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ENERGIE- EN SANITAIRSYSTEMEN

HELIOSTAR® 252 S4 en 218 S4
OP-DAK BEVESTIGING 
MONTAGEHANDLEIDING

Bauart zugelassen
Reg.-Nr. 011-7S819 F
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Gelieve eerst de montagehandeleiding 
aandachtig te lezen voor de installatie en 
zorg voor de naleving van alle veiligheids-
instructies. 
Zorg altijd voor de naleving van alle relevante 
werk -veiligheidsvoorschriften en dat alle 
technologie relevant voor dakwerken in orde is
. 

Belangrijk: Als de zonnecollectoren zijn opge-
slagen voor de montage, moet er altijd voor 
gezord worden dat deze niet worden opgesla-
gen in de open lucht, liggend op de glasplaat 
en / of onbedekt, dit kan tot het indringen van 
vocht via de ventilatiegaten in de collector-
schaal leidien.De collectoren mogen alleen wor-
den opgeslagen op een vlakke ondergrond en 
de behuizing moet beschermd zijn tegen exter-
ne krachten!Om het risico op brandwonden te 
voorkomen, mag het systeem niet gevuld wor-
den in de felle zon!Als er vorstgevaar is moet 
er gewerkt worden met antivries middel bij het 
vullen en spoelen van het systeem.

 Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

•	 Installatie	op	daken:	DIN	18338	dakbedek-
king	en	dak-dichting	DIN	18339	plaatstaal	
werken,	DIN	18451Bouwstellingen.

•	Aansluiten	van	thermische	zonne-energie	
systemen:DIN	4757	deel	1	en	deel	3.

•	Elektrische	aansluiting:	VDE	0100	instellen	
elektrische	apparatuur,	VDE	0185	algemene	
informatie voor het opzetten van bliksembe-
veiligingsystemen,	VDE	0190	de	belangrijk-
ste potentiaalvereffening door hechting van 
elektrische	systemen,	DIN	18382	elektrische	
kabel en elektrische bedrading in gebouwen.

De professionele bouwers verenigingen bie-
dengedetailleerde informatie over ongeval- en 
preventievoorschriften!

Correct gebruik van ladders
Ladders mogen alleen worden gebruikt voor 
een	werk	van	minder	dan	5	m.	Plaats	de	lad-
der	tegen	een	hoek	van	65	°	tot	75	°	en	veilig.	
Het boveneinde van de ladder moeten ten 
minste 1 m boven het eindpunt zijn.

Valbeveiliging
Indien werken op een hoogte boven 3 m altijd 
gebruik van valbeveiliging bij het werken op 
hellende	daken	(20	°	tot	60	°)	(VBG	37,	§	
8).De	verticale	afstand	voor	de	veiligheid	van	
de werkplek (dak veiligheids platform of ande-
re	vorm	vanbeschermend	dak	barrière)	is	max.	
5	m.	Een	veiligheidsharnas	kan	ook	worden	
gebruikt als valbeveiliging. Zet universele ele-
menten voor borging van ankers om dragende 
delen boven de werknemer.

Niet gebruik maken van ladderhaken!
Bescherming	tegen	vallende	voorwerpen	toe-
gangswegen en op het werk zich onderde 
werkplek moeten worden beschermd tegen 
vallende voorwerpen. Deze moeten duidelijk 
zichtbaar worden aangeduid en afgezet.

  veiligheidsvoorschriften, 
Codes van de praktijk
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De op-dak bevestiging is geschikt voor het 
installeren van Roth Heliostar® vlakke collecto-
ren	op	daken	met	een	hellingshoek	van	22°	 
of meer. Het universeelbevestigingsanker is 
beschikbaar voor daken bedekt met dakpan-
nen / vergrendeling S-vormige dakpannen en 

dergelijke tegels, evenals vlakke dakpannen en  
golfplaten. Op natuurlijke leien daken, moet je 
alleen werkzaamheden door een professionele 
dakbedekking bedrijf.

De metalen pijpen van de zonne-circuit moeten 
worden aangesloten op de belangrijkste potenti-
aalvereffeningsrail door een groen/geel geleider 
ten	minste	16	mm²	Cu	(H07	V	of	R).	De	collec-
toren kunnen ofwel worden opgenomen in een 
bestaand bliksembeveiligingsysteem of kan ook 
worden geaard. via een aardingspen.

De aardingsdraad moet worden uitgevoerd 
langs de buitenkant van het huis. De aarding 
moet worden verbonden worden met de equip-
otentiaalrail door een draad van dezelfde door-
snede

Vereisten voor de installatie

  Algemene  
voorwaarden

 Potentiaalvereffening 
 en bliksembeveiliging

•	Steeksleutel	13/17/19/20/22
•	Boormachine,Kruis-Bit	PZ	3
•	Haakste	slijpmachine	met	steen-schijf

  Overzicht gereed- 
schappen

De voeler moet worden gemonteerd in de laatste 
collector aan de kant van de uitgang bovenaan 
(warme	uitlaat).	Om	dit	te	doen,	verwijder	dan	de	
rubber koppeling en duw de sensor door, duw de 
minerale wol in de collector licht naar een zijde. 
Breng	dan	een	beetje	warmtegeleidende	pasta	
om de sensor en plaats deze in de dompelbuis zo 
ver mogelijk naar binnen. Duw tenslotte de rub-
beren koppeling weer zo ver als de rand van de 

collector. Als u de voelerdraad wil verlengen, kan 
u	dat	met	een	draad	doorsnede	van	2	x	0,75	mm	
tot	een	lengte	van	50	meter.	Voor	een	langere	
lengte	moet	u	een	doorsnede	van	2	x	1,5	mm	
gebruiken. Naar bescherming van de aangesloten 
controller van de machtpieken, moet de collector 
sensor	uitbreiden	via	een	stijve	plug	(optioneel)	
direct achter de collector.

  Voelermontage

•	Hamer
•	verlengsnoer	(ca.	10	meter),	meetlint,	kabel
•	Potlood
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  Verticale collector- 
installatie

  Horizontale collector-
installatie

Systemvarianten Heliostar® 252 S4
Collectoroppervlak: 2,52 m2
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Bij collectorvelden > 5 collectoren gelieve de montagehandleiding op pagina 6 te raadplegen

Bij collectorvelden > 5 collectoren gelieve de montagehandleiding op pagina 6 te raadplegen
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  Verticale collector- 
installatie

  Horizontale collector-
installatie

Systeemvarianten Heliostar® 218 S4
Collectoroppervlak: 2,18 m2
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Bij collectorvelden > 5 collectoren gelieve de montagehandleiding op pagina 6 te raadplegen

Bij collectorvelden > 5 collectoren gelieve de montagehandleiding op pagina 6 te raadplegen
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Grundset Erweiterung Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Grundset Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Grundset Erweiterung Erweiterung Grundset

0,085m Kompensator

A

Erweiterung Erweiterung

Grundset

0,085m Kompensator

Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Grundset

0,085m Kompensator

Erweiterung Erweiterung Erweiterung Erweiterung

  Kompensatoren voor  
Heliostar® 252 S4 en 
218 S4

Maximaal	5	collectoren	in	rijopstelling	zonder	Kompensatoren

Voor	collectorvelden	van	meer	dan		5	collectoren	tot	maximaal	10	in	rijopstelling	zijn	2	Roth	Kom-
pensatoren(1135006765)	te	voorzien!	Let OP: verandering in de lengte van het collectorveld met 
compensator! Het is belangrijk ervoor te zorgen dat na elke Kompensatorset het uitbreidingsge-
bied bevestigd wordt met een basis-aansluitset.

Montagehandleidingen voor grotere toepassingen

A

Let op: voor grotere toepassingen moet 
vanaf de 5de collectoren een Kompensator 
ingebouwd worden! G

 Handleiding voor grotere 
toepassingen

Grundset Erweiterung Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Grundset Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Grundset Erweiterung Erweiterung Grundset

0,085m Kompensator

A

Erweiterung Erweiterung

Grundset

0,085m Kompensator

Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Grundset

0,085m Kompensator

Erweiterung Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Roth	Kompensatorset
Mat.Nr.	1135006009
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 Systeemkomponenten

Onderdelen vlakcollector Heliostar® S4
Op-dak-montage verticaal 

Montagerail	uit	aluminium,	1205	mm	 4	 2

Profielrails	verbindingsset	(2	verbindingsprofielen,	4	bouten	M12	x	20		 1	 1

met	moeren	en	rondellen)	

Bevestigingselement	D	(bevestigingsklem	dubbel)	 2	 2

Bevestigingselement	E	(4	bevestigingsklemmen	enkel,	4	U-profielplaatjes,	4	bouten	M	12	x	20	

met	moeren	en	rondellen)	 1	 -

Boutenset	M10	solar	(roestvrijstalen	bouten	M10	x	30,	U-profielplaatjes	met	moeren	en	rondellen)	 6	 2

Roestvrijstalen	slang	met	isolering	20	x	13	en	dichtingen,	1000	mm		 2	 -

Aansluitnippel 1/2”* 1 -

Aansluitmof 1/2”* 1 -

Eindmof* 1 -

Eindnippel* 1 -

Borgclip	 6	 2

   

Roth universeel verticaal bevestigingsanker met bevestigingsschroeven 6 2

*	Opgelet:	voor	de	verbinding	van	het	steeksysteem	is	een	borgclip	noodzakelijk

Materiaal

1

2

3

4

5

6

Uitbreidingsset voor elke 
extra collector ( aantal)

Grondset voor 
2 collectoren ( aantal)

toebehoren

7

8

9

11

10

12

1

4

7

6

5

Grondset op-dak montage voor verticale toepassing van vlakcollectoren Heliostar®	252	S4	en	218	S4.

3

2

8 9 10 11
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Onderdelen vlakcollector Heliostar® S4
Op-dak-montage horizontaal

 Systeemkomponenten

1

4

7

6
5

Grondset op-dak montage voor horizontale toepassing van vlakcollectoren Heliostar®	252	S4	en	218	S4.

3

9 10 11 12

8

Montagerail	uit	aluminium,	1205	mm	 2	 2

Montagerail	uit	aluminium	met	ovale	gaten,	1205	mm	 2	 -

Profielrails	verbindingsset	(2	verbindingsprofielen,	4	bouten	M12	x	20		 1	 1

met	moeren	en	rondellen)

Bevestigingselement	D	(bevestigingsklem	dubbel)	1110000825	20,72	 2	 2

Bevestigingselement	E	(4	bevestigingsklemmen	enkel,	4	U-profielplaatjes,	4	bouten	M10	x	30	 1	 -

met	moeren	en	rondellen)	 2	 -

Boutenset	M10	solar	(roestvrijstalen	bouten	M10	x	30,	U-profielplaatjes	met	moeren	en	rondellen)	 2	 -

Roestvrijstalen	slang	met	isolering	20	x	13	en	dichtingen,	1000	mm

Aansluitnippel 1/2”* 1 -

Aansluitmof 1/2”* 1 -

Eindmof* 1 -

Eindnippel* 1 -

Borgclip	 6	 2

Roth universeel horizontaal bevestigingsanker met bevestigingsschroeven 6 2

*	Opgelet:	voor	de	verbinding	van	het	steeksysteem	is	een	borgclip	noodzakelijk

Materiaal

1

2

3

4

5

6

Uitbreidingsset voor elke 
extra collector ( aantal)

Grondset voor 
2 collectoren ( aantal)

toebehoren

7

8

9

11

10

12

13

2
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Montagehandleiding

 Dakbevestiging

 Dakpositionering

 Veiligheidsvoorschriften

1. Bevestiging	van	de	positie	van	de	collectorrij-
endus het universele-bevestigingsanker  

	 -	Voor	verticale	montage:
	 Afmeting	a:		1,36	m	*	(kleine	versie)
	 	 1,64	m	*	(grote	versie)
	 Afmeting	b:	resultaten	verschillen	door	het	

aantal universele bevestigingsankers.
	 -	Voor	horizontale	montage:
	 Afmeting	c:	resultaten	verschillen	door	het	

aantal universele bevestigingsankers eb de 
hoogte van het collectorveld

	 Afmeting	d:	zie	afmeting	a	(1,36	-	Klein	
versie	/1.64	-	grote	versie).

* Afmetingen voor een collectorveld
 
2.  Verwijdering	van	dakpannen	om	het	 

universele bevestigingsanker aan te brengen 
(2	tot	2	dakpannen	per	bevestigingsanker).

 
3.  Bevestiging	van	het	Universeel	 

bevestigingsanker

 

Roth bevestigingsanker voor verhoogde 
sneeuwlasten.

4.  Voor uw veiligheid: valbeveiliging moet 
ten allen tijden aanwezig zijn wanneer er 
risico	is	tot	vallen.	(	zie	pagina	15)

5. Niet in de montagerail stappen.

3

2

1

verticaal horizontaal

Profielrail

Collector

a

b

c

d

verticaal horizontaal

zonder dakpan

4

5
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Montagehandleiding

  Montage bevestigings-
aker voor verhoogde 
sneeuwlasten.

Bevesgiginsanker	met	3	schroeven	6	x	80	op	de	
dakspanten vastschroeven.
De dakhakel moeten in onderboog van de 
dakpan liggen.
Belangrijk: 
De dakhaken mogen geen druk uitoefenen op 
de dakpannen!
Indien wel het geval moet de montagehaak 
verhoogd worden door houten latten onder te 
steken.

Wie op zeker wil spelen wordt aan-
geraden  om een metalen dakpan te 
gebruiken als onder constructie.

1.  Universeel	anker	bevestiging	met	3	 
schroeven	6	x	80	op	de	panlat.	Het	univer-
seel bevestigingsanker moet in de opening 
boven de dakpannen zitten.

 Belangrijk:
 Het universeel bevestigingsanker mag geen 

druk op de tegels uitoefenen!

2.	Voormonteren	op	de	grond
  Belangrijk:  

De schroeven voor de verbinding tussen de 
railprofielen en het universeel bevestingsan-
ker moeten ingevoegd worden voor de indivi-
duele profielen aan elkaar gevoegd worden. 
Om dit te doen meet je de punten van de 
universele bevestigingsankers en maar mar-
keringen op het railprofiel. Daar wordt een 
vijs	met	U-vormige	profielplaatje	ingevoegd.

1

2

Platzierung
Blechziegel

plaatsing 
metalen dakpan

Stelschroef voor het variëren van 
de afstand tussen de spanten en 
het ankerpunt 

Geld niet bij leistenen 
en beverstaart 
dakpannen

G Montagehvoorschriften 
voor het universeel  
montageanker
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3

5

4

3./4. Daarna kan het verbindingsstuk tussen  
2 collectoren gemonteerd worden.

5. Bij	het	aansluiten	van	de	twee	profielrails,	
duwde bevestigingsbeugel in de betreffende 
inkeping aan de voorzijde van het railprofiel 
(bijhorizontale montage, ervoor te zorgen 
dat er railprofielengebruikt worden met een 
gesloten slot als de onderste rails - zie detail 
a,	pagina	8).).

6.  De railprofielen verbinden en vastschroeven 
met	M	12	x	20	bouten.

7./8./9.
 Enkel	voor	horizontale	montage:
	 Voor	een	betere	grip,	moet	er	een	anker	 
(Detail	B,	pagina	7)	bovenaan	de	2	onderste	
universele montageankers bevestigde worden.

6

7

8

 Montagestappen
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 Montagestappen

Montagehandleiding

10./11.		vijs	de	rialprofielen	vast	met	M	10	x	
30	bouten	door	de	ene	zijnde	met	
het	U-vormige	inlegprofielen	die	in	de	
railprofielen geschoven zijn en langs 
de andere zijde door de gaten van het 
universeel bevestingensanker. 

 

12.  Gebruik uniforme afmeting A om te waar-
borgen dat de profielen parallel lopen (zie 
pagina	8).	Gebruik	een	touwtje	om	naar	
de diagonalen te spannen voor de contro-
levan de profielrails en corrigeer verschillen 
in	lengte	indien	nodig.Als	afmeting	C	=	B	
en het railprofiel ligt vlak kan er worden 
geschroefd. Zorg ervoor datafmeting A niet 
meer wijzigen tijdens de aanpassing. Om dit 
te voorkomen moet u misschien de positie 
van de rail op het universeel bevestigingan-
ker markeren.

13.  De achterzijde van de collector is voorzien 
van sleuven (voor verticale en horizontale in-
stallatie)	de	railprofielen	passen	hier	in	zodat	
de collector niet meer kan wegschuiven.

 
14. Leg de collector op de railprofielen en duw 

hem zijdelings in de bevestigingshaken

10

11

9

14

13

12

A
B C

A

profielrail 2

profielrail 1
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 Montagestappen

Montagehandleiding

15./16./17. 
   Bevestig	vervolgens	de	twee	buitenste	beves-
tigingsbeugels	met	een	U-vormig	inlegprofiel	
en	een	M	10	x	25bout.	Verwijder	de	bescher-
mende film op de aangrenzende zijden, vóór 
de montage van de tweede en alle andere 
collectoren

16

15

17
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 Montagestappen

Montagehandleiding

18.  Bij	het			monteren	van	de	tweede	en	elke	
verdere collector moeten de collectoren 
verbonden worden met behulp van de 
plug-in	systeem	(mof	+	nippel). 
Belangrijk!	Bij	de	productie	zijn	de	steek-
verbindingen ingevet. dit kan door trans-
port of montage verminderen. Zorg ervoor 
dat de plug-in systeem altijd voldoende 
gesmeerd is! 
 
Lichtjes opheffen en met de handpalm 
duwen. Aan de andere kant op gelijke wijze 
tegenhouden.

Niet aan de glaskader duwen.

Om een afwijking van de  
Connectoren te voorkomen,  
moeten de collectoren ter hoogte  
van de klemmen in elkaar geduwd  
worden door te schuiven op de  
railprofielen. Door het indrukken  
van de collector in het midden kan  
een verplaatsing optreden.

19./20.  Gebruik de borgclip om het steekver-
vindingssysteem dat juist samenge-
duwd is te verzegelen

18

19
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Montagehandleiding

 Montagestappen

21.  Collectoren die in rij geschakeld worden 
moeten altijd een diagonale doorstroming 
hebben. De aansluitingen en eindstoppen 
moet daarom gemonteerd worden en met 
de borgclip verzegeld worden. (kijk foto 22 
tot	25)

20

21

22

23
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 Montagestappen

Montagehandleiding

24

26

28

27

26.  Bij	de	montage	van	de	geisoleerde	flexibele	
verbindingsleiding moet ervoor gezorgd 
worden dat de dichtingen passen op de 
koppelingen.	Bij	het	aandraaien	van	de	
schroefdraadverbindingen,moet zowel het 
aansluitstuk als de slang vastgeklemd wor-
den. Als u dit niet doet, kan er onherstel-
bare schade aan de collector veroorzaakt 
worden.

 

27.  Om de voeler te monteren, verwijder de 
rubberenkoppeling, duw de voeler door 
de rubberen koppeling. breng warmtege-
leidende pasta aan en duw het geheel in 
dedompelbuis zo ver mogelijk naar binnen. 
druk dan de rubberen koppeling tot aan de 
rand van de collectorbehuizing.

 
28.  Bereid	de	montage	van	een	ventilatie-

dakpan	(opengesneden	uitsparing)	voor	en	
verwijder de bestaande dakpan en maak 
een uitsparing voor de leiding naar binnen 
te brengen of gebruik een lijmverbinding.
Zorg ervoor dat de slang stijgende is 
geïnstalleerd om geen waterinsijpeling te 
bekomen.

29

25
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  technische specificaties Roth vlakke zonnecollectoren Heliostar® S4

Heliostar®	218	S4 Heliostar®	252	S4

Lengte 1820	mm 2100	mm

Breedte 1200	mm 1200	mm

Hoogte 109	mm 109	mm

Bruto-oppervlakte 2,18	m2 2,52	m2

Netto captatie oppervlakte 1,96	m2 2,30	m2

Gewicht 32 kg 37	kg

Collectorbehuizing extreem belastbare uitvoering van de polycarbonaat-
schaal, rondom dicht aangezien naadloos uit een stuk 

vacuümgevormd, corrosiebestendig in de tijd

Beglazing ijzerarm zonneveiligheidsglas, transmissie  t =	91	%

Absorber onder vacuüm gelaagde en hoogwaardige absorbervlak uit 1 stuk

Absorptie a =	95	%

Emissie e =	5	%

Vloeistofinhoud 0,86	l 1,16 l

Warmtegeleider Zonnevloeistof Heliostar®

Bedrijfsdruk	(max) 10	bar

Zonnevoelerhuls Binnen-Ø = 6 mm

Collectoraansluiting Roth steekverbindingen

Collectorrendement, 
jaarlijks

meer	dan	525	kWh/m2a

Toepassingsgebied voor productie sanitair warm water en verwarmingsondersteuning

Stilstandstemperatuur 208	°C

Drukverlies 17,8	mbar	bij	233	kg/h
41,9	mbar	bij	485	kg/h

Bereik	Hellingshoek 20	tot	50°

  technische gegevens1 1  zeer transparant veiligheidsglas

2  omlopend profiel

3  hoog selectief gecoate absorber over de hele oppervlakte

4		 bevestigingspunten

5		 60	mm	dikke	isolatie

6  gleuven voor eenvoudige montage

7		 collectorschaal	uit	polycarbonaat

2

4

3

5

6 7

 OnderhoudsinsturctiesVoor gebruik van verwarming van sanitiar 
warm water en verwarmingssystemen.

Om het thermisch zonne systeem te laten wer-
ken zonder problemen moet het jaarlijks aan 
een onderhoudsbeurd onderworpen worden. 
(ideaal	bij	het	jaarlijkse	verwarmingsonderhoud)

Dit	onderhoud	omvat:	
•	 Nakijken	van	de	collectoren	en	leidingsinstal-

latie
•	 Nakijken	van	de	elektrische	onderdelen
•	 Nakijken	van	schakelfuncties	en	stromingsde-

biet
•	 Nakijken	van	het	vorstgehalte	van	de	vloei-

stof

Montagehandleiding

 GarantieRoth verleend verifieerbare fabrieksgarantiege-
durende	10	jaar.	Schade	ten	gevolge	van		niet	
opvolgen van de instructies resulteert
tot het vervallen van de garantie.

Structurele veranderingen en aanpassingen die 
niet zijn goedgekeurd door Roth leiden ook tot 
verlies van de garantie!
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Checklist en indienstnameprotocol 
voor thermische zonnesystemen

Installateur

Naam   ...........................................................................................................................................................................................................

Voornaam	  ..............................................................................................................................................................................................

Straat  ...........................................................................................................................................................................................................

Postcode,	Gemeente	  .............................................................................................................................................................

Tel/Gsm  .....................................................................................................................................................................................................

Gebruiker van het zonnesysteem

Naam   ...........................................................................................................................................................................................................

Voornaam	  ..............................................................................................................................................................................................

Straat  ...........................................................................................................................................................................................................

Postcode,	Gemeente	  .............................................................................................................................................................

Tel/Gsm  .....................................................................................................................................................................................................

Datum	indienstneming:	  ....................................................................................................................................................

Collectoren

Fabrikant   .................................................................................................................................................................................................

Serienummer ......................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................................................................

Oriëntatie:

Aantal   .........................................................................................................................................................................................................

Totale brutto oppervlakte  ................................................................................................................................................

Totale netto oppervlakte  ................................................................................................................................................

opmerkingen:N

Z

OW

Gebruik van het thermische zonnesysteem

 Sanitair warm water

 Sanitair warm water en verwarming

 Overige

Boiler

Type	Boiler		  ............................................................................................................................................................................................ Grootte  ...................................................................................................................................................................................................

Aantal  ...................................................................................................................................................................................................

Sturing

	 Roth	sturing	BW

  Roth	sturing	BW/H

  Roth	sturing	BW/H	Comfort

  Roth	sturing	BW	-	HE

  Roth	sturing	BW/H	-	HE

Zonne-pompstation

	 RS	25/6

 RS	25/7

 ST	20/11

 ST	15/1-7	met	hoog-rendementspomp	

Expansievat   ...................................................................................  liter

bedrijfsdruk  ...................................................................................  bar

Debiet  ................................................................................  liter/minuut

 Ja Nee

Systeem goed gespoeld en ontlucht   

Vorstgehalte	gecontroleerd	(aanbevolen	40	%)		  

Sensor correct gepositioneerd  

Sturingsfuncties getest  

Handtekening gebruiker Handtekening installateur

18
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Notities
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ROTH	WERKE	GMBH	 	
Am	Seerain	2	•	35232	Dautphetal	 	
Telefon	+49	(0)	64	66/9	22-0	•	Telefax	+49	(0)	64	66/9	22-1	00	
E-Mail:	service@roth-werke.de	•	www.roth-werke.de

ROTH	BELGIUM	
Rijmenamseweg	211	•	2820	Bonheiden
Telefoon	+32	(0)	15	50	92	91	•	Telefax	+32	(0)	15	50	92	98
Email:	info@roth-belgium.be	•	www.roth-belgium.be
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