dayanmaktadır. Rothagras'ın
içinde katılar çökerken, yağlar yüzer ve bir 
süpernatan olarak kalır. Bu şekilde, su önceden 
arıtılmış ve bu kirletici maddelerden arındırılmış 
olarak çıkar.o
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Rothagras

Model
Hacim kapasite

(l) (l/s)
Günlük 
yemekler

Uzunluk        
Genişliği (mm)

(mm)

Toplam 
yükseklik 
(mm)

Ent./Tuz. 
Ø (mm)

Yüksekli
k ent. 
(mm)

Yüksekli
k sal.
(mm)

Ürün Poz No

RG Mini 50 50 0,3 41 Ø 390 530 50 325 305 1220400168

RG Mini 120 120 0,6 81 Ø 510 730 50 525 505 1220400169

RG 500 500 0,9 122 1.060 660 970 110 810 770 1220400031

RG 1000 1.000 2 271 1.235 720 1.250 110 1.150 1.080 1220410000

RG 1500 1.500 3,5 474 1.880 720 1.480 110 1.310 1.240 1220415000

RG 2000 2.000 4,5 610 2.020 880 1.650 125 1.500 1.430 1220420000

RG 3000 3.000 6 813 2.630 880 1.650 125 1.500 1.430 1220430000

RG 1500

RG 1000

RG 500

EN 1825
Rothagras Biyo Paketi

Trafik sıkışıklığından kaçının ve bakımı 
kolaylaştırın.

RG 2000

RG 3000

4

D
e
p
u
r
a
c
ió
n
d
e
A
g
u
a
s
R
e
s
il
e
s



Sertifika

.

por

Númer

Número de revisión: 07 C.G-DIV III-002 Página 36

MARCADO CE
(REGLAMENTO 305/2011)

Ensayos tipo realizados por:

MFPA número D-PL-11143-01-00

FABRICANTE DEL PRODUCTO:

ROTH UMWELTTECHNIK

ROTH IBÉRICA, S.A.

POL. IND. MONTES DE CIERZO

A-68 – KM. 86

E-31500 TUDELA (NAVARRA)

ESPAÑA

Marcado CE fijado en el año 2010

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES NÚMERO:

DP-DIV III-002

Norma:
EN 12566-3

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:

MICROSTEP

APLICACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO PARA PEQUEÑAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS

RESIDUALES PARA POBLACIÓN DE HASTA 50 HABITANTES EQUIVALENTES

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

SEGÚN RECOMENDACIONES DESCRITAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN SUS

INSTRUCCIONES.

Tabla de las características esenciales exigidas en la norma EN 12566-3 y que deben de cumplir los

productos:

Ensayo realizado por

MFPA

Estanquidad a líquidos

Eficiencia hidráulica

Capacidad de soportar carga

Durabilidad

Eficiencia de depuración

Pasa

Pasa

Pasa

Pasa

94.4% eliminación de DBO5, 93%

eliminación de SS, 87.4% eliminación de

DQO

Thomas Reis
(Gerente de la empresa Roth Ibérica)

MARCADO CE
(REGLAMENTO 305/2011)

Ensayos tipo realizados por:
MFPA número 0992

FABRICANTE DEL PRODUCTO:

ROTH

POL. IND. MONTES DE CIERZO

A-68 – KM. 86

E-31500 TUDELA (NAVARRA)

ESPAÑA

Marcado CE fijado en el año 2019

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES NÚMERO:

DP-DIV III-005

Norma:
EN 12566-3:2005+A2:2013

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO:

MICROSTAR TWINBLOC

APLICACIONES:

PEQUEÑAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIÓN DE

HASTA 50 HABITANTES EQUIVALENTES

CONDICIONES ESPECÍFICAS:

SEGÚN RECOMENDACIONES DESCRITAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN SUS

INSTRUCCIONES.

Tabla de las características esenciales exigidas en la norma EN 12566-3:2005+A2:2013 y que

deben de cumplir los productos:

Estanquidad a líquidos Pasa

Ensayos

Realizados por

MFPA

Comportamiento estructural Pasa

Durabilidad Pasa

Eficiencia de depuración

(Capacidad depuración)

Eliminación de DBO5, 98,3%.

Eliminación de SS, 92,7%.

Eliminación de DQO, 92,1%

Eliminación de NH4: 91,0%

Eliminación de Nges: 74,3%

(DBO5 0,264 kg/d, Qn 0,60 m3/d)
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Genel satış koşulları

Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti ve müşterileri arasındaki herhangi bir ticari ilişki, siparişini verirken alıcı
tarafından kabul edildiği anlaşılacak aşağıdaki genel satış koşullarına tabi olacaktır.

Satış Koşullarımız yalnızca alıcılarına yöneliktir ve gizli bilgiler içerir. Açık izin alınmaksızın ifşa edilmesi ve/veya kopyalanması hakkında bilgimiz
olması durumunda,Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şt uygun görülmesi halinde yeni bir teklif hazırlamak için kendi

takdirimize bağlı olarak bu satış koşullarını iptal etme hakkını saklı tutar.

BROŞÜRLER, KATALOGLAR VE YAYINLAR

Broşürlerimizde ve yayınlarımızda sağlanan tüm endikasyonlar,
fotoğraflar, teknik veya diğer veriler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve
önceden haber vermeksizin bunları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu
değişiklikler, müşterilerimize mümkün olan en hızlı yollarla iletilecek ve
bu iletişim etkili olmadığında tüm sorumluluklardan muaf tutulacaktır.

FİYATLAR, TEKLİFLER VE SİPARİŞLER

- Bu fiyat listesi kapakta belirtilen tarihten itibaren geçerlidir. Sonuç
olarak, daha önce geçerli olan herhangi bir fiyat iptal edilir.

- Herhangi bir nedenle satın alma fiyatlarında önemli dalgalanmalar
olması durumunda, Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik
İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti önceden haber vermeksizin bu fiyatın satış
fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

- Bu fiyata dahil olan fiyatlara KDV veya ulaşım dahil değildir.

- Şu anda yürürlükte olan tüm vergiler ve gelecekte ürün üzerinde
alınabilecek vergiler alıcı tarafından karşılanacaktır.

- Alıcı tarafından siparişe girilen ve bu orana veya genel satış koşullarına
uymayan herhangi bir koşul, yazılı olması gereken açık sözleşmemiz
dışında, geçersiz sayılacaktır.

PAKETLEME, FORM VE TESLIMAT SÜRELERI

- Ürünlerimiz bu oranda belirtilen şekilde sevk edilecektir.

- Ambalajın fiyatı malların fiyatına dahildir; Öte yandan, alıcı tarafından 
talep edilen her türlü özel ambalaj ayrıca faturalandırılacaktır.

- Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti
Ürünlerin taşınması ile ilgili olarak, her iki taraf arasında daha önce 
kararlaştırılan teslimat koşullarıyla bağlantılıdır, bu nedenle bu koşullar 
altında kapsanmayan herhangi bir bozulma veya bozulma, bunları ticari 
bir jest olarak kabul etmek veya reddetmek bizim takdirimize bağlı 
olacaktır. Ürünlerin nakliyesini müşteri adına sözleşmeye bağlamamız, 
hiçbir durumda aynı risklerin tarafımızca kabul edildiği anlamına 
gelmeyecektir.

- Personelimiz tarafından sipariş onaylarımızda bildirilen teslimat 
süreleri yalnızca gösterge niteliğinde olacaktır, bu nedenle Roth Ibérica, 
S.A.U. dışındaki nedenlerden veya önemli nedenlerden (atmosferik 
olaylar, kazalar, nakliye grevleri, vb.) kaynaklanan teslimatlardaki 
gecikmeler, alıcı tarafından talep edilmek için gerekçe veya siparişin 
iptali için haklı bir neden olmayacaktır.

IDDİA

Aşağıdaki kriterlere dayanarak materyaldeki olası anormalliklerin haklı 
iddialarına katılacağız:

• Açık hasarlar: Teslimat sırasında teslimat notunun imzalanmasında 
ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

• Gizli hasarlar: İmzanın teslimat notuna ve "incelenmeyi bekliyor" ek 
açıklamasına kaydedilmesi koşuluyla 24 saat içinde Tudela'daki
merkezimize yazılı olarak yapılacaktır.

SİPARİŞ İPTALİ

- Kabul edilen siparişler, ilgili nakliye hizmeti ile sözleşme yapıldıktan 
sonra iptal edilemez.

- Özel imalat malzemeleri olması durumunda, üretim emri verildikten 
sonra sipariş iptal edilemez.

- Roth Ibérica, S.A.U., alıcının önceki sözleşmeleri tamamen veya kısmen 
yerine getirmemesi durumunda, teslimatı bekleyen siparişleri iptal etme 
hakkını saklı tutar.

DÖNDÜRÜR

- Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti yazılı olarak 
açıkça izin verilmemiş materyallerin iadesi kabul edilmeyecektir.

- Herhangi bir materyal iadesi, orijinal faturaların ve / veya teslimat notlarının 
bir kopyasını sunma yükümlülüğünü gerektirecektir.

- Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti tarafından 
yetkilendirilmesi gereken bir iade talebinde bulunmak için malın teslim 
tarihinden itibaren en fazla 2 aylık bir süre belirlenir.

- Hiçbir durumda, üretimi durdurulan veya ürünlerimizin kapsamı dışında kalan 
ve müşteri tarafından açıkça talep edilen malzemelerin iadesi kabul 
edilmeyecektir.

- Herhangi bir geri ödeme, resepsiyon, muayene ve hakaret giderleri için% 15 
tutarında bir kesinti tahakkuk ettirilecektir.

- Ayrıca, malzemenin Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve 

Tic.Ltd.Şti ‘ne iadesinin taşınması alıcı tarafından karşılanacaktır.

ÖDEME KOŞULLARI

Düzenlenen ve alıcıya gönderilen faturaların ödemesi, daha önce Roth
Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti ile kararlaştırılan
şartlar ve biçimde ödenmelidir.

Bir sipariş talebinin alınması üzerine, alıcının ödeme yükümlülüğünü ihlal
edebileceğini düşündürebilecek gerçekler veya koşullar ortaya çıkarsa veya
bilinirse, Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti

sipariş edilen ürünlerin sevkiyatını askıya alma ve önceden ödenmesini talep
etme hakkını saklı tutar.

Öte yandan, faturaların ödenmesi için kararlaştırılan son tarih geçtikten
sonra, uyumsuzluk durumunda, Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik

İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti ilgili finansal çıkarları artırmaya yetkili olacaktır.

Aynı şekilde, alıcı, ödeme yapılmaması veya suçluluk oluşması durumunda,
bu oranın fiyatları üzerinden verilen özel indirimler, abonelikler vb. İçin
verilen herhangi bir bonusu alma hakkını kaybedecektir.

UYGULANABİLİR YASA VE YARGI YETKİSİ:

Bu Genel Satış Koşulları, Türkiye Yargı Yetkisine tabi olacaktır. Taraflar,
kendilerine karşılık gelen yargı yetkisinden açıkça feragat ederek, bu
Genel Satış Koşullarından kaynaklanabilecek herhangi bir farklılığı
çözmek için İstanbul Şehri Mahkemelerine ve Mahkemelerine
başvuracaklardır.

GARANTİ

Tüm ürünler olası üretim hatalarına karşı garantilidir.

Herhangi bir kusur bildirimi veya bildirimi derhal ve yazılı olarak Roth
Türkiye Temsilcisi  Satış Sonrası Servisimize yapılmalı, aynı zamanda ilgili 
Garanti sertifikası gönderilmelidir ve Roth Türkiye  teknisyeninin açık izni 
olmadan kaldırılamaz. Garanti yükümlülüğü durumunda, garanti 
taahhüdünü, diğer masrafların hariç tutulması için bizim tarafımızdan veya 
üçüncü taraflarca tazminat veya ikame veya onarım performansı şeklinde 
yerine getirmek bizim takdirimize bağlıdır.

DEVREYE ALMAK

Roth Türkiye Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti
müşterilerine telefonla, çevrimiçi olarak veya şahsen (her durumda
belirlenecek) devreye alma olanağı sunar. Devreye alma ancak tüm
elemanlar hidrolik olarak bağlandıktan sonra gerçekleştirilebilir.
Kurulum eksikse, erişimi zorsa veya özellikleri teknik departmanımız
tarafından sağlanan şemalara uymuyorsa, çalıştırma
gerçekleştirilmeyecektir. Devreye alma ve kurulumun Roth Türkiye
Temsilcisi ISISO Mühendislik İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti nun kontrolü
dışındaki nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda. masraflar talep
edilecek.
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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

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 <

R

Z

N

E Roth Enerji ve Sıhhı sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri
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