
Leven vol energie

Energiesystemen

Oppervlakteverwarmings- en 
koelsystemen

Systeemoplossingen voor 
alle toepassingen



Hoe groter het verwarmingsoppervlak, hoe effectiever en 
economischer de ruimteverwarming. In vergelijking met 
traditionele radiatoren ligt de ideale kamertemperatuur 
bij oppervlakteverwarming 1°C tot 2°C lager.
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    De kwaliteitseisen voor oude en
 nieuwe gebouwen blijven stijgen.
 En met deze de verwachting voor
 een temperatuurregeling met een
 uurschema

Waar gisteren het gebruik van verwarmings-
en koelsystemen die optimaal
afgestemd zijn in functie van de vereisten
in woningen, kantoren, handelshuizen,
industriële gebouwen, sportzalen of vrije
oppervlakken nog een uitzondering was,
is dit vandaag een vanzelfsprekendheid.
Het is dus niet vreemd dat bouwheren
en planners in de keuze van een moderne
en geavanceerde systeemoplossing
kiezen voor een oppervlakteverwarming
en -koeling. Ook het inbouwen van deze
systemen ligt in de trend.

Het jarenlang innoverende werk van Roth
heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd
tot deze evolutie. De doorslaggevende
criteria bij de keuze van een 
oppervlakteverwarmings-
en koelsysteem zijn het
comfort van de gebruiker, de creatieve
architectonische vrijheid, de 
energiebesparingen,
de hygiëne en de bescherming
van het milieu.

  Oppervlakteverwarming voor een 
betere woonkwaliteit

Comfortable kamers zijn het doel 
bij het bepalen van het geschikte 
vloerverwarmings- en koelsysteem in 
nieuwbouw en renovatie. Daarbij moet de 
beschikbare energie optimaal benut worden, 
zodat het systeem efficiënt gaat werken. 

Het comfortgevoel van elk individu is 
afhankelijk van objectieve en subjectieve 
parameters. Meetbare waarden zijn: 
luchttemperatuur, luchtsnelheid, 
luchtverversing en luchtvochtigheid. Een 
hoog thermisch comfortgevoel ontstaat door 
een gelijkmatige temperatuursverdeling 
in de ruimte. Het is belangrijk dat de 
warmteafgifte aan het menselijk lichaam 
zo gelijkmatig mogelijk in alle richtingen 
verloopt. De stralingstemperatuur en de 
oppervlaktetemperaturen kan u, dankzij de 
keuze van het juiste vloerverwarmings- of 
koelsysteem, eenvoudig instellen.

Wordt er éénzijdig te veel warmte 
onttrokken (koude gebieden), dan ervaren 
we dit als onaangenaam, zelfs wanneer de 
kamertemperatuur binnen het optimale 
bereik ligt. Hoe lager de temperatuur van 
de omringende oppervlakken (wanden, 
vloeren en plafonds), hoe hoger de 
kamerlucht verwarmt moet worden, om een 
comfortgevoel te bereiken en omgekeerd. 
Dit effect kan, door het gebruik van wand- 
of plafondverwarming, gecompenseerd 
worden.

Verwarmings- en koelsystemen
voor een aangename algemene behagelijkheid
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Temperatuursverloop in woningen

Ideale verwarming Vloerverwarming Plafondverwarming Verwarming met radiatoren 
buitenwand

Verwarming met radiatoren 
binnenwand

Roth oppervlakteverwarmings- en koelsysteem 
innovatie en rendement voor moderne gebouwen

 Het ideale binnentemperatuurprofiel

Een optimaal en zorgvuldig gedoseerd
binnentemperatuurprofiel bewijst elke dag
de aanzienlijke voordelen van het 
oppervlakteverwarmings- en koelsysteem 
van Roth. De negatieve invloeden op het 
binnenklimaat (door luchtwervelingen, tocht
of warmteophoping) en de “gezwollen
voeten”, één van de ongewenste 
neveneffecten van een vloerverwarming, 
behoren voorgoed tot het verleden. Uw 
temperatuurprofiel komt immers bijna 
overeen met de ideale verwarming (zie 
grafieken). 
De experts weten het: hoe groter de
warmte van de warmtestraling, hoe 
efficiënter en rendabeler de verwarming
werkt. In vergelijking met de klassieke 
radiatoren ligt de ideale binnentemperatuur 
ongeveer 1 tot 2°C lager bij het gebruik van 
een oppervlakteverwarming. Dit levert een 
energiebesparing op van 6 tot 12%, evenals 
lagere systeem- en aanvoertemperaturen. 
Dit systeem kan perfect worden gecombi-
neerd met alternatieve energiesystemen 
zoals de Roth warmtepompen en zonnecol-
lectoren. Nog meer voordelen vindt u in de 
hygiënische voordelen: de uitdroging vernie-
tigt immers de leefbaarheid van bacteriën 
en mijten. De verwarmingsvlakken moeten 
ook niet worden schoongemaakt.

 Comfortabele temperaturen

De aangename kamertemperaturen bij 
verwarming in de winter zijn voor
> leefruimtes ongeveer: 20 - 22 °C
> slaapkamers ongeveer: 16 - 18 °C
> badkamers ongeveer: 24 - 26 °C

Een ruimte wordt als comfortabel 
ervaren wanneer het verschil tussen 
de oppervlaktetemperatuur en de 
omgevingstemperatuur lager is dan 4°C.
Wanneer de oppervlaktetemperaturen van 
de verschillende oppervlaktes in de ruimte, 
een temperatuursverschil hebben van 
minder dan 5°C, dan wordt de ruimte ook als 
zeer comfortabel ervaren.

Normgewijs worden de maximale 
oppervlaktetemperaturen voor 
vloerverwarming vastgelegd:
> voor gemeenschappelijke ruimten in 

woningen of bedrijfsruimten: 29°C
> in badkamers: 33°C
> in randgebieden: 35°C

Bij wanden en plafonds mag de maximale 
oppervlaktetemperatuur van 40°C niet 
overschreden worden, wilt men het 
comfortgevoel respecteren.
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   Wegwijzer Roth 
oppervlakteverwarming- en 
koelsysteem

Type gebouw Toepassingsgebied Montageoppervlakken Lastenverde-
ling/deklaag
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                              Origineel-Tacker-Systeem

Quick-Energy® Tacker-Systeem

Flipfix® Tacker-Systeem

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

                              Noppen-Systeem X X X X X X X X X

                              ClimaComfort TBS X X X X X X X X

                              Rohrfix-Systeem X X X X X X X X X X X

                              ClimaComfort 
                              Paneelsysteem X X X X X X X X X X

                              ClimaComfort 
                              Compact systeem X X X X X

                             Grote oppervlakken X X X X X X X X X X

                              Betonkernactivatie 
                              Isocore® X X X X X X X

 : Object afhankelijk
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 Het concept

Het basisidee bij het ontwerpen van een
energiesysteem voor huishoudelijke
installaties is het waarborgen van een
aangename kamertemperatuur. Het 
verwarmings- en koelsysteem dat Roth 
ontwikkelde biedt doelgerichte oplossingen
die beantwoorden aan de behoeften van
elk seizoen en aan de vereisten van de
gebruikers. In de koude seizoenen zorgt
de lage temperatuur van de vloerverwarming 
voor een aangename kamertemperatuur. 
Tijdens de zomer zorgen de in de vloer 
geïntegreerde Roth leidingen voor een 
aangename koeling. 

 Verwarmen in de winter

Door de gelijkmatige warmteafgifte van
het grote verwarmingsoppervlak krijgt
de gebruiker een aangenaam, zo goed
als ideaal kamertemperatuurprofiel.
Dankzij de lage temperaturen van het
verwarmingswater is dit systeem perfect
geschikt voor een combinatie met
milieuvriendelijke en energiebesparende
warmtebronnen met een geringe temperatuur- 
en verbrandingswaardetechniek, en met 
alternatieve energiebronnen. 

  Afkoeling in de zomer

Het systeem staat borg voor een gelijkmati-
ge afkoeling zonder onaangename
tocht, in de vorm van een stralingskoeling
via de in de vloer geïntegreerde
Roth leidingen. De regeltechniek van het
Roth verwarmings- en koelsysteem werd
zodanig ontworpen dat in de afkoelingsmo-
dus een kritische overschrijding van
de benedenlimiet van de temperatuur
van 19°C die, volgens DIN 1946, een
negatieve invloed heeft op het optimale
comfort van de gebruiker, niet mogelijk is.
Ook een verticale verschuiving van twee
Kelvin tussen twee relevante meetpunten
(0,1-1,1 m) wordt vermeden. Een in het
systeem geïntegreerde dauwpuntcontrole
voorkomt op een efficiënte manier
condensatie ten gevolge van een hoge
binnenluchtvochtigheid. Het koelwater
wordt gegenereerd uit in de bodem aange-
brachte leidingen, een warmtepomp,
een koelinstallatie of uit het oppervlakte-
water.

Roth verwarmings- en koelsysteem
behaaglijk het hele jaar door
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Roth systeemleiding 
5 voordelen om absoluut zeker te zijn

> Kwaliteit door 5 lagen “S5”
> Systeemcompetentie
> Dienstverlening
> Absoluut zekere waarborg
> Tevreden klanten

 Alle goede dingen bestaan uit ...
 vijf! De leidingen zijn de aders van
 een perfect gepland en optimaal
 functionerend oppervlakteverwarmings- 

en koelsysteem.

Haal vijfmaal voordeel uit een 
professioneel systeem dankzij de nieuwe
leidingtechnologie van Roth. Met hun
constructie met vijf lagen, bieden zowel
de Roth DUOPEX S5®, als de Roth X-PERT
S5® en ClimaComfort S5® vijf tastbare
voordelen. Alle verwarmingsleidingen zijn
immers gebaseerd op de unieke CoEx
tecnologie met vijf lagen.

  Kwaliteit door 5 lagen “S5”

Omdat de bouw en het transport zeer
hoge eisen stellen, bevatten de Roth
systeemverwarmingsleidingen DUOPEX
S5®, X-PERT S5® en ClimaComfort
S5® vijf lagen die onafscheidelijk met
elkaar verbonden zijn dankzij de S5-
CoEx technologie wat een sandwich
materiaal oplevert met een zeer hoog
weerstandsvermogen en een lange
levensduur

 Systeemcompetentie - de Roth
 systeemoplossingen voor moeilijke
 taken

Als uitvinder van het Tacker systeem, is
Roth één van de belangrijkste leveranciers
van oppervlakteverwarmings- en
koelsystemen. Het originele Roth Tacker®
systeem en het Roth noppensysteem
beantwoorden probleemloos aan de
strengste vereisten van de kwaliteits- en
veiligheidsnormen.

Voordeel 1 Voordeel 2

8



 Dienstverlening
 
> Een uitgebreide en bekwame buitendienst 

die ter plaatse komt en snel kan 
antwoorden op uw technische en 
commerciële vragen.

> Een hotline en projectondersteuning.
> Een permanent aanbod van opleidingen en 

ontwerp- en productseminaries.
> Een waarborg van 10 jaar op de 

beschikbaarheid van wisselstukken en 
een naverkoop service naargelang het 
productgamma.

> Snelle beschikbaarheid over heel Europa 
van alle producten van het Roth gamma.

  Absoluut zekere waarborg

Een kwaliteit waarop onze klanten kunnen
rekenen. Wij zijn verantwoordelijk
vanaf het ontwerp van het product tot
aan de levering, via de fabricage en
de opslag. Kwaliteitsproducten en een
perfecte service vormen de basis van een
wereldwijde waarborg die bij eventuele
schadegevallen ook de gevolgschade omvat.
Een aansprakelijkheidscontract biedt
u een betrouwbare garantie, ook na de
productieinstellingen. De details worden
vastgelegd in de garantievoorwaarden
waarin, voor elk 
oppervlakteverwarmingssysteem
gedurende een periode tot 10
jaar vanaf de inbedrijfstelling, een bedrag
tot 5 miljoen euro gewaarborgd wordt
voor schade aan personen of goederen,
naargelang het schadegeval.

 Tevreden klanten

De bouwheren rekenen op de 
betrouwbaarheid en op het behoud 
van de waarde van hun eigendom. 
Een klant die gekozen heeft voor een 
oppervlakteverwarmings-en koelsysteem 
van Roth, weet dat hij de absolute 
topkwaliteit krijgt die een duurzaam comfort 
met een aangename warmteverdeling en een
optimale investering waarborgt.

Voordeel 4Voordeel 3 Voordeel 5
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Roth systeemleidingen biedt de hoogste weerstand op basis van de 
mechanische, thermische en chemische eigenschappen: 

> Bescherming door een EVOH zuurstofsperlaag tegen 
mechanische beschadigingen en schadelijke externe invloeden 
zoals warmte en vochtigheid.

> Zeer hoge weerstand tegen vervormingen ten gevolge van een 
plaatselijke mechanische belasting.

> Volgens de reglementering in verband met aanbestedingen 
voor bouwwerken (VOB) is het oppervlakteverwarmings- en 
koelsysteem optimaal beschermd tegen latere werken door 
andere vaklui.

> Lange levensduur dankzij het voorkomen van 
zuurstofuitwisseling.

> Geoptimaliseerde lineaire uitzetting met een beperkte tolerantie 
dankzij de 5 lagen.

Roth DUOPEX S5®, X-PERT S5®+ en ClimaComfort S5 
perfect voor alle toepassingen

Polyethyleen
Polymeer

EVOH sperlaag
Polymeer

Polyethyleen

5 lagen - 5 zekerheden

  Roth systeemleidingen DUOPEX S5®, 
X-PERT S5®+ en ClimaComfort S5 – de 
juiste oplossing voor elke toepassing

Het selecteren van het juiste leidingsysteem
hangt af van de bijzonderheden van
het bouwproject en de behoeften van de
bouwheer. Roth biedt systeemleidingen
aan van de hoogste kwaliteit.

  S5 CoEx-Technologie - hoogwaardige
 kwaliteit voor elke applicatie

In functie van de specifieke vereisten die
worden gesteld aan het oppervlakte-
verwarmings- en koelsysteem, biedt Roth
een ideale oplossing met verwarmings-
leidingen die gebaseerd zijn op de befaamde
en unieke S5 CoEx technologie. Dankzij
de vijfvoudige coëxtrusie in één enkele
productiefase staat dit sandwichmateriaal
van de Roth verwarmingsleidingen in voor
een optimale hechting tussen de 
verschillende lagen.
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  Roth DUOPEX S5® verwarmingsleiding
 beantwoordt aan de strengste
 vereisten
 
Het vijflagig Roth leidingsysteem DUOPEX
S5® weerstaat maximale spanning. Deze
leiding beantwoordt aan de strengste
vereisten, ook aan de betonopslagcapaciteit
en in de industriebouw. Een permanente 
temperatuur van 95°C en een bedrijfsdruk 
van 6 bar, met een korte stijging van de 
temperatuur tot 110°C en een zekere vei-
ligheidsreserve, stelt geen enkel probleem 
voor de Roth DUOPEX S5® verwarmingslei-
ding met interactieve stralenvernetting.

 Interactieve netvorming via een
 innoverend en gepatenteerd
 fabricageprocédé

Via een gepatenteerd fabricageprocédé
worden alle vijf lagen van de DUOPEX
S5® verwarmingsleiding gecoëxtrudeerd
en daarna vernet, zodat moleculaire
verbindingen, niet alleen in de verschillende
lagen, maar ook tussen deze lagen,
instaan voor de perfecte stabiliteit van
deze leiding met vijf lagen. De interactieve
electronenstraalvernetting verbetert de
mechanische, thermische en chemische
eigenschappen van de DUOPEX S5® verwar-
mingsleiding en zorgt voor aanvullende
veiligheidsreserves.

  De Roth X-PERT S5®+ verwarmingsleiding
 - de ideale oplossing voor toepassingen
 met lage temperaturen

De verordening op energiebesparing
(EnEv) schrijft een lagere verwarmingstem-
peratuur voor.

Gecombineerd met de samengestelde
systeemisolatieplaat van Roth, biedt de
bijzonder flexibele Roth X-PERT S5®+
verwarmingsleiding met 5 lagen een ideale
oplossing voor deze lage temperatuursys-
temen.

Bij de X-PERT S5®+ staat de “X” voor het
hoge veredelingsniveau van het materiaal.
Ze werd ontworpen voor een permanente
temperatuur van 70°C met een korte
verhoging tot 100°C en met een veiligheids-
reserve.

De Roth verwarmingsleiding X-PERT S5®
is met een meervoudige veiligheidsreserve
bestand tegen een permanente druk van
6 bar.

  DUOPEX S5® en X-PERT S5®+
 - met meer veiligheid door een
 sterke oppervlaktelaag

Door de oppervlaktelaag zijn de Roth 
DUOPEX S5® en X-PERT S5®+ verwarmings-
leidingen nu nog sterker.

De gele tint van de beide verwarmingsleidin-
gen staat voor een sterke oppervlaktelaag.
De grote slijtvastheid en de bestaande
UV-stabiliteit verlenen ondersteuning,
vooral bij het gebruik in zware bedrijfsom-
standigheden.

 Systeemcompabiliteit

Roth DUOPEX S5® en X-PERT S5®+ ver-
warmingsleidingen zijn bruikbaar voor 
zowel het Roth originele Tacker® systeem, 
het Roth noppensysteem en het Roth 
leidingdraagsysteem voor verwarming- en 
koelingsgebruik

Zulassungs-Nr. 3V203 PE-Xc
Zulassungs-Nr. 3V266 PE-RT
Zulassungs-Nr. 3V331 PE-RT

Roth systeemleidingen DUOPEX S5® en X-PERT S5®+ 
een ijzersterk team

Alle vijf lagen van het Roth
leidingsysteem DUOPLEX S5®
worden gecoëxtrudeerd en
aansluitend aangesloten.
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Roth Original-Tacker®-systeem 
ontelbare keren bewezen in de nieuwbouw

> perfect afgestemde systeemoplossing
> miljoenen keren bewezen
> gepatenteerde installatietechniek
> eenvoudige montage
> centimeterprecieze leidingsplaatsing
> optimale distributie van verwarming 

en koeling

 Roth, de Tacker® expert

Een perfect afgestemde systeemoplossing
levert de basis voor het bouwen van
veeleisende verwarmingstoepassingen.
Het Original-Tacker® systeem van Roth
heeft ontelbare keren zijn kwaliteiten
bewezen. Gecombineerd met de Roth
DUOPEX S5® en X-PERT S5®+ biedt deze
oplossing de beste troeven om een perfect
verwarmingssysteem te installeren dat
nooit zijn waarde zal verliezen. Dankzij
de vlotte, gepatenteerde plaatsingstechniek
moet deze leiding altijd de voorkeur
krijgen voor veeleisende toepassingen.
Ze biedt immers de ideale oplossing aan
voor woningen, kantoren en industriële
gebouwen.

  Het ideale systeem in drie stappen
 
De kwaliteitsvolle prefabricatie in de
fabriek van alle systeemonderdelen 
- leidingen, samengestelde platen en 
accessoires - en de gepatenteerde Tacker® 
plaatsingstechniek maken een snelle 
installatie in slechts drie stappen van het 
volledige oppervlakteverwarmings- en 
koelsysteem mogelijk. Men moet hierbij 
natuurlijk rekening houden met de met de 
computer berekende waarden en met de 
geldende voorschriften.

 Roth oppervlakteverwarmings- en
 koelsysteem - zo eenvoudig kan
 comfort echt zijn

Een bijzonder eenvoudige montage, een
zeer praktische flexibiliteit, een perfecte
betrouwbaarheid en werfzekerheid en
een hoog redement, ook bij uitzonderlijke
plaatsingsschema‘s, zijn de voornaamste
troeven van het oppervlakteverwarmings- en
koelsysteem van Roth. Het Original-Tacker® 
systeem van Roth staat borg voor een zeer 
eenvoudige montage en een bijzonder 
precieze plaatsing van de leidingen die 
instaat voor een optimale verdeling 
van de warmte en koeling, zelfs in zeer 
moeilijke installatieomstandigheden. De 
vloerconstructie voor het oppervlakte-
verwarmings- en koelsysteem van Roth 
voldoet aan de vereisten van DIN EN 1264 
(„Vloerverwarmingen met warm water“), 
DIN 18560 („Dekvloeren in de bouw), DIN 
4109 („Geluidsisolatie in de hoogbouw“) 
en de verordening op energiebesparing 
(EnEv). Het hoge kwaliteitsniveau van de 
verschillende elementen en van het totale 
systeem wordt bevestigd door keurings-, 
controle- en kwaliteitsmerken.

Roth vloerverwarming- 
en koelsysteem

12



unieke, tweezijdige, zelfklevende overlapping

Roth systeemisolatieplaat

Roth isolatierol

  Systeemisolatieplaten voor de
 oppervlakteverwarmings- en
 koelsystemen 

Eenvoudig, snel en aangepast aan de 
normen: de samengestelde platen van 
polystyreenschuim en polyurethaanschuim
zonder HCFC. Een uitstekende keuze als
warmte- en contactgeluidsisolatie. Ze
worden in een handomdraai geplaatst en
vormen een gesloten oppervlak dankzij
een zelfklevende overlapping van 30 mm
aan beide kanten. Een betrouwbare 
afsluiting tegen vochtigheid en dekvloeren
(volgens DIN 18560) verhindert de vorming
van geluids- en warmtebruggen. En een 
gedrukt rooster vergemakkelijkt de precieze 
installatie van de systeemleidingen op 
basis van een nauwkeurig berekende 
plaatsingsafstand.

 Een sterke oplossing voor zware
 belastingen
 
De EPS DEO WLG 035, 26 mm samengestel-
de platen van Roth zijn bijzonder geschikt
voor zware verkeersbelastingen (bv. in
showrooms voor auto‘s). Wanneer u een
aangepaste dekvloer gebruikt, zijn deze
samengestelde platen en de combinatie
ervan bestand tegen een maximale verkeers-
belasting van 35 kN/m². Afhankelijk
van de vereiste hittebestendigheid dienen
platen van EPS of PU te gebruiken die u
ook terug vindt in het gamma van Roth.

 Roth Ex systeemisolatieplaat -
 hoog isolatievermogen en vlakke
 opbouw

De nieuwe Ex systeemisolatieplaat EPS
DES 25-2 WLG 032 met x-plooi Energieplus-
kwaliteit vermindert de benodigde
bouwhoogte van de vloer met 10 mm in
vergelijking met de standaard isolatieplaten
voor geluidsisolatie. De Neopor isolatie
maakt het mogelijk de isolatiedikte
te verminderen in combinatie met de 
geluidsisolatie door thermische geleidbaar-
heid (WLG032). Daarmee zijn platen van
25 mm al voldoende om woonruimtes te
isoleren volgens de voorgeschriften.

Zulassungs-Nr. 7F083
Zulassungs-Nr. 7F087

Roth Vloerverwarming- en koelsysteem,  
Auto Velte KG, Biedenkopf, Duitsland
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Roth Original-Tacker® Ex-clips 
voor dat tikkeltje meer aan efficiëntie, comfort en veiligheid

> Leiding-hef-functie
- Ondervloer volledig rond de 

leidingen
- Ideale overdracht en verdeling 

van warmte en koeling
> Dubbele weerhaak

- Hoogste klemvastheid
- Uitstekende houdkracht

 Roth Original-Tacker® Ex klemmen
 voor complete energieoverdracht

Roth heeft als uitvinder van het tackersys-
teem de Roth Original-Tacker® clips verder 
verbeterd. De nieuwe Roth originele Tacker® 
Ex clips beschikken nu over een leidingon-
dersteunende functie. Deze zorgt voor een
verbeterde overdracht en verdeling van de
warmte en de koeling, daar de dekvloer
de leidingen altijd volledig omsluit, zelfs
bij moeilijk vloeiende dekvloer. In combina-
tie met de nieuwe dubbele weerhaken
krijgen we het resultaat van een x-maal
Energie-plus-kwaliteit in termen van
efficiëntie, comfort en veiligheid.

De Roth Original-Tacker®
Ex clips met nieuwe
leiding-hef-functie en een nieuwe
dubbele weerhaak voor een nog
eenvoudigere montage, een
goede hechting van de leidingen
en een ideale energie-ëfficientie,
comfort en veiligheid.

  Dubbele weerhaken met een nieuwe vormgeving voor een betere montagevriende-
lijkheid, de hoogste klemvastheid en een éénmalige houdkracht

De onderste weerhaken van de Roth originele Tacker® Ex clips
zijn zeer stabiel en aanvullend van een scherpe zijkant voorzien,

terwijl de daarboven liggende weerhaken bijzonder elastisch
zijn. Deze gespecialiseerde technologie zorgt voor een eenvou-
dige en gegarandeerde hechting op isolatie doorheen de
isolatiefolie en optimaliseert hiermee de montagevriendelijk-

heid en -snelheid. De stabiliteit van de onderste weerhaken
bieden een ideale steun voor de bovenste weerhaken.

De dubbele weerhaken zorgen voor een optimale klemvastheid, de hoogste hechtingskracht
evenals een veilige en nauwkeurige hechting van de leidingen in het Roth isolatieplaten
en -rollen systeem - zelfs bij moeilijke omstandigheden bij het plaatsen.
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Door de leidingopheffende functie kan
de dekvloer onder de leiding vloeien,
zodat hij ze volledig omringd. Dit
zorgt voor een ideale overdracht en
verdeling van de warmte en de koeling
en zorgt voor een grotere efficiëntie
en comfort.

Zulassungs-Nr. 7F083
Zulassungs-Nr. 7F087

  40 clips per magazijn voor een
 efficiënte werking

De Roth Original-Tacker® Ex clips
zijn bestemd voor Roth systeemleidingen
14, 16, 17 en 20 mm. Om het veelvuldig
hervullen te vermijden zitten er ongeveer
40 clips in één magazijn. 2 stroken
met 40 clips kunnen in de Tackertang
ingebracht worden en zonder extra
inspanning verwerkt worden. Een gewicht
zorgt ervoor dat de klemmen gemakkelijk
glijden. De Roth Original-Tacker® is in de 
hoogte verstelbaar en past op elke leiding-
grootte. De Roth Original-Tacker® Ex clips
kunnen met de voorhanden zijnde Roth
Original-Tacker® 16 tot 20 verwerkt
worden.

15



Roth Original-Tacker® 2.0 
meermaals bewezen

  Roth Original-Tacker® 2.0  
in een nieuw design

Roth ontwikkelde de Tacker verder - hij is nu 
lichter en handiger. Met de Roth Original-
Tacker® is de installatie van de innovatieve 
Tackersystemen nog comfortabeler. Het 
is geschikt voor de installatie van Roth 
systeemleidingen met Roth Original-Tacker® 
Ex-clips of A-clips op isolatie bij vloerver-
warming- en koelsystemen.

> lichter
> handiger
> ergonomischer
> betere begeleiding van Ex-clips
> grotere capaciteit
> in hoogte verstelbaar
> met parkeerstand voor het 

Tackergewicht

 1

 2

 3

 4

 5

Ergonomischer handgreep

Onverliesbaar Tackergewicht (parkeerpositie 
aan het magazijn)

Snelle en eenvoudige bijvulling, betere 
geleiding

Grotere capaciteit van het magazijn

Kortere slag voor Ex-Clips

 1

 2

 3

4

 5
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  Roth Original-Tacker® –  
nu nog lichter  

 
Naast zijn nieuw en modern design, weegt 
hij slechts twee kilogram. De Tacker met zijn 
slanke behuizing scoort met een vergrootte 
capaciteit van 135 leidinghouders, de Roth 
Original-Tacker® Ex-clips. Dit reduceert het 
aantal bijvullingen tijdens het leggen van de 
leidingen.

De Roth ingenieurs verbeterden de geleiding 
van de clips in het magazijn. Bovendien is 
er voor het Tackergewicht een parkeerstand 
aan het magazijn ontwikkeld. Zo kan het 
clipsmagazijn bijgevuld worden zonder het 
Tackergewicht te moeten demonteren.
Bij het gebruik en het transport kan het 
gewicht niet verloren gaan. De Roth 
Original-Tacker® 2.0 is geschikt voor de 
Roth Original-Tacker® Ex-clips 16-20 mm en 
Tacker A-clips 14-20 mm. De Roth Original-
Tacker® 2.0 is in hoogte verstelbaar en kan, 
indien nodig, aangepast worden aan de 
lengte van de gebruiker. Het nieuwe maga-
zijn is compatibel met de bestaande Roth 
Original-Tacker® en kan worden vervangen.

Roth vloerverwarming- en koelsysteem
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Roth Quick-Energy® Tacker-systeem met QE-high-efficiency ondervloer  
snelle reactie bij minimale hoogte

> Snelle reactie comfortsysteem
> Minimale hoogte, snelste energie-

voorziening
> Minimaal oppervlaktegewicht
> Verbeterde geluidsreductie
> QE-high-efficiency ondervloer
> Voor nieuwbouw en renovatie
> Woningbouw en project oplossingen
> Systeem certificatie

 Snelle reactie comfortsysteem met 
minimale hoogte

Het Roth Quick-Energy® Tacker systeem 
voor vloerverwarming- en koeling is ideaal 
voor woningbouw en project oplossingen 
zowel in renovatie als in nieuwbouw.

Het combineert de snelste energievoor-
ziening met het grootste gemak op gebied 
van comfortgevoel en geluid. Het dunlagige 
vloerverwarmings- en koelsysteem met 
QE-high-efficiency ondervloer in natte bouw, 
heeft slechts twee centimeter leidingbedek-
king nodig. Dankzij zijn minimale laagdikte 
zorgt het voor een snelle reactie.

Het Roth Quick-Energy® Tacker systeem is 
het baanbrekende supplement van de suc-
cesvolle Roth Original-Tacker® systemen. 

 Krachtige componenten voor krachtige 
oplossingen.

Alleen de optimale combinatie van de 
Roth productcomponenten zorgt voor een 
high-performance systeemoplossing. Samen 
met het innovatieve Roth Ex systeempa-
neel EPS DES25-2, de Roth systeemleiding 
X-Pert S5® 14 millimeter of DUOPEX S5® 14 
millimeter, de Roth Tacker®-clips 14 milli-
meter en de nieuwe Roth QE-High-efficiency 
ondervloer heeft dit vloerverwarmings- en 
koelsysteem een bouwhoogte van slechts 
60 mm.

Het kan als opbouw op betonnen plafonds 
en andere plafondstructuren gebruikt 
worden. De ondergrond moet dragend en 
even zijn. Dankzij dit systeem is er ook een 
verbeterde geluidsreductie. De systeem-
constructie is getest en goedgekeurd voor 
belastingen tot 2 kN/m². 

 Hoge isolerende werking met maximale 
geluidsreductie bij vlakke opbouw.

Het Roth Ex systeempaneel EPS DES 25-2, 
een gecombineerde warmte-/geluidsis-
olatie, vermindert de structurele hoogte 
van de vloer in vergelijking met standaard 
isolatiepanelen met geluidsisolatie tot tien 
millimeter. De ingebrachte speciale isolatie 
zorgt dankzij de thermische geleidbaarheid 
(WLG 032) voor een verminderde isolatie-
dikte gecombineerd met geluidsisolatie. 
Deze 25 mm plaathoogte is voldoende 
om een correcte en passende thermische 
isolaite van plafonds tussen woonruimtes te 
realiseren.

Zowel voor toepassingen in nieuwbouw 
en voor renovatie biedt het Quick-Energy® 
Tacker-systeem in combinatie met zijn 
technische eigenschappen uiteenlopende 
toepassingsmogelijkheden.
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Elastische voeg

Roth randisolatie

Roth high-efficiency ondervloer

Roth systeemleiding ø 14

Roth Tacker-clips 14 mm

Roth Ex systeemplaat EPS DES 25-2

Dragende ondergrond

Vloerbedekking

Roth Quick-Energy® Tacker systeem met QE-high-efficiency ondervloer 
R
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Zulassungs-Nr. 7F397-F
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> voor bestaande isolatie
> bewezen Roth Original-Tacker® 

installatietechniek
> variabele verlegvormen en 

-afstanden
> Slechts één systeemcomponent
> afvalvrije installatie
> geen speciaal gereedschap vereist
> compacte afmetingen voor opslag 

en transport

  Voor nieuwe toepassingsgebieden - 
ontvouwen en klaar 

Voor nieuwe toepassingsgebieden in de 
vloerverwarming en koeling biedt Roth het 
Flipfix® Tacker-systeem. Het is geschikt voor 
gebruik bij bestaande isolatie in standaard 
EPS- en PU-materialen en bij minerale 
isolatiematerialen.

De systeemoplossing voor vloerverwarming 
en koeling bestaat uit de Roth Flipfix®-plaat, 
de Roth Original-Tacker® Ex-clips en de Roth 
systeemleidingen. De installatie van het 
montagevriendelijk systeem is volgens de 
bewezen Roth Original-Tacker® installatie-
techniek.

De uitvinder van de bewezen Roth Original-
Tacker® systemen breidt met het Roth 
Flipfix® Tackersysteem zijn gamma uit met 
een andere innovatieve Tackeroplossing.

 Installatie gemakkelijk gemaakt -  
door Roth

De twee millimeter dikke Roth Flipfix®-plaat 
is in vijf meter lengte beschikbaar. Door het 
zigzag te vouwen tot een vierkant van 1 m², 
wordt de plaat gekenmerkt dankzij het ge-
makkelijk transport en de compacte opslag. 
Ter plekke wordt de Flipfix®-plaat gewoon 
ontvouwen en wordt afvalvrij gelegd in een 
korte tijd. De zigzagvouw verzekert ook een 
praktischgerichte plaatsing van de afzonder-
lijke platen naast elkaar.

Men kan de platen met elkaar verbinden 
dankzij tape - zo ontstaat snel een gesloten 
isolatie oppervlak. Het versnijden van de 
elementen kan men met een standaard 
mes of schaar. Voor variabele verlegafstan-
den is een raster voorzien van vijf en tien 
centimeter.

Een aparte folie als isolatieafdekking is 
evenmin noodzakelijk als een beveiliging 
tegen het afdrijven.

Roth Flipfix® Tacker-Systeem  
op de isolatie, ready, set, go!
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        Roth Flipfix®-plaat in detail

> 2 mm hollekamer element uit PP
> Bouwmateriaalklasse B2 (normaal 

ontvlambaar)
> 5 x 1 m (5 m²)
> Vouwen op een afstand van 1 m (accordeon 

principe)
> Kleur: grijs, zwart gedrukt
> Verlegraster 5 x 5 cm

Zulassungs-Nr. 7F395-F
Zulassungs-Nr. 7F400-F

> voor bestaande isolatie van EPS, PU of minerale wol
> montagevriendelijke, tijdsbesparende, eenvoudige installatie 

dankzij de prefab 5m²-elementen geplooid in accordeon principe
> eenvoudige uitlijning van de platen tegen elkaar dankzij zigzag-

vouw
> eenvoudig tapen van de platen op de lange zijden
> geen folie nodig als isolatie afdekking
> geen afdrijfveiligheid noodzakelijk
> Roth Ex-clips met gedefinieerde bevestigingsdiepte en optimale 

energie-efficiëntie

In een oogopslag
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Roth Vloerverwarming- en koelsysteem, Keramion, Keramisches Museum, Frechen, Duitsland

 Hoge flexibiliteit in het systeem

Het Roth Noppensysteem onderscheidt
zich door zijn hoge flexibiliteit en
montagevriendelijkheid. De uitsnijding en 
de optimale noppenomtrek van de Roth nop-
penplaten 14 tot 17 mm maken het mogelijk 
om de Roth systeemleidingen DUOPEX S5® 
en X-PERT S5®+ met diameters van 14 tot 17 
mm vast te leggen. 

Zowel een orthogonale als - met behulp van 
een extra film - een diagonale opstelling zijn 
mogelijk. Reststukken kunnen eenvoudig 
verwijderd worden met de montagestrip 
zodat een afvalarme en milieuvriendelijke 
installatie mogelijk is. Bijkomend zijn er ook 
andere noppenplaten beschikbaar. 

Het Roth Noppensysteem is geschikt voor 
woningen, kantoor- en bedrijfsgebouwen.

Roth Noppensysteem 
flexibel, eenvoudig, perfect
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Roth Noppensysteem 
montagevriendelijk installatie

> flexibel
> montagevriendelijk
> optimale noppenomtrek
> orthogonale en diagonale 

verlegafstanden
> afvalarme, milieuvriendelijke 

installatie

  Roth Noppenplaten en toebehoren

Voor de installatie in vloeren met verhoogde 
belastingdruk biedt Roth de noppenplaat 
met hoge belastbaarheid en lage opbouw 
aan: 

> De speciale vorm van de noppen en hun 
plaatsing op de Roth noppenplaat levert 
een perfecte basis op voor de Roth sys-
teemleidingen, zelfs bij lagere buitentem-
peraturen.

> Dankzij de oversteek aan beide zijden 
grijpen twee rijen noppen telkens goed in 
elkaar: een ideaal systeem voor de plaat-
sing van een vloeibare dekvloer.

> De Roth systeemleidingen worden zonder 
werktuigen met de voet tussen de noppen 
gedrukt en zetten zich hoorbaar vast.

> De Roth noppenplaat is geschikt voor alle 
Roth systeemleidingen van ø 14 mm tot ø 
17 mm.

> De tweelagige polystyreenconstructie 
zorgt ervoor dat men probleemloos op de 
noppen kan lopen en biedt bovendien ook 
warmte-isolatie.

> De Roth noppen in de collectorzone staan 
in voor een eenvoudige aanpassing van 
de plaatsingsafstand in functie van de 
aansluitingen met de verdeler. 

> Dankzij de egalisatienoppen en -folie van 
Roth stelt de overgang in een deurzone 
geen enkel probleem.

> Om het systeem af te dichten wordt de 
folie van de Roth randisolatiestrook in de 
Roth noppen geduwd met behulp van het 
Roth PE-profiel: een ideale oplossing, zelfs 
bij het gebruik van een vloeibare dekvloer.

> Wanneer elke millimeter bouwhoogte telt, 
kan de Roth noppenplaat 14-17 DEO 10 
ook gebruikt worden bij de renovatie van 
woningen.

 Een goed doordacht systeem 

Met de diagonale plaatsing van de Roth
systeemleidingen stellen ook speciale
legplannen geen enkel probleem.
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Roth vloerverwarming- en koelsysteem, Niederösterreichisches Landesmuseum, 
St. Pölten, Oostenrijk

 Roth noppenfolie 14-16 mm - 
innovatief en van hoge kwaliteit

De nieuwe Roth noppenfolie 14-16 mm 
is geschikt voor isolatie die ter plaatse 
werd aangebracht. Het is in het bijzonder 
geschikt bij bijvoorbeeld renovatiewerken 
waar reeds isolatie voor handen is met maar 
een beperkte bouwhoogte. De krachtige 
Roth noppenfolie is ontworpen voor zware 
belasting en is bijvoorbeeld ook voor 
industriële toepassingen inzetbaar.

* ohne Sicherheitsventil

Roth noppenfolie 14-16 mm (zonder isolatie),
om te installeren bovenop bouwzijdig aangebrachte 
isolatie

 Roth Noppensysteem in één oogopslag

> Geschikt voor alle Roth systeemleidingen van ø 14 mm tot ø 17 mm
> Beschikbaar in de EPS- kwaliteiten EPS DES 30-2 (1450 x 950 x 50 mm) en EPS DEO
10 (1450 x 950 x 30 mm)
> Draagplaat en afdekfolie uit Polystyreen, bouwstofklasse B2
> Noppenraster 50 mm: alle legafstanden en -vormen binnen een 50 mm raster zijn
mogelijk
> Effectieve grootte installatie/plaat: 1,26 m²
> In de fabriek tot een unit gemonteerd
> Tweezijdige overlapping om de verschillende elementen met elkaar te verbinden
> Verbetering van de geluidsisolatie
> Het achterste gedeelte van 4 mm en de geometrie van de individuele noppen laten
een eenvoudige en gegarandeerde bevestiging van de leidingen toe
> Door de steun van de individuele noppen ontstaat een zeer stabiele en goed beloopbare 

installatie
> De diagonale plaatsing van de Roth systeemleiding wordt door de diagonale 

noppenbevestiging vereenvoudigd

Zulassungs-Nr. 7F396-F
Zulassungs-Nr. 7F399-F
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> Ideaal voor renovatie
> eenvoudige en flexibele installatie
> laag oppervlaktegewicht
> warmtegeleidingslammelen uit 

high-performance aluminium
> flexibele leiding
> flexibele installatierichting

 Universeel inzetbare componenten 
voor flexibele oplossingen

Als toonaangevende fabrikant van 
oppervlakteverwarming en koelsytemen 
ontwikkelde Roth een droogbouwsysteem 
dat aan de eisen voor installaties bij 
renovaties optimaal voldoet. Het Roth 
ClimaComfort droogbouwsysteem scoort 
met een minimale inbouwhoogte van slechts 
43 mm, met inbegrip van de vloerbedekking. 
De structuur van de isolatieplaat maakt 
flexibele verlegrichtingen, zelfs diagonaal, 
mogelijk.

  Slechts één systeemplaattype voor alle 
toepassingen

Voor de montagevriendelijke installatie 
wordt slechts één systeemplaattype 
gebruikt. Dit zorgt voor een eenvoudige, 
veilige en tijdbesparende installatie en 
geeft flexibiliteit bij de toepassing. De Roth 
ClimaComfort droogbouw systeemplaten 
zijn onderling in 30 centimeter raster in 
alle richtingen combineerbaar en kunnen 
variabel, volgens de kamergeometrie, op 
maat gemaakt worden. Door een speciaal 
kop/staart systeem kan men de platen 
nauwkeurig met elkaar verbinden. Dit zorgt 
ervoor dat de platen niet verschuiven over 
de ondergrond.

De platenstructuur zorgt voor een 
eenvoudig en veilige bevestiging van de 
warmtegeleidingslamellen in verschillende 
richtingen. De Roth Alu-Laserflex 
systeemleidingen 14 millimeter kunnen dus 
horizontaal, verticaal en diagonaal geplaatst 
worden. Zo is het systeem bijzonder 
geschikt voor renovatie projecten en maakt 
een grote architecturale vrijheid mogelijk, 
zelfs bij moeilijke kamersituaties.

Roth ClimaComfort® TBS  
lage opbouw en flexibele installatie
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Zulassungs-Nr. 7F402-F

        Warmtegeleiders van high-performance 
aluminium voor een optimale 
warmteafgifte

Voor een beter verwarmingsvermogen 
ontwikkelde Roth warmtegeleiders van high-
performance aluminium. Het materiaal zorgt 
voor een bijzonder goede warmteoverdracht. 
De warmtegeleidingslamellen kunnen 
aangepast worden aan de gewenste lengte 
dankzij vooraf bepaalde breekpunten. De 
kleinst mogelijke verlegafstand voor de 
Roth Alu-Laserflex systeemleiding is 15 
centimeter.

 Roth Alu-Laserflex systeemleiding - 
vormvast en diffusiedicht

De vijflagige Roth Alu-Laserflex 
systeemleiding is precies afgestemd op het 
totale systeem en is flexibel en afvalarm 
te installeren. Het kan met een buigveer 
gebogen worden en blijft vormvast. 
De ingebrachte aluminiumlaag dient 
als zuurstofsperlaag. De Alu-Laserflex 
systeemleiding is druk- en temperatuur 
bestendig bij een minimale lineaire 
expansie en is hierdoor geluidsreducerend. 
De DIN CERTCO certificatie en de 
regelmatige controle van zowel de productie 
als leidingen zorgen voor kwaliteit en 
veiligheid voor installateurs en gebruikers.

Roth Alu-Laserflex
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 Licht van gewicht en een lage 
bouwhoogte - de combinatie maakt het 

Het Roth ClimaComfort® TBS 
droogbouwsysteem met zijn lage 
bouwhoogte en gering gewicht is geschikt 
voor verschillende toepassingen in de 
renovatie en nieuwbouw. De installatie 
kan op bestaande vloerbedekking of op 
houten balkconstructies gedaan worden. De 
perfect op elkaar afgestemde componenten 
garanderen een ideaal totaalsysteem van 
Roth.

43mm

> Roth ClimaComfort® droogbouwsysteemplaat met 25 mm hoogte 
is ideaal voor renovatie

> Eenvoudige, tijdsbesparende en flexibele installatie
> Licht gewicht
> Warmtegeleidingslamellen van high-performance alumunium 

voor de beste warmteafgifte
> Aaneensluiting van de platen met kop/staart systeem
> Vaste bevestiging van de warmtegeleidingslamellen in de 

ClimaComfort® droogbouwsysteemplaat
> Warmtegeleidingslamellen aanpasbaar naar gewenste lengte
> Eenvoudige en flexibele leidingplaatsing in verlegafstand 15 cm
> Leidingplaatsing in horizontale, verticale of diagonale richting
> Geschikt voor natte of droge plaatsing
> Tientallen jaren ervaring

In één oogopslag
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Roth ClimaComfort® paneelsysteem 
eenvoudigweg overal een aangenaam gevoel

  Vrije leiding- en oppervlakteindeling
 - past altijd

De vormgeving van de ClimaComfort® 
panelen maken een optimale leidingmon-
tage mogelijk. De systeemleiding X-PERT 
S5®+ wordt op de vloer, aan de wand en het 
plafond gewoon vastgeklikt.
Om bochten te maken heeft Roth een kop-
element dat in de systeemplaat is ingewerkt.
Dit vergemakkelijkt de installatie aan wand 
en plafond aanzienlijk, daar de componen-
ten in de juiste positie worden gehouden.

Het ClimaComfort paneel bestaat uit 
een EPS-plaat die verbonden is met een 
aluminium warmtegeleider. Het zorgt voor 
een gelijkmatige en snelle overdracht van 
warmte of koeling.

De droge bouwwijze zorgt voor korte mon-
tagetijden (geen droogtijd) en de optimaal 
op elkaar afgestemde systeemcomponenten 
garanderen een maximale reactiesnelheid 
van het ClimaComfort® verwarmingssys-
teem.

Het ClimaComfort® paneel wordt voor de
individuele kamerindeling ook aan kamer-
hoeken aangepast. De afmetingen van de
platen zijn afgestemd op de droogbouwstan-
daard (625 x 1200 mm) en kunnen
op maat gesneden worden. Het systeem vol-

doet aan de fysieke eisen om een bestaand 
gebouw te renoveren en laat een vlotte 
modernisering toe.

  “Kamer per kamer renovatie”

De ClimaComfort® panelen kunnen voor 
wand- en vloerinstallaties gewoon zoals 
de conventionele standaardconstructies 
gemonteerd worden. Aan de bovenkant kan 
de constructie dan met geschikte isolatie-
materialen op eenvoudige wijze afgewerkt 
worden. Deze renovatiemethode garandeert 
een geleidelijke “kamer tot kamer renovatie” 
in tegenstelling met externe isolatiewerken.

Roth heeft dit systeem ontwikkeld voor het 
gebruik van de Roth X-PERT S5®+ leidingen 
met afmeting 14 mm.

Daarnaast biedt Roth het ClimaComfort® 
paneelsysteem voor de vloer aan in een 
16 mm uitvoering met de Roth Alu-Laserflex
systeemleiding.

  Roth ClimaComfort® paneelsysteem - 
bevloering onmiddellijk mogelijk

De vloerinstallatie met het Roth Clima-
Comfort® paneelsysteem kan samen
met innovatieve kleefmaterialen onmiddel-
lijk met tegels of parket verlegd worden. De 
ondergrond moet zuiver, effen en stevig zijn.
 
Ook een parketbodem kan direct op
het Roth ClimaComfort® paneelsysteem
aangebracht worden. De houten vloer
moet door de fabricant voor gebruik met
vloerverwarming worden vrijgegeven.

> Zeer efficiënte EPS thermische isolatie
> Zeer efficiënte warmtegeleidings- 

elementen
> Klikmechanisme voor leidinghouder
> EPP-eindstuk voor leidingbochten
> Mogelijkheid voor extra isolatie
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  Comfortabel in renovatie- of nieuwbouw

Het Roth ClimaComfort® paneelsysteem 
vormt vloeren, wanden en plafonds om tot 
hoogefficiënte en snel reagerende geleiders
van warmte en koelte. Roth biedt daarmee 
een systeem voor alle toepassingen.
Bij een maximaal comfort worden verbruiks- 
en installatiekosten tot een minimum 
gereduceerd. 

In tegenstelling tot de conventionele 
wandverwarming zorgt het Roth 
ClimaComfort® paneelsysteem voor 
gelijkmatige stralingswarmte van alle zijden 
voor een aangename kamertemperatuur 
zonder luchtcirculatie. De volledige ruimte 
kan bijna gebruikt worden voor klimatisatie. 
Zo bestaat bijv. de mogelijkheid om 
gedurende de winter via de vloer en/of 
de wand te verwarmen en in de zomer via 
het plafond en/of de wand te koelen. De 
mogelijkheid van een geleidelijke renovatie 
met het ClimaComfort® paneelsysteem 
helpt eindelijk om een compleet gevoel van 
behaaglijkheid te bekomen.

 Een spaarzamer energieverbruik en
 een ideale combinatie met de Roth
 warmtepompen

De bijzonder energiebesparende werking
van het systeem met een 
aanvoertemperatuur van 35 °C werkt het 
best met de regenerende energieproductie 
van de Roth warmtepompen. De materialen, 
proces- en producttechniek zijn zo afgesteld
dat het energieverbruik (verwarming/ 
koeling) extreem verminderd wordt en 
zo de integratie van de regenererende 
warmtebronnen in bestaande gebouwen 
mogelijk maakt. Gecombineerd met een
intelligente regeling beschikt u over enorme
besparingsmogelijkheden. Met de Roth 
warmtepompen heeft Roth een alles 
omvattend energieconcept speciaal voor
renovatie en nieuwbouw. Het systeem
biedt grote ecologische en economische
voordelen.

Zulassungs-Nr. 7F309-F/D/W
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Roth ClimaComfort® paneelsysteem 
de oplossing voor buitenmuren

 Het Fraunhofer Institut bevestigt
 comfort van het ClimaComfort®
 paneelsysteem, in het bijzonder bij
 installatie tegen een buitenmuur

De positieve effecten, om de buitenmuren
het eerst te isoleren, blijken uit de comfort-
studie van het Fraunhofer Instituut voor 
Bouwfysika (IBP). De studie is gebeurd 
volgens de DIN EN ISO 7730. Zij geeft ook 
aan dat met het isolatiescherm de oorsprong 
van thermische bruggen geëlimineerd wor-
den. Bij een grotere warmte- of koelbehoefte 
kunnen ook de binnenwanden geïsoleerd
worden.

 Het plafond als energieoppervlak,
 in het bijzonder voor koeling

Als de vloer en de wanden niet voldoen
aan de behoefte aan energie, kan ook het
plafond gebruikt worden. De plafondinstalla-
tie is vooral zinvol bij de uitbouw van
een zolder. Vooral voor de koeling is het
aangeraden het gebruik van het ClimaCom-
fort® paneelsysteem te installeren in het 
plafond.

 Optimalisering met hoogrendement
 ClimaComfort® isolatiescherm

Bij oudere gebouwen kan er bij de buiten-
muren, kozijnen, plafondaansluitingen
en alle hoeken in het algemeen aan de
binnenkant van de buitenmuren van de
gebouwen een verlies van comfort en
schimmelvorming ontstaan. Hiervoor zijn
de koudebruggen verantwoordelijk die
de oppervlaktetemperatuur van de muur
lokaal verminderen.
Met het hoogrendement isolatiescherm
van Roth kan ook voor deze delen van
het gebouw de comforttoestand veranderd
worden door een verhoging van de opper-
vlaktetemperatuur in te stellen. Het isola-
tiescherm bestaat uit een sterk geleidend 
thermisch pad uit composieten (warmtege-
leiding van ca. 350 W/mK) en uit een 5 mm 
dikke flexibele hoge isolatielaag (WLG 013).

> één plaattype voor verwarmen en koelen 
via de vloer, wand en het plafond voor 
renovatie en nieuwbouw

> energie-efficiënte, milieuvriendelijke en 
snelreagerende oppervlakteregeling

> Fraunhofer Institut voor bouwfysica 
bevestigd comfortgevoel van het systeem 
bij de wandtoepassing

> vermindering van energieverbruik
> optimale temperatuurregeling
> korte installatietijden
> licht gewicht
> eenvoudig plaatsen van de 

systeemleidingen
> vrije leiding- en oppervlaktebedekking

ClimaComfort® dampscherm met warmtegeleidingsfo-
lie met groot vermogen en flexibele isolatie met hoog 
rendement
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Zulassungs-Nr. 7F309-F/D/W

Wandopbouw Roth ClimaComfort® Paneel

 Eenmalig performantieprofiel:
 behaaglijkheid, energieëfficient,
 snel reactievermogen

Het ClimaComfort® paneel evenals zijn
hoog rendement isolatiescherm verhinderen
het afkoelen van de ruimte via het om-
gevingsoppervlak. Zo ontstaan ook bij 
renovatiewerken comfortabele woonruimten 
wanneer de IBP-richtlijnen en een zorgvul-
dige planning gevolgd worden. Vooral bij 
door Monumentenzorg beschermde gevels is 
deze manier van afwerken van buitenmuren 
aangewezen.

Technische metingen volgens EN 1264
maken de prestaties van het systeem duide-
lijk. Overtuigend is de korte reactietijd
van het systeem. Daarbij kan met een 
vertrektemperatuur van 35 °C een warmte-
vermogen aan de wand tot 88 W/m² bereikt 
worden. Met de hoge warmtegeleidende 
gipskartonplaten Climafit van Gyproc kun-
nen daarbij verwarmings- en koelprestaties 
bereikt worden die bij de klassieke geïnte-
greerde systemen voor temperatuursbeheer-
sing voorheen ondenkbaar waren.
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> Roth ClimaComfort® S5- systeemleiding (materiaal en procédé 
op basis van de beproefde CoEx X-PERT S5® technologie).

> Roth ClimaComfort® Compact systeemplaat (transparante, 
vacuümgevormde kunststoffen plaat).

> minimale bouwhoogte
> snelle reactie
> hoge stabiliteit
> flexibiliteit
> veiligheidscontrole voor homogeen 

vullen
> installatie op bestaande 

ondervloeren
> snelle, eenvoudige en universele 

montage

Roth ClimaComfort® Compactsysteem 
maakt moderniseren gemakkelijk

  Verwarmings- en koelsysteem
 voor nieuwbouw en voor
 renovatie

Het Roth ClimaComfort® Compactsysteem
is een nieuw verwarmings- en koelsysteem 
vooral geschikt voor de renovatie. De bijzon-
der lage bouwhoogte en de daaruit volgende 
hoge reactiesnelheid van het systeem 
bieden nieuwe project- en installatiemoge-
lijkheden en een bijkomend comfort voor de 
bouwheer.

Het basismateriaal van de ClimaComfort®
Compact systeemplaat met een hoogte
van 14 mm is een halfkristallijn materiaal.
Dit nieuwe materiaal en de unieke structuur 
van de plaat bieden een grote robuustheid 
en viscositeit zonder invloed

op de flexibiliteit, wat instaat voor een hoge 
slijtvastheid, en een vlotte installatie. De 
systeemplaat kan op een zeer eenvoudige 
manier en zonder scheurvorming op de 
juiste lengte worden gesneden.
De zelfklevende systeemplaat kan op een 
bestaande bodem worden geplaatst. De 
speciale plaatstructuur staat borg voor
een betrouwbare plaatsing van de leidingen
in spiraal- of meandervorm op een 75 mm  
rooster. Een diagonale montage met een 
plaatsingsafstand van 105 mm is ook 
mogelijk.

Basismodules van het Roth Clima-Comfort® Compactsysteem
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Zulassungs-Nr. 7F221-F

Bij een installatie op de vloer wordt het
geheel van platen en leidingen bedekt met 
een sneldrogende vul- en afdichtmassa
met hoog rendement. Dankzij de vul- en 
ontluchtingsopeningen kunt u deze massa 
gemakkelijk inbrengen om de beschikbare 
ruimte volledig te vullen. De platen, 
leidingen en de ondergrond vormen een 
sterke en stabiele basis. De systeemplaten 
zijn transparant zodat u kunt controleren of 
de ruimte volledig gevuld is en of het geheel 
voldoende betrouwbaar is. De hoogte van 
het ClimaComfort® systeem bedraagt slechts 
17 mm.

Kleine inbouwhoogte 17 mmRoth ClimaComfort® Compact systeemplaat

Roth systeemleiding ClimaComfort® S5
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Roth ClimaComfort® Compactsysteem 
minimale bouwhoogte, maximaal comfort

 Badkamerrenovatie met Roth Clima-
Comfort® Compactsysteem

Een oppervlakteverwarmings- en koelsys-
teem voor de 4 eigen muren is niet langer 
het privilege van bouwheren die nieuw bou-
wen. Voor de renovatie van bestaande ruim-
tes zoals bijvoorbeeld een badkamer, waar 
men zich ook blootvoets in begeeft, wensten 
we allen wel dat er vloerverwarming zou 
zijn. Nu is het mogelijk om de bestaande 
situatie te behouden zonder verhoging 
van de vloer met het Roth ClimaComfort® 
Compactsysteem.

Bij de integratie in een bestaand verwar-
mingssysteem met radiatoren gaat men
voor de badkamerrenovatie met het Clima-
Comfort® Compactsysteem de warmte
van de verwarmingsterugloop gebruiken.
Daarmee wordt de energie op een milieu-
vriendelijke manier dubbel benut.

Met zijn uiterst geringe hoogte van slechts 
17 millimeter is het Roth ClimaComfort® 
Compactsysteem voor verwarming en koelen 

ideaal voor de badkamerrenovatie. Als 
specialist voor oppervlakteverwarmings- en 
koelsystemen biedt Roth deze oplossing 
voor de modernisering van een installatie op 
een bestaande vloer.

Roth biedt, als leverancier van volledige 
energie en sanitaire systemen voor de 
moderne gebouwen, ook voor de badkamer 
hoogwaardige doucheschermen in veilig-
heidsglas en leidingsystemen voor sanitair 
water aan.

 Het Fraunhofer Umsicht Institut 
onderscheidt de Roth ClimaComfort® 
Compact systeemplaat

Roth behaalde met de ClimaComfort® 
Compact systeemplaat een prijs voor 
innovatieve milieubescherming in de 
verwerking van kunststof door het 
Fraunhofer Umsicht Institut in Oberhausen.
De plaat bestaat uit 100% gerecycleerd PET. 
Deze kunststof wordt hoofdzaklijk gemaakt 
uit doorzichtige drankflessen.

Onderscheiding
„Kunststof-Recycling product van het jaar“
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Zulassungs-Nr. 7F221-F

   Roth ClimaComfort® Compactsysteem in één oogopslag

> Minimale hoogte van slechts 17 mm
> Snelle reactie bij het verwarmen en afkoelen (ideaal met een Roth warmtepompen Ex)
> ClimaComfort® S5 leidingsysteem van 11 mm met de befaamde X-PERT S5®+ kwaliteit
> ClimaComfort® Compact systeemplaat: zeer stabiel en toch flexibel voor een vlotte 

plaatsing
> Transparante platen voor de controle van de vulling
> Installatie op bestaande dekvloeren, wanden en plafonds (optimaal voor de renovatie van 

b.v. keukens en badkamers)
> Energiebesparing dankzij de lage verwarmingstemperaturen
> Snelle, eenvoudige en universele montage, zelfs in ruimten met een complexe geometrie
> Compatibel met het Roth productengamma voor verwarmings- en koelsystemen met 

panelen.
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 Roth voor toepassingen voor grote
 oppervlaktes - krachtig systeem
 voor verwarming en afkoeling

Voor bouwprojecten met bijzondere belas-
tingseisen en hoge constructies biedt
Roth speciale oplossingen voor grote opper-
vlakken. Zo wordt voor industriële en
open ruimtes het Roth leidingdraagsysteem
gebruikt. Voor sport- en elastische vloeren 
vinden we naast het leidin draagsysteem
ook het droogbouwsysteem Roth ClimaCom-
fort® TBS. Voor het gebruik van de opslag-
kwaliteit van massieve betonnen vloeren en 
wanden biedt Roth de betonkernactivering
Isocore®.

 Roth leidingdraagsysteem - tegen
 alle belastingen opgewassen

Hoge constructieve en statische behoeften
vereisen het gebruik van het Roth opper-
vlakteverwarmings- en koelsysteem
op basis van het leidingdraagsysteem, zoals
bij industriële- en open ruimtes of bij
sport- en elastische vloeren. Het systeem
biedt tegelijkertijd flexibiliteit aan in de
leidingdiameters van 11 tot 25 mm, de
installatievorm en de legafstand.
Het verleent zich uitstekend voor het
verwarmen en afkoelen van wanden en
vloeren. Door zijn flexibiliteit maakt het
een makkelijke inbouw mogelijk in alle
soorten vloer-, wand- en plafond-construc-
ties, aangepast aan de individuele
vereisten van de toepassing.
Het Roth leidingdraagsysteem wordt overal 
gebruikt wanneer specifieke individuele
toepassingen per project worden vooropge-
zet voor de oppervlakteverwarmings-
en koeltechniek. Naast de woningbouw
komt dit systeem ook terug in indus-
triehallen, bedrijfs- en kantoorruimtes, 
showrooms, musea, universiteiten, scholen, 
kerken, sport- en multifunctionele gebou-
wen, open ruimtes, grasvelden en in de 
stadionbouw.

Roth toepassingen voor grote ruimtes 
flexibel, belastbaar en efficiënt

Industriehal, Bawinkel, Duitsland
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Roth T-stuk 25 x 20 x 25 mm 
„Heating & Cooling“

Roth persbekken  
„S25 Heating & Cooling“

Roth Industriële collector 1 1/2“

> Flexibiliteit bij leidingplaatsing
> Efficiënte vloerconstructie
> Bespaart energie door middel van 

lage aanvoertemperaturen
> Optimaal kamertemperatuur profiel
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  Roth industrieel
 verwarmingssysteem met panelen
 - bestand tegen alle belastingen

Voor toepassingen met hoge constructieve
en statische vereisten, zoals in hallen 
waar bijvoorbeeld zware machines 
staan, heftrucks of vrachtwagens rijden, 
vliegtuigen of hoogtewerkers worden 
gestald en logistieke bedrijvigheid heerst, 
is een krachtige vloerconstructie nodig. Een 
Roth industriële oppervlakteverwarming
spaart daarbij nog energie uit door de
lage vertrektemperaturen van het 
verwarmingswater. De lage transmissie- en 
ventilatiewarmteverliezen hebben ook een 
gunstig effect. Aangename temperaturen in 
de verblijfszone, die dalen naarmate men 
dichter bij het plafond komt, staan borg 
voor een optimaal temperatuurprofiel in de 
ruimte. De warmte van industriële processen 
en de restwarmte van de productie kunnen 
probleemloos worden gebruikt in het 
industriële oppervlakteverwarmingssysteem 
van Roth. Hierdoor wordt de bedrijfskost 
beperkt en de investeringskosten 
schrijven zich in veel kortere tijd af. Het 
Roth industrieel verwarmingssysteem 
met panelen kan geïntegreerd worden 
in alle statisch ingestelde plafond- en 
vloerconstructies en is voor deze 
toepassingen geschikt in alle soorten beton 
(gewapend beton, staalvezelbeton, gewalst 

beton). Volgens de specifieke vereisten per 
project is de integratie van de leidingen 
voor het verwarmings- en koelsysteem in 
de betonconstructie en hun hydraulische 
verbinding met de energiebron een 
noodzaak.

  Roth buitenverwarming

Roth buitenverwarming is ontwikkeld om
het sneeuw- en ijsvrij houden van 
parkeerdaken, landingsbanen, wasplaatsen 
of buitenverwarming van voetgangerszones 
op een milieuvriendelijke manier. Zij 
biedt verscheidene montagetechnieken 
aangepast aan de constructievereisten zoals 
bijvoorbeeld systeemoplossingen op basis 
van het Roth leidingbevestigingssysteem 
en krachtige oplossingen voor hoge 
constructieve en statische vereisten.

Harley Davidson kantoorgebouw en showroom, 
West-Michigan, USA

Roth Industrieflächenheizung, SMA Solar Technology, Niestetal
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> Flexibiliteit in projectspecifieke 
constructiebouw

> Optimaal comfort
> Ideale oppervlaktetemperaturen
> Rohrfix draagelementen voor 

zwevende vloeren
> Roth ClimaComfort® TBS oplossing 

voor sportvloeren
> Snelle realisatie
> Installatie- en montagevriendelijk
> Hoogbelastbare Roth 

systeemleidingen
> Energie-efficiënte systeemoplossing

 Roth sportvloerverwarming - voor alle 
sportvloerconstructies.

Voor elastisch dempende vloeren biedt
Roth een speciaal ontwikkelde oplossing
aan met zijn leidingdraagsysteem. De 
draagelementen voor de plaatsing en veilige 
bevestiging van de systeemleidingen in een 
berekende installatieafstand bestaat uit 
een vooraf opgebouwd kunststofprofiel met 
geïntegreerde leidinguitsparing. Door op 
elkaar afgestemde montagehoeken kunnen 
de draagelementen van het Roth leiding-
draagsysteem optimaal geïntegreerd worden 
in elke dempende vloer onafhankelijk van 
het gebruikte isolatiemateriaal. Men kan 
zowel monteren bovenop het isolatiemateri-
aal of op de voorhanden zijnde ondergrond. 
Het systeem is modulair opgebouwd en 
bestaat uit weinig systeemcomponenten 
met een zeer hoge prefabricagegraad en 
maakt het mogelijk om de ideale vloer te 
kiezen voor elk gebouw - gymzaal, zaal 
voor meerdere toepassingen, sporthal, 
enz. - zonder rekening te houden met het 
verwarmingssysteem. Architecten, studiebu-
relen en bouwheren behouden de benodigde 
speelruimte om elke vorm van toepassing of 
gebruik te realiseren.

Roth Sportvloeren
voor alle gebruik

Rohrfix-element en eindbeugel om
de leidingen te bevestigen en te geleiden
tussen de dempende vloeren

Zulassungs-Nr. 7F416-F
Zulassungs-Nr. 7F414-F
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  Roth ClimaComfort® TBS voor  
sportvloeren

Naast de klassieke verwarming van 
dempende vloeren biedt Roth ook voor alle 
andere sportvloeren systeemoplossingen 
voor oppervlakteverwarming aan. 
Elastische sportvloeren met elastische 
bovenlaag (sandwich) worden met het Roth 
ClimaComfort® droogbouwsysteem TBS of 
met het Roth ClimaComfort® paneelsysteem 
uitgerust.

Het vloerverwarmingsysteem Roth 
droogbouwsysteem kan op een ideale 
manier gecombineerd worden met 
oppervlakte elastische sportvloeren 
volgens DIN 18032. Wij raden aan om het 
Roth droogbouwsysteem volledig af te 
dekken met de gegalvaniseerde dekplaat. 
Hierop word de elastische laag  PUR-
composietschuim geplaatst.

De sportvloerbedekking van linoleum 
wordt op een multiplexplaat door de klant 
aangebracht.

Ook gemengd elastische sportvloeren 
van het type A en B volgens DIN V 18032-
2 kunnen met een combinatie van de 
verscheidene Roth systeemoplossingen voor 
oppervlakteverwarmings- en koelsystemen 
praktisch uitgevoerd worden volgens de 
heersende
normen.

Montage van de verwarmingscircuits van het Roth 
ClimaComfort® TBS oppervlakteverwarmingssysteem
in de Hinterlandhalle Dautphetal,
aan een Tichelmann collector

variabel

50 mm

18 mm

Bouwhoogte Roth ClimaComfort® TBS voor sportvloeren

Roth vloerverwarming multifunctionele hal, Dautphetal, Duitsland.

Zulassungs-Nr. 7F416-F
Zulassungs-Nr. 7F414-F

41



> individuele begeleiding
> projectspecifieke 

systeemoplossingen
> variable montagetechnieken
> uitgebreide service

 Met Roth betonkernactivering
 het opslagvermogen van beton
 gebruiken

Roth betonkernactivering Isocore® maakt 
het mogelijk om in massieve betonnen vloe-
ren of wandelementen de opslagcapaciteit 
te gebruiken voor de temperatuurregeling
in het gebouw door de integratie van 
watervoerende leidingen. Het Roth Isocore® 
systeem is vooral geschikt voor nieuwe 
kantoren en administratieve gebouwen met 
grote volumes opslagcapaciteit.Doordat 
er met lage systeemtemperaturen voor de 

verwarming en relatief hoge systeemtempe-
raturen voor de afkoeling gewerkt wordt is 
het mogelijk om het Roth betonkernactive-
ring Isocore® te bevoorraden met her-
nieuwbare energie zoals de combinatie van 
zonne-energie met warmtepompsystemen. 
De Roth betonkernactivering Isocore® is een 
energieëfficiënt, economisch en toekomst-
gericht systeem voor het regelen van de 
temperatuur van het gebouw, het hele jaar 
door, waarbij die ook in hoge mate rekening 
houdt met het milieu.

Roth betonkernactivering Isocore®
toekomstgerichte technologie

Skygarden, München, Deutschland
Visualiering: Vivico Real Estate

Kleines Festspielhaus in Salzburg, Oostenrijk

Roth betonkernactivering in Skygarden:
- 16.500 m² actieve oppervlakte met Roth Isocore®
- 116.500 m systeemleidingen DUOPEX S5® - 20 mm
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 Alle voordelen van de Roth betonkernactivering Isocore® in één oogopslag

> Individuele projectgerichte systeemoplossingen in overeenstemming met de ontwerpvereisten ter 
plaatse voor massieve vloeren en wandelementen

> Op elkaar afgestemde systeemelementen
> Variabele montagetechniek afhankelijk van de toepassingsvereisten
> Variabel concept voor de hydraulische integratie in de algemene systeemtechniek van het gebouw
> Gekeurde prestatiegegevens volgens de normen
> Uitgebreide hulp bij de voorbereiding van een project
> Installatiebegeleiding en project gerelateerd bestelpakket
> Begeleiding door geschoold personeel met jarenlange ervaring in projectmanagement.

Kantoren campus Deutz, Keulen, Duitsland

Roth Betonkernactiviteit in ZOB
- 7.000 m2 aktieve oppervlakte met Roth 
Isocore® - 47.000 m systeemleidingen DUO-
PEX S5® - 20 mm

Centraal omnibusstation, Munchen, Duitsland
Foto: Hochtief Projektentwicklung GmbH
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> 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, Basicline H/E aan voor de 
temperuursregeling van vloerverwarmingsys-
temen en Basicline H/C voor de volautomati-
sche temperatuursregeling voor verwarming 
en koeling. Voor openbare gebouwen is er 
de Basicline H,i verkrijgbaar, met interne, 
verborgen temperatuursinstelling. Afhankelijk 
van de gekozen modus zal de LED-indicator 
van de kamerthermostaten 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, H/C en H/E

Kamerthermostaat
Basicline H, i
„openbare toepassing“

Klokthermostaat 
Basicline T

16 mm

Zeer dunne uitvoering!
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Klokthermostaat 
Basicline T

 Kamerthermostaat Basicline H

De bedrade, elektronische kamerthermo-
staat Basicline H, wordt gebruikt voor de 
standaardfunctie „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 
vergelijkbaar 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.

 Kamerthermostaat Basicline H/E

De kamerthermstaat Basicline H/E is onge-
veer hetzelfde als de Basicline H. De Basicli-
ne H/E heeft een extra aansluiting voor een 
externe vloer- of wandtemperatuursensor.

 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 sensor-
knoppen. 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 omschakeling tussen verwarmen en 
koelen werkt geheel automatisch voor alle 
Basicline H/C thermostaten, door een cen-
traal omschakelsignaal, via bijvoorbeeld een 
warmtepomp.

De bediening voor de gebruiker is daardoor 
zeer eenvoudig en comfortabel. Men kan 
optioneel een Roth vloer- en wandtempera-
tuursensor aansluiten op de thermostaat.

Dankzij de rode of blauwe oplichtende LED, 
kan de gebruiker eenvoudig de actuele 
werkingsmodus 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
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 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 dauwpuntvoeler 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.

 Externe temperatuursensors voor het 
Basicline gamma

Voor plaatsing in ondervloeren of in muren. 
Compatibel met kamerthermostaten 
Basicline H/E, Basicline H/C 230 V en 
Basicline T.

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
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Roth EnergyLogic Touchline
maximaal comfort bij minimale kosten

> energiebesparend en effectief
> comfortabel gebruik
> aangename omgevingstemperaturen
> modern en up-to-date 

    Het perfect evenwicht

Bij levende wezens zijn een veelvoud van 
regelkringen om bijvoorbeeld de lichaam-
stemperatuur te regelen. Men kan de 
situatie in de woning hiermee vergelijken. 
Bijvoorbeeld, ongeacht de buitentempera-
tuur, zorgt de klimaatregeling voor een aan-
genaam kamerklimaat. 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 gene-
ratie voor een perfect wooncomfort.

Met de draadloze Roth Touchline kamer-
thermostaten wordt de temperatuur in elke 
kamer nauwkeurig geregistreerd en bepaalt 
daarmee de warmtevraag. Deze gegevens 
worden continu uitgelezen door de draadlo-
ze Touchline module om zo de verwarmings-
kringen aan te sturen via de servomotoren. 
Zo wordt elke kamer voorzien van de juiste 
hoeveelheden warmte en dit op de juiste 
momenten. Hierdoor 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 
verwarming en koeling comfortabel en effi-
ciënt. Dankzij de LAN-aansluiting en andere 
communicatie-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 hoog-
glansoppervlak met een goed afleesbaar 
display en 5 sensorknoppen. De innovatieve 
sensorknoppen reageren goed, vervuilen 
niet en zijn slijtagevrij. Met een PC/laptop 
kan men verbinding maken met de draadlo-
ze 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 temperatu-
ren controleren en aanpassen. Een optioneel 
geïntegreerde 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

minder

s
to

o

kkosten

47



 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 architectuur-
stijlen door een maximale reductie 
is daarom erg belangrijk. Bij de Roth 
kamerthermostaat is een tijdloze en 
heldere stijl gelukt. De hoogwaardige 
kamerthermostaten zijn compact en 
vlak uitgevoerd en combineren een 
tijdloos, exclusief design met een hoog 
bediencomfort en goede leesbaarheid. Alle 
Touchline kamerthermostaten zijn uitgerust 
met een vlak, hoogglans oppervlak en een 
groot display met 5 sensortoetsen.

De innovatieve sensortoetsen 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 kan 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
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  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 
actuele kamertemperatuur weergegeven. 
Met de 2 bovenste toetsen 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-directionele 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 Watt.

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 onderscheiding 
„Beste product van het jaar“

De Plus X Award is ʼs werelds innovatieprijs 
voor hoogwaardige producten in de 
technologie, sport en levensstijl.
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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 betrouwbare werking
> milieuvriendelijk en zuinig

Kamerthermostaat 230 V

> Extra oppervlaktetemperatuursmeting
> Nooit koude vloeren

Kamerthermostaat IR
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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 
iPhone, iPad en iPod touch (alleen WiFi).

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

Elke kamerthermostaat kan een naam 
toegewezen krijgen via de instellingen van 
de applicatie.

 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 
systeeminformatie.

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

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

In het kort

Touchline App –  
verkrijgbaar voor 
iPhone en iPad
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Roth EnergyLogic Touchline
Bijzonderheden in detail

  Een- en meergezinswoningen

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
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 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 
aansluiting. Alle aansluitingen zijn duidelijk 
gelabeld, logisch ingericht en uitgerust met 
hoogwaardige 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 onnodig energieverbruik. (in het 
parametermenu kan de 2-punt-regeling 
of zelfs de nauwkeurigere pulsbreedte 
modulerende regeling geselecteerd 
worden)

> Bepaling van individuele dagelijkse of 
wekelijkse programma‘s

> Vorstbeveiliging voor ongebruikte ruimtes 
en langdurige afwezigheid

> Beste temperatuurscontrole via 
kamerthermostaten, LAN-verbinding of 
iPhone App. 

Elektriciteitskosten:
> alle onderdelen van het EnergyLogic 

Touchline programma zijn ontworpen voor 
een maximale energie-efficiëntie

> De aansluitmodule heeft slechts 2,5 W 
verbruik (zonder werkende servomotoren)

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

> Alle aangesloten apparatuur (pomp 
en servomotoren) 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
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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

54



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

55



  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 sensortoetsen
> 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 verleent u volledige 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)
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  Roth regelstation voor kleine
 oppervlaktes - de beproefde
 aansluiting

Dit dient om een kring van de 
oppervlakteverwarming aan te sluiten op 
een bestaande radiatorverwarming.

Twee verwarmingskringen kunnen 
aangesloten worden met de duo-
schroefkoppeling.
De kamertemperatuur wordt geregeld door 
een Roth kamerthermostaat
en een geïntegreerde stelmotor.

  Roth horizontale HE set voor regeling 
van vaste waarden 

Compact regelstation voor een constante 
aanvoertemperatuursregeling van 
oppervlakteverwarming (vaste waarde 
temperatuurregeling) met een zijdelingse 
aansluiting van de warmtebron en een 
warmtevermogen tot 14 kW.
Het regelstation heeft een installatiediepte 
van 150 mm nodig. De set bestaat uit een 
hoog-efficiënte pomp, een thermostatische 
knop, een temperatuursensor en een 
veiligheidstemperatuursbegrenzer.

  Roth set voor regeling van vaste 
waarden met hoog-efficiënte pomp

Compact regelstation voor een 
constante aanvoertemperatuursregeling 
van oppervlakteverwarming (vaste 
waarde temperatuurregeling) met een 
warmtevermogen tot 14 kW.
Het regelstation wordt direct op de collector 
gemonteerd. De hoog-efficiënte pomp van 
de nieuwste generatie is traploos instelbaar 
en verbruikt alleen de benodigde energie 
tijdens zijn werking.

Roth Regelstations
gemarkeerd met energie-efficiëntieklasse A

> de Roth regelstations vallen onder energie-
efficiëntieklasse A en voldoen aan de ERP-
richtlijn 2013 en 2015

> geschikt voor renovatie en nieuwbouw
> snelle en eenvoudige indienstname
> gemakkelijk te gebruiken
> ideaal voor renovatie en na-installatie

Voordelen van Roth Regelstations
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 Roth weersafhankelijk regelstation met 
hoog-efficiënte pomp

Compact weersafhankelijk regelstation 
voor oppervlakteverwarming en koeling 
(weersafhankelijke temperatuurregeling) 
met een warmtevermogen van 14 kW. Het 
regelstation wordt in het fabriek uitgerust 
met de klimaatregeling CC-HC en een 
buitentemperatuursensor. Het regelstation 
wordt direct op de collector gemonteerd.

  Roth Regelstation RKR 3 H/K

Regelstation inclusief geïntegreerde 
klimaatregeling CC-HC voor een centrale, 
weersafhankelijke aanvoertemperatuur-
regeling (weersafhankelijke temperatuur-
regeling) voor oppervlakteverwarming en 
optionele oppervlaktekoeling. De compacte, 
voorgemonteerde unit is volledig afgesloten 
in EPP-behuizing met volledige isolatie vol-
gens EnEV. Het Roth regelstation RKR 3 H/K 
is ontworpen voor hogere warmtevermogens 
tot 18 kW voor een eengezinswoning.

   Roth Klimaatregeling CC-HC

De klimaatregeling CC-HC is een moder-
ne, volledig elektronische regeling. Hij is 
een onderdeel van het weersafhankelijke 
regelstation en het regelstation RKR 3 
H/K van Roth. De eenvoudig bedienbare 
klimaatregeling biedt twee configureerbare 
verwarmingsprogramma‘s en 10 verschillen-
de weekprogramma‘s. Het beschikt over een 
groot display voor de continue weergave 
van de aanvoer- en buitentemperatuur en 
de status van de menger, circulatiepomp 
en werkingsmodus. Het is ook mogelijk om 
andere componenten aan te sturen, zoals de 
warmtebron of de omschakelventielen.

Technische gegevens Roth Regelstations
Type Regelstation voor kleine

oppervlaktes
Vaste waarde regelset met 

hoog efficiënte pomp
Weersafhankelijk regelstation 

met hoog efficiënte pomp
Regelstation

RKR 3 H/K

Werkingsprincipe Vaste waarde temperatuurregeling Weersafhankelijke temperatuurregeling

Mengkraan 2-wegkraan 3-wegkraan 3-wegmenger

Regeling Servomotor en thermostatische kraan Thermostatische kraan met 
temperatuurvoeler in aanvoer

Elektronische regeling met aanvoer-, retour- en 
buitentemperatuurvoeler

Instelbereik 10 - 45 °C 20 - 50 °C 10 - 45 °C (individueel aanpasbaar)

Toepassing Vloerverwarming bv bij renovatie Oppervlakteverwarming in woningen/appartementen, installatie 
in de collectorkast

als centraal 
regelstation

Energie-efficiëntieklasse Energie-efficiëntieklasse A, voldoet aan ERP-richtlijn 2013 en 2015

Thermometer – 1 stuk 2 stuks

Kogelkraan – 2 stuks (aanvoer en retour)

Warmtevermogen max. 2 kW max. 14 kW (hou rekening met planningsparameters) max. 18 kW

Andere Aansluitklare unit, compleet voorgemonteerd en bedraad

Afmetingen [mm]
L x H x D

215 x 175 x 97 276 x 360 x 110 256 x 360 x 110 300 x 370 x 240
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  Roth verwarmingscollectoren
 zorgen voor behaaglijkheid en
 comfort

De collector zorgt voor een gelijkmatige
warmteverdeling en een constante 
kamertemperatuur en dus voor een 
behaaglijk en comfortable gevoel. In 
verbinding met de kamerthermostaat 
waarborgen ze een preciese regeling van het 
debiet.

De aanvoercollector en de retourcollector
gemaakt uit ronde, massief messing 
staven kunnen van links of rechts op de 
vlakdichtende 1”-draadeinden aangesloten 
worden. Zij hebben geen verloop aan het 
uiteinde van de leiding en daardoor zijn er 
geen reductiestukken nodig en zijn er weinig 
dichtingspunten te voorzien.

Voor de eenvoud van montage zijn de
aanvoer- en retourcollector verspringend
gemonteerd. De aansluiting van het
verwarmingscircuit gebeurt met een 3/4“
Eurokonus. De collector is voorgemonteerd
op geluiddempende consoles.

De afsluiters zijn geschikt voor de Roth 
stelmotoren. De verwarmingscollector is 
dus een vast onderdeel van de aangeboden 
systeemoplossingen van Roth. Hij is 
uitgerust met 2 tot 12 aansluitingen en 
dit zowel met als zonder debietmeter. De 
verwarmingscollector is geschikt voor alle 
Roth systeemleidingen van 11 tot 20 mm.

Roth verwarmingscollectoren 
een afgerond geheel

Roth oppervlakte verwarmings- en koelingsy-
steem, Hauptbahnhof Marburg, Duitsland

Roth servomotor met slechts 
1 Watt stroomverbruik
> compact en kwaliteitsvol
> eenvoudige steekmontage
> volledig waterdicht (IP54)
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 Van de productie over het ontwerp tot 
aan de montage en vanzelfsprekend 
ook nog verder

 
Wie van alle voordelen van de oppervlakte-
verwarming en -koeling wil genieten, rekent
op het uitgebreide Roth systeemaanbod.
Roth biedt niet alleen de optimale oplossing 
voor de verschillende toepassingen, 
maar combineert dit met kwaliteit en 
dienstverlening die uw vertrouwen verdienen.

Hoge mate van vooraf-montage, universele
toepassingen, optimaal op elkaar afgestemde
systeemcomponenten, duurzaam en 
waardevol zijn de voordelen van het Roth 
systeem. Roth op zich combineert alle 
voordelen van vloerverwarming en -koeling.
Waarom zou u met minder tevreden zijn?

   Roth oppervlakteverwarmings en
 koelsystemen passen altijd bij
 elkaar

Alle oppervlakteverwarmings- en 
koelsystemen van Roth zijn zo ontwikkeld 
dat ze altijd met elkaar combineerbaar zijn.

Naargelang de vereisten van de 
woonkwaliteit biedt Roth een individuele 
climatisering via vloeren, wanden en 
plafonds zowel voor nieuwbouw als voor 
renovatie.

Roth verwarming openbare ruimtes

> uitgebreid Roth systeem aanbod
> hoge graad van vooraf-montage
> universele toepassingsmogelijkheden

Competentie in oppervlakteverwarmigs- en koelsystemen
kwaliteit op alle punten
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Roth ClimaComfort® TBS

Roth ClimaComfort® Compactsysteem Roth Wandverwarming

Roth Original-Tacker®-systeem Roth Noppen-systeem

Roth ClimaComfort® Paneelsysteem

Industriële oppervlakteverwarming

Roth Sportvloerverwarming

Roth Isocore®
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Referenties 
Praktijkvoorbeelden die voor zich spreken

1

3

1  Roth Vloerverwarming  
 Hotel Loisium, Langenlois, Oostenrijk

2  Roth Rohrfix-systeem  
 Kulturkirche St. Jakobi, Stralsund, Duitsland

3  Roth Original-Tacker®-systeem 
 Bioscoopcomplex en kunsthal, Marburg, Duitsland

2
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4 5

6

4  Roth ClimaComfort® TBS 
 Frauenkirche, Dresden, Duitsland

5  Roth Industriële oppervlakteverwarming
 Industriegebouw Kleiner, Kempten, Duitsland

6  Roth Original-Tacker®-systeem en 
 Roth warmtepomp AuraCompact® Ex 12 kW E
 Kantoor- en scholingscentrum, Arnsdorf, Duitsland

63



Referenties 
Praktijkvoorbeelden die voor zich spreken

1

1  Roth Original-Tacker®-systeem 
 Therme, Linsberg, Oostenrijk

2  Roth Vloerverwarming  
 Rathaus, Sulzbach-Rosenberg, Duitsland

3  Roth Isocore®   
 Media Tower, Düsseldorf, Duitsland

32
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4  Roth ClimaComfort® Compactsysteem 
 Woongedeelte Luggesmühle,  
 Bottrop, Duitsland

5  Roth Original-Tacker®-systeem 
 Exclusieve appartementen Goethegasse,  
 Wien, Oostenrijk

6  Roth Isocore® 
 Rheinisches Landesmuseum,  
 Bonn, Duitsland

4

5

6
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Referenties 
Praktijkvoorbeelden die voor zich spreken

1

1  Roth Vloerverwarming 
 Hauptbahnhof, Marburg

2  Roth ClimaComfort® Paneelsysteem 
 Roth Original-Tacker®-Systeem 
 „Rauchkuchlhaus“, Schliersee

3  Roth Quick-Energy® Tacker-Systeem
 Roth Original-Tacker®-Systeem  
 Woning, Dautphetal

3

2
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Onze sterke punten 
Uw voordelen

Innovaties 
> Vroeg herkennen van de 

marktvereisten
> Eigen materiaalonderzoek en 

ontwikkeling
> Eigen engineering
> Het bedrijf is volgens NEN EN ISO 

9001:2008 gecertificeerd

Producten 
> Montagevriendelijk, volledig aanbod
 van productsystemen
> Competentie als producent voor het
 volledige productprogramma door
 het samenwerkingsverband van Roth
 Industries

Services 
> Nationaal actieve, gekwalificeerde
 buitendienst
> Hotline en ontwerpservice
> Fabrieksopleidingen, planningsen
 productseminars
> In heel Europa snelle beschikbaarheid
 van alle productprogramma‘s van het
 merk Roth
> Omvangrijke garanties en
 aansprakelijkheidsovereenkomsten
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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
> Zonnewarmtepompsystemen

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 


