
Leven vol energie

Efficiënte regeling,
elegant ontwerp

Energiesystemen

EnergyLogic Basicline & Touchline



> glanzend oppervlak
> gladde voorkant met verzonken 

draaiknop
> behuizing in zuiver wit (RAL9016)
> werking- of status-LED is discreet 

zichtbaar door de behuizing
> zeer compact en vlak ontwerp - 

slechts 16 mm dikte

 Efficiënte regeling, elegant ontwerp

De Roth EnergyLogic Basicline bedrade kamer-
thermostaten zijn geschikt voor de regeling 
van vloerverwarming en koelsystemen. Met 
hun elegant en modern ontwerp, passen zij in 
elke kamer. 

 Mooie accenten in moderne woonkamers 

De gladde en vlakke vorm van de hoogwaardi-
ge kunststofbehuizing is tijdloos van ontwerp 
en zorgt voor een gemakkelijke reiniging. De 
LED-indicator die oplicht in verwarmings- of 
koelingsmodus, licht discreet op door de be-
huizing. De, in de behuizing verzonken, draai-
knop zorgt voor een eenvoudige bediening.

  De Basicline kamerthermostaten,  
een volledige productserie

Afhankelijk van de opstelling en de functie 
omvat de Basicline serie 5 soorten thermosta-
ten. Roth biedt de kamerthermostaat  
Basicline H aan voor de temperuursregeling 
van vloerverwarmingsystemen en Basicline 
H/C voor de volautomatische temperatuurs-
regeling voor verwarming en koeling. Voor 
openbare gebouwen is er de Basicline H,i 
verkrijgbaar, met interne, verborgen tempe-
ratuursinstelling. Afhankelijk van de gekozen 
modus zal de LED-indicator van de kamerther-
mostaten rood oplichten bij verwarming en 
blauw bij koeling.

Daarnaast is de digitale klokthermostaat 
Basicline T met geïntegreerde weekregeling. 
Met de klokthermostaat kan u de volledige 
dag instellen volgens uw individuele noden op 
vlak van temperatuursprofiel. Dit staat garant 
voor een hoger comfort en een maximale 
energiebesparing.

Afhankelijk van het model vergemakkelijken 
de plug-in of schroefverbindingen de elektri-
sche aansluiting van de kamerthermostaten. 
De Roth aansluitmodules, die geïnstalleerd 
worden bij de collector, vereenvoudigen de 
aansluiting met de Roth servomotoren.

Roth EnergyLogic Basicline 
Compact, vlak design

Kamerthermostaat
Basicline H und H/C

Kamerthermostaat
Basicline H, i
„openbare toepassing“

Klokthermostaat 
Basicline T

16 mm

Zeer dunne uitvoering!



Klokthermostaat 
Basicline T

 Kamerthermostaat Basicline H

De bedrade, elektronische kamerthermostaat 
Basicline H, wordt gebruikt voor de standaard-
functie „H“ (verwarming) en heeft volgende 
voordelen::
> eenvoudige bediening
> geïntegreerde rode LED-indicator
> stille werking
> eenvoudige aansluiting met hoogwaardige 

plug-in verbindingen  

 Kamerthermostaat Basicline H, i 

De kamerthermostaat Roth Basicline H,i is ver-
gelijkbaar met de Basicline H. Door de interne, 
verborgen temperatuursinstelling, is de Roth 
Basicline H,i ideaal voor gebruik in openbare 
gebouwen. Het is verkrijgbaar in een 24 V of 
230 V uitvoering.

 Klokthermostaat Basicline T

De nieuw ontwikkelde digitale kamerther-
mostaat Roth Basicline T voor verwarmen en 
koelen met weekprogramatie heeft een groot 
verlicht display en 5 moderne sensorknoppen. 
Hij kan in samenwerking met de Basicline 230 
V geplaatst worden.

Er is keuze uit een brede waaier van wer-
kingsmogelijkheden: Automatisch, comfort, 
afwezigheidswerking, vorstbescherming, en 
een feest- en vakantie-functie.
> Groot modern display, slijtvaste 

sensorknoppen
> hoogwaardige, zeer vlakke behuizing
> Eenvoudig te reinigen oppervlak
> Vrij programmeerbare temperatuursprofiel 

van elke kamer
> Verlaagde temperatuur
> Toetsvergrendelfunctie voor openbare 

gebouwen
> Optimale energiebesparing

 Kamerthermostaat Basicline H/C 230 V

De Kamerthermostaat Roth Basicline H/C 230 
V is geschikt voor de temperatuursregeling 
voor zowel verwarmen als koelen. De om-
schakeling tussen verwarmen en koelen werkt 
geheel automatisch voor alle Basicline H/C 
thermostaten, door een centraal omschakel-
signaal, via bijvoorbeeld een warmtepomp.

De bediening voor de gebruiker is daardoor 
zeer eenvoudig en comfortabel. Men kan op-
tioneel een Roth vloer- en wandtemperatuur-
sensor aansluiten op de thermostaat.

Dankzij de rode of blauwe oplichtende LED, 
kan de gebruiker eenvoudig de actuele wer-
kingsmodus herkennen.
> Eenvoudige bediening
> Geïntegreerde rood/blauwe LED
> Reductie ingang voor energiebesparing
> Volledig stille werking

Technische eigenschappen

> Werking: Verwarming
> Instelbereik: 5 tot 30 °C
> Spanning: 24 V of 230 V
> Zeer laag schakelverschil +/- 0,2 °C
> Tot 5 Roth servomotoren aansluitbaar
> Omschakelbaar naar normaal open servo-

motoren
> Aansluiting voor temperatuurvoeler RFK 

133/4 of voor dauwpuntvoeler RFTP 1

Technische eigenschappen

> Werking: Verwarming
> Instelbereik: 5 tot 30 °C
> Spanning: 24 V of 230 V
> Zeer laag schakelverschil +/- 0,2 °C
> Tot 5 Roth servomotoren aansluitbaar

Technische eigenschappen

> Werking: Verwarming en koeling
> Instelbereik: 5 tot 35 °C
> Spanning: 230 V
> Nauwkeurigheid: 0,1 °C
> Tot 5 Roth servomotoren aansluitbaar

> Vakantie-functie 0 tot 100 dagen
> Feest-functie 0 tot 10 uur



 Kamerthermostaat Basicline H/C 24 V

De kamerthermostaat Roth Basicline 
H/C 24 V is vergelijkbaar met de Roth 
Basicline H/C 230 V. Er is, in tegenstelling 
met de 230 V, een aansluiting voor de 
Roth Dauwpuntvoler RFTP1. Deze stelt 
dauwpuntonderschrijdingen vast en 
onderbreekt dan de koeling. Tijdens 
deze werking zal de thermostaat blauw 
knipperen. Men kan de 24 V toepassing 
gebruiken voor vloerverwarming / 
-koeling en voor plafondverwarming 
/-koeling via de kamertemperatuur en 
dauwpuntregeling.

Bijpassende aansluitmodules voor  
een eenvoudige bedrading
> in 6 en 8 kanalen uitvoering
> voor verwarming en koeling

Kabel temperatuursensor en 
dauwpuntvoeler

24 V transformator voor tot 
30 servomotoren

Uitbreidingsprintplaten voor een 
pompaansluiting of een centraal 
dauwpuntcontrole voor de Roth 
Aansluitmodules

Moderne servomotoren met slechts 1 
Watt energieverbruik
> Compact en van hoge kwaliteit
> Eenvoudige steekmontage

   Toebehoren



Roth EnergyLogic Touchline
maximaal comfort bij minimale kosten

> energiebesparend en effectief
> comfortabel en gezellig
> modern en up-to-date

    Het perfect evenwicht

Bij levende wezens zijn een veelvoud van 
regelkringen om bijvoorbeeld de lichaamstem-
peratuur te regelen. Men kan de situatie in 
de woning hiermee vergelijken. Bijvoorbeeld, 
ongeacht de buitentemperatuur, zorgt de 
klimaatregeling voor een aangenaam kamerkli-
maat. Is de kamer te koud dan verhoogt het de 
aanvoer van warmte en andersom wanneer de 
kamer te warm is.

  Energetisch en hydraulisch geoptimali-
seerde regeling van de nieuwste genera-
tie voor een perfect wooncomfort.

Met de draadloze Roth Touchline kamerther-
mostaten wordt de temperatuur in elke kamer 
nauwkeurig geregistreerd en bepaalt daarmee 
de warmtevraag. Deze gegevens worden con-
tinu uitgelezen door de draadloze Touchline 
module om zo de verwarmingskringen aan 
te sturen via de servomotoren. Zo wordt elke 
kamer voorzien van de juiste hoeveelheden 
warmte en dit op de juiste momenten. Hier-
door worden oververhitte kamers vermeden 
en kan de temperatuur snel en nauwkeurig 
gecontroleerd worden. 

Zo kan men tot 20% besparen op de verwar-
mingskosten.  
 
De Roth EnergyLogic Touchline regelt de ver-
warming en koeling comfortabel en efficiënt. 
Dankzij de LAN-aansluiting en andere commu-
nicatie-aansluitingen is een snelle uitbreiding 
van het systeem mogelijk, alsook de integratie 
van verwarmingstoestellen.

  De toekomst begint vandaag

De kamerthermostaat Touchline is een deel 
van een algemeen systeem. Alle Touchline 
kamerthermostaten hebben een hoogglan-
soppervlak met een goed afleesbaar display 
en 5 sensorknoppen. De innovatieve sen-
sorknoppen reageren goed, vervuilen niet 
en zijn slijtagevrij. Met een PC/laptop kan 
men verbinding maken met de draadloze 
Roth Aansluitmodule via de geïntegreerde 
LAN-aansluiting. Zo kan men gemakkelijk de 
kamertemperaturen uitlezen en aanpassen. 
Men kan ook per kamer de temperaturen 
uitlezen via de PC, dit is in het bijzonder bij 
grotere wooncomplexen zeer gemakkelijk 

en comfortabel. Dankzij de gebruiksvrien-
delijk Touchline App kan de gebruiker via 
iPhone of iPad, thuis of onderweg, via een 
internetconnectie makkelijk de temperaturen 
controleren en aanpassen. Een optioneel geïn-
tegreerde SD-geheugenkaart wordt gelezen 
bij elke opstart van het systeem, waardoor 
men gemakkelijk de software kan updaten en 
eenvoudig het systeem uit kan breiden, zonder 
het systeem te vervangen.

Warmtevraag optimaal geregeld
Comfort
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 Design en sensortoetsen -  
een ongeëvenaard perspectief

Ontwerp en architectuur zijn disciplines die 
niet van elkaar gescheiden kunnen worden. 
Thermostaten zijn typische voorbeelden van 
architectuurrelevant productontwerp, dat 
naadloos moet integreren bij verschillende 
kamerconcepten.
Integratie in verschillende architectuurstijlen 
door een maximale reductie is doorom erg 
belangrijk. Bij de Roth kamerthermostaat 
is een tijdloze en heldere stijl gelukt. De 
hoogwaardige kamerthermostaten zijn 
compact en vlak uitgevoerd en combineert 
een tijdloos, exclusief design met een hoog 
bediencomfort en goede leesbaarheid. Alle 
Touchline kamerthermostaten zijn uitgerust 
met vlak, hoogglans oppervlak met een groot 
display en 5 sensorknoppen.

De innovatieve sensorknoppen reageren 
goed, hebben een langere levensduur dan 
mechanische onderdelen en vervuilen niet.

Met de selectie van hoogwaardig, 100% 
recycleerbaar kunststof en het gebruik van 
hoogwaardige elektronische componenten, 
onstaat een product met een langere 
levensverwachting, dat in combinatie 
met een tijdloos design een langdurig en 
duurzaam gebruik garandeert. Daarnaast is 
het totaalsysteem zo ontworpen, dat men 
nieuwe functies kunnen toevoegen zonder 
de hardware te vervangen. Samen met een 
energie-efficiënte regeling bekomt men zo 
een duurzame levenscyclus van het totale 
systeem.

De vlakste in zijn soort

> compacte en vlakke uitvoering
> tijdloos en hoogwaardig design
> hoog bedieningscomfort
> goede afleesbaarheid



  Meer dan een kamerthermostaat

Het is duidelijk dat men met de draadloze 
Roth Touchline kamerthermostaat direct de 
kamertemperatuur kan wijzigen.Indien nodig 
biedt het ook informatie en toegang tot alle 
parameters van het systeem.

Op het grote display wordt constant de 
huidige kamertemperatuur weergegeven. Met 
de 2 bovenste knoppen kan men gemakkelijk 
en direct de gewenste temperatuur aanpassen. 
Bij het bedienen kan men meer informatie 
verkrijgen over de status van de batterij, de 
draadloze verbinding en de werkingsmodus. 
Door een druk op de menu-knop kunnen 
verschillende modi geselecteerd worden 
(verwarming, tijdprogramma’s, ...). Een 
efficiëntie-indicator geeft informatie over het 
huidige energiverbruik.

Elke kamerthermostaat heeft 2 menu-niveaus:
> Tijdprogramma’s, batterijspaarmodi zijn 

onderdelen van het gebruikersmenu
> In het met wachtwoord beveiligd 

servicemenu kan de installateur 
systeemparameters aanpassen. Dankzij een 
eenvoudige menustructur en adequate 
fabrieksinstellingen, kan de installateur het 
systeem in een mum van tijd in werking 
stellen.

De bi-directionel draadloze verbinding (868 
MHz) tussen de kamerthermostaat en de 
aansluitmodule garandeert een hoge 
transmissiebetrouwbaarheid. Omdat elke 
kamerthermostaat signalen kan verzenden en 
ontvangen kan de gebruiker alle nodige 

informatie en feedback van de aansluitmodule 
uitlezen, wat de installatie, configuratie en 
bediening aanzienlijk vereenvoudigt. De 
energie-geoptimaliseerde signaalsterkte zorgt 
tegelijkertijd voor een lange levensduur van 
de batterij.

Stroombesparend: Het stroomverbruik van elke 
kamerthermostaat, ook van de 230 V versie, is 
< 0,2 Watt. Zo verbruiken 5 kamerthermostaten 
voor een gemiddelde woning samen minder 
dan 1 Wat.

Roth EnergyLogic Touchline
moderne werking

 Uitmuntend

De kamerthermostaat Roth Touchline 
ontving de Plus X Award voor ontwerp, 
gebruiksgemak en functionaliteit. Daarnaast 
ontving de Touchline de zegel „Beste 
product van het jaar“

De Plus X Award is ‚s werelds innovatieprijs 
voor hoogwaardige producten in de 
technologie, sport en levensstijl.



Roth EnergyLogic Touchline
Opties met een vooruitziende blik

Voeten krijgen een aangename gevoelstemperatuur met de 
infraroodmeting van de oppervlaktetemperatuur

  Draadloos zonder batterijen -  
eenvoudig en milieuvriendelijk

De draadloze kamerthermostaat 230 V word 
gevoed door een spanningsaansluiting van 
230 V. Dit zorgt vooreen stabiele voeding en 
gebruikszekerheid ten alle tijden. Batterijen 
en het vervangen van batterijen is hierdoor 
niet meer nodig. Dit is een voordeel voor 
vooral grotere of openbare gebouwen en is 
milieuvriendelijk en kostenbesparend.

De verbinding tussen de kamerthermostaat 
en de aansluitmodule blijft draadloos om een 
ingewikkelde bekabeling te vermijden, in het 
bijzonder bij renovaties. 

   Infrarood - luchttemperatuur 
+ oppervlaktetemperatuur = 
comforttemperatuur

De draadloze infrarood kamerthermostaat 
detecteert de luchttemperatuur en vergelijkt 
deze met de gewenste waarde. Tegelijkertijd 
wordt de vloertemperatuur gemeten met 
infrarood. De verwarming wordt ingeschakeld 
wanneer de luchttemperatuur of de 
vloertemperatuur onder de gewenste waarde 
zakt. Zo zal zowel de kamertemperatuur 
als de gewenste vloertemperatuur niet 
onder de comforttemperatuur dalen. 
Hoogwaardige vloerbedekking zoals parket 
wordt ook beschermd door een geïntegreerde 
beveiligingsoplossing.

> stabiele stroomvoorziening
> permanente werkingsbetrouwbaarheid
> milieuvriendelijk en zuinig

Kamerthermostaat 230 V

> Extra oppervlaktetemperatuursmeting
> Nooit meer koude vloeren

Kamerthermostaat IR



Roth Touchline App
de temperatuur onder controle met iPhone

 Handige bediening voor thuis  
en onderweg 

Met de Touchline App kan u de Roth Touchline 
thermostaten thuis via WLAN of onderweg 
via de Roth-Portal-Server via het internet 
bedienen. Dit is mogelijk door de Touchline 
aansluitmodule eenvoudig te verbinden met 
een RJ45-connector met het thuisnetwerk. Het 
gebruik van een draadloze router is vereist 
voor de basisinstellingen van de applicatie.

De Touchline app is verkrijgbaar voor de iPho-
ne, iPad en iPod touch (alleen WiFi).

Na het installeren van de app is het mogelijk 
om de huidige kamertemperaturen af te lezen 
en de gewenste temperatuur af te lezen of aan 
te passen. Ook de werkingsmodus (dag/nacht/
vorstbeveiliging) kan bij elke kamerthermo-
staat gewijzingd worden en met slechts één 
druk op de knop de werkingsmodus van het 
hele systeem.

Elke kamerthermostaat kan een naam toegewi-
jst krijgen via de instellingen van de applica-
tie.bediengeräten Namen zugeordnet werden.

 LAN-verbinding - een stap vooruit

Via een PC/laptop kan u verbinding maken 
met de Roth aansluitmodule, dit dankzij de 
LAN-verbinding en uw eigen thuisnetwerk. 
De Roth aansluitmodule zorgt voor enkele 
intranet pagina‘s met de belangrijkste systee-
minformatie.

> Handige bediening voor thuis en onderweg
> Kamertemperaturen aflezen en gewenste temperaturen aanpassen
> Werkingsmodus van de kamerthermostaten selecteren (Dag/nacht/vor-

stbeveiliging)
> De werking van het hele systeem met 1 druk verstelbaar
> Naamtoewijzing per kamerthermostaat

In het kort

Touchline App –  
verkrijgbaar voor 
iPhone en iPad



Roth EnergyLogic Touchline
Bijzonderheden in detail

  Een- en meerdere gezinswoningen

De draadloze Touchline is in de fabriek 
geconfigureerd voor individuele woningen, 
maar ook voor grotere woongelegenheden. 
Voor het gebruik van woningen kunnen 
maximaal 3 modules met elkaar verbonden 
worden. Zo kan informatie zoals een 
omschakelsignaal (verwarmen/koelen) 
van een centrale Master-aansluitmodule 
naar 2 andere aansluitmodules draadloos 
doorgegeven worden. Voor grotere 
woongelegenheden kan men maximaal 16 
aansluitmodules met elkaar verbinden via de 
geïntegreerde bus-aansluiting.

> energiebesparend en effectief
> voor nieuwbouw en renovatie
> verwarmen en koelen
> eenvoudig en intelligent
> altijd up-to-date

De Touchline aansluitmodule met 4, 8 of 12 kanalen is de link voor de precieze 
informatieuitwisseling tussen Touchline kamerthermostaten en servomotoren



 Montagevoordeel

De Touchline aansluitmodule is door zijn 
compact formaat geschikt voor montage in de 
collectorkast (of oppervlak). De bijgeleverde 
DIN-rail maakt de montage snel, eenvoudig en 
praktisch.

Net zo gemakkelijk is de elektrische aanslui-
ting. Alle aansluitingen zijn duidelijk gelabeld, 
logisch ingericht en uitgerust met hoogwaar-
dige aansluitklemmen. De in de behuizing 
geïntegreerde kabelklemmen beveiligen de 
aangesloten kabels optimaal.

  De energiebespaarder

Verlaag uw stookkosten tot 20% door:
> zeer nauwkeurige controle, het effectief 

voorkomen van oververhitting en dus onno-
dig energieverbruik. (in het parametermenu 
kan de 2-punt-regeling of zelfs de nauwkeuri-
gere pulsbreedte modulerende regeling 
geselecteerd worden)

> Bepaling van individuele dagelijkse of weke-
lijkse programma‘s

> Vorstbeveiliging voor ongebruikte ruimtes en 
langdurige afwezigheid

> Beste temperatuurscontroel via kamerther-
mostaten, LAN-verbinding of iPhone App. 

Elektriciteitskosten:
> alle onderdelen van het EnergyLogic Touch-

line programma zijn ontworpen voor een 
maximale energie-efficiëntie

> De aansluitmodule heeft slechts 2,5 W verb-
ruik (zonder werkende servomotoren)

> Alle kamerthermostaten hebben een verbruik 
dat aanzienlijk onder 1 W ligt.

> Alle aangesloten apparatuur (pomp en ser-
vomotoren) worden intelligent ingeschakeld, 
enkel wanneer dat nodig is.

Afschrijving voor een standaard gebouw is 
slechts 5 jaar
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De Roth collector met Touchline aansluitmodule zorgt voor een 
gelijkmatige warmteverdeling en constante kamertemperaturen en 
hierdoor voor extra comfort.

Slave aansluitmodule

Slave aansluitmodule

Master aansluitmodule

Kamerthermostaat 
EnergyLogic Touchline

Communicatie: Belangrijke informatie kan via kabel of draadloos 
doorgegeven worden



Functies draadloze kamerthermostaat

Uitvoeringen 3 uitvoeringen (24 V, 230 V, IR), kleur: wit of 
zwart

Display Temperatuur (werkelijk/gewenst), tijd, modus, 
batterijstatus, draadloze verbinding, enz.

Meetnauwkeurigheid +/- 0,1 °C

Werkmodi Automatisch, dag, nacht, vorstbeveiliging en 
optioneel koelbedrijf

Uur Datum en tijd met automatische zomer/
wintertijd omschakeling

Draadloze verbinding 868 MHz, bi-directioneel

Bereik ca. 40 m in gebouwen

Batterijen 2 x 1,5 V AAA (bijgeleverd)

Montage Wandmontage of inbouw wandcontactdozen 
60 x 31 mm

Afmetingen 65 x 117 x 19 mm

Bijzonderheden 3 tijdprogramma‘s, verbindingstest, 
toetsenblokkering, openbare plaatsen werking

Technische gegevens aansluitmodule

Uitvoeringen 3 groottes (4/8/12 kanalen), met of zonder LAN 
aansluiting

Stroomtoevoer 24 V  (Transformator bijgeleverd)

Aantal servomotren bij 
4-/8-/12-kanalen

max. 6/12/18 servomotoren 24 V

Andere aansluitingen Omschakelingang: Klemmen C/O
Dauwpuntingang: Klemmen H%
Afwezigheidsingang: Klemmen Eco
Temperatuursbegrenzingsingang: Klemmen TB
LAN-aansluiting RJ45

Uitgangen Pompuitgang, brander-of koeluitgang

Status-LED‘s Stroom, zekering, pomp, koelen, dauwpunt 
en 1 status-LED per kanaal

Draadloze verbinding 868 MHz, bi-directioneel

Montage Bloot of in Roth collectorkast, DIN-rail 
inbegrepen

Aansluiting Plug-in klemmen

Afmetingen 4 kanalen:  305 x 75 x 55 mm
8 kanalen:  370 x 75 x 55 mm
12 kanalen:  435 x 75 x 55 mm

Technische gegevens
Overzicht



Roth EnergyLogic Touchline
Toebehoren

De draadloze Roth Touchline 
kamerthermostaten, die zich 
onderscheiden door hun hoge 
functionaliteit, exclusief design en 
comfortabele bediening. Met de energie-
efficiënte draadloze bediening kan de 
gebruiker tot 20 % besparen op de 
stookkosten, indien de temperatuur 
in elke kamer gemeten wordt en de 
warmtebehoefte exact bepaald is. Alle 
onderdelen van de Roth EnergyLogic 
productfamilie voldoen aan de eisen 
van de energiebesparende individuele 
ruimteregeling.

Roth externe Antenne Touchline
> Voor een betere ontvangst

Roth draadloze repeater Touchline
>  Voor een groter ontvangstbereik

Roth vochtsensor met waakhondfunctie
> nog meer veiligheid in koelbedrijf

Moderne servomotor met minder dan 
1 Watt stroomverbruik
> compact en hoogwaardig
> eenvoudige montage

   Toebehoren



  Roth EnergyLogic Touchline – verwarmen en koelen, comfortabel en efficiënt

> Energiebesparing
 zeer nauwkeurige en intelligente besturing, waardoor u tot 20% stookkosten kan besparen
> Communicatie
 bediening mogelijk met iPhone App
> Comfort en gemak
 eenvoudige inbedrijfstelling en bediening (bediencomfort, regelcomfort)
> Up-to-date
 altijd up-to-date dankzij up-date mogelijkheid via de micro SD-kaart
> Effectief
 Energetisch en hydraulisch geoptimaliseerde regeling van de nieuwste generatie voor 

perfect comfort
> Optisch mooi
 modern, tijdloos design met innovatieve sensorknoppen
> Optimaal comfort
 Aanvullende meting van de oppervlaktetemperatuur van de vloerverwarming met infrarood 

creëert een evenwichtige en comfortabele temperatuur en beschermt de vloer.
> Meer dan enkel een kamerthermostaat
 Elke Touchline kamerthermostaat leent u volledig toegang tot alle functies en instellingen 

van het gehele systeem
>Werkzeker en milieuvriendelijk
 De Touchline 230 V kamerthermostaat zorgt voor een duurzame voeding (geen batterijen 

meer nodig)



Onze sterke punten 
Uw voordelen

Innovaties 
> Vroeg herkennen van de 

marktvereisten
> Eigen materiaalonderzoek  

en ontwikkeling
> Eigen engineering

Producten 
> Montagevriendelijk, volledig 

aanbod van productsystemen
> Competentie als producent voor het 

volledige productprogramma door 
het samenwerkingsverband van 
Roth Industries

> Alle producten en productsystemen 
zijn NEN EN ISO 9001:2008 
gecertificeerd

Services 
> Oppervlaktedekkende, 

gekwalificeerde buitendienst
> Hotline en ontwerpservice 
> Werktrainingen, plannings- en 

productseminars
> In heel Europa snelle 

beschikbaarheid van alle 
productprogramma‘s van het merk 
Roth

> Omvangrijke garanties en 
aansprakelijkheidsovereenkomsten



ROTH Belgium 
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tel.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be
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Productie
> Zonnesystemen
> Warmtepompsystemen
> Zonne-warmtepomp-

systemen

Opslag
Opslagsystemen voor
> Drink- en verwarmingswater
> Brandstoffen en biofuels
> Regen- en afvalwater

Gebruik
> Oppervlakteverwarmings 

en koelsystemen
> Leiding-installatiesystemen
> Douchesystemen
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Roth energie- en sanitairsystemen


