
Enerji dolu yaşam

Enerji Sistemleri

Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

En verimli                           
sıcak/soğuk                              
yerden ısıtma sistemi ile     
365 gün  

konfor ve enerji tasarrufu
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365 gün  enerji tasarrufu ve konfor…                                                            

refah evde 
başlar
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Kontrol teknolojisi  sistemleri

Isıtma  Zon kontrol  ve dağıtım Sıcaklık Kontrolleri

Kablolu bağlantı modülü  Basicline 230 /24 V  Kontrol   H ve T  Termostad

Kablosuz Toucchline S    LAN bağlantılı Kontrol Modülü   230 / 24 V

S Kablosuz  kontrol  Sistemi Dokunmatik  SL Termostad
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Kablolu  AM 4/8/12 Flex Kontrol Sistemi H ve T  Termostad

Kablosuz  Dış hava Sıcaklık  ve Radyatör Sürücü  kontrolü düzenleme için bileşenler

Nem  kontrol   ve Yüzey Sıcaklık  kontrol Düzenleme için  bileşenler

Kablosuz Pencere Kontağı  Düzenleme için bileşenler

Nem izlemeli Dış Hava   Buz ve Kar   Düzenleme için bileşenler



Zulassungs-Nr. 7F396-F

Zulassungs-Nr. 7F399-F

Roth Noppen-System

Teknik bilgilere git

Roth Noppenfolie und Roth Noppenplatte
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Toucline SL Kablosuz  kontrol  Sistemi Dokunmatik  SL Termostad



Oda termostatı, bir klima sisteminin en önemli

bileşenlerinden biridir. Piyasada basit bimetalik

termostatlar, genellikle rulet ve elektronik

termostatlar buluruz. İkincisi içinde, sıcaklığı

daha verimli bir şekilde yöneten, basit olanlara

kıyasla önemli tasarruf sağlayan Roth Touchline

SL8 gibi akıllı sistemler vardır. Sistemimiz,

minimalist bir tasarım, dokunmatik kontroller

ve çevre ile kolay entegrasyon ile 8 adede kadar

termostatın kablosuz olarak senkronize edildiği

bir bağlantı modülüiçerir.

Oda başına oda sıcaklığının son derece hassas bir

şekilde kontrol edilmesini sağlar ve piyasadaki

diğer termostatlara kıyasla yüksek tasarruf sağlar.

Ayrıca zaman programlarını yapılandırmanıza ve

böylece sistemi yaşam tarzımıza uyarlamanıza

olanak tanır. Roth Touchline SL ile yerden ısıtma

ve soğutma sistemlerini etkin bir şekilde kontrol

edebiliyoruz. Her termostat, iç ortam sıcaklığını ve

bağılnemiölçer.

Odanın kullanıcı tarafından ayarlanan nem

derecesini aşması durumunda, o odanın termostatı

bu yerden ısıtma devrelerine soğuk su akışını

kapatacaktır. Çok katlı veya dağıtım manifoldlu

büyük kurulumları kontrol etmek için, kablosuz

olarak 5 adede kadar bağlantı modülünden oluşan

bir "Ana Uzantılar" iletişimi yapılandırmak

mümkündür.

Son derece güvenilir kablosuz termostatlar Bu 
sistemle, termostatı dağıtım manifolduna
bağlamaktan kaçınıyoruz. Sadece tedarikte 
bulunan 2 pili takmamız gerekiyor ve termostat 
senkronizasyona hazır olacak. Bu sistem 
sayesinde Touchline SL8 termostatlar, 
kabloların geçmesi için duvarlarda delik açmak 
istemediğimiz rehabilitasyonlar için idealdir.

minimalist tasarımDokunmatik kontrollere sahip 
Touchline SL8 termostatlar görsel olarak çekicidir 
ve odada göze çarpmaz. Bağlantı modülü, bir DIN 
rayı üzerinden aynı kollektör kutusuna 
yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır ve 
aktüatörlerin 230V'a, devridaim pompasına ve 
sistemi App üzerinden kontrol edebileceğimiz 
Touchline SL8 İnternet modülü gibi diğer 
bileşenlere basit bir şekilde bağlanmasını sağlar. , 
tarayıcı veya sesli asistanlar.

Hızlı ve sezgisel devreye almaTouchline SL8 
termostatlarının konfigürasyonu tamamen 
sezgiseldir. Sadece birkaç saniye içinde onları 
havalandırmak istediğimiz oda ile senkronize 
edebiliriz. Ayrıca, büyük kurulumlar oluşturmak ve 
her türlü gereksinime uyum sağlamak için 5 
kablosuz modül üzerinden 40 adede kadar 
termostatı birbirine bağlayabiliriz.
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Roth Yüzey Isıtma ve Soğutma Sisteminde                                                                                     
Toucline SL Kablosuz  kontrol  Sistemi Dokunmatik  SL Termostad



Isıtma ve soğutmada sıcaklık kontrolü için

tasarlanmıştır. Mavi renkte arkadan aydınlatmalı

geniş format LCD ekrana sahip, çekici görsel

görünüme sahip 230V güç kaynağına (pilsiz)

sahip kronotermostatlar içerir.

Yaşam tarzınıza uyum sağlamak için zaman

çizelgelerini yapılandırma imkanı ile. Opsiyonel

olarak zemin sıcaklığını kontrol etmek için

termostata prob bağlanabilir. 6 veya 10

termostatı ilgili aktüatörlere bağlamak için 2 farklı

bağlantı modülümevcuttur.

Her iki modül de pompa veya kazan kontrolü

için potansiyelsiz bir çıkış içerir, ancak bir

yoğuşma önleyici prob girişi içermez. Kış/yaz

değişimi, kronotermostat servis

parametrelerinden manuel olarak yapılır.

+2%

ErP Clase IV

Görsel etkiyi en aza indirmek için fiş 
tabanı ile.

# Tarif Miktar x kurulum

1 KronotermostatBasiclineT 230 V 1 x yatak odası

2 Aktüatör 230 V, kapalı akım olmadan 1 W 1 x Devre

3 Bağlantı modülü C6 Basicline 230 V 1 x Kollektör

1

1
2

Her odada Basicline T 230V ile ısıtma ve soğutma

3
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Roth Isıtma ve Soğutma Sisteminde                                                             
Kablolu Basicline T 230V Sistemi



Eski ve yeni binalarda yaşam 
alanlarının kalitesine yönelik talepler 
artıyor. Ve bununla birlikte çağdaş 
sıcaklık kontrolünün beklentileri

Konutlar, ofis ve işyeri binaları, endüstri ve 

spor salonları veya açık alanlar için, dünün 

istisnası olan şey bugün doğaldır: bireysel 

gereksinimlere sürekli ayak uyduran, 

ihtiyaca göre optimize edilmiş ısıtma ve 

soğutma sistemleri. Bu nedenle, 

planlamacıların ve inşaatçıların modern ve 

gelişmiş bir sistem çözümü seçerken 

yüzeyden ısıtma ve soğutmayı tercih 

etmeleri hiç de şaşırtıcı değil. Sonraki yüzey 

ısıtma ve soğutma tesisatı da revaçta.

Kullanıcı konforu ve mimari tasarım

özgürlüğüne ek olarak, yüzeyden ısıtma ve

soğutma sistemi seçerken belirleyici kriterler

enerji tasarrufu,hijyenveçevrekorumadır.

Daha iyi bir yaşam kalitesi için 

yüzey ısıtma sistemleri

Yeni binalarda ve tadilatlarda uygun bir 

yerden ısıtma ve soğutma sistemi seçerken 

amaç konforlu odalardır. 

Her bireyin kişisel esenliği nesnel ve öznel 

parametrelere bağlıdır. Eşit şekilde 

tavlanmış oda yüzeyleri, yüksek düzeyde 

termal konfor sağlar.

Radyasyon sıcaklığı ve yüzey sıcaklıkları, 

doğru yüzey ısıtma veya soğutma sistemi 

seçilerek pozitif olarak ayarlanabilir. 

Kapalı yüzeylerin (duvarlar, zeminler ve 

tavanlar) sıcaklığı ne kadar düşükse, 

konfor elde etmek için oda havasının o 

kadar yüksek ısıtılması gerekir ve bunun 

tersi de geçerlidir. Bu etki, duvar veya 

tavan sıcaklık kontrolünün hedeflenen 

kullanımıyla telafi edilebilir.

Isıtma ve soğutma sistemleri

hoş ve çok yönlü konfor için
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Roth Isıtma ve Soğutma Sisteminde  konforun ayak izi                                                            



En verimli sıcak/soğuk 
yerden ısıtma sistemi ile 
365 gün konfor

Bir yerden ısıtma sisteminin verimliliği ve

etkinliği, onu yöneten kontrol sistemi ile

doğrudan ilgilidir. İyi bir düzenleme, yılın 365

günü konfor sağlayacak ve sistemi yaz aylarında

zemini yoğuşma riski olmadan dış sıcaklıktaki ani

değişikliklere uyarlayacak ve karşılığında enerji

faturasındaönemli tasarruflarsağlayacaktır.

Roth'ta, yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinin

düzenlenmesi ve kontrolü alanında geniş

deneyime sahibiz, bu nedenle konfor garantisi

verilmektedir.

Genel olarak konuşursak, kontrol ünitesi, yıl

boyunca rahat bir ortam elde etmek için bir

dizi analog ve dijital girişe (harici prob, iç

sıcaklık ve nem probları, impulsion probları,

yoğuşma önleyici ...) dayalı olarak klima

sisteminin ana bileşenlerini (impuls

pompaları, karıştırma valfleri...) otomatik

olarak yönetecektir.

Oda başına bağımsız sıcaklıklar Ortamların 
daha spesifik bir sektörleşmesine ihtiyacınız 
olması durumunda, birleştirebiliriz

Roth sıcak/soğuk oda termostat 
sistemlerinden herhangi birine sahiptir.

Bu kombinasyon, dış, iç ve bağıl nem 
sıcaklığına bağlı olarak her bölgenin dürtü 
sıcaklığını ve ayrıca her odanın ortam 
sıcaklığını ayrı ayrı kontrol etmeyi 
sağlayacaktır.

Kapsamlı kontrol

Hem kış hem de yaz aylarında bağımsız 
teslimat sıcaklıklarına sahip 4 adede kadar 
yerden ısıtma bölgesinin yönetimi. Gerekirse 
(nemli iklim bölgeleri), hava koşulları 
gerektirdiğinde konforu tamamlamak için 
kontrolü 4 fancoil bölgesine veya nem alma 
işlemine genişletebiliriz..

Kolay kurulum ve basit kullanım

Kontrol ünitesine entegre LCD ekran, böylece 
profesyonel tüm parametrelere basit bir şekilde 
erişebilir ve net metinlere sahip ekranlarda 
gezinebilir. Son kullanıcı kontrolü

sıcaklıkları ve programları değiştirmek için ekranlı 
"Bölge Regülatörü" nü kullanmak da kolaydır.

8

S
u
e
lo

R
a
d
ia

n
t
e

Roth Isıtma ve Soğutma Sisteminde  365 gün konfor                                                            



Kontrol Mühendisliği

Roth bireysel oda kontrolörleri, maksimum maliyet etkinliğini ve mümkün olan en iyi 

verimliliği garanti eder. Farklı ihtiyaçlara (ısıtma modu, ısıtma ve soğutma modu 230 V, 24 

V) göre uyarlanırlar ve basit çalışma ile karakterize edilirler.

Kablosuz kontrol, daha az kablolama çabası nedeniyle yeni yapılar ve özellikle yenilemeler 

için uygundur.

EnergyLogic Basicline kablolu bireysel oda kontrolü, ısıtma

EnergyLogic Basicline kablolu bireysel oda kontrolü, ısıtma/soğutma

Radyo kontrolü EnergyLogic Touchline S, ısıtma/soğutma
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Roth Kontrol Mühendisliği

İyi hissetmek için 365 gün konfor



Isıtma ve soğutma. Tüm yıl boyunca konfor

Roth Touchline SL8 sistemi hem ısıtma hem de 
yerden soğutma için kullanılabilir. Yaz ve kış için 
tek bir kontrol sistemi.

Nem sensörüSıcaklık kontrolüne ek olarak, Roth
Touchline SL8 Standard termostat bir nem sensörü 
içerir. Belirli seviyelerin üzerinde, zeminde 
yoğuşmayı önlemek için odadaki soğuk su 
sirkülasyonu duracaktır.

ErP Sınıf IVKontrol sistemleri iklimlendirme 
sistemine sağladıkları verim yüzdesine göre 8 
gruba ayrılmaktadır. Roth Touchline SL8, sınıf 
IV olarak sınıflandırılır ve +%2 katkı sağlar.

Uzaktan kumanda için ücretsiz uygulama

Akıllı Telefon ve Tablet için bir mobil Uygulamaya ek olarak, 

Roth Touchline SL8'i sesli asistanlardan kontrol etmek 

mümkündür. Klimanın internet bağlantısı üzerinden açılıp 

kapanmasına imkan vererek, yaşam tarzımıza uyum sağlayan ve 

ikinci evlerin kontrolü için ideal bir çözümdür. Uygulamayı 

indirmek, Google Play Android uygulama mağazasından ve 

Apple App Store'dan tamamen ücretsizdir.

Ana modül 8 kanallı 
Touchline SL8

Kablosuz termostat T/HR 
TouchlineSL8 Standart

Uzatma modülü 8 
kanallı Touchline SL8

Touchline SL8 
internet modülü
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Roth Isıtma ve Soğutma Sisteminde 
SL Dokunmatik Hat Sistemi
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+2%

ErP Clase IV

1

1
2

Her odada Roth Easyline ile ısıtma ve soğutma

3
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Roth Kontrol Teknolojisi ile                    
iyi hissetmek için 365 gün enerji tasarrufu ve konfor



Touchline S Smart 

Touchline S Smart IR

Roth EnergyLogic Touchline S
yerden ısıtma ve soğutma sistemleri için yenilikçi kontrol sistemi

> Esnek

> rahat

> modern gizli gövde tasarımı

> süper düz – yuvarlak ön
> B a k ı m ı  kolay, temizlemesi kolay
> enerji tasarruflu çalışma
> Esnek çalışma için uygulama

Yeni yönetmelikle daha fazla 

yaşam konforu

Yüzeyden ısıtma ve soğutma sistemleri için 

yenilikçi kablosuz kontrol, en yeni 

elektronik ve yazılım bileşenleriyle 

donatılmıştır. Sesli yardım ile akıllı ev 

uygulamalarına entegrasyon gibi çok sayıda 

sistem çözümü ve işlevi mümkündür. Yeni 

seri, bireysel oda kontrolü için dört yeni 

Touchline S oda kontrol ünitesi Smart, 

Smart IR, Sense ve Standard'ı içerir.

Roth EnergyLogic Touchline S, ısıtma ve 

soğutmayı rahat ve verimli bir şekilde kontrol 

eder. Özellikle düz olan Smart ve Sense oda 

kontrol üniteleri, cihazların kolay ve güvenli 

bir şekilde monte edilmesini sağlayan bir arka 

montaj plakasına sahiptir. Modern kablosuz 

teknoloji, oda kontrol ünitelerinin karmaşık 

elektrik kablolarına gerek olmadığı anlamına 

gelir. Enerji tasarruflu çalışma modu, gücün 

standart düğme piller kullanılarak 

sağlanmasını sağlar. Opsiyonel olarak oda 

termostatları sonradan takılabilen bir 230 V 

aksesuar bileşeni kullanılarak doğrudan 230 V 

şebekeye de bağlanabilir.

Tüm tesis boyutları için 

modern tasarım

Yüksek kaliteli muhafaza, düz, zarif 

tasarım ve hoş his, yüksek kaliteli akıllı 

telefonlara dayanmaktadır. Sistem, oda 

kontrol üniteleri veya bir uygulama 

aracılığıyla çalıştırılabilir. Yeni, sezgisel 

Touchline S uygulaması, daha karmaşık 

sistem ayarları yapmak ve bireysel 

zaman programları oluşturmak için 

idealdir. Oda kontrol ünitelerinin bir 

kombinasyonu mümkündür.

Oda kontrol ünitesi Touchline S Smart 

/ Touchline S Smart IR

Touchline S Smart, ön taraftaki üç büyük 

sensör düğmesiyle çalıştırılır. Yüksek kontrast 

sayesinde yüksek kaliteli e-kağıt ekranının 

okunması kolaydır. Oda kontrol ünitesi, tüm 

sistemin tüm önemli ayarlarına erişim sağlar. 

Ayrıca maksimum yaşam konforu için 

entegre bir nem sensörüne sahiptir. Zemin 

sıcaklığını belirlemek için isteğe bağlı olarak 

bir kızılötesi sensörle birlikte sunulur.

Oda kontrol ünitesi Touchline S Sense

Touchline S Sense varyantı, yalnızca 

uygulama aracılığıyla çalıştırılır. Bu, 

herhangi bir düğme veya ekran olmadığı 

için minimalist bir tasarıma izin verir. Bu 

nedenle, bir "otorite modeli" olarak 

özellikle uygundur.

Touchline S Sense
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Touchline S Standard

Oda kontrol ünitesi Touchline S 
Standard

Touchline S Standard, ısıtma modunda sıcaklık 

kontrolü için giriş seviyesi bir model olarak 

temel donanıma sahip bir kablosuz oda 

termostatıdır. Uygulama işlemi mümkün değil.

Roth Touchline S bağlantı modülü –

tüm sistem boyutları için modern 

tasarım

Touchline S bağlantı modülü, eksiksiz 

Touchline S sistemi için mükemmel bir 

bağlantıdır.Geniş ürün yelpazesi, hem yeni 

binalarda hem de yenilemelerde her bina 

boyutu ve durumu için doğru sistem 

çözümünü sunar. Touchline S bağlantı 

modülleri dört, sekiz ve on iki kanallı 

olarak mevcuttur. Daha büyük sistemler 

için birkaç bağlantı modülünü birleştirmek 

mümkündür.

Her şey tek bir uygulamayla 
düzenlenir

Kontrol sistemi, akıllı telefonlar ve 

tabletler (Android ve iOS) için Touchline S 

uygulaması aracılığıyla çalıştırılır. Sistemin 

kolay çalıştırılmasını, ayarlanmasını ve 

yönetilmesini sağlar. Uygulama ile bir veya 

daha fazla sistem evden veya aynı şekilde 

yoldan çalıştırılabilir.

Her zaman güncel

Akıllı ev bileşenlerinin entegrasyonu ve 

dil yardım sistemlerinin entegrasyonu 

hazırlık aşamasındadır. Başka bir oda 

kontrol ünitesi, aksesuarlar ve yeni 

fonksiyonlar. Mevcut sistemler, 

herhangi bir zamanda yazılım 

güncellemeleriyle mevcut fonksiyon 

yelpazesine genişletilebilir.

21.5°

Roth Touchline S bağlantı modülü

Roth Touchline S
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Roth EnergyLogic Basicline
kompakt, düz tasarım

> Gömülü döner düğmeli parlak 
saf beyaz gövde

➢ LED işletim veya durum 
göstergesi, mahfazanın içinden 
gizlice parlar

➢ Düz tasarım - sadece 16 mm 
derinlik

Modern yaşam alanlarında 

güzel vurgular

Yüksek kaliteli plastik muhafazanın 

pürüzsüz ve düz şekli, zamansız bir tasarıma 

sahiptir ve kolay temizlik sağlar. LED ekran, 

ısıtma veya soğutma modunda, kırmızı veya 

mavi renkte, çok parlak gövde sayesinde 

göze çarpmayacak şekilde yanar ve yaşam 

alanlarında güzel vurgular oluşturur. 

Muhafazaya gömülü döner düğme, kolay 

kullanım sağlar.

Modele bağlı olarak, yüksek kaliteli 

geçmeli veya vidalı terminaller, oda 

termostatlarının elektriksel olarak 

bağlanmasını kolaylaştırır.

Oda termostatı Basicline H

Kablolu, elektronik oda termostatı 

Basicline H, ısıtma gibi standart "H" 

işlevi için kullanılır ve aşağıdaki 

avantajları sunar:

> En kolay operasyon> entegrekırmızı LED 

göstergesi

➢ Enerji tasarrufu için azaltılmış girdi

➢ tamamen sessiz

➢ Yüksek kaliteli geçmeli terminallerle

basit bağlantı

Oda termostatı Basicline H/E

Basicline H/E oda termostatı, Basicline H 

ile karşılaştırılabilir. Özellikle harici 

sıcaklık sensörü için iki ek bağlantı 

terminaline sahiptir. 24 V veya 230 V 

versiyonlarında mevcuttur.

Oda termostatı Basicline H.A

Basicline H.A oda termostatı, Basicline H 

ile karşılaştırılabilir. Rakamlar veya 

Santigrat bilgileri olmadan değiştirilen 

analog sıcaklık ölçeği, özellikle basit ve 

sezgisel kullanımı destekler. 230 V 

varyantı olarak mevcuttur.

Oda termostatı Basicline H, i

Basicline H, i oda termostatı, dahili, gizli 

sıcaklık ayarında Basicline H'den farklıdır. 

Kamu binalarında kullanım için idealdir. 

24 V veya 230 V versiyonlarında 

mevcuttur.

Basicline bağlantı modülleri, oda termostatları ve aktüatörler arasında hızlı, 
açık ve güvenli bir bağlantı anlamına gelir.

Raumthermostate
Basicline H, H/C ve H/E

Raumthermostat
Basicline H.A
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16 mm

Çok düz tasarım!

Saat termostatı Basicline T

Isıtma için dijital saat termostatı Basicline

T, entegre bir haftalık zamanlayıcıya, 

büyük, aydınlatmalı, iki satırlı bir ekrana 

ve beş modern sensör düğmesine sahiptir. 

Tüm 230 V Basicline oda termostatlarıyla 

bağlantılı olarak pilot kontrol için 

uygundur. Opsiyonel sıcaklık sensörü ile 

zemin yüzey sıcaklığı izlenebilmekte ve 

kontrol edilebilmektedir. Geniş çalışma 

modu yelpazesi birçok seçeneğe sahiptir: 

otomatik, konfor, gerileme modu, 

donmaya karşı koruma sıcaklığı ve ayrıca 

bir parti ve tatil işlevi.

> büyük modern ekran> Aşınmayan sensör 

tuşları

➢ yüksek kaliteli, çok düz gövde

➢ Tutarlı, temizlemesi kolay yüzey

➢ Serbestçe programlanabilir sıcaklık 

profili

➢ Çıkışı düşürme> Yetki işlevi için tuş 

kilidi

➢ optimum enerji tasarrufu

Oda termostatı Basicline H/C 230 V

Basicline H/C 230 V oda termostatı, 

ısıtma ve soğutma modunda sıcaklık 

kontrolü için uygundur. Tüm Basicline

H/C termostatları, örneğin bir ısı 

pompasından gelen, merkezi olarak 

belirlenmiş bir geçiş sinyali kullanarak 

ısıtma ve soğutma işletimi arasında tam 

otomatik olarak geçiş yapar. Bu, 

kullanıcı için işlemi çok basit ve 

kullanışlı hale getirir. Opsiyonel olarak 

termostata Roth zemin ve duvar sıcaklık 

sensörü de bağlanabilir. Kullanıcı, her 

bir oda termostatındaki mevcut çalışma 

modunu kırmızı veya mavi LED ekran 

aracılığıyla görebilir.

> kolay kullanım

> Entegre kırmızı/mavi LED ekran

➢ Enerji tasarrufu için azaltılmış girdi

➢ tamamen sessiz

➢ isteğe bağlı soğutma kilidi

Oda termostatı Basicline H/C 24 V

Basicline H/C 24 V oda termostatı, 

Basicline H/C 230 V oda termostatı ile 

karşılaştırılabilir. Yukarıda belirtilen cihaz 

varyantının aksine, Roth RFTP 1 çiğ 

noktası sensörü için bir bağlantısı vardır. 

Bu, çiğ noktasının ne zaman oluştuğunu 

algılar altında kalır ve ardından soğutmayı 

keser. Sıcaklık çiğlenme noktasının altına 

düştüğünde, termostat mavi renkte yanıp 

söner. 24 V modelinin uygulama alanı 

yerden ısıtma/soğutmadan, oda bazında 

sıcaklık ve çiy noktası izleme ile tavandan 

ısıtma/soğutmaya kadar uzanır.

Oda termostatı 
Basicline H, i

«Kamu modeli"

Saat termostatı 
Basicline T
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Bağlantı modülleri Basicline

Roth bağlantı modülleri, oda termostatları 

ve aktüatörler arasında açık ve güvenli bir 

bağlantı sağlar. Yüksek kaliteli, kompakt 

muhafaza, standart DIN raylarına veya 

doğrudan dağıtım kabininin arka duvarına 

hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir.Soket

terminalleri, entegre ince telli sigorta ve 

standarda uygun gerilim azaltma, hızlı ve 

güvenli bağlantılar sağlar . Roth Basicline

bağlantı modülleri, Basicline serisindeki 

tüm termostatlarla optimum şekilde 

uyumludur.

Bağlantı modülü Basicline-8 flex

Yeni Basicline AM-8 flex bağlantı modülü, 

yüksek kaliteli döner anahtarlar 

kullanarak aktüatörlerin ilgili oda 

termostatına kolay ve esnek bir şekilde 

atanmasını sağlar. Isıtma/soğutma dahil 

8 adede kadar Roth oda termostatı ve 

maksimum 12 Roth 230 V aktüatörün 

kullanımına uygundur. Teknoloji, şeffaf 

bir kapak ve gerilim azaltıcı ile yüksek 

kaliteli bir mahfazaya yerleştirilmiştir. 

Model ayrıca güç, pompa çıkışı ve ayrı 

odalar için LED ekranlara sahiptir.

Bağlantı modülü Basicline-6, Bağlantı 

modülü Basicline-10 ısıtma

6 veya 10 Roth Basicline H 230 V veya 

Basicline T oda termostatlarının ve 

maksimum 18 Roth aktüatörünün güvenli 

ve düzenli bağlantısı için bağlantı ünitesi. 

İhtiyaca göre pompa kontrolü için pompa 

çıkışı ve bir saat termostatı bağlandığında 

indirme sinyalini iletmek için indirme girişi 

ile.

Roth EnergyLogic Basicline kontrol sistemi

Yüksek kaliteli döner anahtarlarla esnek atama

Yeni: Roth bağlantı modülü Basicline-8 flex Roth bağlantı modülleri Basicline-6,-10 ısıtma,-10 ısıtma/soğutma

Gerilim 

bağlantısı

C/O portu (soğutma 

modunu etkinleştirir)

Bağlantılar

8 odalı 

termostatlar

Bağlantılar

12 aktüatör

Kolay atama için 

büyük döner 

anahtarlar

İç çalışma Bağlantı modülü Basicline-8 flex

Her kanal için 

LED 

göstergeler

Pompa bağlantısı
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Roth Servis eXtra

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak

Önceden monte edilmiş dağıtım istasyonları

İşçilik maliyetlerinin ve montaj süreçlerinin verimli optimizasyonu

Dağıtım istasyonları, stoktan önceden monte edilmiş farklı 

versiyonlarda mevcuttur veya müşteri gereksinimlerine 

göre ayrı ayrı monte edilebilir ve bağlantıya hazır olarak 

teslim edilebilir. Dağıtım kollektörü konumu nesne 

alanında işaretlenebilir. Müşteri isteğine göre kapı ve 

çerçeve farklı zamanlarda teslim edilebilir.

Avantaj -ları:

>hata kaynakları en aza indirilir

>şantiyede optimum malzeme akışı

>sıva sırasında koruma için şablon dahil

>Gömme montajlı dolap için kapı ekstra paketlenmiş olarak 

teslim edilir

Kişiye özel kalite

Bağlantıya hazır dağıtım sistemleri, tüm yaygın kurulum 

durumları için kullanılabilir. İster yüzeye monte veya 

gömme montajlı dolaplar, ister pirinçten veya plastikten 

yapılmış ısıtma devresi dağıtıcıları olsun, Roth'ta her 

şantiye gereksinimi için doğru çözümü elde edersiniz.

Roth şantiyeye kadar size eşlik ediyor

Roth, Türkiye genelinde tüm Roth yerden ısıtma ve

soğutma sistemlerinin kurulumunu sizin için organize eder.

Montaj ekiplerinin boyutu, herhangi bir zamanda inşaat

projesineesnekbir şekildeuyarlanabilir.

Kapasitenizi artırın

Ek siparişler, tam kapasitede dahi sorunsuz bir şekilde 

işlenebilmektedir. Size son tarih güvenliği ve zamanında 

uygulama sağlıyoruz. Hareket alanınız artıyor.

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. Roth, sistem kurulum sonrası eXtra servis 

hizmetiyle konforu ve enerji dolu yaşamı garanti eder.

Montaj hizmeti
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Bağlantı modülü Basicline-10 

ısıtma/soğutma

Basicline AM-10 ısıtma/soğutma bağlantı 

modülleri, en geniş fonksiyon yelpazesini 

sunar ve ısıtma/soğutma dahil 10 adede kadar 

Roth Basicline oda termostatı ve maksimum 

18 aktüatör bağlamak için uygundur. 

Modellerde ayrıca LED ekranlar, Roth ısı 

pompaları için isteğe bağlı bir ısıtma ve 

soğutma geçiş girişi ve izleme işlevli Roth nem 

sensörü için bir giriş bulunur. Ayrıca, pompa 

koruma işlevine sahip akıllı bir pompa çıkışı, 

valfin yapışmayı önleme koruması ve bir 

indirme sinyalinin iletilmesi için bir indirme 

girişi içerir.

Roth-8 esnek bağlantı modülü – Roth

FlatConnect ev istasyonu için ideal 

tamamlayıcı

Roth AM-8 esnek bağlantı modülü, 

önceden monte edilmiş Roth

FlatConnect ev istasyonlarıyla bağlantılı 

olarak ideal tamamlayıcıdır. Ana 

istasyonun fabrikada projeye özgü 

gereksinimlere göre önceden monte 

edilmiş olması gibi, Roth yüzey ısıtma 

sistemlerinin bireysel oda kontrolü için 

aktüatörlerin elektrik ön kablolaması 

fabrikada AM- kullanılarak yapılabilir. 8 

esnek bağlantı modülü.

Bu, şantiyedeki kurulum işini en aza indirir. 

Roth oda termostatlarının elektrik bağlantı 

kablosunun bağlantı terminallerine 

döşenmesi, aktüatörlerin ve ilgili oda 

termostatının bir döner anahtar kullanılarak 

odaya göre tahsis edilmesi, sahada işleyen 

bireysel oda kontrolünü tamamlamak için 

gereklidir.

Tak ve Çalıştır – Roth FlatConnect ana 

istasyonu ve Roth bağlantı modülü AM-8 

flex'ten oluşan modern hidrolik ve elektrik 

komple kurulum ünitesi.

Roth Wohnungsstation FlatConnect mit integriertem Anschlussmodul

➢ Isıtma ve soğutma işlemi

➢ 8 adede kadar oda termostatı ve 12 aktüatör

➢ Pratik döner anahtar> LED göstergeler

➢ şeffaf kapaklı ve gerilme önleyicili yüksek kaliteli 

muhafaza

➢ ihtiyaca dayalı pompa kontrolü için pompa 

bağlantılı

Roth EnergyLogic Basicline kontrol sistemi
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Satış Sonrası eXtra Servis

Müşterilerimiz için güvenlik için kalite

Yüksekkaliteli ürün ve hizmetler, hasar durumunda dolaylı

hasarı da içeren dünya çapında sigorta korumasının

temelidir. Sorumluluk sonrası bir anlaşma, olası bir üretim

duruşundan sonra bile sigorta kapsamını garanti eder. 

Garanti sertifikamız, devreye alma tarihinden itibaren on yıl

süreyle her Roth yüzey ısıtma ve soğutma sistemi için kişisel

yaralanma ve mal hasarı için 5 milyon Euro'ya kadar bir

sigorta tutarını onaylar.  Satış sonrası hizmetimizi ZVSHK 

garanti sözleşmesi ile tamamlıyoruz.

eksiksiz Sistem çözümleri

R

z

E

Isı pompası 

sistemleri

Depolama sistemleri

İçme ve ısıtma suyu

Yüzey ısıtma ve 

soğutma sistemleri

Ev istasyonları

Isıtma Soğutma sistemleri 

Kontrol teknolojisi

Tek bir kaynaktan eşgüdümlü bileşenler

Roth, farklı gereksinimler için her zaman doğru, optimum 

şekilde ağ bağlantılı komple sistemi sunar. Planlamadan 

uygulamaya kadar yetkin ortağınız.
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Roth küçük alan kontrol 

istasyonu – denenmiş ve test 

edilmiş bağlantı

Maksimum 2 kW ısı çıkışına sahip küçük 

alan kontrol istasyonu, yüzey ısıtmayı 

mevcut radyatör ısıtmasına bağlamak için 

kullanılır.

Çift vidalı bağlantı ile iki yerden ısıtma 

devresi bağlanabilir. Oda sıcaklığı, bir Roth

oda termostatı ve entegre aktüatör (sabit 

sıcaklık kontrolü) tarafından kontrol edilir.

Yüksek verimli pompalı Roth

yatay sabit değer kontrol seti

Isı üreticisine yan bağlantı ve 14 kW ısı çıkışı 

ile yüzey ısıtmanın sabit akış sıcaklığı kontrolü 

için kompakt kontrol istasyonu. Kontrol seti, 

dağıtım kabininde kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır ve en az 150 mm'lik bir montaj 

derinliği gerektirir. Teslimat kapsamına yüksek 

verimli pompa, termostatik kafa, kılcal boru 

sıcaklık sensörü ve emniyet sıcaklık sınırlayıcı 

içeren bir kontrol seti dahildir.

Yüksek verimli pompalı Roth

sabit değer kontrol seti, tip 3

14 kW'a kadar ısı çıkışı ile panel ısıtmanın 

sabit akış sıcaklığı kontrolü (sabit değer 

sıcaklık kontrolü) için kompakt kontrol 

istasyonu. Kontrol seti, dağıtım dolabında 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve 

doğrudan ısıtma devresi dağıtıcısına monte 

edilir. Teslimat kapsamına son teknoloji 

ürünü yüksek verimli bir pompa, küresel 

vanalar ve bir termometre dahildir.

Roth Kontrol istasyonları
hızlı ve kolay devreye alma
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> Roth kontrol istasyonları enerji verimliliği

sınıfı A'ya "sahiptir" ve 2013 ve 2015 ERP 

direktifiyle uyumludur

➢ yenileme ve yeni inşaat için uygundur

➢ hızlı ve kolay devreye alma> kullanımı kolay

➢ yenileme ve yenileme için ideal

Roth kontrol istasyonlarının avantajları

Roth kontrol istasyonu, yüksek verimli 

pompa ile hava kontrollü, tip 3

14 kW ısı çıkışı ile panel ısıtma ve soğutma için 

kompakt, dış hava kompanzasyonlu kontrol 

istasyonu. Kontrol istasyonu fabrikada bir CC-

HC iklim kontrol cihazı ve dış sıcaklık sensörü 

ile donatılmıştır. Dağıtım dolabına montaj ve 

doğrudan ısıtma devresi dağıtıcısına bağlantı 

için tasarlanmıştır.

Roth Kontrol istasyonu RKR 3 H/K

Yüzey ısıtma ve isteğe bağlı yüzey soğutma 

için merkezi, hava durumuna bağlı akış 

sıcaklığı kontrolü (hava durumuna bağlı 

sıcaklık kontrolü) için entegre CC-HC klima 

kontrolörü içeren kontrol istasyonu. 

Kompakt, önceden monte edilmiş ünite, 

GEG'e göre tamamen hidrolik yalıtımlı, 

tamamen kapalı bir EPP muhafazası 

içindedir. Roth RKR 3 H/K kontrol istasyonu, 

18 kW'a kadar daha yüksek ısı çıkışına sahip 

müstakil ve yarı müstakil evler için 

tasarlanmıştır.

Roth İklim kontrolörü CC-HC

Kullanımı kolay klima kontrolörü, iki 

yapılandırılabilir ısıtma programı ve on farklı 

haftalık program sunar. Gidiş sıcaklığını ve 

dış sıcaklığın yanı sıra mikserin, sirkülasyon 

pompasının ve çalışma modunun durumunu 

sürekli olarak gösteren geniş bir ekrana 

sahiptir. Isı üreteçleri veya kontrol vanaları 

gibi diğer bileşenleri de kontrol etmek 

mümkündür.
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Modelo Referencia PVP €/ud

Grupo de impulsión a punto fijo 4410300055 792,00

Modelo Referencia PVP €/ud

Grupo de impulsión AE Horizontal 1135007401 729,00

Grupo de impulsión a punto fijo

Grupo de impulsión AE Horizontal

Diseñado para instalaciones de suelo radiante

en las que es necesario reducir la temperatura

de agua que suministra el generador de calor y

bombearla hacia los colectores de distribución.

Incluye todos los componentes y elementos

hidráulicos necesarios en una carcasa aislante

para evitar pérdidas de calor: Conexiones de

impulsión y retorno hembra 1”. Tuberías de cobre

según UNE EN 12735-1, elementos de latón según

EN 12165 y juntas de EPDM. Válvula mezcladora

de 3 vías con accionador termostático (rango de

ajuste 25-55º C).

Especificaciones técnicas

Temperaturamáx. de trabajo (ºC) 110

Presión máx. de trabajo (bar) 6 bar

Potencia máxima(kW) 18

Conexión del grupo 1”hembra

Rango de temperaturas (ºC) 25- 55

Especificaciones técnicas

Temperaturamáx. de trabajo (ºC) 90

Presión máx. de trabajo (bar) 6 bar

Potencia máxima(kW) 14

Rango de temperaturas (ºC) 20 - 50

Profundidad mínimade caja (mm) 150

Diseñado para conectar directamente al colector

Roth y así quedar ambos elementos dentro de

la caja empotrable. Se encarga de reducir la

temperatura de agua que suministra el genera-

dor de calor y bombearla hacia los circuitos de

suelo radiante. Incluye todos los componentes y

elementos hidráulicos necesarios para facilitar

su instalación. Válvula mezcladora de 3 vías con

accionador termostático. Termostato de seguri-

dad con rearme automático incluido (temperatura

de desconexión: 58 ºC).

Bomba de alta eficiencia
Modelo Wilo Yonos Para RS 25/7,5RKA.

Bomba de alta eficiencia
Modelo Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA.
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proporcional

Presión
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Especificaciones técnicas

Tensiónde conexión 1-230 V

Potencia nominal Mín. 1W,máx. 50 W

EEI 0.18

Protección IP44

DN 25mm(roscas G 1"1/2)

Distanciaentre ejes 130 mm

Teknik özellikler

Pompa çıkışı relé5A/250V

Kazan çıkışı relé5A/250V

3 mikser çıkışları 2triacs 75Wmáx

Düzenleme türü Control inteligente a 3 puntos

Dış prob NTC10K

İmtiyaz probu NTC10K

Modelo Referencia PVP €/ud

Bomba de alta eficiencia Roth 25-80 4310300001 228,00

Bomba de alta eficiencia Roth 25-80

CC HC kontrol ünitesi

Circulador de diseño ultraligero para calefacción y refrescamiento por suelo radiante. Con 3 modos

de bombeo (presión proporcional, presión constante y velocidad constante) y 3 curvas por modo.

Incluye carcasa aislante y racores de conexión.

Curvas características

Radyant yerden ısıtma sisteminde

besleme sıcaklığının dış sıcaklığa bağlı

olarak motorlu 3 yollu karışım vanası

ile kontrol edilmesinden

sorumludur.Buna karşılık, bir veya

birkaç termostatın talebine bağlı olarak

ısıtma sirkülatörünün çalışmasını ve

durmasını kontrol eder.

Ialdırma kılıflı harici prob ve dağıtım probu

içerir (1/8” dişli).Herhangi bir tesisatın

ısıtma talebini karşılamak için en uygun

ısıtma eğrisini seçme imkanı.Bir termostatı

doğrudan veya Basicline C6 veya C10

bağlantı modülü aracılığıyla bağlamak için

dahili uzaktan durdurma girişi..
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Roth Noppen-System

Roth Original-Tacker®-Sistem

Roth ClimaComfort® uru İnşaat TBS  sistemi

Roth Flipfix® Tacker-Sistem

Roth ClimaComfort® Panel sistemi

Roth Quick-Energy® Tacker-

Sistemlerim

Bir bakışta sistemler

Roth ClimaComfort® Kompakt Sistem Roth Freze sistemi
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Roth endüstriyel yüzey ısıtma

Roth Spor yerden ısıtma

Roth açık alan ısıtma

Roth Beton çekirdek sıcaklık kontrolü izocore®

Roth Duvar ısıtması Soğutma ve ısıtma için Roth comfort battaniyeler

Mevcut montaj ve ürün 

filmleri, bitişikteki QR 

kodunun altında, ana 

sayfamızda ve Youtube 

kanalımızda bulunabilir.
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Roth Servis eXtra

Zanaatkar için katma değer

Danışma

Türkiye çapında yerinde danışmanlık

Almanya çapında ve bölge çapında satış gücü ile Roth, 

tüm projelerde teknik tavsiye için yetkin ortağınızdır. 

Sitede, tüm Roth yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri ve 

bunların ilgili uygulama alanı için avantajları hakkında 

kapsamlı bir genel bakış alacaksınız.

Müstakil evlerden büyük ölçekli 

uygulamalara

Yüzeyden ısıtma ve soğutmanın tüm avantajlarından 

yararlanmak istiyorsanız, kapsamlı Roth sistem yelpazesine 

güvenebilirsiniz. İster müstakil ev, ister sanayi salonu, teknik 

saha servisimiz tavsiye ve aksiyonla yanınızda.

Roth'un kapsamlı ve zaman kazandıran hizmeti

"Roth Information Assistant" (RIA) ile Roth, yükleyicinin 

işini kolaylaştıran bir uygulama sunar. Roth yüzey ısıtma 

ve soğutma sistemleriyle ilgili her konuda kapsamlı bilgi 

ve yardım sağlar. Ücretsiz uygulamanın kullanımı kolay 

ve anlaşılırdır.

> Temas

Roth kişiniz sohbet/telefon yoluyla

> Broşür

Sistemlerimizle ilgili kurulum videoları ve belgeler

> Sistem Bulucu

En uygun sistemi seçmede yardım

> Proje

Devreye alma sırasında size destek olacak belgeler

Hizmet Uygulaması RIA
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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 siparişi "noktasına" getirir.

Her zaman bir adım önde

Yüzeyden ısıtma ve soğutma için proje planlamasına ek 

olarak, planlanan bina projesi için ayrıntılı bir döşeme 

teklifi alacaksınız. Isı ihtiyacı, ısıtma yüzeyi ve boru 

şebekesi hesapları ile uygulama ve tesisat planlaması da 

hizmet kapsamına dahildir.

Planlama

Şimdi kaydolun ve hemen başlayın

Kalıcı olarak kurulan yazılımdan bağımsız olarak, Roth

çevrimiçi web uygulaması, teklifi hesaplamak için yerden 

ısıtmanın çevrimiçi olarak planlanması olasılığını sunar. 

Tüm katlar, daireler ve odalar dahil tüm projeleri 

kaydetmek çocuk oyuncağı. Roth Online her web 

tarayıcısında ve her cihazda çalışır. Tüm sonuçlar PDF 

olarak çıktı alınabilir.

Kapsamlı hesaplama

Roth Online, yerden ısıtmayı DIN 1264'e göre hesaplar. 

Bunun için, tüm önemli parametreler için ön ayarlarla 

Roth ürün yelpazesi kullanılır. İstediğiniz performans 

seviyelerine kolaylıkla ulaşın.

Akıllı malzeme belirleme

Sipariş verirken malzeme veya aksesuarları asla unutmayın. 

Roth Online, bir proje için gereken tüm malzemeleri 

otomatik olarak belirler, kullanılan miktarları toplar ve 

paket boyutlarının seçimini optimize eder.

Hızlı online tasarım
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Roth ServisiXtra

Hizmet paketi ile komple çözümler

Hizmetlerde artı "Roth Service Xtra" ile Roth, uzman 

ticaretteki ortaklarına kapsamlı bir hizmet 

paketi sunuyor. Danışmanlık, planlama, 

montaj hizmeti 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. 

"Roth Information Assistant" (RIA) hizmet 

uygulaması, yükleyiciye kapsamlı pratik 

bilgiler sağlar. Ek olarak, Roth Online, hızlı 

boyutlandırma için çevrimiçi bir web 

uygulamasıdır. Roth yerden ısıtma ve 

soğutma sistemleri için bir montaj hizmeti 

de teklifin bir parçasıdır. Önceden monte 

edilmiş dağıtım istasyonları, şantiyeye 

bağlanmaya hazır teslimat sayesinde 

kurulumu kolaylaştırır ve değerli zamandan 

tasarruf sağlar. Kapsamlı Afler satış 

hizmetleri, garantileri ve garantileri hizmet 

paketini tamamlar.

Ek olarak, genel sistemin tüm bileşenleri 

birbiriyle en uygun şekilde eşleşir ve 

maksimum enerji verimliliği sağlar. Uzman 

şirket, Roth tarafından oluşturulan belgeleri 

örneğin Bafa'ya (Federal Ekonomik İşler ve 

İhracat Kontrol Ofisi) yapılacak başvurular için 

ve müşterileri için belge olarak kullanabilir.

Roth sistem çözümleri, verimli bir eksiksiz 

sistem oluşturmak için rejeneratif enerji 

üretiminden ekonomik enerji depolama 

ve enerji dağıtımına kadar ürün 

sistemlerini birbirine bağlar.

Meraklı? Bununla ilgili belgeleri

www.roth-werke.de/de/roth-

downloads.htm adresinde bulabilirsiniz.

Sertifikalı üretici

Hizmetimizi, Sanitasyon, Isıtma ve 

İklimlendirme Merkez Birliği'nin 

(ZVSHK) "Sertifikalı üretici - kalite, 

güvenlik, hizmet" kalite işareti ile 

destekliyoruz.
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> planlama 

> sahada danışma

> uygulamada kontrol

> garanti

> artı garantili servis



Certificados
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Roth bir örnek oluşturuyor
ZVSHK'nın "Sertifikalı Üreticisi" olarak

HVAC ticareti için oryantasyon ve güvenlik

"Sertifikalı Üretici - Kalite, Güvenlik, Hizmet" unvanıyla ZVSHK, HVAC uzman şirketinin 

operasyonel süreçlerini yürüten üreticileri ödüllendirmek için şeffaf bir prosedür kullanır.

➢ yüksek ürün kalitesi,

➢ kapsamlı hizmet yelpazesi ve

➢ araştırma ve geliştirme yatırımları

mümkün olan en iyi şekilde destekleyin.

Durmak yerine inovasyon

Sektörümüzün gereksinimleri sürekli olarak gelişmektedir. Aynı şekilde, üreticilerin zanaat

işletmelerini destekleyebileceği sürekli olarak yeni veya iyileştirilmiş hizmetler vardır.Bu nedenle

ZVSHK kalite işareti çevik bir kalite işaretidir. Bunun anlamı: "Sertifikalı üreticiler" tarafından

mevcut kalite kriterlerinin karşılanması, ticaret için gerçek hizmet kalitesini sağlamak için

merkezi birlik tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Kalite kriterleri her yıl teste tabi tutulur ve

gerektiğindegüncelgelişmelereuyarlanır.Daha fazlakalite için birlikte!

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.zvshk.de/qualitaetszeichen/

... ticaret ile güçlü bir ortaklık 

için.
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Güçlü 
yönlerimiz

Avantajlarınız

Performans

> Pazar gereksinimlerinin 

erken belirlenmesi

> Kurum içi malzeme 

araştırması ve -gelişme

> Kurum içi mühendislik

> Şirket ISO 9001'e göre 

sertifikalandırılmıştır

>

Ürün Performansı

> Kurulum dostu, eksiksiz ürün 

sistemi yelpazesi

> Roth Industries şirketler 

grubundaki tüm ürün yelpazesi 

için üretici yetkinliği

Hizmet

> Kapsamlı, nitelikli saha hizmeti

> Yardım hattı ve proje planlama 

hizmeti

> Fabrika eğitimi, planlaması ve 

ürün seminerleri

> Roth markası altında tüm ürün 

yelpazesinin Avrupa çapında hızlı 

kullanılabilirliği

> Kapsamlı garanti hizmetleri ve 

sorumluluk sonrası anlaşmalar
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ISISO MÜHENDİSLİK     
İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti

İstanbul Cad. No:79/B

Görele Mahallesi –Beykoz 

İstanbul     

Telefon: +90 216 485 14 27-28

Telefax: +90 216 485 14 29

E-Mail: info@isiso.com

www.isiso.com

Üretim      

Güneş Sistemleri <

Isı pompası sistemleri <

Depolama

İçme ve ısıtma suyu için 
depolama sistemleri <

Yakıtlar ve biyoyakıtlar <
Yağmur suyu ve atık su <

R

Z

N

E Roth enerji ve sıhhı tesisat sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri

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