
Energievol leven

Energiesystemen

Zonnesystemen

De complete oplossing 
in één pakket



De zon straalt een enorme hoeveelheid energie naar de 
aarde. In een half uur bereikt er voldoende zonnestraling 
het aardoppervlak om aan de jaarlijks wereldwijde 
energie vraag te voldoen.
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 Volledig systeem 

Roth zet een stap in de richting van de
toekomst met zijn thermische 
zonneinstallaties, die een optimale 
aanvulling zijn op de geteste 
Roth warmteverdeelsystemen en 
warmtepompsystemen. Zonne-installaties 
van Roth zijn volledige, krachtige systemen. 
Afhankelijk van hun ontwerp kunnen zij de 
energiebehoefte van een ééngezinswoning 
voor de bereiding van sanitair warm water 
per jaar gemiddeld voor wel twee derde 
dekken.

Nuttig hierbij is ook de service-afdeling.
Een buitendienst die het hele gebied 
bestrijkt en direct ter plaatse advies 
verstrekt in geval van commerciële of 
technische vragen. Een betrouwbare 
levering en een bevoorrading van 
onderdelen wordt door een uitgekiende 
logistiek verzekerd. Bovendien biedt Roth 
fabrieksopleidingen, een hotline en een 
projectopvolging aan.

 Verwarm efficiënt en natuurlijk met  
 Roth zonne- en vloerverwarming 

In combinatie met de Roth vloerverwarming
kan de opgeslagen opbrengst uit de zon  
op ideale wijze voor verwarmings-
ondersteuning worden gebruikt.
De lage temperatuurtoepassing van de
vloerverwarming maakt een efficiënter
gebruik van de zonne-energie mogelijk in
tegenstelling tot verwarming met radiatoren
die hogere voorlooptemperaturen
nodig hebben.

Roth zonnesystemen
de zon benutten met de modernste technieken
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Construction type approved
Reg. no. 011-7S819 F

Roth vlakke collector Heliostar® 252 S4 
Hightech met innovatieve polycarbonaatschaal

> Kwaliteits schaal
> Hoog efficiënte absorber
> Stabiel en licht ontwerp
> Optimale isolatie
> Veiligheidsglas
> Eenvoudige installatie
> Flexibel in gebruik
> 10-jaar Roth systeem garantie

  Optimale energie opbrengst,
 warmteopslag, stabiliteit en licht in
 gewicht

Gemaakt op basis van een afgesloten
polycarbonaat schaalconstructie verenigt
de vlakke collector Roth Heliostar® S4
hightech materiaal met een uitgekiende
techniek. Polycarbonaat is een goede
isolator, zodat de Roth Heliostar door
zijn dikwandige polycarbonaatschaal een
optimale warmteopslag garandeert. In
combinatie met de aangebrachte absorber
die een hoog rendement waarborgt,
garandeert de Roth Heliostar® S4 collector
de hoogste efficiëntie gedurende tientallen
jaren.

Het materiaal valt daarenboven op door
zijn bijzonder goede slagweerstand,
temperatuur- en UV-bestendigheid. De
talloze toepassingen van polycarbonaat
zijn een bewijs van de uitstekende 
materiaaleigenschappen.
Zo wordt het onder andere gebruikt in de 
vliegtuigbouw en de autoindustrie.

Dankzij deze hightech-kunststof biedt de
Roth Heliostar® een langdurige stabiliteit
bij een minimaal gewicht.

  Oplossingen op maat

Roth biedt montageklare systemen aan:
van de standaardinstallatie van sanitair
warm water opwarming door de zon, tot
complexe installaties voor verwarmings-
ondersteuning met Roth zonnecollectoren,
Roth zonnestation, Roth zonnesturingen
en Roth zonneboilers. Voor elke toepassing 
vindt u het geschikte pakket.

Zorgvuldig op elkaar afgestemde 
componenten garanderen een optimale 
werking en betrouwbaarheid. Bij de selectie 
van de materialen heeft Roth bijzondere
aandacht besteed aan lange levensduur
en montagevriendelijkheid.

Met de Roth warmteverdeelsystemen en
het Roth drinkwatersysteem werkt uw
Roth zonne-installatie optimaal samen.
De combinatie met Roth warmtepomp-
systemen is ook mogelijk.
Zo maakt u in het totaal systeem gebruik
van alle beschikbare energie en verkrijgt u
een oplossing op maat die volledig af is.
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  De polycarbonaatschaal en zijn 
voordelen

Ten eerste is er voor de fabricage minder
energie nodig en is die dus 
milieuvriendelijker dan de productie van 
gebruikelijke uitvoeringen (aluminium).
Ten tweede is ze corrosiebestendig in de
tijd, ook bij grote luchtverontreiniging en
in een agressief zeeklimaat. De 
collectorwand is naadloos uit een stuk 
vacuüm gevormd en is daardoor voor altijd 
dicht.

De unieke vorm van de diepgetrokken
polycarbonaatschaal biedt de installateur
doorslaggevende montage- en veiligheids-
voordelen.

De Roth Heliostar® voldoet aan de criteria
van RAL-UZ 73 .

  Volautomatische productie
 
Een volautomatische productie waarborgt
de absoluut constante kwaliteitsstandaard
van de Roth vlakke collector Heliostar®.
Het unieke en innovatieve productieconcept
garandeert een maximale productiviteit. 
De te lijmen delen van de polycarbonaat 
collectorschaal en het collectorglasvlak
worden niet voorbehandeld met een 
oplosmiddel maar met geïoniseerde
lucht.
Dit vermindert de uitstoot van schadelijke
stoffen en geuremissie bij het produceren
ervan.

> Eenvoudige installatie zonder werktuigen
> Ideale collector vorm voor ‚plug-in‘ 

verbindingstechnologie
> Herbruikbaar systeem
> Optimale doorstroming
> Lage drukval

In een oogopslag
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Construction type approved
Reg. no. 011-7S819 F

Roth vlakke collector Heliostar® 252 S4
montagevoordeel door nieuwe techniek met steekverbindingen

  Kant en klare aansluiting

De Roth Heliostar® heeft 4
steekverbindingen met plug-in-techniek,
zodat de collectoren eenvoudig en
tijdsbesparend met elkaar kunnen
verbonden worden. De collectoren
hebben kant en klare aansluitingen
en kunnen zonder het gebruik van 
werktuigen gemonteerd worden.
Het aangesloten systeem is dus ook 
herbruikbaar indien nodig. De Roth
Heliostar® beschikt daarbij over alle
bewezen producteigenschappen zoals
het Roth snelle montagesysteem
(voor serieverbindingen), die het Roth
Heliostar® assortiment onderscheidt.

  Vier aansluitingen voor een
 optimale doorstroming van de
 collectoren

De verbinding van de collectoren door
4 steekverbindingen waarborgt de efficiëntie 
van het volledige zonnesysteem.
Elke individuele collector wordt met een 
even grote hoeveelheid zonne-energie 
doorstroomt waarbij elke collector zich 
op hetzelfde temperatuursniveau bevind. 
Daarbij zorgt de parallelschakeling voor een 
geringe stromingsweerstand en een efficiënt
pompvermogen.
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 Innovatief Roth snel montagesysteem
 voor plaatsing van meerdere units 

Met het innovatieve snelle montagesysteem
behoort een tijdrovende en
complexe montage bij het koppelen van
collectoren op het dak tot het verleden.
Precies daar waar de installateur tot nu
toe met een moeilijke bereikbaarheid
van werktuigen te maken had - namelijk
in de tussenruimte van de gekoppelde
collectoren - biedt Roth door zijn unieke
systeem met klembevestiging een 
essentieel voordeel op het vlak van 
snelheid bij de montage. Het bevestigen 
van de collectoren in serie is zonder 
extra gereedschap mogelijk. Het nieuwe 
bevestigingselement wordt reeds beneden 
op de grond in de C-rail geschoven en 
kan dan eenvoudig op het dak in de juiste 
positie worden gebracht. De collectoren 
worden handig met behulp van het 
Roth snelle montagesysteem met elkaar 
verbonden en sluiten nauw op elkaar aan, 
zodat optisch een eenheid ontstaat.

  Eenvoudige en veilige montage

Om de montage eenvoudig te maken,
klikken de op het dak te installeren 
bevestigingsrails simpelweg in de 
polycarbonaatschaal ingewerkte groeven. 
Normaal uit te voeren borgvoorzieningen 
zijn al in de collectorschaal geïntegreerd. 
De montage wordt zo beduidend veel 
eenvoudiger en veiliger, daar de installateur 
de collector niet meer extra op het dak 
moet vasthouden. Bovendien wordt de 
afstand tussen collector en dak door het 
inklikken van de bevestigingsrail in de 
collectorschaal tot een minimum herleid. 
De platte op-dakmontage leidt naast een 
geoptimaliseerde stabiliteit tot ook een 
mooier optisch effect.

Bovendien wordt met de gesloten 
collectorschaal uit polycarbonaat het risico 
op verwondingen door scherpe randen 
beperkt.
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Roth vlakke collector Heliostar® 252 S4 
langdurige stabiliteit bij een gering gewicht

Kwaliteitsbehuizing
> Extreem belastbare polycarbonaatschaal 

(hoge slag-, temperatuur-, wind- en UV-
bestendigheid).

> Lichtgewicht ondanks grootte (2,52 m2 
totale oppervlakte)

> Geen lekken ten gevolge de constructie 
mogelijk aangezien ze uit een stuk 
vervaardigd zijn,

> Permanent bestand tegen corrosie

Absorbervlak met hoog rendement
> Hoog selectieve, gecoate absorber die op 

het hele oppervlak het hoogste rendement 
garandeert,

> Optimale integratie van de leidingen in de 
absorberplaat.

Optimale isolatie
> Dikwandige polycarbonaatschaal,
> Extra achterwandisolatie 60 mm.

Veiligheidsglas
> IJzerarm zonne-veiligheidsglas met 

hagelvastheidklasse 1,
> Dubbele afdichting van de glasplaat.

Modern design
> Afgeronde wandvorm zonder hoeken of 

spleten,
> Donkere inkleuring voor onopvallend 

uitzicht,
> Optische eenheid van de collectoren bij 

onderlinge koppeling.

Montagevoordeel
> Gering gewicht
> Eenvoudige op-dakmontage door klikken 

van de bevestigingsrails in de gleuven van 
de collectorwand

> Optimale stabiliteit en verbeterd uitzicht 
door dichtere op-dakmontage

> Het gehele bevestigingssysteem is na de 
montage niet meer zichtbaar

> Universeel toepassingsbereik van de Roth 
universele bevestigingsankers

> Roth snel montagesysteem voor de 
gemakkelijke en snelle koppeling van de 
collectoren zonder extra gereedschappen

> Polycarbonaatschaal zonder scherpe 
randen

> Ligt perfect in de hand bij montage 
door de schaalrand in combinatie met 
uitsparingen in de bodem

> Geen soldeerwerk op het dak omdat alle 
aansluitingen vlak afdichtend uitgevoerd 
zijn

> Montagevriendelijke accessoires
> Verbindings-klare collectoren zonder 

werktuigen dankzij ‚plug-in‘ technologie
> Vrijstaande installatie met 

montagedriehoek waarvan de hoek kan 
veranderd worden

> Polycarbonaat kiezelbakken voor 
vrijstaande opstelling

Flexibel toepassingsgebied
>  Op-dak, in-dak, vrije opstelling en 

gevelmontage.

Omvangrijke Roth garantie
> 10 jaar Roth systeemgarantie.

Roth keizelbakkenset
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Zeer transparant veiligheidsglas

Omlopend profiel

Hoog selectief gecoate absorber over 

de hele oppervlakte 

Bevestigingspunten

60 mm dikke isolatie

Gleuven voor eenvoudige montage

Collectorschaal uit polycarbonaat

 Voor elke toepassing het juiste formaat

Afhankelijk van het toepassingsgebied en de vereisten kunt u kiezen 
tussen de verschillende Roth Heliostar®-modellen. De Heliostar® 252 
S4 heeft een bruto oppervlakte van 2,52 m² en weegt 37 kg. De Helio-
star® 252 S4 is geschikt voor de productie van sanitair warm water en 
voor de ondersteuning van verwarming.

Dwarsdoorsnede collector

1
2

3

4

5
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  Afmetingen collector

Technische specificaties Roth vlakke zonnecollector Heliostar® 252 S4
Heliostar® 252 S4 

Lengte 2100 mm 

Breedte 1200 mm 

Hoogte 109 mm 

Bruto-oppervlakte 2,52 m2 

Netto captatie opper-
vlakte

2,30 m2 

Gewicht 37 kg 

Collector behuizing extreem belastbare uitvoering van de 
polycarbonaatschaal, 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 1,16 l 

Warmtegeleider Zonnevloeistof Heliostar®

Bedrijfsdruk (max.) 10 bar 

Zonnevoelerhuls Binnen Ø = 6 mm 

Colllector aansluiting Roth plug-in systeem 

Collectorrendement 
(jaarlijks)

meer dan 525 kWh/m2a

Toepassingsgebied voor productie sanitair warm water en 
verwarmingsondersteuning

7

1200 mm

2100 m
m

Heliostar 252 S4

2,52 m2
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Roth zwembadcollector HelioPool®
voor directe verwarming van zwembaden door de zon op basis 
van het doorstroomprincipe

> Eén collectortype 
> Optimaal collectorformaat
> Horizontale en verticale installatie
> Hoge efficiëntie
> Over de hele oppervlakte 

doorstroomd, vorstbestendig* en 
beloopbaar

> Hoogwaardige HDPE
> Gering drukverlies
> Directe doorstroming van 

zwembadwater
> Roth garantie inbegrepen

  Zwembadwater milieuvriendelijk
 en zuinig opwarmen met de zon

Als specialist in kunststofverwerking
ontwikkelde Roth de zwembadcollector
Roth HelioPool® uit hoogwaardig high
Density-Polyethylen (HDPE) voor het 
milieuvriendelijk en energiezuinig 
verwarmen van zwembadwater. Met 
slechts één collectortype kunnen alle 
montagetoepassingen gerealiseerd worden 
aangezien er acht variabele uitgangen op 
de collector aanwezig zijn. Een eenvoudige 
montage is daardoor gegarandeerd.

De Roth HelioPool® valt op door zijn 
optimaal collectorformaat van 2,22 m² 
alsook door een hoge werkingsgraad. Hij 
wordt over het hele oppervlak doorstroomd,
is vorstbestendig*, beloopbaar en is 
geschikt voor de directe doorstroming van
zwembadwater. De speciale collector-
constructie met ideale wanddikte 
garandeert een gering drukverlies.

  Economische oplossing

Zwembad collectoren die zonne-energie 
gebruiken vertegenwoordigen een 
economische oplossing voor zwembadwater 
verwarming. Dit soort installaties betaald 
zichzelf in een mum van tijd terug.

 Uniek

Het CoEx productie process geeft de 
absorber een twee-lagige materiaalstructuur 
met verschillende kenmerken. Het 
resultaat in een hoge stabiliteit en 
weersbestendigheid alsook een 
permanente UV-bestendigheid, waardoor 
de duurzaamheid van de Heliopool® 
zwembadcollector kan gewaarborgd worden.
Het materiaal is vorstbestendig* en sterk 
genoeg om over te lopen

* Vorstbestendig in combinatie met antivriesmiddel.
 Zonder gebruik van antivriesmiddel moet de Roth
 zwembadcollector HelioPool® bij gevaar op vorst
 leeg worden gemaakt.

CoEx proces (twee-lagen principe)
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Technische gegevens Roth HelioPool®

Lengte 2000 mm 

Breedte 1100 mm 

Hoogte 15 mm 

Bruto-oppervlakte 2,22 m2 

Gewicht 14 kg 

Volume 16 l

Verbindingen 8, waarvan 4 stuks met 40 mm
en 4 stuks met 25 mm diameter.
Te gebruiken volgens de toege-

paste verbindingsmethode van de 
collectoren.

Kortstondige druktest 3 bar 

Bedrijfsdruk (max.) 1 ± 0,1 bar 

Materiaal HDPE (zwart)

Aantal collectoren voor
horizontale verbinding (max)

8

Aantal collectoren voor
verticale verbinding (max)

4

  Slechts één model voor alle 
aansluitingstypes

Elke collector heeft acht aansluitingen
(vier stuks met 25 mm en vier stuks met
40 mm), die naargelang de wijze van
aansluiten variabel gecombineerd kunnen
worden, zodat maar één uitvoering van
de collector nodig is.

  Alles van één merk

Roth biedt een volledig en montageklaar
systeem aan, inclusief de Roth bevestigings-
set voor montage op het dak, de bijbeho-
rende verbindingssets en de Roth zonne-
sturing Ex SW.

Installatie met eigen pomp en Roth Ex SW-sturing, 
gescheiden leidingen van filtersysteem.

Installatie met filterpomp van klant in combinatie met 
driewegkraan en Roth Ex SW-sturing.

Installatie met eigen pomp en Roth Ex SW-sturing 
geïntegreerd in het filtersysteem.

5-jaar
Roth garantie
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Roth hoog-efficiënte sturingen Ex BW en BW/H comfort  
Optimale sturing van hoog-efficiënte pompen

> Multifunctionele en efficiënte 
sturing

> Energiebesparende voeding
> Overzichtelijk display
> Duidelijke symbolen
> Beantwoord aan alle vragen voor 

subsidieaanvragen

  Roth Ex BW zonnesturing

De Roth Ex BW zonnesturing wordt 
gebruikt voor het efficiënt verwarmen van 
sanitiarwater. Met een controle voorziening 
voor hoog efficiënte pompen, kan deze 
sturing de zonneboiler energie bewust 
vullen. Naast alle gebruikelijke regelfuncties 
van een standaard sturing, heeft de Ex 
BW enkele extra speciale functies zoals 
snelheidscontrole, warmtestroom volume en 
een grafische meetfunctie. Het grote volledig 
grafische display met duidelijke symbolen 
maakt het eenvoudiger om de huidige status 
van het systeem waar te nemen. Tot vier PT 
1000 temperatuur sensoren kunnen worden 
verbonden met de sturing (wordt geleverd 
met twee PT 1000 sensoren).

  Roth BW/H V2 zonnesturing

RothBW/H V2 zonnesturing is 
een microprocessorgestuurde 
temperatuursverschilregeling die 
wordt ingezet voor de verwarming van 
sanitairwater en verwarmingswater 
ondersteuning. Naast alle gebruikelijke 
regelfuncties van een standaard sturing, 
heeft de BW/H V2 sturing vier relay 
uitgangen en twee PWM-uitgangen voor de 
snelheidsregeling van energie- besparende 
hoog-efficiënte pompen. Bovendien is deze 
nog voorzien van vier PT 1000 sensor 
ingangen.

De sturing wordt geleverd met drie PT 1000 
sensoren. De ingebouwde VBus interface 
maakt een eenvoudige uitwisseling van 
gelogde systeem gegevens naar een PC 
mogelijk. Het display geeft een duidelijke 
visuele weergave van de status van het 
systeem. Vooraf geprogrammeerde functies 
vereenvoudigen het instellen van de 
systeem parameters, terwijl toegevoegde 
functies de toepassingsmogelijkheden 
uitbreiden.

 Roth BW/H comfort HE zonnesturing

De Roth BW/H comfort HE zonnesturing 
is een systeem gebaseerde regeling voor 
de complexe en gecombineerde taak van 
sanitairwater verwarming en bijverwarming 
van verwarmingswater. Het bevat een 
schat aan zonneverwarmings toepassingen. 
Ingebruikname is eenvoudig en maakt het 
mogelijk om standaard systeem instellingen 
te selecteren en individuele functieblokken 
te verbinden.
 
De sturingseenheid heeft vijf relais 
uitgangen, tot negen sensor aansluitingen, 
twee ingangen voor ‚Grundfos direct‘ 
sensoren en twee PWM-uitgangen voor de 
snelheidsregeling van energie- besparende 
hoog-efficiënte pompen.  De ingebouwde 
poort voor SD-kaarten ondersteund opslag 
van systeem gegevens en het updaten van 
de software. Buiten tal van andere hulp 
accessoires, kan de VBUS-aansluiting ook 
gebruikt worden voor het aansluiten van 
twee Roth uitbreidingsmodules, waardoor 
er per module zes sensor ingangen en vijf 
relais uitgangen bijgevoegd kunnen worden.
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 Roth EM uitbreidingsmodule voor BW/H  
 comfort HE zonnesturing

De Roth EM uitbreidingsmodule biedt 
vijf extra relais uitgangen en zes extra 
sensor ingangen. Er kunnen tot twee 
uitbreidingsmodules aan de Roth BW/H 
comfort HE zonnesturing aangesloten 
worden om zo de regelfuncties te verfijnen

 Roth pomp signaalomvormer

De pomp signaal omvormer maakt het 
mogelijk snelheids gestuurde hoog efficiënte 
pompen met PWM- of 0-10 V aansluiting 
te verbinden met een sturing zonder deze 
speciale uitgang. Het garandeert dus een 
snelheids-sturing van de pomp wanneer 
de pomp wordt vernieuwd maar de sturing 
behouden blijft. De pomp signaal omvormer 
is bevind zich in een compacte plastic 
behuizing en is eenvoudig te installeren 
en aan te sluiten. Het omvat de meest 
voorkomende signaal combinaties. Zowel 
een PWM- als een 0-10 V signaal kan 
gecreëerd worden uit een ingangssignaal 
van een halfgeleider relais met als voorkeur 
de mogelijkheid tot snelheidsregeling, dit 
signaal kan ook worden omgekeerd. 

  Roth Ex SW solar zonnesturing

Roth Ex SW solar zonnesturing voorziet 
een eenvoudige manier voor het regelen 
van de verschiltemperatuur. Het heeft 
geen temperatuurs weergave. Instellingen 
worden gemaakt via een DIP-switch 
en potentiometer. De sturing kan 
overal gebruikt worden wanneer enkel 
verschiltemperatuur regeling noodzakelijk 
is, bvb.: de regeling van zwembaden 
met Roth HelioPool® of de regeling van 
standaard zonnesysteem met opslagtank. 
Twee PT 1000 temperatuur sensoren 
kunnen worden aangesloten.

14



Roth zonnestation Para 25/7,5 
gemakkelijk in uw budget

  Optimaal op het hele systeem afgestemd

De Roth zonne-pompstations worden voor ze de fabriek verlaten op hun 
dichtheid getest. Dat bespaart tijd en kosten bij de montage.

Wat dit station kenmerkt is zijn hoog-efficiënte pomp, welke dankzij zijn 
laag verbruik en precieze vermogens aanpassing door de Roth zonnesturing, 
ervoor zorgt dat uw zonnesysteem optimaal functioneert.

De speciale zonnepomp is voor continutemperaturen tot 100 °C geschikt, 
voor korte tijd zelfs voor maximumtemperaturen tot 120 °C! De gebruikte 
debietmeter werd voor de inzet in zonne-installaties ontwikkeld en al in de 
fabriek op water/anti-vries mengsels van 40 tot 50 % ingesteld. Aanvullend 
beschikt ze over een uitgebreid weergavebereik van 4 tot 36 l/min. Het is 
mogelijk om koper leidingen aan te sluiten op het zonnestation van 18 en 
22 mm.

Technische specificaties Roth zonnestation Para 25/7,5
Nominale diameter DN 25 

Aansluitingen Messing 

Dichtingen EPDM/Teflon 

Isolatie EPP, multi-component 

Max. druk* 10 bar bij 100 °C

Veiligheidsventiel Veiligheidsgroep met veiligheidsventiel 6 
bar en manometer 6 bar

Max. temperatuur 100 °C continu / 
120 °C kortstondig

Debiet meter 4 tot 36 l/min, ingesteld voor water/
glycol mengsel (40 tot 50% glycol)

Zwaartekracht rem Twee (aanvoer en retour) inbegrepen in 
afsluitkranen, instelbaar door 45° draai 
van de hendel

Pomp Efficiênte pomp Para 25/7,5
Vermogen:  
4 to 75 W
Max. opvoerhoogte 7,6 m

Aansluitingen 4 × 22 mm 
18 mm CU klemring-schroefverbinding

Asafstand 125 mm 

Breedt incl. isolatie 300 mm 

Hoogte incl. isolatie 370 mm 

Lengte gepanserd flexibel 480 mm 

Verluchtingsbuis Met manuele verluchting

> Individuele aansluitmogelijkheden
> Geïntegreerde vul- en spoelarmatuur
> Vul- en aftapkraan
> MAG-aansluitset en wandhaak

*zonder zekerheidsventiel
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Roth universeel bevestigingsanker 
één model voor alles

 Flexibel in gebruik

Het Roth universeel bevestigingsanker is
zowel geschikt voor vertikale als horizontale
montage van de Roth vlakke zonne-
collectoren Heliostar® 218 S4 en Heliostar® 
252 S4. Daar zij niet enkel aan de dakkepers 
kunnen bevestigd worden, maar ook aan 
de panlatten of de dakleien, zijn ze simpel 
op het dak aan te brengen en worden 
eenvoudig met zelftappende schroeven 
bevestigd.

Optioneel: speciaal bevestigingsanker
voor verhoogde sneeuwbelasting.

> Universeel inzetbaar
> Hoogte instelbaar voor oneffen 

dakoppervlakken
> Minimale plaats inname
> Geschikt voor alle dakbedekkingen
> Laag in gewicht 
> Eenvoudige montage
> Veelzijdige daktoepassingen
> Geschikt voor elk type dakpan en panlat 

dikte - geen onderlaag nodig

  Universele oplossing - met instelbare hoogte voor optimale aanpassing aan oneffen 
dakoppervlakken

Het Roth universeel bevestigingsanker kan afgesteld worden op de vereiste lengte en kan 
zowel gebruikt worden voor verticale als horizontale opstelling van de Heliostar® 218 S4 
en 252 S4. Roth universeel horizontaal bevestigingsanker kan zowel in lengte als breedt 
afgesteld worden en is geschikt voor de horizontale plaatsing van de Heliostar® 252 S4 en 
218 S4. De universele inzetbaarheid betekend minder onderdelen en minder plaats inname

GBladstaal dakpannen zijn aangeraden voor gebruik als onderbouw

  Roth bevestigingsanker voor 
verhoogde sneeuwbelasting

Universeel 
bevestigingsanker

Sneeuw hoogtes m BZN*

Speciaal 
bevestigingsanker
Sneeuw hoogtes m 

BZN*

SLZ 1 1056/1048 1539/1660

SLZ 1a 909/1003 1363/1465

SLZ 2 682/731 1011/1096

SLZ 2a 571/639 882/958

SLZ 3 521/557 786/859

Max. oppervlakte 
belasting 1,9/2,2 kN/m2 3,65/4,21 kN/m2

   Maximum sneeuwbelasting voor een installatie 
met collectorhelling van 30 tot 40° voor 
Heliostar® 252 S4 en 218 S4

* Boven zeeniveau
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  De invloed van de gewenste
 dekkingsgraad

De gewenste dekkingsgraad van het
zonnesysteem, d.w.z. het aandeel van
de jaarlijkse warmtebehoefte die door
de zon moet worden geleverd, is een
belangrijke richtmaat voor de 
dimensionering van het zonnesysteem. Daar
de som van alle aangevoerde energieën
in aanmerking wordt genomen, zijn in
de dekkingsgraad ook alle warmteverliezen
(reservoirverlies, leidingverliezen en, 
indien aanwezig, circulatieverliezen) 
ingecalculeerd.

Definitie van de dekkingsgraad:
D[%]=(zonne-energie / zonne-energie +
energie van de verwarmingsketel) x 100

Zonnestraling en warmtebehoefte stemmen
tijdsgezien niet overeen. Daarom
is een 100 percent dekking door de zon
zonder seizoensgebonden opslag niet
mogelijk.

Berekening op basis van een dekkingsgraad
van +/- 60%
Bij ca. 60 % jaarlijkse dekking door het
zonnesysteem wordt in de zomermaanden
(buiten de verwarmingsperiode)
veruit een volledige zondekking bereikt,
zodat de verwarmingsketel tijdelijk buiten

bedrijf kan worden gesteld. Daarom
wordt vooral in eengezinswoningen een
dekking van 60% of meer nagestreefd.
Bij langere periodes van slecht weer kan het 
echter ook in de zomer nodig worden om 
de verwarmingsketel opnieuw in werking te 
stellen.

 De systeembenuttingsgraad

De systeembenuttingsgraad dient voor
de energetische waardebepaling van een
zonnesysteem. Hij houdt rekening met de
graad van benutting van de ingestraalde
zonne-energie bij de omzetting en daarop
aansluitende opslag van de warmte.
De systeembenuttingsgraad is gedefinieerd
als de verhouding van nuttige zonnewarmte 
die uit het zonnesysteem aan het 
conventionele systeem afgegeven
wordt, tot de zonne-energie die 
terzelfdertijd op het collectorveld valt.
Bij eenvoudige installaties met een boiler
gaat het in wezen over de warmte die
van de zonne-installatie naar het reservoir
gevoerd wordt.

Systeembenuttingsgraad en 
zonnedekkingsgraad zijn tegengesteld

Typische systeembenuttingsgraden van
collectorinstallaties liggen tussen 30% en
50%. Daarbij dient erop gewezen dat de
systeembenuttingsgraad bij een stijgende
dekkingsgraad zakt (en omgekeerd).

Dit is door twee effecten te verklaren:
1. Met een toenemende dekkingsgraad 

stijgt ook de gemiddelde 
collectortemperatuur, terwijl het water 
niet alleen voorverwarmd maar op 
de gewenste temperatuur verwarmd 
moet worden. Met een toenemende 
collectortemperatuur nemen echter ook 
de collectorverliezen toe, waardoor  de 
benuttingsgraad daalt.

2. Een hoge dekkingsgraad vereist relatief 
grote collectoroppervlakken, om ook 
in overgangstijden een voldoende 
bijdrage van het zonnesysteem tot de 
warmwaterbereiding te kunnen krijgen. 
In de zomermaanden ontstaan dan 
echter overschotten, d.w.z. een deel van 
de zonnewarmte wordt helemaal niet 
gebruikt waardoor de benuttingsgraad 
daalt.

Planning 
Terminologie en achtergrond informatie
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De invloed van de stralingsintensiteit
De jaarlijkse intensiteit van de straling van
de zon schommelt in België afhankelijk van
de plaats. Typische waarden in het westen
van 1000 tot 1200 kWh/m2 x a liggen
ongeveer 10-20% boven die van 900 tot
1000kWh/m2 x a in het oosten. Daartussen
kunnen er plaatselijke bijzonderheden
optreden, die ook bij de planning in acht
moeten genomen worden.

De invloed van de hellingshoek en de
zuidelijke oriëntatie
De maximale opbrengst wordt bij een zuiver
zuidelijke oriëntatie en 45° helling 
opgetekend. In de praktijk komt het echter
bij oriëntatie tussen zuidoosten en 
zuidwesten alsook hellingshoeken tussen 
30° en 50° al tot significante opbrengsten.
Grotere afwijkingen (oost- of westdak) 

kunnen door vergroting van het 
collectoroppervlak worden gecompenseerd.

Vuistregels voor de dimensionering
Bij een gemiddeld verbruik en goede
oriëntatie worden voor een 60 percent
dekking per persoon ca. 1 tot 1.5 m2

Roth vlakke collectoren gebruikt. Voor het
volume van de zonneboiler wordt de 1,5-
tot 2-voudige dagelijkse behoefte aan
warm water in acht genomen.
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Kollektorfläche
in m2

3 m2

4 m2

5 m2

6 m2

7 m2

8 m2

9 m2

10 m2

Roth Solarkollektoren

Norden

SüdenO/W

SO/SW

S

30ϒ/45ϒ

60º

40 % 60 %50 %

8 6 4 2

30 l

40 l

50 l

Wasserverbrauch/Person und Tag DeckungSpeichervolumen

Personen

Neigung

Ausrichtung
Standort

Startpunkt

600 l

500 l

400 l

300 l

200 l

Ontwerp 
Nomogram voor de configuratie van het Roth zonnesysteem voor
de verwarming van sanitair warmwater met Roth zonnecollectoren

 Gebruik van het nomogram

Voor de snelle configuratie kunt u het 
afgebeelde nomogram gebruiken. Hier 
werden de belangrijkste praktische
configuratiekencijfers in acht genomen.
Te beginnen bij het aantal personen wordt 
eerst (de rode pijl is een voorbeeld voor 
vier personen) een lijn loodrecht naar 
boven getrokken. Bij het snijpunt van 
de as van de dagelijkse behoefte wordt 
nu een horizontale lijn naar het vereiste 
boilervolume getekend.

Door de hulplijnen te volgen, wordt aan
de gewenste dekkingsas afgebogen en 
in de richting van de locatiespecificatie 
voortgegaan. Daarna worden oriëntatie, 
locatie en dakhelling in aanmerking 
genomen. De lijn eindigt bij het benodigde 
aantal collectoren.

Leesrichting voor een gezin van 4 personen met een
gemiddeld warm waterverbruik, woonplaats Namen,
zuid oriëntatie van de collectoren bij een dakhelling
van 45°.

Waterverbruik / persoon / dag Boilervolume Dekking 
40% 50% 60%

Personen

Start

Oriëntatie

Hellingsgraad
Roth zonnecollectoren

Locatie

Zuid

Noord

Collector o
ppervlakte (m²)
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1 2

4

3

1  Roth Heliostar® zonnecollectoren 
 Vrijstaande montage appartementgebouw, Londen, Engeland

2  Roth Heliostar® zonnecollectoren
 Wandmontage sporthal, Dautphetal, Duitsland

3  Roth Heliostar® zonnecollectoren
 Op-dakmontage hotel, Ayvalik, Turkije

4  Roth HelioPool® zwembadcollectoren  
 Openlucht zwembad, Remsfeld, Duitsland

Referenties 
Praktijkvoorbeelden die voor zich spreken
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Referenties 
Praktijkvoorbeelden die voor zich spreken

1

3

1  Roth Heliostar®  zonnecollectoren 
 Vrijstaand huis, Schlüsselfeld, Duitsland

2  Roth Heliostar® zonnecollectoren 
 Vrijstaand huis, Dorfen, Duitsland

3  Roth Heliostar® zonnecollectoren 
 Vrijstaand huis, Duitsland

4  Roth Heliostar® zonnecollectoren
 Vrijstaand huis, Reckendorf, Duitsland

5  Roth Heliostar® zonnecollectoren 
 Vrijstaand huis, Burgsinn, Duitsland

2

4

5
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6 Roth zwembadcollector HelioPool® 
 Buitenzwembad Gramming, Duitsland 
 
7  Roth zwembadcollector HelioPool®

 Buitenzwembad Niedereisenhausen, Duitsland 

8  Roth zwembadcollector HelioPool®

 Buitenzwembad Knüllwald-Remsfeld, Duitsland 

9 Roth zwembadcollector HelioPool®

 Kleine installatie Nordhorn, Duitsland  

10 Roth zwembadcollector HelioPool®

 Buitenzwembad Mühldorf am Inn, Duitsland 

11  Roth zwembadcollector HelioPool®

 Buitenzwembad Arnstorf, Duitsland 

10 11

6 7

8

9

Referenties 
Praktijkvoorbeelden die voor zich spreken
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Onze sterkte
Uw voordelen

Innovaties 

> Vroeg herkennen van de 
marktvereisten

> Eigen materiaalonderzoek en 
ontwikkeling

> Eigen engineering

Producten 

> Montagevriendelijk, volledig aanbod 
van productsystemen

> Competentie als producent voor het 
volledige productprogramma door 
het samenwerkingsverband van Roth 
Industries

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

Services 

> 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

Productie
> Zonnesystemen
> Warmtepompsystemen
> Zonnewarmtepompsyste-

men 

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

Gebruik
> Oppervlakteverwarmingsen  

koelsystemen
> Leiding-installatiesystemen
> Douchesystemen

W A T E R

E N E R G I E

GEBRU IK

OPSLAG

P
R
O
DU
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IE

Roth energie- en sanitairsystemen


