
Enerji dolu yaşam

Frezeleme teknolojisi 
mevcut şap

Enerji Sistemleri

Freze sistemi
Kurulum yüksekliği olmadan yenileme



➢ minimum yapısal gereksinim - mevcut şapın temel 

tadilatı gerekmez

➢ kapı ve pencere eşik yükseklikleri değişmeden kalır

➢ neredeyse tozsuz kurulum

➢ optimum ısı dağılımı

➢ Düşük montaj yüksekliği sayesinde hızlı tepki süresi

➢ Akış sıcaklıklarının ve su hacimlerinin azaltılması

➢ Mevcut binalarda yeni ısıtma teknolojilerinin kullanımı

Roth freze sistemi

ek kurulum yapmadan hemen başlayın

Yerden ısıtma borusunda frezeleme 

yapılarak mevcut şap yüksekliği 

değiştirilmeden mevcut özelliklerde 

yerden ısıtma da uygulanabilir. Sistem 

borusu için kanallar, özel bir zemin 

kesici yardımıyla mevcut şapın içine 

frezelenir. Bu, çimento ve anhidrit şap 

için geçerlidir.

Bu, zemin kaplamasının sistem 

borularının önceden açılmış kanallara 

döşenmesinden hemen sonra 

uygulanabileceği anlamına gelir. Uzman 

satıcı (Roth Montageservice) tarafından 

önceden kontrol yapılması gerekir. 

Frezeleme genellikle mevcut şapta 

yapılır, ancak yeni bir binada da 

yapılabilir. Kanallar kararlaştırılan 

döşeme mesafesinde veya 

hesaplamaya göre frezelenir. Şapın 

minimum kalınlığı 40 milimetredir.

Roth ile "Çok yönlü kaygısız"

Roth, yerden ısıtmanın 

planlanmasından uygulanmasına 

kadar iletişim kuracağınız kişidir. Roth, 

sizin için basit ve sorunsuz bir işlemle 

ilgilenecektir. Montaj ekipleri sizinle 

yakın işbirliği içinde çalışır ve en 

yüksek kaliteyi garanti eder. Ekipler 

montajı belgeler ve basınç testini 

günlüğe kaydeder.

Roth güvenlik sağlar

Danışmanlık, planlama, malzeme ve montaj: 

Roth'ta her şey tek bir kaynaktan gelir!

Bir bakışta
Süpürgelik

Sistem borusu

Döşeme

öğütülmüş mevcut şap
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Roth freze sistemi

yerden ısıtmaya sadece birkaç adım mesafede

Montaj adımları

Sadece birkaç basit montaj adımıyla, zemin sistem borularını 

barındıracak şekilde hazırlanır. Roth sistem borusu doğrudan 

önceden frezelenmiş kanallara yerleştirilir.
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Montaj gereksinimleri

Gerekli önlemleri alabilmesi için kurulum gereksinimlerinin

kurulumdanöncemüşteri tarafından bilinmesigerekir.

> Çalışmaya başlamadan önce tesis boşaltılmalı, 

temizlenmeli ve serbestçe erişilebilir olmalıdır. gibi 

herhangi bir engel B. Kapı eşikleri, zemin korkulukları 

veya benzerleri çıkarılmalıdır.

> Zemin, düzgün ve safsızlıklar (örneğin yapışkan artıkları) 

olmadan pürüzsüz olmalıdır. Herhangi bir telafi çalışması 

önceden tamamlanmalıdır.

> Roth frezeleme teknolojisi tüm çimento ve anhidrit 

denemeleri için kullanılabilir. Tüm şaplar için minimum 

kalınlık 40 mm'dir. Bu minimum kalınlık, iş başlamadan önce 

ısıtma uzmanı / planlayıcısı veya Roth Montageservice

tarafından kontrol edilmelidir. Halı, fayans, parke gibi zemin 

kaplamaları çıkarılmalıdır.

> Frezelenecek şap yüzeyinde, şapın genişlemesini 

karşılayabilecek çevresel ve en az 5 mm kalınlığında kenar 

yalıtım şeridi bulunmalıdır.

> Frezelenecek yüzeyde en az üç adet ayrı kaynaştırılmış (B 16 A) 

güvenlik prizi bulunmalıdır. Üç fazlı soketler 400 V/32 A daha büyük 

projeler için gereklidir.

> Yeke iskele veya merdiven ile diğer katlara taşınamaz (meslek 

birliklerinin genel kaza önleme yönetmeliği burada geçerlidir). 

Farklı katlarda iş yapabilmek için normal merdivenler gereklidir.

> Tavan ve/veya duvar açıklıkları müşteri tarafından önceden 

oluşturulmalıdır.

> Roth ısıtma devresi distribütörünün yeri, iş başlamadan önce 

Roth Assembly Service veya Roth satış temsilcisi ile 

görüşülmelidir. Sahaya döner bir yeke ile erişilebilmelidir. 

Opsiyonel pompayı veya kontrol bileşenlerini GEG'ye göre 

bağlamak için 230 V'luk bir besleme hattı sağlanmalıdır.

> Devreye alma ısıtma uzmanı, mevcut ısıtma sistemine olan 

bağlantıyı, tanınmış teknoloji kurallarına uygun olarak 

kurmakla yükümlüdür. Sistemi doldururken, su kalitesi için VDI 

2035 gerekliliklerine uyulmalıdır.

> Roth Assembly Service çalışanları büyük bir hassasiyet ve 

güvenlik ile çalışırlar. Hassas mobilyaların zarar görmesini 

önlemek için, müşteri tarafından korunmalı veya çıkarılmalıdır 

(örneğin merdivenler, kapılar, mutfaklar).

> Boru hatlarının döşenmesinden sonra frezeleme kanallarının 

doldurulması, zemin tabakası tarafından sahada gerçekleştirilir.

Roth freze sistemi

Ipuçları
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İşlem

➢ Kurulumu yapan kişi, Roth saha servis temsilcisi 

veya Roth kurulum servisi ile iletişime geçer 

➢ Roth, planlama belgeleri ve çeşitli materyaller 

hazırlar 

➢ Kurulum, Roth kurulum servisi tarafından 

sunulmaktadır.

➢ Montaj servisi tarafından uygulama ile ilgili 

soruların açıklığa kavuşturulması 

➢ Malzeme istenilen toptancı aracılığıyla teslim edilir

➢ Eğitimli montaj ekipleri tarafından profesyonel 

montaj 

➢ Montaj belgelerinin teslimi (yazdırma günlükleri, 

distribütör etiketleri, ölçümler, fotoğraflı belgeler)

➢ Roth, kurulumu doğrudan kurulumu yapan kişiye 

faturalandırır: 

Roth bir sözleşme/garanti ortağıdır
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Bileşenler

Roth sistem boruları

Roth sistem boruları –

her uygulama için doğru çözüm

Doğru boru sisteminin seçilmesi

ilgili bina nesnesine ve müşterinin 

ihtiyaçlarına bağlıdır.

Tüpler kanıtlanmış ve benzersiz 5 katmanlı 

CoEx teknolojisinde üretilmektedir. Sonuç 

olarak, birbirlerine ayrılmaz bir şekilde 

bağlanırlar ve yüksek direnç ve 

dayanıklılığa sahip bir sandviç malzemesi 

ile sonuçlanırlar.

Roth X-PERT S5®+ sistem borusu –

yüksek performanslı yüzeyi 

sayesinde ekstra güvenlik ile

Roth X-PERT S5®+ sistem boruları, 

kanıtlanmış ve benzersiz 5 katmanlı CoEx

teknolojisinde üretilmektedir. Sonuç olarak, 

ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdırlar ve

yüksek direnç ve dayanıklılığa sahip bir 

sandviç malzemesi ile sonuçlanır.

Roth sistem borularının malzemesinin 

yüksek seviyede bitirilmesi, 70 ° C'lik

sürekli bir sıcaklık yükü ve 100 ° C'lik kısa 

süreli bir sıcaklık yükü için güvenlikte bir 

artış ile tasarlanmıştır.

Sistem boruları, 6 bar'a kadar çoklu 

güvenlik rezervleri ile basınca 

dayanıklıdır.

Roth sistem borusu Alu-Laserflex –

boyutsal olarak stabil ve difüzyon geçirmez

Sertifikalı sistem borusu Alu-Laserflex, 

alçıpan için önceden tasarlanmıştır. 5 

katmanlı sistem borusunun alüminyum 

tabakası, oksijen sızdırmazlığını 

dengelemeye ve sağlamaya yarar. PE'nin

kırmızı dış tabakası, iç tüp için koruyucu 

tabakadır.

Roth sistem boruları mekanik, termal ve kimyasal özellikleri 

nedeniyle maksimum direnç sunar:

> EVOH oksijen bariyer tabakasının mekanik hasarlara ve ısı ve 

nem gibi zararlı dış etkilere karşı korunması

> mekanik gerilim nedeniyle deformasyona karşı en 

yüksek direnç

> yerden ısıtma ve soğutma sistemleri ticareti, 

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) 

uyarınca aşağıdaki ustalar için en uygun şekilde 

korunmaktadır.

> Oksijen değişimini önleyerek uzun hizmet ömrü 

> S5 CoEx Teknolojisinin 5 katmanı sayesinde dar 

tolerans aralığında optimize edilmiş doğrusal 

genişleme

5 katman – 5 teminat

Roth frezeleme sistemi X-PERT S5®+ ve

Alu-LaserflexØ14 ve16 mmkullanır
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Sistem Bileşenleri

Roth ısıtma devresi kollektörleri

Roth ısıtma devresi kollektörleri

Pirinç yuvarlak profilden yapılmış Roth ısıtma devresi manifoldlarının akış manifoldu ve geri 

dönüş toplayıcısı, düz conta 1" dış elekler aracılığıyla soldan veya sağdan bağlanabilir. Daha 

kolay kurulum için, besleme ve dönüş boruları kademelendirilmiştir. Isıtma devrelerinin 

bağlantıları 3/4" Euro koni ile yapılır. Distribütör, ses yalıtımlı braketler üzerine önceden 

monte edilmiştir.

2 ila 14 bağlantı ile ve akış hızı göstergesi olan ve olmayan şekilde mevcuttur.

Önceden monte edilmiş dağıtım 
istasyonları

Dağıtım istasyonları, stoktan önceden 

monte edilmiş çeşitli varyantlarda 

mevcuttur veya müşteri gereksinimlerine 

göre ayrı ayrı monte edilebilir ve müşteriye 

teslim edilebilir.

Roth aktüatörü

> sadece 1 watt güç tüketimi

> Kompakt ve yüksek kaliteli

> Kolay takılabilir montaj

> çok yönlü su geçirmez (IP54)

Roth ısıtma devresi kollektörü Thermaset

Mukavemetli yüksek kaliteli plastikten 

yapılmış ısıtma devresi distribütörü, düşük 

ağırlık ve iyi yalıtım özellikleri ile 

karakterizedir. Bu uygundur

ısıtma ve soğutma için mükemmel. Yeni 

inşaat ve güçlendirme için bakım 

gerektirmeyen sistem çözümü, KfW

finansmanı için uygundur.

Isıtma devrelerinin su miktarları için 

değerler ayarlandıktan sonra, yeniden 

ayarlamaya gerek yoktur. Vana teknolojisi, 

ısıtma sisteminin hidrolik boru ağındaki 

koşullara uyum sağlar.
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DFA Thermaset ile Roth paslanmaz çelik 

ısıtma devresi kollektörü

Roth paslanmaz çelik ısıtma devresi kollektörü Thermaset®'in bireysel ısıtma devrelerinin 

su hacimleri için ayarları kurulum sırasında ayarlandıktan sonra, artık bunların yeniden 

ayarlanması gerekmez. Valf teknolojisi, ısıtma sisteminin hidrolik boru ağındaki koşullara 

uyum sağlar. Yüzeyden ısıtma ve soğutma sisteminin ilgili ısıtma devresinde her zaman 

doğru miktarda su bulunur ve ihtiyaca dayalı ve enerji tasarruflu çalışmanın yanı sıra yüksek 

düzeyde kullanıcı konforu sağlar.



Roth Yüksek verimli pompalı  

yatay sabit değer kontrol seti

Isı jeneratörü üzerinde yan bağlantısı ve 14 

kW ısı çıkışı ile yüzey ısıtıcılarının sabit akış 

kontrolü için kompakt kontrol istasyonu. 

Kontrol seti, dağıtım kabininde kullanılmak 

üzere tasarlanmıştır ve en az 150 mm'lik bir 

montaj derinliği gerektirir.

Sistem Bileşenleri

Roth kontrol istasyonları

> Roth kontrol istasyonları enerji 

verimliliği sınıfı A'ya "sahiptir" ve ERP 

Direktifi 2013 ve 2015'e uygundur

> yenileme ve yeni inşaat için uygundur

> hızlı ve kolay devreye alma

> Kullanımı kolay

> yenileme ve güçlendirme için ideal

Roth kontrol istasyonlarının avantajları

Roth Yüksek verimli pompalı 

sabit değer kontrol seti

14 kW'a kadar ısı çıkışına sahip yüzey ısıtma 

sistemlerinin sabit akış sıcaklığı kontrolü 

(sabit değerli sıcaklık kontrolü) için kompakt 

kontrol istasyonu.

Kontrol seti, dağıtım kabininde kullanılmak 

üzere tasarlanmıştır ve doğrudan ısıtma 

devresi dağıtıcısına monte edilmiştir.

Roth Yüksek verimli pompa ile hava 

kontrollü kontrol istasyonu

14 kW ısı çıkışı ile yüzey ısıtma ve soğutma için 

kompakt hava kontrollü kontrol istasyonu. 

Kontrol istasyonu fabrikada CC-HC iklim 

kontrolörü ve dış ortam sıcaklık sensörü ile 

donatılmıştır. Dağıtım kabinine kurulum ve 

doğrudan ısıtma devresi dağıtıcısına bağlantı 

için tasarlanmıştır.

Roth kontrol istasyonu RKR 3 H/K

Yüzey ısıtması ve isteğe bağlı yüzey 

soğutması için merkezi, hava durumuna bağlı 

akış kontrolü (hava durumu kontrollü sıcaklık 

kontrolü) için entegre CC-HC klima 

kontrolörü içeren kontrol istasyonu. 

Kompakt, önceden monte edilmiş ünite, 

GEG'ye göre hidroliklerin tam yalıtımı ile 

tamamen kapalı EPP muhafazasındadır.

Roth CC-HC iklim kontrolörü

Kullanımı kolay iklim kontrolörü, 

yapılandırılabilir iki ısıtma programı ve on 

farklı haftalık program sunar. Akış 

sıcaklığının ve dış sıcaklığın yanı sıra mikser, 

sirkülasyon pompası ve çalışma modunun 

durumunu sürekli olarak göstermek için geniş 

bir ekrana sahiptir.
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Düzenleyici sistem Roth'un bireysel oda düzenlemeleri 

maksimum maliyet etkinliği ve maksimum 

verimliliği garanti eder. Farklı ihtiyaçlara 

göre uyarlanırlar (ısıtma modu, ısıtma ve 

soğutma işlemi 230 V, 24 V) ve

basit işlem ile karakterizedir. Daha düşük 

kablolama çabası nedeniyle, radyo kontrolü 

yeni binalar ve özellikle yenileme alanı için 

uygundur.

Sistem bileşenleri

Roth kontrol sistemi

EnergyLogic Basicline kablolu bireysel oda kontrolü, ısıtma

EnergyLogic Basicline kablolu bireysel oda kontrolü, ısıtma/soğutma

Radyo kontrol sistemi EnergyLogic Touchline® S, ısıtma/soğutma

Radyo kontrol sistemi EnergyLogic Projectline, ısıtma
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Danışma Planlama Montaj hizmeti

Roth ServisiXtra

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak

Almanya çapında yerinde danışmanlık

Ülke çapında ve bölge çapında bir satış 

gücü ile Roth, tüm projelerin teknik 

danışmanlığında yetkili ortağınızdır. 

Sahada, tüm Roth yerden ısıtma ve 

soğutma sistemleri ve ilgili uygulama alanı 

için avantajları hakkında kapsamlı bir 

genel bakış elde edeceksiniz.

Tek ailelik evlerden büyük 

ölçekli uygulamalara

Yüzeyden ısıtma ve soğutmanın tüm 
avantajlarından yararlanmak 
istiyorsanız, kapsamlı Roth sistem 
yelpazesine her zaman 
güvenmelisiniz. İster müstakil ev, ister 
sanayi salonu, teknik saha servisimiz 
tavsiye ve aksiyonla yanınızda.

Uygulama için profesyonellerden

Çok üyeli planlama ekibimiz projelerinizi 

hazırlar ve doğru kişiye özel çözümü bulur. 

Detaylı planlama elbette Roth için bir 

konudur.

Profesyonel ekibimiz sizin için her siparişi 

"noktaya" getiriyor.

Her zaman bir adım önde

Yüzey ısıtma ve soğutmanın proje 

planlamasına ek olarak, planlanan inşaat 

projesi için ayrıntılı bir kurulum teklifi 

alacaksınız.

Isı talebi, ısıtma yüzeyi hesaplaması ve 

boru şebekesi hesaplamasının yanı sıra 

yürütme, montaj ve revizyon planlaması 

da hizmet yelpazesine dahil edilmiştir.

Şantiyeye kadar size eşlik ediyor

Roth, tüm Roth yerden ısıtma ve soğutma 

sistemlerinin kurulumunu sizin için 

organize eder.

–Almanya. Montaj ekiplerinin büyüklüğü, 

inşaat projelerine herhangi bir zamanda 

esnek bir şekilde uyarlanabilir.

Roth ile "Çok yönlü kaygısız"

Roth, yerden ısıtmanın planlanmasından 

uygulanmasına kadar ortağınızdır. Roth

sizin için basit ve sorunsuz bir işleme ile 

ilgilenir.

Kurulum ekipleri sizinle yakın çalışır, en 

yüksek kaliteyi garanti eder ve tüm Roth

yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinin 

kullanımı konusunda eğitilir. Takımlar 

montajı belgelemekte ve basınç testini 

günlüğe kaydetmektedir. 
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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 <

R

Z

N

E Roth enerji ve sıhhı tesisat sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri
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