
Enerji dolu yaşam

Enerji Sistemleri

Yüzey Isıtma ve Soğutma sistemleri
Roth Sistem S5 - CoEx Teknoloji 

Tüm uygulama alanları için 
CoEx S5 teknolojisi ile 
güvende kalan Yüzey Isıtma
ve Soğutma sistem boruları 
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CoEx Teknolojisi ile 5 Katman Sistem Borusu 5 Kat Sistem Güvenliği   



Roth sistem boruları – her 

uygulama için doğru çözüm

Doğru boru sisteminin seçimi, söz konusu

bina projesine ve müşterinin ihtiyaçlarına

bağlıdır. Roth, en yüksek kalite

standartlarına sahip aşağıdaki sistem

borularını sunar:

➢ DUOPEX S5®

➢ X-PERT S5®+

➢ PERTEX® S5

➢ Alu-Laserflex

➢ ClimaComfort S5 Tüm borular,

kanıtlanmış ve benzersiz 5 katmanlı

CoEx teknolojisi kullanılarak

üretilmektedir.

Sonuç olarak, ayrılmaz bir şekilde

bağlantılıdırlar ve yüksek mukavemet ve

dayanıklılığa sahip bir sandviç malzeme ile

sonuçlanırlar.

Roth sistem borusu DUOPEX S5® –

En yüksek taleplere sahip her 
uygulama için çözüm

5 katmanlı Roth sistem borusu DUOPEX 

S5® maksimum gerilime dayanır. Boru, 

beton çekirdek sıcaklık kontrolünde ve 

endüstriyel yapılarda da en yüksek 

gereksinimleri karşılar. 6 bar'lık bir 

çalışma basıncında 90 °C'lik sürekli bir 

yük ve sıcaklıkta 110 °C'ye kısa bir artış, 

tamamen etkileşimli ağ bağlantılı Roth

DUOPEX S5® sistem borusu için sorun 

değil.

Yenilikçi ve patentli üretim

süreci boyunca etkileşimli ağ

oluşturma

Patentli bir üretim sürecinde, DUOPEX S5® 

sistem borusunun beş katmanının tümü 

birlikte ekstrüde edilir ve ardından sürekli 

olarak çapraz bağlanır. Bu, moleküler bağların 

yalnızca münferit tabakalarda değil, aynı 

zamanda münferit tabakalar arasında da 5-

katmanlı borunun mutlak stabilitesini 

sağlamasını sağlar. Çapraz bağlama, DUOPEX 

S5® sistem borusunun mekanik, termal ve 

kimyasal özelliklerini iyileştirir ve ek güvenlik 

rezervleri sağlar.

Roth sistem boruları X-PERT S5®+, 

PERTEX® S5 ve ClimaComfort S5 – en 

yüksek taleplerle düşük sıcaklık aralığı 

için çözüm

Son derece esnek 5 katmanlı Roth sistem 

boruları, Roth sistem panelleriyle birlikte 

düşük sıcaklık aralığı için ihtiyaçlara göre 

optimize edilmiş bir sistem sağlar.

Roth sistem borularında kullanılan 

malzemenin üst düzey rafineliği, 70 °C'lik

kalıcı sıcaklık yükü ve 100 °C'lik kısa süreli 

sıcaklık yükü için bir güvenlik artısı ile 

tasarlanmıştır..

Sistem boruları, 6 bar'a kadar çoklu 

güvenlik rezervleri ile sürekli olarak 

basınca dayanıklıdır.

Roth sistem boruları

S5 CoEx Teknolojisi ile her zaman güvenli tarafta

> 5 katmanlı "S5" ile kalite

> Sistem yetkinliği

> tüm gereksinimler için 
mükemmel
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Polyethylen

Polymer

EVOH-katman

Polymer

Polyethylen

Roth DUOPEX S5®
sistem borusunun
tüm katmanları
birlikte ekstrüde
edilir ve daha sonra
çapraz bağlanır

Roth sistem boruları mekanik, termal ve kimyasal özellikleri 

nedeniyle maksimum direnç sunar:

> EVOH oksijen bariyer tabakasının mekanik hasarlara ve ısı ve 

nem gibi zararlı dış etkilere karşı korunması

> mekanik gerilim nedeniyle deformasyona karşı en yüksek direnç

> yerden ısıtma ve soğutma sistemleri ticareti, 

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) uyarınca aşağıdaki 

ustalar için en uygun şekilde korunmaktadır.

Oksijen değişimini önleyerek uzun hizmet ömrü >

> S5 CoEx Teknolojisinin 5 katmanı sayesinde dar tolerans 

aralığında optimize edilmiş doğrusal genişleme

5 katman – 5 teminat

DUOPEX S5, X-PERT S5®+ ve Clima-

Comfort S5® – güçlü arayüzü sayesinde 

ek güvenlik ile

Sertifikalı Roth sistem borularının sarı

yüzey tabakası, yüksek performanslı

yüzeyi ifadeeder.

Yüksek aşınma direnci ve mevcut UV 

stabilitesi, özellikle şantiyelerde 

kullanıldığında ek koruma sağlar.

Roth sistem borusu Alu-Laserflex – boyutsal 

olarak stabil ve difüzyon geçirmez

Sertifikalı Alu-Laserflex sistem borusu, 

kuru inşaat için önceden belirlenmiştir. 5 

katlı sistem borusunun alüminyum 

tabakası stabilizasyon için kullanılır ve 

oksijen sızdırmazlığını sağlar. PE'den

yapılmış kırmızı dış katman, iç boru için 

koruyucu katmandır.

Zulassungs-Nr. 3V203 PE-Xc

Zulassungs-Nr. 3V266 PE-RT

Zulassungs-Nr. 3V331 PE-RT

Roth Alu-Laserflex Ø 14 ve 16 mm
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Roth S5 CoEx-Teknolojisi  5 katman – 5 teminat



Roth S5 CoEx-Teknolojisi - 5 avantajla her zaman güvenli tarafta

Tüm iyi şeyler... S5 CoEx Teknolojisi ile sonuçlanır.

Roth S5 CoEx-Teknolojisi  5 katman – 5 teminat
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Roth S5 CoEx-Teknolojisi  5 katman – 5 kat teminat
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Boru işaretleme

Alu-Laserflex ClimaComfort S5

Boru boyutları [Duvar

kalınlığı]

Malzeme No. Teslim edilen uzunluk/ PU
başına ağırlık

Malzeme No. Teslim edilen uzunluk/ PU
başına ağırlık

10,5 [1,3] – 1135003441
1135003741

120 m/5 kg
240 m/10 kg

14 [2,2] 1135002391
1135006212
1135002798

100 m/11 kg
240 m/26 kg
600 m/66 kg

–

16 [2,0] 1135004583
1135004584

200 m/20 kg
600 m/59 kg

–

Özellikler Mükemmel boyutsal kararlılık En düşük montaj yükseklikleri için dar çaplı

Renk Kırmızı boru Kırmızı şeritli açık sarı boru

Boru katları 5-katlı boru 5-katlı boru

Üretim prosesi – S5 CoEx Teknolojisi

Isıl iletkenlik [W/mK] 0,35

Lineer uzama katsayısı

[1/K]

0,3x10-4 1,95x10-4

Bina malzeme sınıfı B2

Min. Eğilme yarıçapı 5 x da
(boru bükme spirali kullanılabilir)

5 x da

Boru pürüzlülüğü [mm] 0,0003*

Boru boyutu Su kapasitesi [l/m]

11 – 0,04

14 0,07 –

16 0,11 –

Boru işaretleri Metraj ayrıntıları, boru adı, malzeme, boyutlar, üretim, boru sınıfı
maks. sıcaklık (uzun dönem), oksijen geçirmezlik (her hangi bir test kuruluşundan) Üretim tarihi, ürün numarası

(üretici), metre tul ayrıntıları

Uzun dönemde Maks.

sıcaklık [°C]

70 70

Kısa dönemde Maks.

sıcaklık [°C]

100 100

Maks. basınç [bar] 6 6

Test ve belgeleme esası DIN 4726
DIN EN ISO 22391

DIN 4726
DIN EN ISO 22391

Onay numarası DIN CERTCO 3V332 DIN CERTCO 3V331

Bağlantı teknolojisi Roth PPSU PressCheck® Roth
MS PressCheck® Roth MS vidalı

bağlantı

Roth vidalı kaplin ve transfer konektörü ya da vidalı bağlantı

En iyi montaj sıcaklığı [°C] >0 >0

İzin verilen su katkı

maddeleri

Roth antifriz FKN 28
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Sistem
Boruları

Teknik Özellikler
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Teknik Özellikler

Sistem
Boruları



?
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 ve Soğutma 

Boru tesisat 

sistemleri

Tek bir kaynaktan eşgüdümlü bileşenler

Roth, farklı gereksinimler için her zaman doğru, optimum 

şekilde ağ bağlantılı komple sistemi sunar. Planlamadan 

uygulamaya kadar yetkin ortağınız.

8

Roth S5 CoEx-Teknolojisi  5 katman – 5 kat teminat
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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
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