
Enerji dolu yaşam

Enerji Sistemleri

Ev istasyonu FlatConnect

Apartman Binalarındaki 
Merkezi olmayan 
Kompakt  Daire 
İstasyonları 

NEU



Evimizde bireysel ihtiyaçların gerçekleştirilmesi, modern 

yaşam için çağdaş bir iddiadır. Hoş bir oda sıcaklığı ve içme 

suyunun hijyenik olarak mükemmel kalitede sağlanması 

kişisel refahı arttırır.
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ImApartman binalarında ev istasyonları, 

merkezi ısı üretiminin avantajlarını 

merkezi olmayan su ısıtmanın 

avantajlarıyla birleştirir. Ayrıca, bir ev 

istasyonunun kullanılması, merkezi bir ısı 

dağıtımı ve içme suyu ısıtma sistemine 

kıyasla, kullanım sıcak suyunun bireysel 

sıcaklık ayarının yanı sıra ev içindeki ısı 

dağılımı avantajını sunar.

Son teknoloji ısı transfer istasyonları

Bir apartmanda modern refah

Konut sektöründe artan bir gereksinim, 

içme suyu hijyenine uyulması ve aynı 

zamanda en yüksek konfor 

gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Özellikle 

çok aileli evlerde giderek daha etkileyici 

bina komplekslerine dönüşen yasal 

gerekliliklerin sürekli gelişmesi nedeniyle, 

sistem teknolojisine olan talepler de 

artmaktadır.

Mükemmel hijyen ile bireysel 

konfor
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Roth Wohnungsstation FlatConnect

kompakt und dezentral

En üst düzeyde rahatlık ve 

konfor

Yeni Roth FlatConnect ev istasyonu, yeni 

inşaat ve modernizasyonda çok aileli bir 

evin münferit dairelerinde oda ısıtması ve 

DHW ısıtması için ısı çıkışını 

düzenler.Merkezi ısı üretiminin avantajlarını 

merkezi olmayan içme suyu hazırlamanın 

avantajlarıyla birleştirir.

Mevcut Roth FlatConnect ev istasyonları 

yelpazesi, kullanım sıcak suyu için 

dakikada 15 ve 20 litre çekim oranlarına 

sahip iki çıkış seviyesi içerir. Entegre 

panel ısıtma modülüne sahip Roth

FlatConnect ev istasyonu, 8 kilovata 

kadar ısı gereksinimi olan evler için 

uygundur.

BAFA finansmanı

Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Ofisi 

(BAFA), Pazar Teşvik Programından (MAP) 

cazip fon miktarlarıyla yenilenebilir 

enerjilerin kullanımına yönelik önlemleri 

teşvik etmektedir. Finansman, mevcut ve 

yeni inşaat finansmanı arasında farklılık 

gösterir. Yenilemede, ev istasyonlarının 

kurulumu finansman için uygundur. Konut 

birimi başına azami sübvansiyon miktarı 

geçerli olduğundan, özellikle çok aileli 

evler için cazip sübvansiyon miktarları 

vardır.Daha fazla bilgiyi www.bafa.de 

adresinde bulabilirsiniz.

> yüksek su hijyeni

> İki borulu sistem sayesinde düşük ısı kayıpları

> bireysel sıcaklık ayarı

> az bakım gerektiren çalışma

> Artan korozyon direnci ve kendi kendini temizleme etkisine sahip 

yüksek performanslı ısı eşanjörü

> kapsamlı ses ve ısı yalıtımı

> Tüketime dayalı faturalandırma (isteğe bağlı)*

> kompakt tasarım

> daha az kurulum çabası

Bir bakışta

> Esnek

> hijyenik (sıhhi)

> rahat

* yerinde ısı sayacı / su sayacı ile
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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..

HVAC uzman şirketlerinin ihtiyaçlarına 

odaklanılır. Kapsamlı danışmanlık ve kişiye 

özel planlama ile Roth, kendisini yetkin bir 

sistem sağlayıcısı olarak konumlandırır. 

Önceden monte edilmiş ev istasyonları, 

kurulumu kolaylaştırır ve değerli 

zamandan tasarruf sağlar.Roth yerden 

ısıtma ve soğutma sistemleri için bir 

kurulum hizmeti de teklifin bir parçasıdır. 

Kapsamlı satış sonrası hizmetler, 

garantiler ve garantiler hizmet paketini 

tamamlar.

Roth sistem çözümleri, yenilenebilir enerji 

üretiminden ekonomik enerji depolama ve 

enerji dağıtımına kadar ürün sistemlerini 

birbirine bağlar.

Genel sistemin tüm bileşenleri optimum 

şekilde koordine edilmiştir ve en yüksek 

düzeyde kullanıcı konforu ile maksimum 

enerji verimliliği sağlar.

Meraklı? Belgeler www.roth-

werke.de/de/ roth-downloads.htm 

altında bulunabilir.

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

Danışma

yerinde danışmanlık

ülke çapında bir satış gücüne sahip olan Roth, tüm 

projelerde teknik danışmanlık konusunda yetkili 

ortağınızdır. Sahada, tüm Roth FlatConnect ev 

istasyonlarına ve ilgili uygulama alanı için avantajlarına 

kapsamlı bir genel bakış elde edeceksiniz.

Çok aileli evlerde kompakt merkezi 

olmayan ısı dağılımı

Roth ev istasyonlarının tüm avantajlarından yararlanmak

istiyorsanız, kapsamlı Roth sistem yelpazesine her zaman

güvenebilirsiniz. Alan ısıtma veya içme suyu ısıtma olsun, teknik

sahaservisimiztavsiyeveeylemleyanınızdadır.

Uygulama için profesyonellerden

Çok başlı planlama ekibimiz projelerinizi hazırlar ve size 

özel doğru çözümü bulur. Ayrıntılı planlama Roth için 

doğaldır. Profesyonellerden oluşan ekibimiz sizin için 

her işin kalbine gelir.

Her zaman bir adım önde

Bağlı Roth bileşenleri de dahil olmak üzere Roth ev 

istasyonlarının planlanması ve projelendirilmesinde size 

destek olmaktan mutluluk duyarız.

Planlama
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Önceden monte edilmiş 
daire istasyonları

Bireysel ihtiyaçlar için modüler tasarım

Temel modüller altı donanım varyantında mevcuttur. 

Entegre küresel vana şeridi ve bir bağlantı seti dahil 

ısıtma devresi dağıtıcısı ile önceden monte edilmiş 

montaj dolapları elde etmek mümkündür. Veya müşteri 

gereksinimlerine göre bir araya getirilip teslim 

edilebilirler.

Her durumda, Roth her zaman Roth FlatConnect

ev istasyonlarının ekipman çeşitleriyle pratik, 

esnek bir modüler sistem sunar.

?
Satış sonrası servis

Müşterilerimiz için güvenlik için kalite

Yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler, kapsamlı ürün 

garantimizin temelidir. Hasar durumunda, dünya çapındaki 

sigorta kapsamımız dolaylı hasarları ve yeni bir ürünün 

sökülmesi ve kurulmasına ilişkin maliyetleri de kapsar.

Satış sonrası hizmetimizi ZVSHK ile 2.0 sorumluluk 

sözleşmesi üstlenerek tamamlıyoruz.

Kalite, güvenlik ve hizmette bir artı garantili..
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Roth ServisiXtra

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak

Sistem çözümleri

R

Z

N

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, farklıgereksinimler içinher zamandoğru, optimum

şekildeağ bağlantılıkomplesistemi sunar.Planlamadan

uygulamayakadaryetkinortağınız.

Roth şantiyeye kadar size eşlik ediyor

Roth, Türkiye genelindeki tüm Roth yerden ısıtma ve 

soğutma sistemlerinin kurulumunu sizler için organize 

etmektedir. Montaj ekiplerinin boyutu, herhangi bir 

zamanda inşaat projesine esnek bir şekilde uyarlanabilir.

Kapasitenizi artırın

Size son tarih güvenliği ve zamanında uygulama sağlıyoruz.

Roth ile "Çok yönlü kaygısız"

Roth, yerden ısıtmanın planlanmasından uygulanmasına 

kadar muhatabınızdır. Roth, sizin için basit ve sorunsuz bir 

işlemle ilgilenecektir. Montaj ekipleri sizinle yakın işbirliği 

içinde çalışır, en yüksek kaliteyi garanti eder ve tüm Roth

yüzey ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanımı konusunda 

eğitilir. Ekipler montajı belgeler ve basınç testini günlüğe 

kaydeder.

Zemin, ısıtma ve soğutma 
sistemleri için montaj hizmeti
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Refah evde 
başlar
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Modüler sistem

maksimum esneklik

Pratik modüler sistem

FlatConnect konsepti, modüler bir 

tasarıma dayanmaktadır ve bu nedenle, 

ayrı ayrı döşenmiş dairelere sahip çok 

aileli evleri planlarken maksimum 

esnekliği garanti eder. Roth FlatConnect

montaj dolaplarının bir küresel vana şeridi 

ve bir bağlantı seti dahil ısıtma devresi 

dağıtıcısı ile projeye özel ön montajı, Roth

hizmetinin bir parçasıdır. Roth ev 

istasyonları, basit montaj adımları 

kullanılarak daha sonraki bir tarihte yeni 

gereksinimlere de uyarlanabilir.

Varyantları

Bireysel dairelerin koşullarına bağlı olarak, 

farklı teknik donanıma sahip altı farklı temel 

modül seçilebilir. En basit genişletme 

aşamasında Roth, FlatConnect'i saf içme suyu 

hazırlama için bir tatlı su istasyonu olarak 

sunar. Daha fazla genişleme aşaması olarak, 

programda ayrıca yerden ısıtma sistemlerinin 

ve örneğin banyodaki bir radyatör gibi yüksek 

sıcaklık uygulamalarının entegrasyonuna izin 

veren ev istasyonları vardır. Bir içme suyu 

sirkülasyon sisteminin entegrasyonu isteğe 

bağlı olarak her genleşme aşamasında 

mümkündür.

Isıtma uygulamalarına* yönelik donanım 

varyantlarında önceden monte edilmiş bir 

elektrik bağlantı kutusu ve fabrikada kablo 

bağlantısı yapılmış sirkülasyon pompaları 

bulunur.

Kurulumu kolay Roth FlatConnect ev 

istasyonları, tamamen yüzeye montajlı 

kurulum için veya yüzeye monteli veya 

gömme montajlı kurulum kabinlerinde 

kullanım için mevcuttur. Roth, ana 

istasyonlar için sahada test edilmiş, yüksek 

kaliteli bileşenler ve malzemeler kullanır. 

Genel konsept, az bakım gerektiren 

işletim sağlar.

* İstisna: EPP yalıtım kabuğuna kurulum için 

FlatConnect temel modülleri
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Teknik Özellikler

(F
)-

M
od

ul

Isı eşanjörü Sealix yüzey sızdırmazlığı ve EPP'den yapılmış ısı yalıtım kabuğuna sahip bakır lehimli paslanmaz çelik plakalı ısı eşanjörü (WLG 035)

Sıcak su kontrolü sıcaklık spiral sensörlü termal akışkan kontrolörü aracılığıyla Musluk sıcaklığının ayar aralığı 20 - 70 °C

Isıtma Fark basınç regülatörü (birincil) Ayar aralığı fark basıncı 20 - 65 kPa

Sıcak su öncelikli devre kapsamak

Su amortisörleri ( su darbesi sönümleyici) Basınç 3.5 bar, kapasite 162 ml

Soğuk su sayacı ara parçe Paslanmaz çelik ara parça, montaj uzunluğu 130 mm, bağlantı G 1" AG

Isı ölçer kurulum bölümü (WMZ) Paslanmaz çelik ara parça, montaj uzunluğu 110 mm, bağlantı G 3/4" AG; Tutucu WMZ sıcaklık sensörü: prob çapı 5,2 mm, bağlantı dişi M 10 (IG)

Boru Paslanmaz çelik, DIN EN 10088'e göre sorunsuz bir şekilde kaynaklanmıştır

Boru Isı yalıtımı Sentetik kauçuk, yalıtım kalınlığı 9 mm, WLG 033

Fittings ve Armatürler Pirinç (UBA pozitif listesine göre içme suyuyla temas eden bileşenler)

Isıtma tortu tutucu (birincil) Paslanmaz çelik elek MW 0,5 mm (eğimli koltuk) ile pirinç gövde

Çalışan Parametreler

Maksimum sıcaklıkta  ısıtma /içme suyu 90 °C/75 °C

Maksimum basınçta ısıtma/ içme suyu PN 6/PN 10

Performans verileri 65 °C sıcaklığında ısıtmada ( Primer ) kullanım suyu (TWW)

Dağıtım miktarı TWW bei 10 - 50 °C (ΔT 40 K) 15 l/min 20 l/min

Isı çıkışıTWW 42 kW 56 kW

Minimum besleme basıncı KW önerilir (3,0 bar) (İstasyonun, sayım cihazının, boru sisteminin ve en azından bir tahliye vanasının akış basıncının dikkate alınması)

Basınç Kayıpları KVs değerleri

Suğuk içme suyu devresi (sayaç cihazı  olmadan) 3,17 m3/h

Sıcak içme suyu devresi (sayaç cihazı olmadan) 1,1m3/h 1,5 m3/h

Primer ısıtma tarafı (ısı sayacı olmadan) 1,15 m3/h 1,64 m3/h

Su kalitesi

Isıtma Suyu VDI 2035-2'ye göre düşük tuz

İçme suyu nach TrinkwV 2018 ≤3,56 mmol/l (20 °dH)

(F
H

)-
M

od
ul

Sabit değer kontrollü yüzey ısıtma (sekonder) termal 3 karıştırma vanası ile, ayar aralığı 20 - 47 °C

Yüksek verimli sirkilasyon pompası yüzey ısıtması ( sekonder) Wilos Yonos Para 15-8 75-SC (10 - 75 W, 230 V), maksimum akış hızı 3,5 m3/h, maksimum kafa 8 m

Yüzey ısıtma performans verileri Isıtma kapasitesi yaklaşık 8 kW (Δ T = 7 K), debi 1050 kg/s, artık kafa 350 mbar'da

(H
T)

-
A

b
ga

n
g Yüksek sıcaklık çıkışı Bağlantı boruları, AWMB 3/4" IG ile bağlantı bağlantısı düz conta dahil

Yüksek sıcaklık maksimum ısıtma kapasitesi 1,5 kW (ΔT 15 K)

Yüksek sıcaklık çıkışı (KVs-değeri) 1,35 m3/h

(C
)-

M
od

ul

Yüksek verimli sirkilasyon pompası Wilo Star ZNova A (2 W-4.5 W,230 V)

Sirkilasyon kapasitesi Taşıma kapasitesi 300 kg/h, 57 mbar'daartık kafa
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Temel modüllerin ekipman çeşitleri

Roth FlatConnect ev istasyonları

Roth FlatConnect Temel Modülü

BM 15 F FH HT C/BM 20 F FH HT C

Hijyenik içme suyu ve yüzey ısıtması için kontrollü ısı dağılımı ve 

bir radyatör ile bir yerleşim biriminin bireysel beslemesi için. İçme 

suyu sürekli akış prensibine göre ısıtılır. Kullanım sıcak suyu 

şebekesindeki sıcaklık seviyesi sirkülasyon tarafından korunur.

Isı eşanjörü

Sıcak su kontrolü

Fark basınç regülatörü ısıtma 
(primär)

Su amortisörleri

Ara Parça Soğuk Su Sayacı 

Ara parça ısı ölçer

Çamur kapakları ısıtıcı 
(primär)

Sıcak su öncelikli devre 

Elektrik bağlantı kutusu

Profil

Kablolama kanalı

Sabit değer kontrollü yüzey ısıtması 
(sekundär)

Yüksek verimli sirkülasyon pompası

Yüzey ısıtma
(sekundär)

Yüksek sıcaklık çıkışı
(sekundär)

Yüksek verimli sirkülasyon pompası sirkülasyonu 

Potansiyel bağlanma

F FH HT C

Atamaların açıklaması

BM 15

Sirkilasyon

Yüksek sıcaklık

Yüzey Isıtma

musluk kapasite

(Litre)

Basismodul

16



Roth FlatConnect Temel Modülü 

BM 15 F/BM 20 F

hijyenik içme suyu ile bir konut biriminin 

bireysel temini için. İçme suyu ısıtması akış 

prensibinde gerçekleşir.

Roth FlatConnect Temel Modülü 

BM 15 F C/BM 20 F C

hijyenik içme suyu ile bir konut biriminin 

bireysel temini için. İçme suyu sürekli akış 

prensibiyle ısıtılır. Sirkülasyon, evsel sıcak su 

şebekesindeki sıcaklık seviyesini korur.

Roth FlatConnect Temel Modülü 

BM 15 F FH/BM 20 F FH

Bir konut ünitesinin hijyenik içme suyu ile 

bireysel temini ve yüzey ısıtması için 

kontrollü ısı dağılımı için. İçme suyu sürekli 

akış prensibiyle ısıtılır.

Roth FlatConnect Basismodul

BM 15 F FH C/BM 20 F FH C

Bir konut ünitesinin hijyenik içme suyu ile 

bireysel temini ve yüzey ısıtması için 

kontrollü ısı dağılımı için. İçme suyu sürekli 

akış prensibiyle ısıtılır. Sirkülasyon, evsel 

sıcak su şebekesindeki sıcaklık seviyesini 

korur.

Roth FlatConnect Basismodul

BM 15 F FH HT/BM 20 F FH HT

Hijyenik içme suyu ve yüzey ısıtması ve 

radyatör için kontrollü ısı dağılımı ile bir 

konut ünitesinin bireysel temini için. İçme 

suyu ısıtması akış prensibinde gerçekleşir.
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Yapı taşları

Roth FlatConnect ev istasyonları

Kapı ve Çerçeve (kapı gösterilmemiştir)

Gömme montajlı veya yüzeye monte edilmiş, 

şap bitiş panali ile birlikte kabin

Basismodul

Küresel vana şeridi 

Dağıtıcı/toplayıcı Kollektör

HKV bağlantı seti

Roth FlatConnect
BM 15 F FH HT C/BM 20 F FH HT C
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Gömme veya yüzeye monte kabin

Ev istasyonlarını kurmak için Roth gömme 

ve yüzeye monte dolaplar kullanılır.

Kapı ve Çerçeve

Derinliği ayarlanabilir çerçeve montaj 

kabinine tutturulmuştur. Birlikte verilen kapı 

çıkarılabilir. Çerçeve ve kapı galvanizli çelik 

sacdan imal edilmiş ve RAL 9016 ile 

boyanmıştır.

Basismodul

Temel modüller altı versiyonda 

mevcuttur.

Küresel vana şeridi

Ses deferansiyel montaj noktalarına sahip 

galvanizli çelik sacdan yapılmış montaj plakası 

ve AG bağlantı dişli önceden monte edilmiş 

küresel vanalar, içme suyu için uygundur.

Isıtma devresi manifoldları

İsteğe bağlı olarak pirinç veya plastikten 

yapılmış 12 ısıtma devresine kadar Roth

ısıtma devresi manifoldları.

HKV bağlantı seti

Isıtma devresi dağıtıcısını küresel vana 

şeridine bağlamak için HKV bağlantı seti

dikişsiz kaynaklı paslanmaz çelik borudan 

yapılmıştır.
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EPP yalıtım kabuğuna sahip temel modül

Roth FlatConnect ev istasyonları

EPP yalıtım kabuğuna sahip Roth FlatConnect temel modülü 

BM 15 IC F FH HT C/BM 20 IC F FH HT C

Hijyenik içme suyu ve yüzey ısıtması ve radyatör için kontrollü ısı 

dağılımı ile bir konut ünitesinin bireysel temini için. İçme suyu 

ısıtması sürekli akış prensibi ile gerçekleştirilir. Sirkülasyon, evsel 

sıcak su şebekesindeki sıcaklık seviyesini korur.

Isı eşanjörü

Sıcak su kontrolü                                  

Fark basınç regülatörü ısıtma
(primär)

Su amortisörleri                                   

Ara Parça Soğuk Su Sayacı                                

Ara parça ısı ölçer                                        

Çamur kapakları ısıtıcı 
(primär)

Sıcak su öncelikli devre

Sabit değer kontrollü yüzey ısıtması 
(sekundär)

Yüksek verimli sirkülasyon pompası yüzey ısıtma 
(sekundär)

Yüksek sıcaklık çıkışı
(sekundär)

Yüksek verimli sirkülasyon pompası sirkülasyonu 

Potansiyel bağlanma

EPP yalıtım kabuğuna sahip temel modül 

Bilya saplı şerit

IC F FH HT C

Erläuterung der Bezeichnungen

BM 15

Sirkilasyon

Yüksek sıcaklık

Yüzey ısıtma

Temiz su

Yalıtım kabuğu

Musluk debisi (Litre)

Basismodul
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EPP yalıtım kabuğuna sahip temel modül

Roth FlatConnect EPP ev istasyonu, örneğin 

bir apartman dairesinin depolama odasında 

veya yardımcı odasında basit ve hızlı yüzey 

kurulumunun mümkün olacağı şekilde 

tasarlanmıştır.

EPP varyantı, montaj kabini varyantından 

yapısal farklılıklara sahiptir. Yine dahil olan 

üst kapakta, VDE 0100 Kısım 410/542 

uyarınca elektrik sistemlerinin yerinde 

montajı için gerilim azaltıcı ve fabrikada 

monte edilmiş bir eşpotansiyel bağlamaya 

sahip kablo kanalları bulunmaktadır.

Besleme ünitesi, EPP'den (genişletilmiş 

polipropilen) yapılmış iki parçalı bir yalıtım 

kabuğu içine yerleştirilmiştir.

Roth FlatConnect

BM 15 IC F/BM 20 IC F

Roth FlatConnect

BM 15 IC F C/BM 20 IC F C

Roth FlatConnect

BM 15 IC F FH/BM IC 20 F FH

Roth FlatConnect

BM 15 IC F FH C/BM 20 IC F FH C

Roth FlatConnect

BM 15 IC F FH HT/BM 20 IC F FH HT
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Çalışma prensibi

sistemde mükemmel süreç

İçme suyu ısıtma ve ısıtma için enerji beslemesi, 2 borulu bir sistemde merkezi bir ısı 

kaynağı tarafından sağlanır. 

İçme suyu, kaplamalı paslanmaz çelik plakalı ısı eşanjöründe akış prensibine göre 

ısıtılır.

Bireysel olarak ayarlanan kullanım sıcak suyu sıcaklığı, bir termik akışkan kontrolörü 

(TFR) üzerinden sağlanır. 

İstenen sıcak su sıcaklığı, TFR'nin termostatik başlığında ayarlanır.

Başka bir TFR, yüzey ısıtması ve yüksek sıcaklık için ısıtma devrelerinin beslemesini 

keser.

Bu işlem, sıcak su çekildiğinde hemen gerçekleşir ve sıcak su öncelikli devre olarak 

adlandırılır.

Çalışma sırasında besleme dalgalanmalarını önlemek için birincil ısıtma tarafına bir fark 

basınç kontrolörü entegre edilmiştir.

Kontrol armatürlerinin ve ölçüm cihazının işlevsel güvenilirliğini sağlamak için birincil 

ısıtma tarafında da bir pislik tutucu bulunur.

Yüzey ısıtma, yüksek performanslı, yüksek verimli bir sirkülasyon pompası tarafından 

sağlanır. 

Akış sıcaklığı, termostatik 3 yollu karışım vanası kullanılarak hassas ve güvenilir bir 

şekilde sabit bir değere ayarlanır.

Yüzey ısıtmaya ek olarak, birincil ısıtma şebekesinden beslenen yüksek sıcaklık çıkışı 

üzerinden ilave bir radyatör beslemek mümkündür.

Yüksek verimli bir sirkülasyon pompasının entegrasyonu, sıcak su sıcaklığının besleme 

şebekesi içinde korunmasını sağlar. 

Bu, kullanım sıcak suyu şebekesinin rahat ve hijyenik olarak güvenli bir şekilde 

çalışmasını sağlar.

Zamana bağlı bir düzenleme sağlanmamıştır.
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Çalışma prensibi 

temel modülü

Çalışma prensibi

EPP yalıtım kabuğuna sahip 
temel modül
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Yeni modüler, kurulumu kolay Roth FlatConnect apartman istasyonları, 
apartmanlardaki bireysel daireler için içme suyu ve ısı dağıtım merkezleri 
olarak kullanılmaktadır.

1 2. OG İçme suyu hazırlama/yüzey ısıtma sistemlerinin entegrasyonu

2 1. OG İçme suyu hazırlama/yüzey ısıtma sistemlerinin 

entegrasyonu/yüksek sıcaklık uygulaması

3 EG İçme suyu hazırlama/yüzey ısıtma sistemlerinin 

entegrasyonu/yüksek sıcaklık uygulaması/içme suyu sirkülasyonu

4 Keller ısı depolama Thermotank Quadroline
5

1

2

3
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Isı eşanjörü –

sistemin kalbi

Bireysel daireler için bir içme suyu ve ısı 

dağıtım merkezi olan Roth FlatConnect ev 

istasyonları, konut endüstrisinde içme suyu 

hijyeni ve konforu için tüm gereksinimleri 

karşılar. İçme suyu ısıtması, sürekli akış 

prensibinde enerji tasarrufludur.

Sıcak su hazırlama modundan ısıtma 

moduna veya tam tersi yönde geçiş 

yaparken kısa reaksiyon süreleri ve sabit 

sıcak su sıcaklıkları, FlatConnect'in yüksek 

kalite standardının altını çizer

Ev istasyonları ve yüksek kullanıcı konforu 

sağlar.

FlatConnect ev istasyonlarındaki yüksek 

performanslı ısı eşanjörü, suyla temas eden 

sızdırmaz yüzeyleri nedeniyle korozyona 

karşı oldukça dirençlidir. Optimum su kalitesi 

ve sistem verimliliği, kendi kendini 

temizleyen, kireç ve kaplama itici özellikleri 

ile de sağlanır.

Yüksek performanslı ısı eşanjörleri sayesinde yüksek içme suyu hijyeni

optimum su kalitesi ve yüksek kullanıcı konforu için

Su depolamanın olmaması ve içme suyu ısıtıcısı ile musluk 

arasında genellikle üç litreden az boru içeriğinin düşük olması 

nedeniyle, bu tesisatlar DVGW çalışma sayfası W 551'e göre 

küçük sistemler olarak sınıflandırılır.*

Bu bakım konseptiyle, TrinkwV'ye göre Lejyonella'yı test etmek 

için yıllık yükümlülük göz ardı edilebilir.

* Bu nedenle, evsel sıcak su sıcaklıklarına herhangi bir gereklilik getirilmemektedir.
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Enerji tasarruflu kontrol konsepti, eşit 

sıcak su sıcaklıkları ve sabit musluk 

hızları sağlar. "Isıtma" ve "sıcak su" 

çalışma modlarının duyarlı bir şekilde 

değiştirilmesi, kullanıcılar için 

maksimum konfor sağlar. FlatConnect ev 

istasyonları, içme ve ısıtma suyu için ayrı 

ayrı ayarlanabilen sıcaklıkların yanı sıra 

içme suyu için sayım cihazlarının 

entegrasyonunu sağlar.

Isıtma Maliyeti Yönetmeliği § 9'a göre 

faturalandırma.

FlatConnect'i çok aileli evlere kurarken, 

yalıtım ve yangından korunma önlemlerinin 

maliyetinin yanı sıra boruların ve boru 

yollarının hacmi de azalır.

Ek olarak, montaj milleri ve açıklıkları daha 

küçük boyutlandırılabilir.

Roth FlatConnect apartman istasyonları için 

Roth, Roth yerden ısıtma ve soğutma 

sistemleri, Roth boru kurulum sistemleri ve 

Roth termal tank ısı depolama sistemi gibi 

birbirleriyle tam olarak eşleşen en iyi 

gelişmiş bileşenleri sunar.

Boru tesisat sistemleri

Depolama sistemleri

İçme ve ısıtma suyu

Yüzey ısıtma sistemleri

Ev istasyonu

Roth'tan aldığınız fayda paketiniz –

modern yaşam için
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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/

... für eine starke Partnerschaft 

mit dem Handwerk.
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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 sıhhi sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri

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