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Sistem açıklaması

Sistem açıklaması

Termal aktivasyon ile Roth Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrolü,

katı bina parçalarının depolama kütlesinin oda havasının sıcaklık

kontrolü için kullanılmasını sağlar.

Termal olarak etkinleştirilen bileşenler, genellikle masif beton tavanlar 

ve masif beton duvar elemanları, ısıtma ve soğutma modunda yıl 

boyunca bina sıcaklığı kontrolü için kullanılabilir. Soğutma modunda 

insanlar, cihazlar, güneş radyasyonu vb. tarafından oda için üretilen ısı 

yüklerinin hemen dağıtılması gerekmez, bunun yerine termal olarak 

aktif bileşenlerin depolama kütlesi tarafından emilir. Gün boyunca, ısı 

bu bileşenler tarafından emilir ve entegre boru kaydı aracılığıyla 

gecikmeli olarak tekrar dışarı verilir. Termal olarak etkili çok büyük 

yüzeyler ve katı yapının neden olduğu atalet nedeniyle, bileşenler oda 

sıcaklığındaki dalgalanmalar üzerinde dengeleyici bir etkiye sahiptir. 

Böylece ısı, boru kayıtlarında dolaşan soğutulmuş su ile odadan 

çıkarılır.

Su kapalı devre bir sistemde dolaşır ve ısıtılan dönüş suyunun uygun 

sistem teknolojisi kullanılarak yeniden soğutulması gerekir.

Soğuk mevsimlerde aktif bileşenler ısıtma için ters yönde de kullanılabilir. 

Bu durumda, boru kayıtlarında dolaşan ısıtılmış ısıtma suyu vasıtasıyla 

odaya ısı verilir.Termal olarak etkili çok büyük yüzeyler nedeniyle, oda 

hava sıcaklığına yakın sistem sıcaklıkları gerçekleştirilebilir. Bu, kullanıcı 

algısı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan ve aynı zamanda dahili ve 

harici ısı kazanımlarını kullanılabilir kılan, sistemin belirgin bir kendi 

kendini düzenleme etkisi ile sonuçlanır. Ayrıca, düşük sistem sıcaklıkları 

da bu sistem teknolojisi için işletme maliyetleri üzerinde olumlu bir etkiye 

sahiptir.

Sistem Avantajları
> yıl boyu oda sıcaklığı kontrolü için görünmez sistem

> Mimari alan özgürlüğü

> Oda sıcaklıklarını düşürmek için depolama açısından verimli bina

kütlesinin kullanılması

> Düşük işletme maliyetleri ve dolayısıyla ekonomik işletim

> düşük yatırım maliyetleri

> Rejeneratif enerjilerin kullanımı mümkündür

> Eşit derecede düşük, enerji açısından uygun akış sıcaklığı seviyesi

> Kendi kendini düzenleyen etki

> düşük yüzey sıcaklıkları

> oda ikliminde yüksek düzeyde konfor

> taslak yok

> büyük ölçüde bakım gerektirmez

> Çok yönlü uygulama alanları

> genel sistemde hidrolik entegrasyonun değişken kavramları
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Sistem açıklaması

Olası kullanımlar

. Roth Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrolü çoğu durumda yeni

binalarda kurulur. Mevcut binaların güçlendirilmesi yalnızca sınırlı bir

ölçüde mümkündür

.> Bina türleri

- Ofis, idari ve ticari binalar

- Konut binaları (kısıtlamalar: bina depolama kütlesi/depolama kütlesi,

darbe sesi yalıtımı, bireysel oda kontrolü)

➢ Termoaktif bileşen elemanları

- Ara kat tavanları (yerinde beton, telkari, prefabrik elemanlar)

- Bölme duvarlar (yerinde beton, prefabrik elemanlar)

- Dış hava ve zemin ile temas halindeki bileşenler, ara bileşenlere

kıyasla artan enerji kayıpları nedeniyle yalnızca sınırlı ölçüde

uygundur (termal dekuplaj)

- Şok emiciler olarak zeminle temas halinde olan bileşenler, örn. B. ısı

pompaları ile bağlantılı olarak
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Roth Systemrohr DUOPEX S5® Roth Systemrohr X-PERT S5®+

Sistem bileşenleri

Teknik Veriler Systemrohr DUOPEX S5® Systemrohr X-PERT S5®+

Boru Kesiti (çap) [mm] 14 17 20 14 17 20

Malzeme numarası 1135001713
1135001715

1135001716

1135001718

1135001719

1135001720

1115009062

1135002778

1135002779

1135002780

1135003282

1135003551

1135003552

1135003553

Paketleme birimleri [m] 600

200

600

3000

200

500

2000

240

600

200

600

200

500

2000

Su içeriği [l/m] 0,08 0,13 0,21 0,08 0,13 0,21

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

min. bükme yarıçapı 5 x da

Boru pürüzlülüğü [mm] 0,0003

max. Sürekli sıcaklık [°C] 95 70

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

max. B as ı nç [bar] 6

min. Montaj sıcaklığı (öneri)) [°C] - 5

Optimum montaj sıcaklığı [°C] ≥20

Roth boru kılavuz dirseği

Roth sistem boruları için 90° sapma, tavan açıklıkları alanında 
kullanım ve dağıtıcıya besleme.

Boyut [mm] L [mm] Boru Ø [mm]

29 225 14 - 20

Materialnummer: 1135002808

Roth bağlama teli 0,8 mm galvanizliRoth sistem borularını takviye 
katmanlarına sabitlemek için.

Not: Uygun kablosuz ciltleme makineleriyle koordinasyon gereklidir

.Malzeme numarası: 1135007675
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Roth üniversal sıkıştırma fitingi 3/4" Euro koni

Tüm Roth sistemi borularını ısıtma devresi manifolduna bağlamak 
için  1 1/4" ve 1 1/2" akış göstergeli. Sıkıştırma fitingi şunlardan 
oluşur: rakor somunu 3/4", nikel kaplama, sıkıştırma halkası, Euro 
konili destek gövdesi, O-ring conta ve ayırma diski.

Malzeme:

14 mm: 1135005188

17 mm: 1135002508

20 mm: 1135002507

Sistem açıklaması

Roth ekleme

Yüksek performanslı plastik PPSU'dan yapılmış KU pres bağlantı 
parçası. 
Roth sistem boruları DUOPEX S5® ve X-PERT S5®+ ile ayrılmaz 
bağlantılar için destek gövdeli ve iki sabit paslanmaz çelik 
manşonlu kaplin.

Boyut [mm] L x D [mm] Malzeme

14 x 14 66 x 19 1115005548

17 x 17 66 x 22 1135004302

20 x 20 66 x 25 1135004301

Roth UPS eleman tipi altı ayaklı, çapraz (Temel tip için)

UPS elemanının ayakları plastik kaplıdır. Alt donatı tabakası üzerine taşıyıcı 

şilteler serildikten sonra ara parçalar doğrudan kalıp üzerine kurulur. Üst donatı 

tabakası döşendikten sonra modüller yukarı çekilir ve travese takılır.5 ila 35 cm 

yüksekliklerde mevcuttur, kalıp koruyucu dahils

Benötigte Menge: 1,8 Stück/m2

Roth vidalı bağlantısı 32 x 1 1/4“

Besleme hattını (boyut 32 mm) distribütöre / küresel vanaya bağlamak için Destek 

gövdesi ve düz contalı sendika somunu / IG ile bağlantı bağlantısı ve ayrıca sistem 

borusu DUOPEX S5®, boyut 32 mm'yi bağlamak için Roth pres bağlantısı.

L x D x SW [mm] Boyut [mm]

41 x 38 x 47 32 x 1 1/4"

Malzeme numarasır: 1135007143
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Roth UPS eleman tipi Dista (Temel tip için)

UPS elemanı, yerleştirildikten sonra doğrudan alt takviyenin üzerine yerleştirilir. 

Daha sonra, taşıyıcı paspas hemen monte edilebilir. Çıkıntılı teller olmadığından, 

özellikle beton çekirdek sıcaklık kontrolü için uygundur. 2 ila 38 cm yükseklikte 

mevcuttur.

Gerekli miktar: 1.2 adet / m2

Roth taşıyıcı paspas

Kılavuz Tel kalınlığı [mm] Malzeme No

10/10 4 - 6 1115006823

15/15 4 - 6 1135006526

20/25 4 - 6 1135006824

Roth diş açma elemanı

Boyutlar: 476/154/70 mm

Malzeme: ABS termoplastik PVC içermez

Malzeme numarası: 1135002432

Roth diş açma elemanı için Roth termovel 23/28

Malzeme numarası: 1135002512

Roth PE ara çubuk

PE ara parça şeridi AL 35, yükseklik 15 ila 50 mm (tip yüksek verimlilik için))

Roth UPS eleman tipi altı ayaklı (Temel tip için)

UPS elemanının ayakları plastikle kaplıdır. UPS elemanı, alt takviye 

yerleştirildikten sonra doğrudan kalıba yerleştirilir. Daha sonra, taşıyıcı paspas 

hemen monte edilebilir. Kalıp koruyucusu dahil olmak üzere 5 ila 35 cm 

yükseklikte mevcuttur

Gerekli miktar: 1.8 adet / m2



Roth kapak termal bağlantı kutusu, akış göstergeli varyant plastik

Entegre VL ve RL valfli valf kapağı. İkincil bağlantı G 3/4" akış vanası: entegre 

kapatma valfi ve tutucu ön ayarlı debimetre

Geri dönüş vanası: Bağlantı dişli küresel vana M30 x 1,5-AG

Materialnummer: 1135007994

8

Sistem açıklaması

Roth termal bağlantı kutusu, plastik varyant

ABS'den yapılmış muhafaza ve muhafaza kapağına sahip su soketinin yanı sıra 

VL + RL için takılı basınç yatağı bağlantı braketleri - enjekte edilen pirinç dişli 

burçlar G 1/2 "ile PA66-GF30'dan yapılmış bağlantı ve entegre kapatma 

vanaları. Roth'a özgü boru bağlantısı dahil. SW89 mm. 8 kenarlı versiyonda kör 

kapak. Tamamen monte edilmiş ve sızdırmazlık testi yapılmıştır.

20 mm

Malzeme numarası: 1135007991

Termal bağlantı kutusu için roth kapağı, standart plastik varyant

Entegre pirinç bağlantı açıları G 1/2" IG ile valf kapağı, tamamen monte edilmiş ve 

preslenmiş

Malzeme Numarası: 1135007992

Termal bağlantı kutusu için roth kapağı, Evrensel plastik varyant

Entegre VL ve RL valfli valf kapağı. İkincil bağlantı G 3/4" akış valfi: tutucu ön 

ayarlı kapatma vanası Geri dönüş vanası: bağlantı dişli küresel valf M30 x 1,5-AG

Malzeme numarası: 1135007993

Roth termal bağlantı kutusu, paslanmaz çelik varyantı

Boyutlar: uzunluk 100 mm, genişlik 100 mm, yükseklik 150 mm 

Bağlantı üstü: isteğe bağlı olarak 17 veya 20 mm Roth bağlantı açısı

Aşağıdaki bağlantı: Dahili musluk bloğu ve ek kör kapaklar aracılığıyla 

ileri ve geri tarafı kapatmalı 3/4 "Eurocone.

Malzeme: Paslanmaz çelik

Malzeme Numarası:

17 mm: 1135007287

20 mm: 1135007288
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Kabin genişliği Isıtma devresi sayısı (boyut) HKV 1 1/4"

Sıva Üstü

0 590 mm

I 790 mm

II 9 9 0 mm

III 1190 mm

6

10

12

12

Sıva Altı

0 550 mm

I 750 mm

II 950 mm

III 1150 mm

6

10

12

12

Roth IBT manifold, akış göstergeli, paslanmaz çelik

Akış manifoldu ve geri dönüş kolektörü, her iki tarafta 1 1/4 "erkek dişli güçlü 

duvarlı paslanmaz çelik borudan yapılmıştır. Bağlantı sağdan veya soldan yapılır. 

Monte edilmiş ve kilitlenebilir akış göstergelerine sahip akış manifoldu.

6 l/dk'ya kadar ölçekli, merkez mesafesi 55 mm. Akış hızını ve inşaat koruma 

kapağı merkez mesafesini 55 mm ayarlamak için ayar ve kapatma valfli geri dönüş 

kolektörü. Isıtma borusu bağlantılarını kolaylaştırmak için, geri dönüş kolektörlü 

besleme dağıtıcısı 25 mm derinliğe monte edilir, ses yalıtımlı konsollarda 

birbirinden ayrılır ve bir karton kutu içinde paketlenir.

Tüm Roth sistem boruları için 14 ila 20 mm.

Teslimat kapsamı: Manuel havalandırma ve hortum bağlantısı 1/2 "ile 2 doldurma 

ve boşaltma uç parçası, conta ve 1 set atama plakası dahil.

Kollektör Uzunluk L
ges

[mm] Malzeme numarası

HK 2 203 1135009143

HK 3 253 1135009144

HK 4 303 1135009145

HK 5 353 1135009146

HK 6 403 1135009147

HK 7 453 1135009148

HK 8 503 1135009149

HK 9 553 1135009150

HK 10 603 1135009151

HK 11 653 1135009152

HK 12 703 1135009153
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Roth push-off ünitesi akış 17/20 mm 

Materialnummer: 1115006282

Roth geçiş geçiş nipeli

Dimension [mm] Materialnummer

14 x 1/2" AG 1135001383

17 x 1/2" AG 1135002911

20 x 1/2" AG 1135002912

17 x 3/4" AG 1135002913

20 x 3/4" AG 1135002914

Roth push-off ünitesi dönüş hattı 17/20 mm

Materialnummer: 1115006283

Roth geçiş nipeli

Dimension [mm] Materialnummer

14 x 1/2" IG 1115006700

17 x 1/2" IG 1135000534

20 x 1/2" IG 1135000536

17 x 3/4" IG 1135000535

20 x 3/4" IG 1135000537

Sistem açıklaması

Roth push-off seti, 25 push-off ünitesi ve 25 push-off ünitesinden 

oluşan bir kasada geri döner.

Materialnummer: 1115006284

Roth küresel vana 1 1/4"

Pirinç küresel vana 1 1/4 "sendika somunlu, düz 

sızdırmazlık ile galvanizli.

Malzeme numarası: 1135007051

Roth Sabit Bağlayıcı 100 mm

Roth sistem borularını takviye katmanlarına sabitlemek için.

Materialnummer: 1135002511
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Ø 17 mm

Tasarım ve proje planlama

mm cinsinden 

boyutlar.

Sistem çeşitleri

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore® tipi yüksek verimlilik (HE)
Yüksek Verimlilik tipi her zaman yüksek performans ve hızlı tepki süresi gerektiğinde kullanılır. Yüzeye yakın kurulum ve 7,5 cm veya 10 cm'lik 

döşeme mesafesi nedeniyle, her ikisi de bu yapı ile verilir. Alt katman doğrudan yüksek verimli sisteme yerleştirilebilir.

Ø 14 mm
Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore®
Tip Yüksek verimlilik (U) 14 mm

Betonarme                                                                                           

PE ara parça AL 35

Roth sistem borusu DUOPEX S5®/X-PERT S5®+ 14 mm 

Roth taşıyıcı paspas

daha düşük takviye

Roth bağlama teli ile boru sabitleme 

üst donatı

21

≥
20

0

100

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü 
izocore® tipi yüksek verimlilik (HE) 17 mm

1 Betonarme

2 PE ara parça AL 35

3 Roth sistem borusu DUOPEX S5®/X-PERT S5®+ 17 mm

4 Roth taşıyıcı paspas

5 daha düşük takviye

6 Roth bağlama teli ile boru sabitleme

7 üst donatı

18

≥
20

0

100



12

Roth bina sıcaklık kontrolü izocore® tip Temel (B)

Tip Temel, beton çekirdek sıcaklık kontrolünün standart sistemi olarak kabul edilmelidir. Burada genellikle 15 cm'lik bir döşeme mesafesi ve 20 mm'lik 

bir sistem borusu kullanılır. Tavanın kalınlığına bağlı olarak, bina sıcaklık kontrolünün yüksekliği 5 ila 15 cm arasındadır. Bununla birlikte, montaj 

mesafesi ve boru boyutu nesneye uyarlanabilir..

Daha düşük takviye

Merkezi tavan

İnşaat Mühendisliği

Ayırma Derzleri
Ayırma derzleri olarak da bilinen oda derzleri, betonu tüm katman yapısı 

boyunca kolonlar, duvarlar, şaftlar ve kanallar gibi diğer bileşenlerden 

ayırır. Bu, artan veya azalan bileşenlere olası ek yatay yüklerin 

girmesini önler. Ek olarak, mekansal derzler betonun serbest bir şekilde 

genleşmesine izin vermeli ve ayrıca genleşme derzleri olarak da 

adlandırılmalıdır.

Mekansal derzlerde, içinden geçen borulara, beklenen 

mekanik gerilme nedeniyle 0,6 m uzunluğunda koruyucu bir 

tüp sağlanır.

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü 
izocore® tip Basic (B), merkezi tavan

Betonarme

Daha düşük takviye için ara parçalar daha düşük takviye

Roth UPS eleman tipi altı ayaklı, yükseklik 10 cm 

Roth taşıyıcı paspas

Roth sistem borusu DUOPEX S5/X-PERT S5®+ 20 mm 

(montaj ızgarası 15® cm, tavanın ortasına montaj)

Üst donatı için ara parçalar (inşaat şirketleri tarafından 

montaj) 

üst donatı

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü 
izocore® tip Basic (B), düşük takviye

1 Betonarme

2 Daha düşük takviye için ara parçalar 

daha düşük takviye

Roth taşıyıcı paspas

Roth sistem borusu DUOPEX S5 / X-PERT S5 + 20 mm (montaj 

ızgarası 15®® cm, doğrudan alt takviyeye montaj)

Üst donatı için ara parçalar (inşaat şirketleri tarafından montaj) 

üst donatı

Tasarım ve proje planlama

Maße in mm.

0
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N

0
l.f')

/ / / �-
/

/ / /
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/ / / / / / / / / / / / 0 / / / / / /≥
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Ring hattı sistemi

Isıtma devreleri iki taraftan tedarik edilir, bu da halka dağıtım hatlarının 

boru boyutunu en aza indirir. Halka dağıtım hatlarına ikinci bir besleme 

monte edilir ve ısıtma devrelerine dönüş hattının tersi yönde bağlanır. Bir 

halka dağıtım hattındaki tüm ısıtma devreleri, doğru hidroliği elde etmek 

için aynı uzunlukta olmalıdır.

Kural olarak, ısıtma devresi alanları boru boyutunda 20 mm ve halka 

dağıtım hattı boru boyutunda 25 mm olarak tasarlanmıştır.

Bağlantı kavramları

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore®
Temel olarak, hidrolik bağlantı için üç farklı bağlantı konsepti ayırt 

edilir:

> standart sistem

a) Isıtma devresi dağıtıcısına/tavan alt tarafına bireysel bağlantılar

b) Isıtma devresi dağıtıcılarına/tavan dağıtıcılarına bireysel bağlantılar

> halka hattı sistemi

> Tichelmann sistemi

Standart sistem

Isıtma devresi dağıtıcılarına bireysel bağlantılar

Bireysel ısıtma devreleri doğrudan distribütöre bağlanır. Burada, 

hidrolik balanslama, valf üzerindeki ısıtma devresi dağıtıcısı içinde 

gerçekleşir.

Tichelmann sistemi

Tichelmann sisteminde, dağıtım hatları içindeki beslemeye ek bir kısmi 

boru bölümü monte edilir ve ısıtma devrelerine dönüş hattının tersi yönde 

bağlanır. Bir Tichelmann dağıtım hattındaki tüm ısıtma devreleri, doğru 

hidroliği elde etmek için aynı uzunlukta olmalıdır. Bunun avantajı, 

distribütördeki bir prizin tek bir ısıtma devresi değil, bütün bir "alan" 

sağlamasıdır.

Isıtma devresi Kollektörü
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Performans verileri

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore® tipi yüksek verimlilik (HE) – sistem borusu Ø 14 mm

Zemin/oda: Zemin katın üzerindeki tavan/performans belirleme Bileşen: Tavan

Tabaka Kalınlık [mm] ƛ değeri [W/mK] R-değeri [m²K/W]

Halı 10 0,06 0,167

Anhidrit şap (lambda: 1.200) 60 1,2 0,05

Sert şap elemanı 30 0,2 0,15

dinlenme havası tabakası 100 0,37 0,27

Normal beton (Roth DUOPEX S5® 14 mm ile) 

Alt kenar (İngiltere) Boru: İngiltere tavanından 

21 mm

250 2,3 0,109

Sistem yapısı

Çalışma Modu Serinletme Isıtma

Operasyon ja ja

Tasarım verileri

Akış sıcaklığı [°C] 16,0 30,0

Geri dönüş sıcaklığı [°C] 19,0 27,8

Oda sıcaklığı [°C] 26,0 20,0

Döşeme mesafesi [cm] 10,0

Boru tipi Roth DUOPEX S5® 14 mm oder X-PERT S5®+ 14 mm

Performans verileri

Performans verileri en üste [W/m²] 7,8 11,5

Yüzey sıcaklığı [°C] üzerinde 22,8 21,3

Performans verileri aşağı [W/m²] 66,1 43,8

Yüzey sıcaklığı [°C] altında 19,8 26,7

Toplam güç çıkışı [W/m²] 73,9 55,3

Kütle akışı [kg/m²h] 21,2 21,2

Bu bir örnektir. Tam olarak projeye özel planlama gereklidir !

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore® tipi yüksek 
verimlilik (HE) 14 mm

Betonarme

PE ara parça AL 35

Roth sistem borusu DUOPEX S5®/X-PERT S5®+ 14 mm 

Roth taşıyıcı paspas

daha düşük takviye

Roth Bağlama Teli İle boru sabitleme 

üst donatı

21

≥
20

0

100

mm cinsinden 

boyutlar.
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Roth Betonkerntemperierung Isocore®
Typ Hocheffizienz (HE) 17 mm

1Betonarme

2 PE ara parça şerit AL 35

3 Roth sistem borusu DUOPEX S5 / X-PERT S5®® + 17 mm

4 Roth taşıyıcı paspas

5 alt takviye

6 Roth bağlama teli ile boru sabitleme

7 üst takviye

18

≥
20

0

Performans verileri

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore® tipi yüksek verimlilik (HE) – sistem borusu Ø 17 mm
Zemin/oda: Zemin katın üzerindeki tavan/performans belirleme 

Bileşen: Tavan

Tabaka Kalınlık [mm] ƛ değeri [W/mK] R-değeri [m²K/W]

Halı 10 0,06 0,167

Anhidrit şap (lambda: 1.200) 60 1,2 0,05

Sert şap elemanı 30 0,2 0,15

dinlenme havası tabakası 100 0,37 0,27

Normal beton (Roth DUOPEX S5® 17 mm ile) 

Alt kenar (UK) Boru: Alt kenar tavanından 18 

mm

250 2,3 0,109

Sistem yapısı

Çalışma Modu Serinletme Isıtma

Operasyon ja ja

Tasarım verileri

Akış sıcaklığı [°C] 16,0 30,0

Geri dönüş sıcaklığı [°C] 19,0 27,8

Oda sıcaklığı [°C] 26,0 20,0

Döşeme mesafesi [cm] 10,0

Boru tipi Roth DUOPEX S5® 17 mm oder X-PERT S5®+ 17 mm

Performans verileri

Performans verileri en üste [W/m²] 7,8 11,6

Yüzey sıcaklığı [°C] üzerinde 22,8 21,3

Performans verileri aşağı [W/m²] 68,6 45,0

Yüzey sıcaklığı [°C] altında 19,6 26,9

Toplam güç çıkışı [W/m²] 76,4 56,6

Kütle akışı [kg/m²h] 21,9 21,9

Bu bir örnektir. Tam olarak projeye özel planlama gereklidir!

mm cinsinden 

boyutlar.
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Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü İzocore® Tip Temel (B) – beton kaplama 5 cm (tavanın alt tarafına)

Zemin/oda: Zemin katın üzerindeki tavan/performans belirleme 

Bileşen: Tavan

Tabaka Kalınlık [mm] ƛ değeri [W/mK] R-değeri [m²K/W]

Halı/Halılar (Lambda: 0.060) 10 0,06 0,167

Anhidrit şap (lambda: 1.200) 60 1,2 0,05

Sert şap elemanı 30 0,2 0,15

dinlenme havası tabakası 100 0,37 0,27

Normal beton (Roth DUOPEX S5® 20 mm ile) 

Alt kenar (UK) Boru: alt kenar tavanından 50 

mm

250 2,3 0,109

Sistem yapısı

Çalışma Modu Serinletme Isıtma

İşlem evet evet

Tasarım verileri

Akış sıcaklığı [°C] 16,0 30,0

Geri dönüş sıcaklığı [°C] 19,0 27,6

Oda sıcaklığı [°C] 26,0 20,0

Döşeme mesafesi [cm] 15,0

Boru tipi Roth DUOPEX S5® 20 mm oder X-PERT S5®+ 20 mm

Performans verileri

Performans verileri en üste [W/m²] 7,9 11,6

Yüzey sıcaklığı [°C] üzerinde 22,8 21,3

Performans verileri aşağı [W/m²] 57,9 40,0

Yüzey sıcaklığı [°C] altında 20,5 26,2

Toplam güç çıkışı [W/m²] 65,8 51,6

Kütle akışı [kg/m²h] 18,8 18,8

Bu bir örnektir. Tam olarak projeye özel planlama gereklidir!

Performans verileri

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore® 
tip Basic (B), düşük takviye

1 Betonarme

2 Daha düşük takviye için ara parçalar 

daha düşük takviye

Roth taşıyıcı paspas

Roth sistem borusu DUOPEX S5 / X-PERT S5 + 20 mm (montaj 

ızgarası 15®® cm, doğrudan alt takviyeye montaj)

Üst donatı için ara parçalar (inşaat şirketleri tarafından montaj)     

üst donatı

mm cinsinden 

boyutlar.

0
l.f')

N

0
l.f')

/ / / �-
/

/ / /

/ / / /// a////////0/ / / /

/ / / / / / / / / / / / 0 / / / / / /≥
20

0
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Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü İzocore® Tip Temel (B) – beton kaplama 11,5 cm (tavanın alt tarafına)
Zemin/oda: Zemin katın üzerindeki tavan/performans belirleme 

Bileşen: Tavan

Tabaka Kalınlık [mm] ƛ değeri [W/mK] R-değeri [m²K/W]

Halı/Halı (Lambda: 0.060) 10 0,06 0,167

Anhidrit şap (lambda: 1.200) 60 1,2 0,05

Sert şap elemanı 30 0,2 0,15

dinlenme havası tabakası 100 0,37 0,27

Normal beton (Roth DUOPEX S5 20 mm ile) Alt 

kenar (UK) Boru: Alt kenar tavanından 115® 

mm

250 2,3 0,109

Sistem yapısı

Çalışma Modu Serinletme Isıtma

İşlem ja ja

Tasarım verileri

Akış sıcaklığı [°C] 16,0 30,0

Geri dönüş sıcaklığı [°C] 19,0 27,5

Oda sıcaklığı [°C] 26,0 20,0

Döşeme mesafesi [cm] 15,0

Boru tipi Roth DUOPEX S5® 20 mm oder X-PERT S5®+ 20 mm

Performans verileri

Performans verileri en üste [W/m²] 8,2 11,9

Yüzey sıcaklığı [°C] üzerinde 22,7 21,3

Performans verileri aşağı [W/m²] 48,4 35,1

Yüzey sıcaklığı [°C] altında 21,3 25,4

Toplam güç çıkışı [W/m²] 56,6 47,0

Kütle akışı [kg/m²h] 16,2 16,2

Bu bir örnektir. Tam olarak projeye özel planlama gereklidir!

Performans verileri

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü 
izocore® tip Basic (B), merkezi tavan

Betonarme

Daha düşük takviye için ara parçalar daha düşük takviye

Roth UPS eleman tipi altı ayaklı, yüksekliği 10 cm             

Roth taşıyıcı paspas

Roth sistem borusu DUOPEX S5/X-PERT S5®+ 20 mm 

(montaj ızgarası 15® cm, tavanın ortasına montaj)

Üst donatı için ara parçalar (inşaat şirketleri tarafından 

montaj) 

üst donatı

mm cinsinden 

boyutlar.

/ / / . / / / . / & / /
/ /

/ /  / / / / / 

/ /

/
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/ / /

/ / /// ,f / /

/ /

/ /

/ /

/

/ / / /

/   /./ /  0./
/

/
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/ /

/ /
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0
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Montaj gereksinimleri

Araçlar 

Roth Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemini kurmak için 

aşağıdaki araçlar gereklidir:

> Roth Tüp Makas

> Roth dağıtıcı

> Roth presleme pensesi

> Roth pres çenesi

> mezura veya terazi

> Roth sistem borularını Roth ısıtma devresi 

distribütörlerine bağlamak için SW anahtarlayıcı 30 mm

> küresel vanayı monte etmek için SW 46 ve 48 mm 

anahtarlama makinesi 1 1/4"

> SW 27 anahtar ve Roth MS kaplin 20 mm kullanılırken 

30 mm

> Roth ayırma bıçakları

> Rödelmaschine

Montaj talimatları
Roth Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemini döşerken, 

bireysel sistem bileşenlerini kurarken veya işlerken aşağıdaki 

talimatlara uyulmalıdır.

> Bina sıcaklık kontrol sistemi için inşaat ve montaj planı Roth 

tarafından hazırlanır ve kurulum başlamadan önce saha yönetimi 

tarafından onaylanmalıdır. Ayrıca, böyle bir tesisin planlanması ve 

inşası için belirleyici olan tüm geçerli yasalar, yönetmelikler, direktifler 

ve standartlar geçerlidir.

> Sistem borularını monte ederken, 5 x'lik bükme yarıçapının 

kesilmemesine dikkat edilmelidir.

> Montajı, saha yönetimi tarafından onaylanan Roth montaj çizimlerine 

uygun olarak gerçekleştirilir. Değişiklikler, site yönetimi ve sistem 

tedarikçisi ile yazılı olarak kararlaştırılmalıdır.

> -5 °C'lik bir dış sıcaklığın altında kurulum kritik olarak kabul 

edilmelidir, çünkü belirli koşullar altında gerekli

Bükme yarıçapı 5 x da boruya yapışamaz. Bununla birlikte, düşük 

sıcaklıkların sistem borularının darbe dayanımı ve çentikli darbe 

mukavemeti üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur, bağlantı parçaları 

borulara benzer şekilde işlenebilir. Prensip olarak, şantiyeye beton 

döküldüğü sürece, Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrol 

sisteminin de döşenebileceği belirtilmelidir.

> Sistem boruları UV ışınlarına dayanıklı olmadığından, şantiyeye 

döşenen boruların kurulumdan hemen sonra betonlanmasına özen 

gösterilmelidir. Bu mümkün değilse, boruları UV radyasyonundan 

korumak için uygun önlemler alınmalıdır. Burada sistem borularının 

üzerinde bir kapak filmi yeterlidir.

> Beton yapı içindeki bağlantı parçaları/kaplinler, yerinde alınacak 

önlemlerle (film, yapışkan bant, yalıtım hortumu) beton karıştırma suyu 

ile doğrudan temastan korunmalıdır.

> Roth fonksiyonel paspaslarının ve sistem tüplerinin depolama ve 

montaj alanları alanında, kaynak ve kesme döngüleri gibi uçan 

kıvılcımlarla ilgili tüm önlemler yasaktır.

> Delme, kar yağışı, testere vb. nedenlerle boru yüzeylerinin zarar 

görmesi önlenmelidir.

> Sistem borusu, hasarlı bileşenler ve aletler tarafından 

yönlendirilmemeli veya hasar görmemelidir.

Yerinde bileşenlere ve bunları sabitlemek için bağlayıcı tellere özel 

dikkat gösterilmelidir. Sadece uç delikli kırmızı teller kullanılabilir. Roth, 

sivri uçlu ve antijenik tel uçlu sahada boyuta göre kesilmiş bağlayıcı 

tellerin kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Yukarıda belirtilen yerinde bağlama telleri kullanılırken, tel uçları, 

doğrudan temas teli / tüpü oluşmayacak şekilde borudan uzağa bakan 

bir tarafa yerleştirilmelidir.

> Üst takviye, Roth fonksiyonel kafeslerine monte edilmemelidir, yani 

doğrudan kalıp üzerine yerleştirilen destek elemanları burada 

seçilmelidir.

> Sistem borusu kimyasal katkı maddeleri ile temastan korunmalı veya 

kimyasal katkı maddelerinin uyumluluğu sistem tedarikçisi ile 

kararlaştırılmalıdır.

> İşlevsel yüzeylere, sistem borularına ve aksesuar bileşenlerine 

mekanik yüklere izin verilmez.
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Montaj talimatları

1. Positionieren der Ausfädelungselemente auf der Schaltafel

nach Bauskizze. Die durch das Ausfädeln entstandenen Löcher

sind in Abstimmung mit der Bauleitung brandschutztechnisch

zu verschließen.

2. Diş açma elemanlarının kalıp levhası üzerindeki inşaat 

çizimine göre konumlandırılması. Diş açmanın neden 

olduğu delikler, yangından korunma açısından inşaat 

yönetimi ile koordineli olarak kapatılmalıdır.

3. Roth Isocore® fonksiyonel paspasların doğrudan alt 

takviyeye veya Roth ara parçasına hassas bir şekilde 

yerleştirilmesi. Şantiyeye ve montaj şirketine bağlı olarak, 

fonksiyonel paspaslar prefabrike edilir veya doğrudan 

şantiyeye döşenir, her iki varyant da mümkündür.

4. Yüksek Verimli tipte, kurulum doğrudan kalıp 

üzerinde, alt takviye tabakasının altında gerçekleşir.
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5. Doğru konum ve yükseklik için takılan fonksiyonel 

paspasların kontrolü

6. Roth Isocore® modüllerinin 

izlenimleri

.

7. Sızıntı testi ve muayenesinin yanı sıra inşaat 

yönetimi tarafından onaylandıktan sonra 

betonlama gerçekleşir. Sistem borusunun dış 

tabakası, boruyu hasardan korur.

Montaj talimatı
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8.

a) Isıtma devresi dağıtıcısına hidrolik bağlantı: Sıyırmadan 

sonra, ısıtma devresi dağıtıcılarına bağlantı gerçekleşir. 

Sistem boruları diş açma elemanında ayrılır, bir Roth pres 

kaplini ile donatılmıştır ve distribütöre uzatılır veya ona 

bağlanır. Isıtma devresi dağıtıcısı doğrudan tavanın alt 

tarafına monte edilir.

b) Alternatif olarak, ısıtma devresi dağıtıcısı da 

tavana entegre edilebilir.



22

Kurulum

Aşağıdaki adımlar dikkate alınmalıdır:

1. Basınç ve sızıntı testi yapın

2. Yapılan testlerin günlüğe kaydedilmesi

3. Roth beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemi Isocore'un® yıkanması

4. Günlük yıkama

5. Tabelanın kollektöre yerleştirilmesi

6. Roth beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemi Isocore'un® VDI 2035-

2'ye göre dolum suyu ile doldurulması ve havalandırılması

7. Operatör için dokümantasyon için su kalitesinin doğrulanması

8. Tesis operatörünün talimatı ve onayı

Basınç ve sızıntı testi için talimatlar
(İçerik ve açıklama DIN EN 1264'e göre)

Basınç ve sızıntı testi için bileşene özgü spesifikasyonlara uyulmalıdır. 

Lütfen ilgili üreticinin ürün belgelerindeki bilgilerini not edin.

Basınç kontrolü

Basınç testi genellikle hidrolik olarak gerçekleştirilir.

Pnömatik bir testin veya inert gazla yapılan bir testin kaçınılmaz olduğu 

durumlarda, güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Test bölümlerinin bitki 

içeriği mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Tanklar ve ısı jeneratörleri gibi 

ekipman bileşenleri, testten önce sistemle bağlantısı kesilmelidir.

Su ile basınç testi

Yerden ısıtma ve soğutma sistemi, ısıtma sisteminin geri kalanından 

işlevsel olarak sıkı bir kapatma vanası ile ayrılır. Tüm açık uçlar çıkarılır, 

sökülür veya kapatılır. Sızıntı testinden önce, tüm boru bağlantıları görsel 

olarak incelenmelidir. Basınç, ısıtma devresi dağıtıcısında veya uygun bir 

ölçüm cihazı vasıtasıyla test edilecek boru tesisatında ayarlanmalıdır. 

Sadece yaklaşık 100 mbar'lık kesin bir basınç farkının okunabildiği ölçüm 

cihazları kullanılır. Test edilecek yüzey ısıtma ve soğutma sisteminin 

bileşenleri, dolum işlemi sırasında sızıntı ve çıkış sesleri için birkaç kez 

ve sistematik olarak kontrol edilmelidir.

Yerden ısıtma ve soğutma sisteminin yanı sıra tüm ısıtma ve soğutma 

sistemi VDI 2035-2'ye göre tamamen su ile doldurulmalı ve 

havalandırılmalıdır.

Test basıncı 4 bar'dan az ve 6 bar'dan fazla olmamalıdır. Basınç testi üç 

bölüme ayrılmıştır:

1. İşlevsel kontrol

Fonksiyonel test sırasında sızdıran derzlerin olup olmadığı kontrol edilir.

2. Ön inceleme

Ön test, test ortamının sıcaklığını telafi etmeye yarar ve boru 

kurulumunun küçük genleşme işlemlerini gerçekleştirmesine izin verir. Bu 

amaçla test basıncı 60 dakika süre ile test edilecek boru tesisatına 

uygulanır.

3. Ana / sızıntı testi

Ana testin veya gerçek sızıntı testinin başlamasından önce, test 

basıncının tekrar ayarlanması gerekebilir. Daha sonra, sızıntı testi 60 

dakikalık bir test süresi boyunca başlar. Bu süre zarfında basınç azalması 

veya sızıntı tespit edilmezse, test başarıyla geçilir.

Basınçlı hava veya inert gaz ile basınç testi

(ZVSHK broşürü "Basınçlı hava, inert gaz veya su ile sızıntı testleri")

Basınç testi, sızıntı testi ve müteakip yük testine ayrılan iki iş adımında 

gerçekleştirilir.

Sızıntı testi öncesinde, test basıncı için tasarlanmamış veya 

hacim, güvenlik ve ölçüm doğruluğunu bozabilecek sistem 

bileşenleri boru ağından ayrılmalıdır. Basınç birikmesinden 

sonra, test süresi başlamadan önce yaklaşık 30 dakikalık bir 

sakinleşti rici süre korunmalıdır. Gerekirse, test basıncı 

yeniden inşa edilmelidir. Tüm kablolar, test basıncına 

dayanıklı metal tapalar, metal diskler veya boş flanşlarla 

kapatılmalıdır. Kapalı kapatma vanaları sıkı kapatma olarak 

kabul edilmez. Güvenlik nedeniyle, test basıncı aniden 

uygulanmamalı, aksine yavaşça arttırı lmalıdır (maksimum 

basınç artışı 2 bar / dak).

Roth, yağsız basınçlı hava veya inert gaz i le ısıtma 

tesisatları için basınç testinin bir parçası olarak kullanılan 

sızıntı tespit spreyleri için ürün öneri leri sunar:

Liqui Moly 3350 >

> CRC SIZINTI TESPIT SPREYI

> Würth Sızıntı Tespit Spreyi Plus

> Weicon Sızıntı Tespit Spreyi

> SONAX PROFESYONEL

1. Sızıntı testi

Sızdırmazlık testinden önce tüm boru bağlantıları görsel olarak 

incelenmelidir. Test yöneticisinin uygulama alanı, ölçülecek basınçlar 

içindeki ekran aralığında karşılık gelen 1 mbar'lık bir doğruluğa sahip 

olmalıdır. Sistem 150 mbar (150 hPa) test basıncına tabi tutulur. 100 

litreye kadar bir sistem hacmi için test süresi en az 120 dakikadır. Sistem 

hacmi 100 litre artırılırsa, test süresi 20 dakika artar.

2. Yük atlamaları

Sızdırmazlık testini takiben yük testi gerçekleşti r i l i r. Burada, 

basınç maksimum 3 bar'a (boru boyutu ≤63 x 4.5 mm) veya 

maksimum 1 bar'a (boru boyutu >63 x 4.5 mm) yükselti l i r. 100 

l i treye kadar bir sistem hacmi için test süresi en az 10 

dakikadır. Sistem hacminin her biri  100 l i tre artırıl ırsa, test 

süresi 10 dakika artırıl ır.

Sızıntı ve yük atlamaları protokolü

Sızıntı ve yük testi, "Sızıntı testi protokolü" bölümündeki protokoldeki 

sorumlu uzman yükleyici tarafından yazılı olarak belgelenmeli ve 

onaylanmalıdır.
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Durulama talimatları

Kurulum sırasında, boru sistemine kir girmemesine dikkat edilmelidir. 

Aksi takdirde, sistemde ciddi tıkanma ve arıza riski vardır, bu da hasara 

ve maliyetli onarım önlemlerine yol açabilir. Bu nedenle, sistemin tüm 

kirlerden dikkatlice temizlenmesi özellikle önemlidir. Hiçbir koşulda, 

sistem temizleme önlemlerinden sonra 24 saatten fazla 

boşaltılmamalıdır, çünkü artan korozyon birikebilir ve bu nedenle tekrar 

temizlenmesi gerekir.

Antifriz i le doldurulmuş sistemler, soğuk dönemlerde sistemin 

zarar görmesini ve antifriz kaybını önlemek için sadece 

durulama veya kuru temizlemeden sonra devreye alınmalıdır.

Kullanılan malzemenin türüne bakılmaksızın tüm boru hatları 

ve tesis bi leşenleri, boru şebekesindeki kirlenme ve montaj 

artıklarını gidermek için tamamlandıktan sonra fi l trelenmiş 

içme suyu (DIN EN 13443 -1'e göre fi l tre) i le iyice 

durulanmalıdır. Bu, sınırsız çalışma güvenliği sağlar.

İki durulama yöntemi arasında bir ayrım yapılır:

> Filtrelenmiş içme suyu (DIN EN 13443-1'e göre filtre) ve mevcut yerel 

besleme basıncı ile durulama işlemi.

> Hava/su karışımı ile durulama işlemidir.

Bu durulama yöntemi, filtrelenmiş içme suyu ile durulama sırasında yeterli 

yıkama etkisi beklenmiyorsa her zaman kullanılmalıdır.

Hassas bağlantı parçalarını, aparatları ve ekipmanı kurulum sırasında 

ortaya çıkan yabancı cisimlere karşı korumak için önlemler alınmalıdır. 

Bağlantı parçaları ile birlikte zaten monte edilmiş olan ısı sayaçları, akış 

kontrolörleri ve elekler, koruma nedenleriyle ve akışı arttırmak için 

sökülmelidir. Isıtma suyu kalitesinin bozulmasından ve korozyona bağlı 

hasarlardan kaçınılmalıdır.

Ağır kirlenme veya sıkışmış birikintiler durumunda, durulama işlemine 

kimyasal bir temizlik maddesi eklenebilir. Temizlik maddeleri, tesisatta 

kullanılan malzemeleri (örneğin elastomerler, termoplastikler veya metal 

alaşımları) olumsuz etkilememeli ve korozyona neden olmamalıdır.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, Roth yerden ısıtma ve soğutma 

sistemi tamamen boşaltılmalı ve VDI 2035-2'ye uygun olarak dolum suyu ile 

doldurulmalı ve havalandırılmalıdır. Durulama işlemi başarılı bir şekilde 

tamamlandıktan sonra belgelenmeli ve yüklenici ve yüklenici tarafından 

imzalanmalıdır.

Çeşitli Roth ısıtma devresi distribütörlerinin talimatlarındaki bileşene 

özgü spesifikasyonlara uyulmalıdır.

Su ile durulama

Roth Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemi, içme suyu tedarik 

şirketinin yerel tedarik basıncı ile dikkatli ve profesyonel bir şekilde 

yıkanmalıdır. Tesisatın yıkanması sırasında minimum debi 2 m/s 

olacaktır. İyi bir durulama sonucu elde etmek ve durulama işlemi 

sırasında minimum debiyi sağlamak

, uygulanan besleme basıncı 3 bar'ın altına düşmemelidir.

Uygulamak

Standart Su temini şebekesi, bu amaçla sağlanan 

ısıtma devresi dağıtıcısının uç parçalarına 

bir hortum vasıtasıyla bağlanmalıdır. 

Besleme ve dönüş vanaları veya yıkanacak 

ısıtma devresinin akış göstergeleri tamamen 

açık kalır, kalan çıkışlar kapalı kalır.

Ring hattı sistemi Su temini şebekesi, bu amaçla sağlanan 

ısıtma devresi dağıtıcısının uç parçalarına bir 

hortum vasıtasıyla bağlanmalıdır. Yıkanacak 

ısıtma alanlarının ilgili iki besleme ve dönüş 

vanası veya akış göstergesi tamamen açılır, 

kalan çıkışlar kapalı kalır.

Tichelmann sistemi Yıkanacak ısıtma devresi, ciddi kesit 

daralması olmadan su şebekesine 

bağlanmalıdır.

Yıkama yönü, beslemeden geri dönüş akışına kadar gerçekleştirilmeli

ve her ısıtma devresi için eşit olarak gerçekleştirilmelidir.* Tüm sistem

her zaman en uzaktan en yakın ısıtma devresine kadar yıkanmalıdır.

Durulama süresi

Standart 5 dakika

Ring hattı sistemi 10 dakika

Tichelmann sistemi 10 dakika

Dikkat: Isıtma devresi kollektörü Roth Thermaset için sapan 

spesifikasyonlara uyulmalı → kurulum talimatlarına bakınız!

*İstisna:

Roth ısıtma devresi manifoldu Thermaset → kurulum talimatlarını izleyin!
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Devre Test İşlemleri

Hava/su karışımı ile durulama işlemi

Boru sistemi, minimum 2 m/s akış hızına sahip bir hava/su karışımı ile 

aralıklı olarak yıkanmalıdır.

Ausführung

Standart Yıkama kompresörü, bu amaçla sağlanan 

ısıtma devresi dağıtıcısının uç parçalarına 

bağlanır. Yıkama kompresörü tarafından 

sadece yıkanacak ısıtma devresinin içinden 

akıtılmasını sağlamak için, diğer tüm ısıtma 

devreleri kapatılmalıdır.

Ring hattı sistemi İlgili iki besleme ve dönüş valfi veya bir 

ısıtma alanının akış göstergeleri tamamen 

açılır, kalan çıkışlar kapalı kalır.

Tichelmann sistemi Yıkama kompresörü, bu amaçla sağlanan 

açık boru uçlarına bağlanır.

Yıkanacak ısıtma devresi bir yıkama kompresörüne bağlanmalıdır. 

Yıkama yönü, beslemeden geri dönüş akışına kadar gerçekleştirilir ve 

her ısıtma devresi için eşit olarak yapılmalıdır.

Tüm sistem her zaman en uzağa en yakın ısıtma devresine kadar 

yıkanmalıdır. Basınçlı hava yeterli miktarda ve hijyenik olarak mükemmel 

bir şekilde sağlanmalıdır.

Kalite (örneğin yağsız), en azından bitki suyunun statik basıncına karşılık 

gelen bir basınçla. Dozajlama seçeneklerine sahip özel yıkama 

kompresörleri bu besleme için uygundur.

Durulama süresi

Standart 5 dakika

Ring hattı sistemi 10 dakika

Tichelmann sistemi 10 dakika

Dikkat: Isıtma devresi distribütörü Roth Thermaset için sapan 

spesifikasyonlara uyulmalı → kurulum talimatlarına bakınız!

Yük dağılımı vardiyaları/trafik yükleri

Roth Isocore® beton çekirdek sıcaklık kontrolü için yük dağıtım 

katmanları olarak uygundur: betonarme, çelik elyaf beton, öngerilmeli 

beton, vakum beton ve haddelenmiş beton. Haddelenmiş betonun 

özelliği, dikey olarak monte edilmesi gerektiğidir. Haddelenmiş beton 

sadece boru boyunca dağıtılabilir. Bu önlemler, boruların hareket 

etmesini önlemek için kesinlikle gereklidir.

Hasarı önlemek amacıyla önleyici bir önlem olarak, haddelenmiş beton 

ile birlikte bir Roth beton çekirdek sıcaklık kontrol sisteminin kurulum

koşulları, projeyi yürüten yüklenici, kurulum şirketleri, uzman planlayıcı

ve Roth arasında koordine edilmelidir. Betonun kalınlığı ve bileşimi, 

maksimum trafik yükleri için spesifikasyonlara bağlıdır ve bina

planlayıcısı tarafından yerel şantiye koşullarına ayrı ayrı uyarlanmalıdır.

Isıtma
Isıtmanın mümkün olan en erken başlangıcı, betonun kalitesine ve 

kalınlığına bağlıdır. Bu nedenle, prensip olarak, ısıtma ve ısıtma 

işleminin başlaması konusunda beton uzman şirketi ile istişare 
yapılmalıdır!
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Sızdırmazlık testi raporu

Boru tipi

Roth DUOPEX S5® ø 14

ø 17

ø 20

ø 25

ø 32

Roth X-PERT S5®+ ø 14

ø 16

ø 17

ø 20

Roth Alu-Laserftex ø 14

ø 16

Roth ClimaComfort® S5 ø 11

Roth PERTEX® S5 ø 17

DIN EN 1264 Bölüm 4'e göre yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri için sızıntı testi

Bina projesi:

İnşaat aşaması:

Müşteri:

Müteahhit:

Yukarıda belirti len inşaat projesinde aşağıdaki Roth yerden ısıtma ve soğutma sistemi kurulmuştur :

System

Roth Original-Tacker®-System

Roth Quick-Energy® Tacker-System

Roth Quick-Energy® Tacker-System mit QE-Statikmatte

Roth Flipfix® Tacker-System

Roth Noppen-System

Roth ClimaComfort® Trockenbausystem

Roth ClimaComfort® Panelsystem

Roth ClimaComfort® Compactsystem

Roth Endüstriyel ısıtma

Roth Rohrfix-System

Roth Dış mekan ısıtması

Roth Sport ve Esnek zemin yerden ısıtma 

Roth Beton çekirdek sıcaklık kontrolü Isocore®

Roth Komfortdecken ısıtma ve soğutma için

Sızıntı testi su, oilGeier basınçlı hava veya inert gaz ile gerçekleştirilebilir.

Yük dağıtım katmanını monte etmeden önce, ısıtma devrelerinde sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

Tüm borular metal tapalar, kapaklar veya benzerleri ile kapatılmıştır. Test basıncına uygun olmayan 
aparat, basınçlı kaplar veya iç kısımlar hatlardan ayrılır.

Ortam sıcaklığı: °C

Sıcaklık test ortamı: °C

Detaylı bilgi, teknik bilgilerdeki "Devreye Alma" bölümünde bulunabilir.
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DichtheitsprüfprotokPrüfmedium Druckluflolloder Inertgas:

ölfreie Drucklufl Stickstoff Kohlendioxid

Erfolgreiche Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf fachgerechte Ausführung erledigt

Prüfdruck: 150 mbar

Prüfdauer (bis 100 l Leitungsvolumen) 120 min 

Je weitere 100 l + 20 min

Temperaturabgleich und Beharrungszustand bei Kunststoffwerkstoffen werden abgewartet, 

danach beginnt die Prüfzeit.

Leitungsvolumen: l Prüfzeit: min

Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt 

Undichtigkeiten sind nicht erkennbar

Die Prüdriterien sind erfüllt

Belastungsprüfung mit erhöhtem Druck

Prüfdruck ø ≤63 mm: bar (maximal 3 bar)

Prüfdauer: min (mindestens 10 min)

Je weitere 100 l + 10 min

Temperaturabgleich und Beharrungszustand bei Kunststoffwerkstoffen werden abgewartet, 

danach beginnt die Prüfzeit.

Während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt 

Undichtigkeiten sind nicht erkennbar

Die Prüdriterien sind erfüllt

Ort: Datum:

Bauherr/Auftraggeber Bauleitung/Architekt Heizungsbaufirma/Montagefirma

Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift Stempel/Unterschrift

Sızdırmazlık testi raporu

İşveren/Müşteri

Damga/İmza

Site yönetimi/Mimar

Damga/İmza

Isıtma inşaat şirketi / montaj şirketi

Damga/İmza

Test ortamı yağsız basınçlı hava veya inert gaz:

(ZVSHK broşürü "Basınçlı hava, inert gaz veya su ile sızıntı testleri")

yağsız basınçlı hava Azot Karbondioksit

Profesyonel uygulama için tüm boru bağlantılarının başarılı görsel incelemesi tamamlandı

Test basıncı:…………………………. 150 mbar

Test süresi (100 l boru hacmine kadar) 120 dakika 

her biri ek 100 l……………………………. + 20 dakika

Plastik malzemeler için sıcaklık ayarı ve kalıcılık durumu beklenir, ardından test süresi başlar.

Hat hacmi:………………….. l Test süresi:……………… min

Test süresi boyunca basınç düşüşü tespit edilmedi 

Sızıntılar tespit  edilemiyor

İhtiyati kriterler karşılandı

Artan basınçla yük testi

Test basıncı ø ≤63 mm: bar (maksimum 3 bar)

Test süresi: dakika (en az 10 dakika)

her biri ek 100 l + 10 dk

Plastik malzemeler için sıcaklık ayarı ve kalıcılık durumu beklenir, ardından test süresi başlar.

Test süresi boyunca basınç düşüşü tespit edilmedi 

Sızıntılar tespit edilemiyor

İhtiyati kriterler karşılandı

Yer: Tarih:
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Test ortamı suyu:

DIN EN 1264'e göre, test basıncı 4 bar'dan az ve 6 bar'dan fazla olmamalıdır.

Dikkat: Isıtma devresi dağıtıcısının önünde işlevsel olarak sıkı bir kapatma işleminin yapıldığından emin olunmalıdır. Yukarıda 

belirtilen test basıncı sadece yüzey ısıtma ve soğutma sistemi için kullanılmalıdır. Tüm ısıtma sisteminin basınç testinde, DIN EN 

14336'nın sapma test koşullarına uyulmalıdır.

Dolum suyu VDI 2035-2'ye göre ayarlanır ve filtrelenir. Isıtma devreleri tamamen havalandırılmıştır.                     

Dolum suyu ile ortam arasındaki sıcaklık farkı 10 °C'den büyük değildir.

1. İşlev kontrolü

PF: 10 dakikalık bir süre için 1,5 bar

Fonksiyonel test sırasında basınç düşüşü tespit edilmedi.

2. Ön test (sıcaklık ve genleşme proseslerini dengelemek için)

Test süresi: 6 0 Tutanak

Test basıncı: 4 - 6 bar

uygulanan test basıncı: bar 

Herhangi bir sızıntı tespit edilmedi.

3. Ana/sızıntı testi

Test süresi: 6 0  d a k i k a

Test basıncı: 4 - 6 bar

uygulanan test basıncı: bar

Test süresi boyunca basınç düşüşü tespit edilmedi 

Sızıntılar tespit edilemiyor                                                   

ihtiyati kriterler karşılandı

Donma riski varsa, antifriz kullanımı, binanın sıcaklık kontrolü gibi uygun önlemler alınmalıdır. Sistemin normal çalışmasının 

başlangıcında, tüm antifrizler ulusal iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak boşaltılabilir ve bertaraf edilebilir. Sistem 

daha sonra temiz su ile üç kez durulanmalıdır.

Yer: Tarih:

İşveren/Müşteri

Damga/İmza

Site yönetimi/Mimar

Damga/İmza

Isıtma inşaat şirketi / montaj şirketi

Damga/İmza



28

Yıkama protokolü

Yer                                                                                                                          Tarih

Basınç testi da gerçekleşti.

Boru sistemi: DUOPEX S5® X-PERT S5®+ Alu-Laserflex

Boru çapı: ø 11 ø 14 ø 16 ø 17

Çalışma basıncı: bar

ClimaComfort S5 PERTEX® S5

ø 20 ø 25 ø 32

Akış azaltıcı ekipman, yıkama işleminin sürekliliğini engellememek için bağlantı parçaları veya esnek borularla değiştirildi.

Yıkama ortamı: filtrelenmiş içme suyu (DIN EN 13443-1'e göre filtre) 

Akış hızı: Yıkanacak boru hatlarında min. 2 m/s

Minimum akış hızını korumak için nominal çap ve akış hızı:

Boru boyutu 11 mm 14 mm 16 mm 17 mm 20 mm 25 mm 32 mm

min. hacimsel akış 5,89 l/dak 9.44 l/dak 13,59 l/dak 15.95 l/dak 24,17 l/dak 37,76 l/dak 63,82 l/dak

Akış: 

Durulama süresi:

Hassas bağlantı parçaları ve aparatlar kapatıldı, çıkarıldı veya baypas edildi.  

Durulama için kullanılan içme suyu filtrelenmiştir (parçacık boyutu <150 um).

Yıkama için, genel kabul görmüş teknoloji kurallarına karşılık gelen fonksiyonel bir yıkama kompresörü kullanılmıştır.

Sistem çalışır duruma getirildi.

Durulama işlemi distribütörün son çıkışından başladı.

Roth yerden ısıtma ve soğutma sisteminin yıkanması düzgün bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir:

Durulama işlemi: hava/su karışımı ile aralıklı

VDI 2035-2'ye göre su i le

Bina projesi:

İnşaat aşaması:

Müşteri:

Müteahhit:

İşveren/Müşteri

Damga/İmza

Site yönetimi/Mimar

Damga/İmza

Isıtma inşaat şirketi / montaj şirketi

Damga/İmza



*Beton kalınlığı 15 cm. Daha kalın beton bileşenler söz konusu

olduğunda, maksimum kurşun hacmi, her 1 cm'lik ek beton kalınlığı için

bir gün daha korunmalıdır.

29

Fonksiyonel ısıtma/soğutma protokolü

Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü Isocore® için            
fonksiyonel ısıtma / soğutma protokolü hakkında bilgi sayfası

VOB DIN 18380'e göre fonksiyonel test sırasında, ısıtma 

betonu ısıtı l ır. Isıtma, yüzey ısıtmasının ve betonun termal 

fonksiyonel kontrolüne hizmet eder.

Tabakanın kalınlığı nedeniyle, beton plakalar bir yıl  veya 

daha uzun bir süre boyunca uzayabilen daha uzun kurutma 

süreleri gerektiri r.

Beton yapının minimum yaşı, zemin kaplamalı beton yüzeylerin 

olgunluğu ile ilgilidir. Bu bağlamda, DIN 18157 (ince yatak işlemi 

kullanılarak giysi ve örtü tasarımı) ve DIN 18365 (muşamba, plastik, 

elastomer, tekstil ve mantardan yapılmış levha ve levhalar) 

gözlemlenmelidir. Parke ve ahşap kaplamalar için DIN 18365 

spesifikasyonlarına göre oryantasyon önerilir.

Artık nemin ticari olarak temin edilebilen ölçüm cihazlarıyla, örneğin 

şaplardaki artık nemi belirlemek için CM ölçüm cihazlarıyla 

belirlenmesi, beton yüzeyler için mümkün değildir.

Beton yüzeyinin ilk ısıtılması, beton yüzeyinin olgunluğunun 

değerlendirilmesi ile ilgili değildir.

Kural olarak, betonun olgunluğu için betonun asgari yaşı 6 aydır. 

İnce yataklı proseste kaplamalar döşenirken ve reaktif reçine 

yapıştırıcıları kullanılırken, belge olgunluğu

3 ay.

Alt tabakadan gelen nemin montaj malzemelerini ve zemin kaplamasını 

bozmamasını sağlamak için uygun yerinde önlemler alınmalıdır.

Ek bir buhar bariyerinin tasarımı bir olasılıktır.

Prensip olarak, belirli üreticinin farklı zemin kaplamalarını beton 

yüzeylere döşeme talimatlarına uyulmalıdır. Herhangi bir önlem, 

inşaatta yer alan tüm taraflar arasında koordine edilmelidir.

Genellikle, beton yapılarda aşağıdaki ısıtma işlemi varsayılabilir:

Isıtma, beton yüzeyinin inşaat yönetimi tarafından serbest 

bırakılmasından sonra (genellikle beton tesisatının 28. gününden sonra) 

en az bir hafta boyunca muhafaza edilmesi gereken 25 ° C'lik bir akış 

sıcaklığı ile başlar. Bundan sonra, akış sıcaklığı, tasarım sıcaklığı 

korunana kadar her 3 günde bir kademeli olarak 5 K artar ve bu da en az 

10 gün boyunca korunur*. Daha sonra, akış lemperatürü günde 10 K 

düşürülür.

Isıtma işlemi sırasında ve sonrasında, çalışma durumu belgelenir. Tüm 

eklemler işlevsellik açısından kontrol edilmelidir. Katılar bağlantı 

boşluğundan uzaklaştırılacaktır. Kışın, başka koruyucu önlemler 

alınmadıkça, don riski varsa sistem kapatılmamalıdır.

Prensip olarak, ısıtma işleminin yürütülmesi, sorumlu inşaat 

yönetimi ve beton inşaatçısı ile koordine edilmelidir.
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Roth beton çekirdek sıcaklık kontrolü Isocore® ile katı beton parçaların fonksiyonel ısıtmasının uygulanması için

Bina projesi:

Müşteri:

İnşaat aşaması/zemin:

Yukarıda belirti len inşaat projesinde, bir Roth beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemi Isocore® kuruldu.

Roth sistem boruları: ø mm 

Roth boru tipi:

Beton kalınlığı: 

Prosedür
Yapının termal aktivasyonu amacıyla, entegre boru plakalarına sahip katı beton bileşenler, zemin kaplamalarını döşemeden önce ısıtılmalı veya tavan 

ve duvar kaplaması uygulandıktan .dem edilmelidir. Fonksiyonel ısıtma, inşaat yönetimine danışarak, betonlama işinin tamamlanmasından en erken 21 

gün sonra başlatılabilir. İlk ısıtma, en az 3 gün boyunca muhafaza edilmesi gereken 25 ° C'lik bir akış sıcaklığı ile başlar. 5 K adımlarında, maksimum 

akış sıcaklığına ulaşılana kadar akış sıcaklığı 3 gün sonra yükseltilir. Maksimum akış sıcaklığı, 15 cm beton kalınlığında en az 10 gün boyunca 

korunmalıdır. Daha sonra, akış sıcaklığı günde 10 K düşürülür. Daha kalın beton bileşenler söz konusu olduğunda, maksimum akış sıcaklığı, her 1 

cm'lik ek beton kalınlığı için bir gün daha korunmalıdır. Özel beton türleri kullanılıyorsa, yukarıda açıklanan prosedürle ilgili olarak üreticinin 

talimatlarına uyulmalıdır.

> Beton çalışmalarının tamamlanması: 

> Sabit 25 °C akış sıcaklığı ile fonksiyonel ısıtmanın başlangıcı: 

> Maksimum akış sıcaklığı (tasarım sıcaklığı) ile fonksiyonel ısıtmanın başlangıcı: °C

(Not: İzin verilen maksimum sıcaklık beton inşaatçısı ile kararlaştırılmalıdır.)

> Fonksiyonel ısıtmanın sonu: 

> Fonksiyonel ısıtma kesintiye uğradı (evet/hayır).

> Isıtılmış bileşen alanı yapı malzemeleri ve diğer örtüşmelerden arındırılmış / serbest değildi (evet / hayır).

> Tesis aşağıdaki dış sıcaklıklarda kuruldu: °C daha fazla inşaat çalışması için serbest bırakıldı.

Tesis o sırada uygun değildi

Katı beton parçalar aşağıdaki sıcaklıklarda üretildi: °C ısıtmalı.

Önemli Uyarı

İşlevsel ısıtmadan sonra, betonun olgunluk için izin verilen maksimum nem içeriğine ulaştığı henüz sağlanmamıştır. Kaplamayı döşemeden önce, 

zemin tabakası kaplamanın olgunluğunu kontrol etmelidir.

Betonun daha fazla ısıtılması gerekiyorsa, ısıtma sistemi amaçlandığı gibi çalıştırıldığında bu yapılmalıdır.

Onay:

am:

Fonksiyonel ısıtma/soğutma 
protokolü

İşveren/Müşteri

Damga/İmza

Site yönetimi/Mimar

Damga/İmza

Isıtma inşaat şirketi / montaj şirketi

Damga/İmza
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Standartlar ve 
yönetmelikler

Bir ısıtma sistemini planlarken ve inşa ederken, aşağıdaki yasalar, 

yönetmelikler, direktifler ve standartlar dikkate alınmalıdır. Bitişik 

işlemler için gereklilikler aynı şekilde dikkate alınmalıdır.

> Enerji Tasarrufu Yasası (EnEG)

> Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)

> Isıtma Maliyeti Yönetmeliği (HeizkostenV)

> bireysel idari talimatlarını EnEG'ye

Standartlar, direktifler ve VOB

> DIN 1045 Beton ve betonarme – Tasarım ve uygulama

> DIN 1168 Yapısal alçı

> DIN 4108 Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu

> DIN 4109 Bina inşaatında ses yalıtımı

> DIN 4701 Bölüm 10 Isıtma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinin 

enerji değerlendirmesi

> DIN 4726 Sıcak su yerden ısıtma için plastik borular

> DIN 18195 Su Yalıtımı

> DIN 18202 Bina inşaatında toleranslar – Yapılar

> DIN 18336 VOB, Bölüm C: Sızdırmazlık işi

> DIN 18340 VOB, Bölüm C: Alçıpan inşaat işi

> DIN 18350 VOB, Bölüm C: Sıva ve sıva işleri

> DIN 18352 VOB, Bölüm C: Karo ve panel çalışması

> DIN 18380 VOB, Bölüm C: Isıtma sistemleri ve 

merkezi su ısıtma sistemleri

> DIN 18382 Binalarda elektrik kablo ve hat sistemleri

> DIN 18560 Şaplar inşaatta

> DIN V 18599 Binaların enerji değerlendirmesi

– Isıtma, soğutma, havalandırma, evsel sıcak su ve 

aydınlatma için faydalı, nihai ve birincil enerji 

gereksinimlerinin hesaplanması

> DIN EN 1264 Oda yüzeyine entegre su akışlı ısıtma ve 

soğutma sistemleri

> DIN EN 1991-1-1 Yapılar üzerindeki etkileri

> DIN EN 12831 Binalarda ısıtma sistemleri – Standart 

ısıtma yükünün hesaplanması için yöntem

> DIN EN 13162 – DIN EN 13171 Fabrika

binalar için üretilen ısı yalıtım ürünleri

> DIN EN 13501 Yapı ürünlerinin sınıflandırılması ve 

yangına tepkileri için yapım yöntemleri

> DIN EN 13813 Şap harçları, şap bileşikleri ve şaplar; 

Şap harçları, şap bileşikleri – özellikleri ve 

gereksinimleri

> DIN EN 13914 İç ve dış sıvaların planlanması, 

hazırlanması ve icrası

> DIN EN 14336 Binalarda ısıtma sistemleri –

Sıcak su ısıtma sistemlerinin kurulumu ve kabulü

> VDI 2035 Bölüm 2 Sıcak su ısıtma sistemlerinde 

hasarın önlenmesi, su tarafı korozyonu
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Her şey tek bir kaynaktan

Beton çekirdek sıcaklık kontrolü alanında panel ısıtma ve soğutma 

sistemleri için eksiksiz hizmetimiz hayatınızı kolaylaştırır. İster 

Almanya'da ister Avusturya'da, planlama hizmetleri, malzeme teslimatı, 

montaj hizmeti ve lojistik için TEK irtibat kişiniz var.

Mülke özgü tüm inşaat süreçlerine uyarlanmış olarak, size tüm 

uygulamalar için teknik çözümler sunuyoruz. Tamamen önceden monte 

edilmiş olanların teslimatı ve montajı gibi, aksesuarlarla birlikte boru 

kayıtlarının yerinde döşenmesi de mümkündür.boru kaydı. Roth'un

yalnızca yüksek kaliteli, kanıtlanmış sistem bileşenleri kullanılır.

Helikopter pisti Uniklinik Frankfurt 700 m2 Roth

Isocore®

Münih merkez otobüs durağı 7500 m2 

Roth Isocore®

Skygarden Münih 18000 

m2 Roth Isocore®

Schwabenlandtower Fellbach

5300 m2 Roth Isocore®

Referanslar Roth Isocore®

Stadthalle Marburg 1300 

m2 Roth Isocore®

Marburg Tümör Araştırma Merkezi 2700 

m2 Roth Isocore®
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Garanti

ISISO MÜHENDİSLİK İnş.Taah.San.ve Tic.LtdiŞti

İ s t a n b u l  C a d . N o : 7 9 / B 3 4 8 2 5 B e y k o z  – İ s t a n b u l  • Telefon: +216 485 14 27 

E-Mail i n f o @isiso.com • www.isiso.com

İmza Kaşe Tamamlanma tarihi

İmza Kaşe İşletmeye alma tarihi
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Roth beton çekirdek sıcaklık kontrol sistemi Isocore®, ürünlerle birlikte verilen Roth garanti sertifikalarına karşılık gelen 

garanti hizmetlerine ve garanti koşullarına tabidir.

GARANTİ BELGESİ
Roth yerden ısıtma ve soğutma sistemleri Roth boru tesisat sistemleri

1. Kurulumdan itibaren 10 yıl içinde, ancak sistem bileşenlerinin tesliminden itibaren 10 1/2 yılı geçmeyecek şekilde, kendi takdirimize bağlı 
olarak ücretsiz ürün değişimi veya onarımları sağlayacağız ve tarafımızdan sağlanan sistem bileşenlerinin hasar görmesi durumunda 
hasarı tazmin edeceğiz malzeme veya üretim kusurlarına atfedilebilir. Bunun istisnaları, kurulumdan itibaren 12 aylık bir süre içinde 
malzeme veya üretim kusurları olması durumunda yukarıda belirtilen garanti hizmetlerini sağladığımız mekanik olarak hareket eden
parçalar ve ürünler ile elektrikli ve elektrikle çalışan parçalar ve ürünlerdir.

2. Bu garantinin ön koşulları şunlardır:

a) ilgili Roth yüzey ısıtma ve soğutma sistemi/boru tesisat sistemine ait tüm sistem bileşenlerinin münhasıran kullanımı ve montajı,

b) kurulum sırasında geçerli olan ilgili planlama, kurulum ve çalıştırma talimatlarına kanıtlanabilir şekilde uyulması,

c) ilgili Roth yüzey ısıtma ve soğutma sistemi/Roth boru tesisat sistemi ile bağlantılı olarak bu ticaret ve ilgili ticaret için geçerli standart ve 
düzenlemelere uygunluk,

d) Tesisat firması ve montaj/konfigürasyon ticareti yapan firmaların tanınmış ve onaylanmış uzman firmalar olduklarını ve bu firmaların bu 
sertifikada isimlerini ve imzalarını ibraz ettiklerini,

e) Tamamı doldurulmuş garanti belgesinin bir nüshasının derhal tarafımıza iade edilmesi,

f) Hasarın derhal bildirilmesi ve aynı zamanda garanti belgesinin tarafımıza gönderilmesi,

g) iddiayı garanti süresi içinde yapmak.

Bu taahhütten kaynaklanan taleplere karşı, sigortalı olay başına kişisel yaralanma ve maddi hasar için 5.000.000 Euro tutarında sigortalı 
genişletilmiş bir zorunlu iş ve ürün sigortası ile sigortalıyız. Bu garanti, tüketicinin korunmasına ilişkin yasal hükümleri etkilemez.

Bu garanti, Almanya'nın maddi yasalarına tabidir.       

Yukarıdaki garanti beyanı aşağıdakilerle ilgilidir:

Yapı nesnesi M ü ş t e r i

Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri 

Roth Original-Tacker®-System

Roth Flipfix® Tacker-System

Roth Quick-Energy® Tacker-System

Roth Quick-Energy® Tacker-System mit

QE-Statikmatte

Roth Noppen-System

Roth ClimaComfort® Trockenbausystem

Roth ClimaComfort® Panelsystem

Roth ClimaComfort® Compactsystem

Roth Rohrfix-System

Boru tesisat sistemleri

RothI s ı tm a tes i sa t ı     

Roth İçme suyu tesisatı

Kurulum günü ilgili Roth yerden ısıtma ve soğutma sistemine veya ilgili Roth boru tesisat sistemine ait sistem bileşenleri 
eksiksiz olarak teslim edilmiş ve monte edilmiştir.

Yüzey ısıtma ve soğutma sistemi:

Isıtma tesisatı:              

İçme suyu tesisatı:

m2 serilmiş alan

Radyatör bağlantıları parçası

Kılavuz çekme noktası bağlantılarının parçası

Isıtma şirketi:

İnşaat/genişleme işleri:

İmza                                                                                                   Kaşe                  kurulum tarihi

İmza                                                                                                   Kaşe                  Tamamlanma Tarihi

Devreye:

Roth Endüstriyel yüzey ısıtması Roth

Dış mekan ısıtması

Roth Spor ve salıncak yerden ısıtma Roth

Beton çekirdek sıcaklık kontrolü Isocore®

Roth Komfortdecken soğutma ve ısıtma için

mailto:service@roth-werke.de
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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
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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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