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Spor yerden ısıtma
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Sistem açıklaması

Spor zemini spor ve koruyucu fonksiyonlar üstlenmelidir. Spor salonu

zemini ile temas ettiğinde sporcuların hareketleri tamponlanır, bu da

eklemleri yormaz.

Spor zemininin koruyucu fonksiyonları, spor ve yaylı yerden 

ısıtmanın (DIN V 18032) ısıl etkisinden etkilenmemelidir.

Prensip olarak, DIN 18032'ye göre 4 tip spor zemin konstrüksiyonu 

ayırt edilir. Fark, spor zeminin deformasyon özelliklerinde ve 

uygulama alanlarında yatmaktadır.t

Spor zemin tipleri

Alan-elastik spor zemin (yaylı zemin)

Büyük bir deformasyon oluğuna sahip, esnek, esnek spor 

zemini. Yaylı zeminler için Roth sistem çözümü ile sistem 

boruları yaylı zemin konstrüksiyonunun altına serbestçe 

döşenir.

Nokta-elastik spor zemini (sandviç yapı)

Küçük bir deformasyon oluğuna sahip esnek ve esnek 

spor zemini.

nokta-elastik spor zemin (sandviç konstrüksiyon)

Arada karışık elastik veya kombine elastik spor 

zeminler (sandviç konstrüksiyon) vardır.

Alçıpan için ClimaComfort alçıpan sistemi kullanılır 

(DIN EN 1264'e göre B tipi).

alan elastik spor zemin (yaylı zemin))

kombine elastik spor zemin (sandviç konstrüksiyon))

500 mm

500 mm

100 mm

500 mm

100 mm

karışık-elastik spor zemin (sandviç konstrüksiyon)
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Sistem açıklaması

Sistem açıklaması Roth spor yerden ısıtma
Yaylı yerden ısıtma için, sistem borularını tutmak ve 
sabitlemek için Rohrfix 20 ve 25 bazlı destek elemanları 
kullanılır.

Uygun montaj braketleri ile Roth Rohrfix sisteminin 
destek elemanları, seçilen yalıtım katmanından bağımsız 
olarak yaylı zemin konstrüksiyonuna optimum şekilde 
entegre edilebilir.

Doğrudan sağlam bir yalıtım tabakası üzerine de monte 
edilebilir.Sistem, çeşitli spor zemin üreticilerinin farklı 
yaylı zemin konstrüksiyonları ile birleştirilebilir.

Sandviç yapısında karışık veya kombine elastik spor 
zeminler, Roth ClimaComfort® TBS ile gerçekleştirilir.

Basınca dayanıklı sistem yalıtım panelleri ve boru çapına 
uygun ısı ileten lameller, ısı enerjisinin spor zeminine 
eşit bir şekilde aktarılmasını sağlar. 

Bu, sporcular için en uygun sıcaklık profilini sağlar.Spor
zeminden ısıtmaya yönelik Roth sistem çözümleri, DIN 
CERTCO tarafından tescillenmekte ve izlenmektedir.
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Sistem Bileşenleri

DUOPEX S5® X-Pert S5®+ Alu-Laserflex

Boru boyutu 14 mm

Paket başına teslimat uzunluğu 

[m]/ağırlık [kg]

- -

100/11

240/26

600/66

Boru boyutu 16 mm

Paket başına teslimat uzunluğu 

[m]/ağırlık [kg]

- -
200/20

600/59

Boru boyutu 20 mm

Paket başına teslimat uzunluğu 

[m]/ağırlık [kg]

200/27

500/68

2000/270

200/27

500/68

2000/270
-

Boru boyutu 25 mm

Paket başına teslimat uzunluğu 

[m]/ağırlık [kg]

250/43

1500/258
- -

Özellikleri çok sağlam, çok dayanıklı çok esnek boyutsal olarak çok kararlı

Renk kırmızı çizgili açık sarı boru kırmızı çizgili açık sarı boru kırmızı boru

Boru katmanları 5 katmanlı boru 5 katmanlı boru 5 katmanlı boru

Üretim süreçleri S5 CoEx Teknolojisi S5 CoEx Teknolojisi -

Isı iletkenliği [W/mK] 0,35

doğrusal genleşme katsayısı [1/K] 1,14 x 104 1,95 x 10-4 0,3x10-4

Yapı malzemesi sınıfı B2

min. bükme yarıçapı 5xda

Boru pürüzlülüğü [mm] 0,0003 (Messwert)

Su  kapasitesi/boru boyutu 14 mm [l/m] - - 0,07

Su kapasitesi/boru boyutu 16 mm [l/m] - - 0,11

Su kapasitesi/boru boyutu 20 mm [l/m] 0,21 0,21 -

Su kapasitesi boru boyutu 25 mm [l/m] 0,31 - -

Boru imzalama/işaretleme

Sayaç özellikleri, boru tanımı, malzeme, boyutlar, imalat, boru sınıfı, maksimum sıcaklık (sabit), oksijen 

sızdırmazlığı, gerekirse test kurumu, üretici tarihi, A numarası (üretici), çalışan sayaç bilgileri

max. Kalıcı sıcaklık [°C] 90 70 70

max. Kısa bir süre için sıcaklık [°C] 110 100 100

max. Basınç[bar] 6

Test ve belgelendirme ilkeleri
DIN 4726

DIN EN ISO 15875

DIN 4726

DIN EN ISO 22391

DIN 4726

DIN EN ISO 22391

Lisans numarası DIN CERTCO 3V203 DIN CERTCO 3V266 DIN CERTCO 3V332

Boru Bağlantı

Roth PPSU PressCheck

Roth MS PressCheck®® 

Roth MS vidalı konektör 

Roth "Isıtma ve Soğutma" 

(Dim. 20 & 25 mm)

Roth PPSU PressCheck

Roth MS PressCheck®® 

Roth MS vidalı konektör 

Roth "Isıtma ve Soğutma"

(Dim. 20 mm)

Roth PPSU PressCheck

Roth MS PressCheck®® 

Roth MS vidalı konektörler

optimum montaj sıcaklığı [°C] >0

onaylı su katkı maddesi Roth antifriz FKN 28
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Sistem açıklaması

Boru sabitlemeli roth taşıyıcı eleman (set)

Bir Rohrfix elemanı ve 2 tutucu braketten oluşan yüzey elastik 

spor zeminler için. Sallanan zemin kirişleri arasında sabitleme ve 

boru yönlendirme için.

Roth KU "Isıtma ve Soğutma" pres-bağlantı parçaları

Yüksek performanslı plastik PPSU'dan yapılmış KU presfittingleri. 

Roth sistem boruları DUOPEX S5 ve X-PERT S5®®+ ve Alu-Laserplus

ile ayrılmaz bağlantılar için destek gövdesine ve her biri üç sabit 

paslanmaz çelik manşona sahip T-parçası.

Roth T-parçası "Isıtma ve Soğutma" finişte azaltılmış

Roth kaplin "Isıtma ve Soğutma"

Roth Dirsek 90° "Isıtma & Soğutma"

Boru sabitlemeli roth taşıyıcı eleman (set)

Roth T-parçası "Isıtma ve Soğutma" finişte azaltılmış

Roth kaplin "Isıtma ve Soğutma"

Roth Dirsek 90° "Isıtma ve Soğutma"

Sistem borularının 
boyutu [mm]

Uzunluk [mm] Yükseklik [mm]

Ø 20 350 48

Ø 20 400 48

Ø 20 450 48

Ø 25 400 56

Ø 25 450 56

Boyut [mm] L x B x Ø D [mm] Paketleme ünitesi

40 x 20 x 40 108 x 75 x 46 2 Parça

40 x 25 x 40 108 x 75 x 46 2 Parça

Dikkat: Pres manşon boyutu 25 mm olan sistem borusu Alu-

Laserplus ile uyumlu değildir. Pres çene özel uygulaması "S25 

Isıtma ve Soğutma" kullanın!

Boyut [mm] L x Ø D [mm] Paketleme ünitesi

40 x 25 69 x 46 2 Parça

Dikkat: Pres manşon boyutu 25 mm olan sistem borusu Alu-

Laserplus ile uyumlu değildir. Pres çene özel uygulaması "S25 

Isıtma ve Soğutma" kullanın!

Boyut [mm] L x Ø D [mm] Paketleme ünitesi

40 x 40 86 x 46 2 Parça

Not: Gerekli miktarların belirlenmesi bölümüne bakınız Salınımlı zeminler için 

boru sabitlemeli taşıyıcı elemanlar!
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Roth Pressbacke özel uygulama "S25 Isıtma ve Soğutma"
Roth pres çene özel uygulaması "S25 Isıtma ve Soğutma", geniş 

alanlı uygulamalar için tasarlanmıştır, S25 işaretli özel pres 

bağlantı parçalarıyla uyumludur ve Roth presleme aletleri ACO 

203 ve ECO 203 için uygundur..

Roth MS bağlantı bağlantısı "Tichelmann Isıtma ve Soğutma"

Roth özel pres manşonu "S25 Isıtma ve Soğutma"

Kombinasyon halkalı yedek paslanmaz çelik manşon. "S25" 

kabartması ve kırmızı nokta şeklindeki renk kodlaması ile kullanım 

işaretlemesi.

Roth özel pres manşonu "S25 Isıtma ve Soğutma"

Roth Pressbacke özel uygulama "S25 Isıtma ve Soğutma"

Boyut [mm] Paketleme ünitesi

S25 10 Parça

Dikkat: Roth sistem borusu Alu-Laserplus ile uyumlu 

değildir.

Pres çene özel uygulaması "S25 Isıtma ve Soğutma" 

kullanın!

Boyut [mm] Paketleme ünitesi

S25 1Parça

Dikkat: Pres çenesi, Roth sistem borusu Alu-Laserplus ile 

uyumlu değildir.

Sadece bağlantı parçaları için kullanılmak üzere özel 

uygulama "S25 Isıtma ve Soğutma"!

Boyut [mm] L x Ø D x SW [mm] Paketleme ünitesi

25 x 1 IG 43 x 32 x 37 5 Parça Roth MS bağlantı bağlantısı "Tichelmann Isıtma ve Soğutma""

Dikkat: Roth sistem borusu DUOPEX S5 25® mm ile uyumlu değildir 

(Roth sistem borusu Alu-Laserplus ile uyumludur).

Roth sistem borusu Alu-Laserplus'ın Roth "Tichelmann" spor zemin 

distribütörüne önden bağlantısı için vidalı bağlantı. Destek gövdesi 

ve düz conta dahil olmak üzere pirinçten yapılmış, Roth sistem 

borusu Alu-Laserplus için pres bağlantısı ve union vida bağlantısı ile. 

Vida bağlantı gövdesi, sökülebilir bağlantılar için düz bir conta 

olarak tasarlanmıştır.
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Sistem açıklaması

Roth CC TBS sistem plakası EPS DEO

Malzeme-No. 1115009743

Atama CC Trockenbau Systemplatte

EPS DEO 25 mm

Boyut [mm]L x B

x H

900 x 600 x 25

etkili döşeme yüzeyi [m2] 0,54

Malzeme EPS DEO

Isıl direnç Rλins [m2K/W] 0,75

Isı iletken grubu WLG033

max. Canlı yükleme [kN/m2] 22

Paketleme ünitesi [m2/

Karton]

20 Parça = 10,8 m2

Uygulama şap altı ısı yalıtımı için

Üretim DIN EN 13163

Montaj yardımı Nut + Nase

Yapı malzemesi sınıfı B1; DIN EN 13501-1, Klasse E

Uygulama Oturma ve dinlenme odaları, ofis alanı, çalışma yüzeyleri ve koridorların yanı sıra insanların bir araya gelmesine 

hizmet veren odalar ve toplantı odaları (okul odaları, restoranlar, tiyatrolar, müze alanları, konser salonları, spor 

salonları vb.)

Döşeme mesafesi VA [cm] 15; 22,5; 30

Roth termal kanatçıklar Ø 14 mm, AL

Alüminyumdan yapılmış, sistem boruları Ø 14'ü tutmak ve yük 

dağıtım katmanına ısı transferini optimize etmek için.

RothTermal kanatçıklarØ 16 mm, AL

Alüminyumdan yapılmış, sistem boruları Ø 16'yı tutmak ve yük 

dağıtım katmanına ısı transferini optimize etmek için.

Roth Termal kanatçıklar Ø 14 ve Ø 16

L x B [mm] Döşeme mesafeleri [mm] Paketleme ünitesi

900 x 150 150; 225; 300 30 Parça/Karton

L x B [mm] Döşeme mesafeleri [mm] Paketleme ünitesi

900 x 150 150; 225; 300 30 Parça/Karton
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Roth Spor zemin kollektörü (Tichelmann)

Sistem borularını Tichelmannprensibine göre 14/16 mm 

boyutlarında bağlamak için.

1Parça= Akış kollektörü ve dönüş kollektörü

Roth Spor zemin kollektörü (Tichelmann)

Dağıtım kümesi türü Uzunluk [mm]

TBS spor zemin için 3 ağızlı spor 

zemin/Tichelmann Ø 14 mm kollektör seti
335

TBS spor zemin için 4 ağızlı spor 

zemin/Tichelmann Ø 14 mm kollektör seti
435

TBS spor zemin için 3 ağızlı spor 

zemin/Tichelmann Ø 16 mm kollektörü seti
335

Distribütör seti, yerden ısıtma için 3 ağızlı 

spor zemin/Tichelmann Ø 20 mm
335

Distribütör seti, yerden ısıtma için 4 ağızlı 

spor zemin/Tichelmann Ø 20 mm
435

Roth PE kaplama filmi

Yalıtım tabakası ile yük dağıtım tabakası arasında bir ayırma 

tabakası olarak 0,2 mm kalınlığında polietilenden yapılmış film.

RothKenar yalıtım şeritleri130 mm

Alçak üstyapı konstrüksiyonları için, 25 metrelik rulolar üzerine

yapıştırılmış 180 mm PE film ile 130 mm yüksekliğinde 8 mm

kalınlığında özel köpük plastikten oluşan.

Paketleme ünitesi

25 m

Roth PE-Abdeckfolie

Roth Randdämmstreifen

L x B [m] Paketleme ünitesi

50 x 1,50 75 m²
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Tasarım ve proje planlama

2. Yumuşak alt yalıtım durumunda, destek elemanlarına sahip borular yalıtımın üzerine asılır.

Aufbau Sport-Schwingbodenheizung,
mit abgehängten Systemrohren

1 üst katman

2 yük dağıtım plakası

3 alt zemin

4 üst salıncak kirişi

5 elastik eleman

6 alt salınımlı ışın

7 Yükseklik ayarı için destek elemanı

8 Roth Rohrfix rayı

9 Rohrfix için tutma pimi

10 Roth sistem borusu

11 yalıtım

12 yalıtım

13 Binaların su yalıtımı

14 destekleyici toprak altı

1 2 3

7

10
9

4 5 6

8

11

12

13

14

7

10 8

11

12

13

14

 Kurulumların optimum koordinasyonu için, planlamacı, ısıtma uzmanı ve spor zemin montajcısı arasında koordinasyon 

gereklidir!

Ayrıca bakınız:

> "Spor salonu yapımında ısıtmalı zemin inşaatları sayılı Direktif" ve

> "Spor salonlarında yüzey ısıtma sistemleri için arayüz koordinasyonu"

www.flaechenheizung.de

Elastik altyapılı alan elastik spor zemin (esnek zemin), taban Roth Rohrfix
1. Rothsalıncak yerden ısıtma ile, Rohrfixelemanları bir yalıtım tabakasına sıkıca tutturulur (örneğin EPS veya PUR yalıtım levhalarında).

1 2 3 4 5 6

Spor esnek yerden ısıtma inşaatı,
katı yalıtım tabakası üzerinde

1 üst katman

2 yük dağıtım plakası

3 alt zemin

4 üst salıncak kirişi

5 elastik eleman

6 alt salınımlı ışın

7 Yükseklik ayarı için destek elemanı

8 Roth Rohrfix rayı

9 Rohrfix için tutma pimi

10 Roth sistem borusu

11 yalıtım

12 yalıtım

13 Binaların su yalıtımı

14 destekleyici toprak altı

9

8
7

D

değişken

59

1

11

1 adet muşambadan yapılmış üst kaplama (spor ve çok amaçlı 

kaplama)

2 kontrplak levha 9 mm (2 kat)

3 elastik PUR bileşik köpük tabakası

4 Kapak plakası veya sunta

5 PE filmi

6 Roth alüminyum ısı ileten kanatçıklar Ø 14 veya Ø 16

7 Roth sistem borusu Alu-Laserflex Ø 14 veya Ø 16

8 Roth CC kuru inşaat sistem kartı EPS DEO 25 mm

9 ek yalıtım

10 Zemin nemine karşı su yalıtımı (gerekirse)

11 seviye, sabit tdöşeme altı

Elastik katmanlı alan elastik spor zemin (sandviç konstrüksiyon)

2

9

3

Elastik katmanlı yüzey elastik spor zemin (sandviç konstrüksiyon), taban Roth ClimaComfort® TBS
Isıtma sistemi, termal lamelin üzerinde bir kapak (örneğin sac veya sunta) ile hasara karşı korunmalıdır.

Spor zeminin Roth ClimaComfort® TBS üzerindeki katman yapısı bir örtü, elastik katman (yaklaşık 15 mm), bir yük dağıtım katmanı (12 - 18 

mm) ve aşınma katmanı veya üst katmandan (yaklaşık 2 - 8mm).
4 5 6

15
0,5
0,5

25

18

10

http://www.flaechenheizung.de/
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Performans verileri

Birden fazla spor salonunda veya çok amaçlı salonlarda oda 

sıcaklığının hızlı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğinden, yerden 

ısıtma bir havalandırma ve klima sistemi (hava ısıtma) ile 

birleştirilebilir..

Yüzey ısıtması için normal akış/dönüş sıcaklıkları yaklaşık 

55 °C / 40 °C'dir.

Maksimum akış sıcaklığı 70 °C'yi geçmemelidir.

Borular arasındaki montaj mesafeleri genellikle 100 - 150 

mm'dir.

Für die Berechnung der Heizungsanlage werden folgende 

Raumtemperaturen zugrunde gelegt:

Salon ve ek spor odaları: 

Duş odası: 

Soyunma odası:

Tuvalet:

Merdiven 

boşlukları/koridorlar:

20 °C

24 °C

22 °C

15 °C

12 °C

GEG'ye göre ısı yalıtımı

Kullanılan yalıtımın malzemesi ve yüksekliği planlayıcı 

tarafından belirtilmelidir.

Sandviç konstrüksiyonda, TBS taşıyıcı levhanın yalıtım tabakası 

genel yapıda dikkate alınır.

İzolasyon, ısıtma mühendisi veya spor zemini montajcısı 

tarafından kurulabilir.

Elastik altyapılı alan elastik spor zemin (esnek zemin), taban Roth Rohrfix
Isıtma yüzeylerinin performans verileri DIN EN 1264'e göre belirlenir ve DIN CERTCO tarafından 7F374-F kayıt numarası altında 

tescil edilir ve izlenir.

Boru aralığı
T mm 
cinsinden

Spec. Standart 
ısı çıkışı qH,Nin

W/m²

Standart sıcaklık 
farkı ΔϑH,N in
K

Karakteristik eğri 
eğimi KH in W/(m²
* K)

Denetim raporu A/B

Nr. 'den

100 72,4 55,21 1,312 11157001 16.12.2011

Karakteristik eğriq = KH * ΔϑHİzolasyon üzerine üç boru döşenmiş, Ø 20 mm, ısıtma
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Isıtma suyu max. sıcaklık Δϑ [K]

Roth Esnek Yerden ısıtma, 3x Ø 20 VA 100, izolasyon üzerine

RλB = 0

RλB = 0,05

RλB = 0,1

RλB = 0,15

Limit eğrisi 9 K
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Performans verileri

Boru aralığı T 
mm 
cinsinden

Spec. Standart 
ısı çıkışı qH,N

içinde W/m²

Standart sıcaklık 
farkı ΔϑH,N

içinde K

Karakteristik eğri 
eğimi                       
KH i ç i n d e  W/(m² * K)

Denetim raporu A/B

Nr. 'den

100 75,4 55,94 1,348 11157002 16.12.2011

Kennlinie q = KH * ΔϑHTitreşimli kirişler arasına yerleştirilmiş üç boru (asma sistem boruları ile)

Boru aralığı T mm 

cinsinden
Spec. Standart 

ısı çıkışı 
qH,Niçinde

W/m²

Standart sıcak lık
farkı  ΔϑH,N

içinde K

Karakteristik eğri 
eğimi KH içinde 
W/(m² * K)

Denetim raporu A/B

Nr. 'den

100 80,5 54,11 1,487 11157003 16.12.2011

Karakteristik eğriq = KH * ΔϑHİzolasyon üzerine dört boru döşendi
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RλB = 0

RλB = 0,05

RλB = 0,1

RλB = 0,15

Limit eğrisi 9 K
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Limit eğrisi 9 K

Roth Esnek Yerden ısıtma, 3x Ø 20 VA 100, yükseltilmiş 

Roth Esnek Yerden ısıtma, 4x Ø 20 VA 100, izolasyon üzerine
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Karakteristik eğriq = KH * ΔϑH

Boru aralığı
T mm 
cinsinden

Spec. Standart 
ısı çıkışı qH,Nin

W/m²

Standart sıcaklık 
farkı ΔϑH,N in
K

W/(m² * K) 
cinsinden eğri 
aralığı KH

Denetim raporu A/B

Nr. vom

100 80,7 54,02 1,494 11157004 16.12.2011

Titreşimli kirişler arasına yerleştirilmiş dört boru
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Roth esnek yerden ısıtma, 4 x Ø 20

VA 100, yükseltilmiş

RλB = 0

RλB = 0,1

RλB = 0,1

RλB = 0,15

Limit eğrisi9 K



14

Elastik katmanlı alan elastik spor zemin (sandviç konstrüksiyon), Ø 14 ve 16 mm, ısıtma, taban 
Roth ClimaComfort® TBS

Zemindeki ısıtma yüzeylerinin performans verileri DIN EN 1264'e göre belirlenir ve DIN CERTCO tarafından kayıt altına 

alınır ve izlenir. DIN CERTCO kayıt numaraları 7F416-F ve 7F414-F.

Ø 14

Yerden ısıtmanın özellikleri

Sistemin özellikleri q = KH * Δϑ
Denetim raporu

Nr. 'den

R
λ,B 0,000 m²K/W 0,05 m²K/W 0,10 m²K/W 0,15 m²K/W

1318001 17.12.2013
K

H
1,482 W/m²K 1,380 W/m²K 1,290 W/m²K 1,212 W/m²K

Kalın olarak gösterilen standart değerler

Salon alanı için spesifik ısıtma gücünün sınır değerleri

Salon alanı için ısıtma kapasitesini sınırlayın ϑF,max- ϑi = 9 K

Rλ,B
0,00 m²K/W 0,05 m²K/W 0,10 m²K/W 0,15 m²K/W

qG
97,5 W/m² 97,5 W/m² 97,6 W/m² 97,6 W/m²

ΔϑN in K 65,80 K 70,70 K 75,61 K 80,51 K

Kalın olarak gösterilen 

standart değerler

Performans verileri
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Ø 16

Denetim sonuçları

Yerden ısıtmanın karakteristik eğrileri (17.12.2013 tarihli test raporu 13138002)

Sistemin özellikleri q = KH * Δϑ
Denetim raporu

Nr. 'den

Rλ,B
0,000 m²K/W 0,05 m²K/W 0,10 m²K/W 0,15 m²K/W

13138002 17.12.2013
KH

1,502 W/m²K 1,394 W/m²K 1,301 W/m²K 1,220 W/m²K

Kalın olarak gösterilen standart değerler

Salon alanı için spesifik ısıtma gücünün sınır değerleri

Salon alanı için ısıtma kapasitesini sınırlayın ϑF,max- ϑi = 9 K

Rλ,B
0,00 m²K/W 0,05 m²K/W 0,10 m²K/W 0,15 m²K/W

qG
97,2 W/m² 97,3 W/m² 97,5 W/m² 97,7 W/m²

ΔϑN in K 64,71 K 69,81 K 74,92 K 80,05 K

Kalın olarak gösterilen 

standart değerler
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Isıtma maddesi aşırı 
sıcaklık:

Basitleştirilmiş:

Performans verilerinin belirlenmesi
Isı çıkışı (q)= Isıtma suyu max. sıcaklık (ΔH) * Karakteristik eğri eğimi (KH)

q: Yerden ısıtma sistemlerinin ısıtma gücü çıkışının etkin yüzey alanına bölünmesi 

q
N
: Yerden ısıtma sistemlerinin zemin kaplamasız elde edilen özgül standart ısı çıkışı 

Δϑ
H
: Isıtma ortamı aşırı sıcaklığı: logaritmik olarak belirlenen ısıtma ortamı sıcaklığı ile iç sıcaklık arasındaki ortalama fark 

(ısıtma ortamı ile oda arasındaki sıcaklık farkı)

Δϑ
H,N

: Döşemesizyerden ısıtma sistemleri için ısıtma ortamı ile oda arasındaki standart sıcaklık farkı   

K
H
: Karakteristik eğrinin eğimi (eşdeğer ısı transfer katsayısı)

ϑV – ϑR

V + R

2
-

iH
 =

ϑ – ϑ

ϑR – ϑi

ln V i

ΔϑH=

Performans verileri
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Montaj gereksinimleri

Isı yalıtım tabakası, spor zemini içinde termal köprülerin 

oluşmaması için tüm yüzey üzerine döşenmelidir.

Mineral elyaf yalıtımı söz konusu olduğunda, sağlık yönleri (lif 

tozları, iş hijyeni önlemleri) dikkate alınmalıdır.

Roth Rohrfix sistemi ile Roth sistem boruları doğrudan yük 

taşıyıcı ısı yalıtımının üzerine döşenebilir.

Yumuşak ısı yalıtımı durumunda, örneğin mineral liflerde, Roth 

sistem boruları Roth Rohrfix ile titreşimli kirişler ve tutma

braketleri arasına asılabilir.

Ekipman kılıfları: karşılık gelen girintiler dikkate alınmalıdır. 

Zemin manşonları, ısıtma borularının alanını azaltır. Biri ile 

birlikte paketlenmeleri gerekir.

En az 75 mm güvenlik mesafesi.

Yeraltı
Isı yalıtımı

Roth ClimaComfort® TBS ile sandviç konstrüksiyon

Kapak: Spor zemini döşenirken yerden ısıtma sistemini mekanik

hasarlardan korumak için yerden ısıtma üzerine galvanizli çelik 

sacdan bir kapak konulmalıdır.

Zemin montajı sırasında bir film yeterli koruma sağlamaz.

Roth Rohrfix elemanları ile elastik yerden ısıtma

 Isıtma boruları, sabitleme vidalarının uçlarının sistem 

borularına zarar vermemesi için alt zeminin alt kenarından 

en az 20 mm'lik bir güvenlik mesafesine sahip olmalıdır.

20 mm
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Titreşimli kriş Merkez mesafesi                          

Titreşimli krişeaçık mesafesi

Ø [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] H [mm]

Taşıyıcı eleman ile Rohrfix 20 350 mm 20

L2 + 50

350

50

48Taşıyıcı eleman ile Rohrfix 20 400 mm 20 400

Taşıyıcı eleman ile Rohrfix 20 450 mm 20 450

Taşıyıcı eleman ile Rohrfix 25 400 mm 25 400

56
Taşıyıcı eleman ile Rohrfix 25 450 mm 25 450

> Roth dağıtıcı

> Mezura veya terazi

> Roth Kesme Bıçağı

> Roth Boru Makas

> Burma

*Üreticilerin güncel ürün belgeleri geçerlidir.

Araçları

Elastik ( esnek)  zeminler için Rohrfix'li destek 
elemanları

Destek elemanlarının her biri 2 tutucu braket ve sallanan zemin 

konstrüksiyonuna asılabilen ve sabitlenebilen bir Rohrfix

kirişinden oluşur.

20 mm'lik kör zemine minimum mesafe, destek elemanları 

tarafından sağlanır. Titreşimli kirişler arasındaki mesafeye bağlı 

olarak, 50 cm'lik döşeme ızgarasına 3 veya 4 boru döşenebilir.

L1 ve L2 boyutları, planlanan spor zemin markasının/tipinin titreşimli kirişleri arasındaki mesafeye bağlıdır.

L2 her zaman salınımlı taşıyıcılar arasındaki net boyuttan biraz daha küçük olmalıdır. Titreşimli kirişler arasındaki mesafeler üreticiye 

ve zemin konstrüksiyonuna bağlı olarak değişir ve projeye özel olarak belirtilmelidir.

Gereksinim: m2 başına yaklaşık 4 adet

Üretici* Titreşimli krişin merkez mesafesi
açık mesafe 
salınımlı 
taşıyıcı

Hamberger 444 384

Osterwald 400 305

Hoppe 495 420

sbs 500 400

Topsport 500 405

Weitzer 500 425

System-Technik 508 438

Polysport 508 448

Montaj gereksinimleri
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1. Isı yalıtımında boru sabitleme

1.1 Rohrfix rayları, sabitleme dübelleri ile belirli aralıklarla 

doğrudan yalıtıma sabitlenir.

1.2 Borular yukarıdan Rohrfix rayına kırpılır.

2. Asma borulu Rohrfix

2.1 Titreşimli kirişler arasındaki mesafeye uyarlanan Rohrfix

elemanları, tutucu braketler yardımıyla titreşimli kirişler arasına 

asılır ve sabitlenir.

2.2 Süspansiyon zemin süspansiyonları arasındaki 

mesafe Normal kurulum koşulları: 0,8 – 1 m

Cihaz manşonları veya sapmaları alanında, mesafe 0,5 –

0,2 m'ye kısaltılabilir

3. Tichelmann kollektörü ile bağlantı

Tichelmann akış manifoldları veya geri dönüş kolektörleri, 

ana besleme veya dönüş hattına T-parçaları veya geçiş 

nipelleri ile bağlanır (Roth boru kurulum sistemleri serisinden 

presleme bileşenlerini öneririz).

Tichelmann distribütörü Ø 25 mm, fabrikada önceden monte

edilmemiştir, ancak ilgili Roth bağlantı parçalarından yerinde

monte edilmelidir.

Sistemin doldurulması ve durulanması

Sistemin basınç testi: Spor zemini döşenmeden önce, spor ve 

sallanan yerden ısıtma sızdırmazlık açısından test edilmelidir (DIN 

EN 1264).

 sızıntı testi raporuna bakın

Spor zemin üreticisi ve ısıtma inşaat şirketi arasındaki 

koordinasyonda, ilk fonksiyonel ısıtma gerçekleştirilir.

Montaj talimatı

Kurulum talimatları esnen zemin

Titreşimli kirişler arasındaki mesafeler, nesneye özgü olarak 

kontrol edilmeli ve belirlenmelidir (üreticinin talimatlarına 

uyun).
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Tichelmann bağlantısı için besleme manifoldu ve geri dönüş kolektörünün bağlantısı

Montaj boyutları Tichelmann dağıtımı, besleme hattı

Roth Alu-Laserplus

Ø 32

Roth Alu-Laserplus

Ø 40

Roth Alu-Laserplus

Ø 50

Roth Alu-Laserplus

Ø 63

Hm [mm] 55 60 65 70

Hges [mm] 75 80 95 105

Bm [mm] 200 220 245 275

Bges [mm] 265 290 325 355

L1Ø 25 [mm] 70 75 85 95

L2Ø 28 [mm] 75 85 100 115

B
ges

B
m

H
g
e

s H
m

Montaj talimatı

mm cinsinden 

boyutlar

Roth Sistem borusu 

Alu-Laserplus

Dirsek

Roth Sistem borusu 

Alu-Laserplus

Roth Sistem borusu 

Alu-Laserplus

Dirsek

Roth Spor Kollektör
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Verteilleitungen, Dimension Ø 20 mm

VL besleme hattı, boyut 40 mm RL besleme hattı, boyut 40 mm

Dağıtım hatları, boyut Ø 25 mm

 Tüm dağıtım borusu bağlantılarının "Isıtma ve Soğutma" bağlantı 

parçaları ve sistem borusu DUOPEX S5, Dim. 25 mm presleme 
çenesi özel uygulaması S25® "Isıtma ve Soğutma" ile yapılmalıdır!

T-Parça 40 x 25 x 40

Dirsek 90° 40 x 40

Geçiş parşası Nipel 40 x 25

Ara parça Alu-Laserplus 40

(Minimum ara parça uzunlukları

Alu-Laserplus® 60 mm'dir)

Tichelmann-Kollektör Ø 25
mm
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Montaj talimatı

Yüzey temiz, düz ve taşıyıcı olmalıdır, böylece sistem plakaları 

tüm yüzey üzerinde durmalıdır.

1. Kenar yalıtım şeridi tüm duvarlara çevresel olarak 

yerleştirilir.

2. Odanın bir köşesinden başlayarak, sistem plakaları odaya 

yerleştirilir.

3. Sistem plakaları istenildiği gibi kesilebilir ve koşullara 

uyarlanabilir. Döşeme ızgarası değişken kurulum 

seçeneklerine izin verir.

4. Döşeme çıtaları

Montaj talimatları sandviç yapımı
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5. Isı ileten kanatçıklar önceden belirlenmiş kırılma 

noktalarına sahiptir ve gerekirse istenen uzunluğa 

kısaltılabilir.

6. Taşıyıcı plaka üzerindeki L işareti, ısı iletken lamelin 

döşendiği konumu gösterir. Böylece lamel ve boru, kurulum 

sırasında birbirleriyle en uygun şekilde hizalanır.

7. Sistem borusunun 

döşenmesi

8. DIN EN 1264 Bölüm 4'e uygun olarak yüzey ısıtma ve 

soğutma sistemleri için sızıntı testi yapmak için basınç 

testi.

Prosedür:

RothClimaComfort® TBS'nin ısıtma veya soğutma devreleri, 

kapaklar uygulanmadan önce bir su basıncı testi ile sızıntılara karşı 

test edilir. Sızdırmazlık, alçıpan panellerin montajından hemen 

önce ve montaj sırasında sağlanmalıdır.

 sızıntı testi raporuna bakın
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9. PE koruyucu filmin ClimaComfort TBS levhalar ile kapak 

plakası arasına uygulanması.

10. Kapak tabakasının döşenmesi (çelik sac veya sunta).

11. Spor zemini montajı

12. Fonksiyonel ısıtma/soğutma

(fonksiyonel ısıtma ve soğutma protokolüne 

bakınız)

10

9

11

Montaj talimatı
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Standartlar ve yönetmelikler

Bir ısıtma sistemi planlarken ve inşa ederken, aşağıdaki 

yasalar, yönetmelikler, direktifler ve standartlar dikkate 

alınmalıdır:

> Bina Enerji Yasası (GEG)

Standartlar, direktifler ve VOB

> DIN V 18599 Binaların enerji değerlendirmesi

> DIN EN 12828 Binalarda ısıtma sistemleri – Sıcak 

su ısıtma sistemlerinin tasarımı

> DIN EN 12831 Binalarda ısıtma sistemleri –

Standart ısıtma yükünün hesaplanması için yöntem

> DIN EN 12831 Ek 1 Ulusal Ek NA

> DIN V 18032-2 Jimnastik, oyunlar ve çok 

amaçlı kullanım için salonlar

> VOB DIN 18380 Isıtma sistemleri ve merkezi 

su ısıtma sistemleri

> DIN EN 1264-4 Su akışlı odaya entegre 

ısıtma ve soğutma sistemleri

> DIN 18386 Bina otomasyonu

> VDE 0100 1000 V'a kadar nominal 

gerilimlere sahip yüksek gerilim sistemlerinin 

montajı

Devreye alma ve protokoller

Devreye alma ve protokoller
Yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinin devreye alınması ve 

ilgili protokolleri hakkında güncel bilgiler, www.roth-

werke.de/roth-downloads altında bulunabilir veya 

karşısındaki QR kodunu tarayabilir.
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Notizen



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

31
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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

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