
Enerji dolu yaşam

Enerji Sistemleri

Güneş Sistemleri

Çevresel ve ekonomik 

çözüm



Güneş dünyaya muazzam miktarda enerji yayar. 

Yarım saat içinde, dünyaya o kadar çok güneş 

radyasyonu ulaşır ki, tüm yıllık dünya enerji 

tüketimini karşılayabilir.
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Keyifli bir açık havuz sezonu 

için yüzme havuzu emici

Güneş termal sistemleri, açık yüzme 

havuzlarında yüzme havuzu suyunun ısıtılması 

için idealdir. Yüzme havuzu suyu, yüksek 

kaliteli, UV ışınlarına dayanıklı polietilen Yüksek 

Yoğunluklu siyah, sırsız emicilerden akar ve 

işlem sırasında ısıtılır. Yüzme havuzu emicileri, 

benzersiz CoEx prosesi kullanılarak 

üretilmektedir.

Yüzme havuzu emicileri ile açık havuzdaki su, 

çevre dostu ve ekonomik bir şekilde üretilen 

hoş sıcaklıklara ulaşır.

Ayrıca açık havuz sezonu yüzme havuzu 

emici kullanımı ile uzatılabilir. Emicilerin 

satın alma maliyetleri kısa sürede kendileri 

için ödeme yapar.

Hizmet de yararlıdır. Kapsamlı bir saha servisi, 

ticari ve teknik konularda doğrudan sahada 

hızlı tavsiyeler sağlar. Güvenilir teslimat ve 

yedek parça tedariği, olgun lojistik ile sağlanır.

Roth Güneş Sistemleri

çevre dostu ısı kullanın
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Roth HelioPool ile yüzme havuzu su ısıtması®

sadece yazı uzatın

5 Jahre
Roth

Produktersatz

Uzun bir banyo sezonu için 

depolanmış ısı

Roth HelioPool® ile banyo mevsimi 

boyunca kabul edilebilir su sıcaklıkları elde 

edilir. Roth HelioPool® emici, sıcaklıklar 

düştüğünde kullanılabilecek ısıyı depoladığı 

için bu bile uzatılabilir.

Sizin için ne yapabiliriz?

Yüzme havuzu suyu ısıtması için kanıtlanmış 

bir sistemle enerji maliyetlerinizi azaltın.

Enerji tasarruflu

Örnek açık havuz Arnstorf

Güney Almanya'nın Arnstorf kentindeki 

bir açık yüzme havuzunda, Roth

HelioPool® yüzme havuzu emicisi 

kullanılarak önemli tasarruflar 

sağlanmıştır:

Havuz büyüklüğü/kapasitesi: 1000 m3 

Roth HelioPool®: 142 adet (yaklaşık 

315 m2) Kurulu emici kapasitesi: 221 

kW

Enerji tasarrufu: 16.000 litre ısıtma 

yağı/yıl CO2 emisyonu tasarrufu: 42,64 

t

Yorumlama üzerine notlar

Emicinin performans değerleri, ısı yalıtımlı camlı 

bir kolektör ile karşılaştırılamaz. HelioPool®, arka 

duvar yalıtımı olmayan sırsız bir emici 

olduğundan, emicinin performans değeri 

beklenen rüzgar hızına bağlıdır.

Bir emici sistemin tasarımındaki bir diğer önemli 

nokta, tasarım üzerindeki etkisi önemli olduğu 

için gece için yüzme havuzunun bir kapağının 

belirlenmesidir.

Aşağıdaki temel kural, kapsanmayan yüzme 

havuzları için orta büyüklükteki Avrupa için 

yaklaşık bir miktar hesaplaması olarak 

geçerlidir: emici alan = 0,7 x yüzme havuzu 

yüzeyi alanı

Freibad Arnstorf, DeutschlandFreibad Mühldorf am Inn, Deutschland
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Roth ServisiXtra

Hizmet paketi ile komple çözümler

Hizmetlerde artı "Roth ServiceXtra" ile Roth, uzman 

esnafındaki ortaklarına kapsamlı bir hizmet 

paketi sunuyor. Danışmanlık, planlama ve Afler

satış hizmetini içerir.

Odak noktası, HVAC uzman şirketlerinin 

ihtiyaçlarıdır. Kapsamlı tavsiyeler ve kişiye özel 

planlama ile Roth kendisini yetkin bir sistem 

sağlayıcısı olarak konumlandırıyor. Kapsamlı 

Afler satış hizmetleri ve garantileri, hizmet 

paketini tamamlar.

Roth sistem çözümleri, yenilenebilir enerji 

üretiminden ekonomik enerji depolama ve 

dağıtımına kadar ürün sistemlerini birbirine 

bağlar.

Genel sistemin tüm bileşenleri birbirleriyle en 

uygun şekilde eşleştirilir ve maksimum 

kullanıcı konforu ile maksimum enerji 

verimliliği sağlar.

Meraklı? Belgeler www.roth-

werke.de/de/ roth-downloads.htm 

altında bulunabilir.

Sertifikalı üretici

Hizmetimizi, Sanitasyon, Isıtma ve 

İklimlendirme Merkez Birliği'nin 

(ZVSHK) "Sertifikalı üretici - kalite, 

güvenlik, hizmet" kalite işareti ile 

destekliyoruz.
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Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Sürekli akış prensibinde doğrudan güneş enerjili yüzme havuzu su 

ısıtması için

> sadece bir tip emici

> optimum emici boyutları

> yatay ve dikey montaj

> yüksek verimlilik

> tüm yüzey boyunca akar, donmaya 
dayanıklı* ve yürünebilir

> yüksek kaliteli PE-HD

> düşük basınç düşüşü

> yüzme havuzu suyunun doğrudan 
akışı

> kapsamlı

Roth Garantisi

Yüzme havuzu suyu güneş ile çevresel ısı

Plastik işlemede uzman olan Roth, yüksek 

kaliteli yüksek yoğunluklu polietilenden (PE-

HD) yapılmış Roth HelioPool® yüzme havuzu 

emicisini geliştirdi. Bu uygundur

yüzme havuzu suyunun akış prensibinde çevre 

dostu ve enerji tasarruflu ısıtılması için. Tüm 

montaj uygulamaları, emici üzerinde sekiz 

çıkış olduğu için sadece bir tip emici ile 

uygulanabilir. Böylece kolay kurulum garanti 

edilir.

RothHelioPool®, 1,2 m² ve 2,22 m²'lik optimum emici 

boyutlarının yanı sıra yüksek verimlilik derecesi ile 

karakterize edilir. Tüm yüzey boyunca akar, donmaya 

karşı dayanıklıdır*, yürünebilir ve yüzme havuzu suyunun 

doğrudan akışı için uygundur. İdeal duvar kalınlığına sahip 

özel emici yapısı, düşük basınç kaybı sağlar. Ek olarak, iki 

emici boyutunun birleştirilmesi kolaydır.

Uygun maliyetli çözüm

Güneş enerjisinin yüzme havuzu emicileri 

tarafından kullanılması, yüzme havuzlarının 

ısıtılması için ekonomik bir çözümdür. Satın alma 

maliyetleri kısa sürede amortismana tabi tutulur.

Eşsiz

Üretimde kullanılan CoEx prosesi, emicinin 

farklı malzeme özelliklerine sahip iki 

katmanlı bir malzeme yapısı ile sonuçlanır.

Bu, yüksek stabilite ve hava direncinin yanı 

sıra

yüzme havuzu emici HelioPool'un® uzun 

ömürlülüğünü garanti eden kalıcı UV 

direnci. Malzeme dona dayanıklı* ve 

yürünebilir.

* Antifriz ile birlikte donmaya karşı dayanıklıdır. 

Antifriz kullanılmadan,

Roth HelioPool® yüzme havuzu emicisi don riski 

olduğunda boşaltılacaktır.

CoExprosesi (iki katmanlı)
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Roth Schwimmbadabsorber HelioPool®

flexible Anwendung

Teknik özellikler Roth HelioPool®

Uzunluk [mm] 2000 1090

genişlik [mm] 1100

Yükseklik [mm] 15

Brüt alan [m2] 2,22 1,2

Ağırlık [kg] 14 8,5

Dolum miktarı [l] 16 8

Bağlantı

8, 4 adet ø 40 mm ve 4 adet 

ø 25 mm ile.

Emiciyi kullanmanın bağlantı 

yöntemine bağlı olarak.

Kısa süreli test 
basıncı [bar]

3

çalışma basıncı 
[bar]

1 ±0,1

Malzeme PE-HD (siyah)

Yatay bağlantı için 
emici sayısı (maks.) 8

Dikey bağlantı için 
emici sayısı (maks.) 4

Tüm bağlantı türleri 

için yalnızca bir model

Her emici, bağlantı tipine bağlı olarak 

değişken olarak atanabilen sekiz bağlantıya 

(25 mm'lik dört parça ve 40 mm'lik dört 

parça) sahiptir, bu nedenle yalnızca bir 

versiyon gereklidir.

Freibad Niedereisenhausen, Deutschland

Roth HelioPool® montaj rayı uzun 

ve kısa

Roth üniversal montaj ankraj tabanı 

dikey ve yatay olarak ayarlanmıştır

Roth HelioPool bağlantı seti ve Roth

HelioPool®® uç fiş seti

Roth HelioPool® 
Aksesuarları

Her şey tek bir 
kaynaktan

Roth, çatıya montaj için Roth sabitleme kiti, 

ilgili bağlantı setleri ve Roth güneş kontrol 

yazılımı dahil olmak üzere eksiksiz ve 

kuruluma hazır bir sistem sunmaktadır.
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Roth HelioPool'un® montaj yöntemleri

RothHelioPool® tüm düz yüzeylere ve yüzeylere 

monte edilebilir.

Düz çatı montajı Düz açık alana kurulum

Özel konstrüksiyon/bağımsız montaj Eğimli çatı montajı Eğimli açık alana kurulum

Olası uygulamalar

bir yüzme havuzu emiciden daha fazlası

Evsel sıcak su ısıtma

Güney ülkelerinde, RothHelioPool® ayrıca bir ısı 

eşanjörü ile birlikte içme suyunu ısıtmak için de 

kullanılabilir.

Isı eşanjörü

Roth HelioPool®, ısı/soğuğun 

çıkarılması veya boşaltılması için 

sistemlerde ısı eşanjörü olarak 

kullanılabilir.

Termosifon sistemi

Termosifon sisteminde kullanım da mümkündür.

5 Jahre
Roth

Produktersatz
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Roth güneş kontrol SW

Roth SW güneş kontrol sistemi, basit sıcaklık 

diferansiyel kontrolü için kullanılır. Sıcaklık 

göstergesi için bir ekrana sahip değildir. Ayarlar 

DIP anahtarları ve potansiyometreler aracılığıyla 

yapılır. Yönetmelik her zaman kullanılabilir,

sadece sıcaklık farkı kontrolü gerekiyorsa, 

örneğin Roth HelioPool ile yüzme havuzu® 

kontrolü, bir depolama tankı veya dönüş 

asansörü ile standart güneş enerjisi sistemi. İki 

sıcaklık sensörü olabilir

PT 1000.

Roth güneş kontrol SW

tesisiniz için optimum kontrol

Kendi pompası ve Roth güneş kontrol SW ile çalışma, 
filtre devresinden bağımsız boru tesisatı

Yüzme havuzu pompası ile ve Roth solar control SW ile 
birlikte Roth 3 değiştirme valfi ile çalışma

Filtre devresine entegre edilmiş kendi pompası, yüzme 
havuzu pompası ve Roth güneş kontrol yazılımı ile 
çalışma
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Referans

Kendileri için konuşan pratik örnekler

1 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Freibad Gramming, Almanya

2 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Açık yüzme havuzu Knüllwald-Remsfeld, Almanya

3 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Freibad Niedereisenhausen, Almanya

4 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Küçük bitki Nordhorn, Almanya

1

3

2

4
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5

5 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Freibad Arnstorf, Almanya

6 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Freibad Mühldorf Inn, Almanya

7 Roth yüzme havuzu emici HelioPool®
Freibad Kiebitzberge Berlin, Almanya
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Foto: Dario Lehner, vor-ort-foto.de Foto: Dario Lehner, vor-ort-foto.de
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Roth bir örnek oluşturuyor

ZVSHK'nın "Sertifikalı Üreticisi" olarak

HVAC ticareti için oryantasyon ve güvenlik

"Sertifikalı Üretici - Kalite, Güvenlik, Hizmet" başlığı ile ZVSHK, üreticileri HVAC uzman 

şirketinin operasyonel süreçlerini uygulayan üreticilere şeffaf bir prosedürle 

ödüllendirmektedir.

> yüksek ürün kalitesi,

> geniş hizmet yelpazesi ve

> araştırma ve geliştirmeye yatırım

Mümkün olan en iyi 

şekilde destek.

Durgunluk yerine inovasyon

Sektörümüzün gereksinimleri sürekli gelişmektedir. Aynı şekilde, üreticilerin zanaat işletmelerini

destekleyebilecekleri sürekli yeni veya geliştirilmiş hizmetler vardır.

Bu nedenle, ZVSHK kalite işareti çevik bir kalite işaretidir. Bunun anlamı: Mevcut kalite kriterlerinin 

"sertifikalı imalatçılar" tarafından yerine getirilmesi, gerçek bir hizmet kalitesinin sağlanması için 

Merkez Birliği tarafından düzenli olarak kontrol edilir.

zanaat için. Kalite kriterlerinin kendileri yıllık olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde mevcut 

gelişmelere uyarlanır. Daha fazla kalite için birlikte!

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

... ticaret ile güçlü bir ortaklık 

için.

Roth ZVSHK kampanyasını destekliyor

"Başlamanın zamanı geldi"

ZVSHK kalite işaretine aktif katılımına ek olarak, 

Roth ZVSHK'nin "Başlangıç zamanı" 

kampanyasını sponsor olarak desteklemektedir. 

ZVSHK, HVAC ticaretinde gençleri işe almak 

için ülke çapında bir girişim başlattı.

Pazarlama kampanyasının bir parçası olarak web 

sitesi, HVAC iş bulucuları, rehberler, pratik 

destek, uygun eğitim şirketlerinin uygulanması ve 

bulunması konusunda yardım gibi gençler için 

çok sayıda bilgi ve fırsat içermektedir.

Daha fazla bilgi için bkz: 

www.zeitzustarten.de
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Güçlü 
yönlerimiz

Avantajlarınız

Performans

> Pazar gereksinimlerinin 

erken belirlenmesi

> Kurum içi malzeme 

araştırması ve -gelişme

> Kurum içi mühendislik

> Şirket ISO 9001'e göre 

sertifikalandırılmıştır

>

Ürün Performansı

> Kurulum dostu, eksiksiz ürün 

sistemi yelpazesi

> Roth Industries şirketler 

grubundaki tüm ürün yelpazesi 

için üretici yetkinliği

Hizmet

> Kapsamlı, nitelikli saha hizmeti

> Yardım hattı ve proje planlama 

hizmeti

> Fabrika eğitimi, planlaması ve 

ürün seminerleri

> Roth markası altında tüm ürün 

yelpazesinin Avrupa çapında hızlı 

kullanılabilirliği

> Kapsamlı garanti hizmetleri ve 

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

İstanbul Cad. No:79/B

Görele Mahallesi –Beykoz 

İstanbul     

Telefon: +90 216 485 14 27-28

Telefax: +90 216 485 14 29

E-Mail: info@isiso.com

www.isiso.com

Üretim      

Güneş Sistemleri <

Isı pompası sistemleri <

Depolama

İçme ve ısıtma suyu için 
depolama sistemleri <

Yakıtlar ve biyoyakıtlar <
Yağmur suyu ve atık su <

R

Z

N

E Roth enerji ve sıhhi sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri

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