
Living full of energy

> Möjlighet till komfortvärme även på sommaren

> Kompakt design för enkel installation i trånga utrymme

> Levereras förisolerad – tyst och lämplig att montera även på ljudkänsliga väggar

> Basic eller avancerad trådlös digital rumstermostat

> Möjlighet att montera i skåp

Roth Minishunt Plus 
- Golvvärmereglering för enstaka rum 
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Perfekt val för renovering av badrum, uterum m.m.

Roth Minishunt Plus är ett utmärkt val för anslutning av ett 
mindre golvvärmesystem till ett bentligt radiatorsystem, 
passar både 1- och 2-rörsystem. Shunten används för att 
blanda vattnet, då värmekällan producerar en högre framled-
ningstemperatur än vad golvvärmen kräver. Minishunt Plus är 
utrustad med en temperaturbegränsning på 45°C.  
Ett termiskt skydd stryper ödet om temperaturen överstiger 
50°C. Systemet återställs automatiskt.

Levereras med en energieektiv pump med strömförbrukning 
från endast 3W och en 3-polig kabel med en längd på  
ca 1½ meter som ska anslutas till styrenheten.
Roth Minishunt Plus ansluts enkelt med GE20 till bentlig 
värmeinstallation. 

Samtliga 4 rör ansluts i botten med C/C 50 mm, i kombina-
tion med den mycket kompakta designen som inkl. 16 mm 
tjock formgjuten isolering möjliggör installation i mycket 
trånga utrymme, den utgör även en del av förpackningen för 
att minimera förpackningsavfall. Roth Minishunt Plus kan 
även monteras i ett specialdesignat fördelarskåp. 

Den robusta designen med stor kroppsmassa eliminerar 
eektivt vibrationer från cirkulationspumpen vilket gör  
Roth Minishunt Plus extremt tyst och lämplig för montering 
på ljudkänsliga väggar.

Dessutom nns en termostatstyrd 500W elpatron som  
tillval vilket ger möjligheten till komfortuppvärmning  
även under sommaren.

Roth MiniShunt Plus nns tillgänglig i 3 varianter:
> Roth Minishunt Plus med termisk reglering
> Roth Minishunt Plus med basic trådlös termostat
> Roth Minishunt Plus med avancerad trådlös termostat  
 och en 500W elpatron.

Roth Minishunt Plus - Golvvärmereglering för enstaka rum 
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Roth Minishunt Plus, trådlös 
RSK NR. 298 89 51

Roth Minishunt Plus med reglermotor,
basic trådlös rumstermostat och elektro-
nisk kontroll med display- och tryck-
knappar för enkel temperaturinställning. 
Ytterligare funktioner, tillfällig tvingande
inmatad komforttemperatur och låsning 
av knappar.

Roth Minishunt Plus, termisk
RSK NR. 298 89 50

Roth Minishunt Plus med manuell 
termostat och 5m kapillärsensor 
justerbar i intervall mellan 6 - 28°C.

Roth Minishunt Plus, trådlös m. 
elpatron 
RSK NR. 298 89 52

Roth Minishunt Plus med reglermotor, 
avancerad trådlös rumstermostat,
elektronisk kontroll och ett 500W 
värmeelement. 
Utöver ovanstående innehåller denna 
version möjlighet till komfortvärme även 
under sommaren, när värmen normalt är 
avstängd.

Roth avancerad trådlös 
rumstermostat för Roth 
Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 55
› 2-vägs kommunikation  
   med trådlös mottagare.
› Batterier medföljer.

Roth trådlös rumster-
mostat för Roth  
Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 54
› 2-vägs kommunikation     
  med trådlös mottagare.
› Batterier medföljer.

Roth fördelarskåp
RSK NR. 298 90 35
› För vattentät installation av     
  Roth Minishunt Plus.
› Storlek: 350 x 419 x 108 mm  
 (B x H x D).  

Roth trådlös mottagare 
för Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 56
›  Mottagare för trådlöst  
 styrsystem i Roth   
 Minishunt Plus.
› Nätsladd medföljer.

Roth elpatron, Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 53
Elektriskt värmeelement 500 W för 
Roth Minishunt Plus
› För sommardri utan värmekälla.
› Temperatursensorkabel medföljer.

Roth reglermotor, 230V
RSK NR. 298 90 16
› För golvvärme.



ROTH SVERIGE AB
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se 
roth-sverige.se Ro
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Teknisk support - vår erfarenhet är din säkerhet

Roths skickliga tekniker ger support och rådgivning under hela projektet –med 
praktiska uppgier och utmaningar du kan stöta på under projektet.
Vi tillhandahåller ritningar, materialspecikationer samt förslag på dimensione-
ringar och installation inom följande område

› Roth golvvärmesystem
› Roth MultiPex® rörsystem
› Roth Alu-LaserPlus® rörsystem


