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Roth Softline app

Roth Softline
– trådlöst reglersystem för golvvärme och radiatorer
Roth Softline är lämpligt för individuell styrning och övervakning av rumstemperaturen i byggnader som använder Roths golvvärmelösningar. Reglersystemet gör det även möjligt att styra radiatorer med hjälp av trådlösa reglermotorer. Systemet kan användas för
både värme och kyla.
Reglerystemet består av två Roth Softline kontrollenheter med åtta kanaler; master- och utbyggnadsenhet.
Roth Softline kontrollenhet (master) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Softline kontrollenhet (utbyggnadsenhet) har åtta kanaler med möjlighet att ansluta upp till 4 reglermotorer per kanal. Roth Softline kontrollenhet
(master) kan trådlöst anslutas till fyra Roth Softline utbyggnadsenheter, som gör det möjligt att ansluta 160 x 230V reglermotorer
genom 40 kanaler som alla kan konfigureras och styras genom en enda kontrollpanel.
Läs mer här.

Roth Vattenmätarskåp 550mm
– med anslutningsmöjlighet till både höger & vänster
Roth vattenmätarskåp är framtaget för inkommande vattenmätare till villor med plats för upp till 12 avstick med
anslutningsmöjlighet till både höger och vänster.
Levereras med vattenmätarkonsol för 190/220 mm mätare
inkl. kontrollerbar backventil, avstängningsventiler, upphängningskonsoler för fördelare, 14 st gummigenomföringar
(10,5 - 34 mm), 2 st stora genomföringar för valfri anslutning
höger/vänster (50 mm skyddsrör/32 mm PEM), läckageindikering, sprutskydd, lucka och ram och skyddspåse.
Skåp och lucka är lackade i RAL 9010.
RSK-Nr: 205 49 80
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Roth Softline
– brett sortiment, många lösningar

Roth Softline kontrollenhet, master
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp till
4st 230V reglermotorer
per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 10

Roth Softline Standard rumstermostat, vit
eller svart
Trådlös. Med display. Temperatur ställs
enkelt in med touchknappar.
HxLxB: 84 x 84 x 16 mm.
RSK nr. 298 91 12 / RSK nr. 298 91 13

Roth reglermotor
230V, NC, 1W.
RSK nr. 243 37 47

Roth Softline, utbyggnadsenhet
8 kanaler med möjlighet att ansluta upp
till 4st 230V reglermotorer
per kanal, 32 st totalt.
RSK nr. 298 91 11

Roth Softline golvgivare
Används tillsammans med Roth Softline
termostat. Ledningslängd 2,5 meter.
RSK nr. 298 91 09

Roth Softline repeater
Förstärker signal mellan termostat och
kontrollenhet. (Trådlös)
RSK nr. 298 90 15

Roth Softline WiFi-modul
Trådlös styrning och övervakning via internet.
Upp till 30m räckvidd inomhus
RSK nr. 298 91 18

Roth Softline för. kabel för antenn
Förstärker signal mellan termostat och
kontrollenhet. (Trådbunden)
RSK nr. 298 90 14
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Roth Minishunt Plus
– för mindre golvvärmesystem
Roth Minishunt Plus är ett utmärkt val för anslutning till ett mindre golvvärmesystem med befintligt radiatorsystem för både 1- och
2-rörsystem. Shunten används för att blanda vattnet, då värmekällan producerar en högre framledningstemperatur än vad golvvärmen
kräver. Minishunt Plus är utrustad med en temperaturbegränsning på 45°C. Ett termiskt skydd stryper flödet om temperaturen överstiger
50°C. Systemet återställs automatiskt.
Levereras med en energieffektiv 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 befintlig värmeinstallation.
Samtliga 4 rör ansluts i botten med C/C 50 mm, i kombination med den mycket kompakta designen som inkl. 16 mm tjocka formgjuten
isolering vilket 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 effektivt vibrationer från cirkulationspumpen vilket gör Roth Minishunt Plus extremt tyst och lämplig för montering på ljudkänsliga väggar.
Läs mer här.
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roth-sverige.se

När vi säger mini
– då menar vi mini
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Roth Minishunt Plus, termisk
Roth Minishunt Plus med manuell termostat
med 5m kapillärsensor justerbar i intervall
mellan 6 - 28 ° C.
Kapacitet: Upp till 50 m² vid 2 slingor.
RSK-Nr: 298 89 50

Roth Minishunt Plus, trådlös m. elpatron
Roth Minishunt Plus med reglermotor, avancerad
trådlös rumstermostat , elektronisk kontroll och ett 500W
värmeelement. Innehåller också möjlighet till komfortvärme
även under sommaren, när värmen normal är avstängd.
RSK-Nr: 298 89 52

Roth Minishunt Plus, trådlös
Roth Minishunt Plus med reglermotor, basic trådlös
rumstermostat och elektronisk kontroll med display- och tryckknappar för enkel temperaturinställning. Ytterligare funktioner, tillfällig tvingande inmatad komforttemperatur och låsning av
knappar.
RSK-Nr: 298 89 51

Roth fördelarskåp
För vattentät installation av Roth Minishunt Plus
Storlek: 350 x 419 x 108 mm (B x H x D).
Exkl. ram: +18 mm djup
RSK-Nr: 298 90 35
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Roth MultiPex® rör i rör X-ISO
- med 11 Watt självreglerande värmekabel
När där finns risk för frost - som till exempel arbetsbodar eller tillfälliga byggnader – finns där oftast ett stort behov av extra frostsäkring
till installationer för tappvatten- och värmerör. Roth MultiPex® rör i rör med självreglerande värmekabel är det självklara valet för
frostsäkra installationer. Roth MultiPex® röret kan även återanvändas till andra installationer.
Den självreglerande värmekabeln är limmad på Roth MultiPex® röret för att få maximal värmeöverföring och kommer färdigkopplad
med stickpropp och ändavslut på slingan. På så sätt kan installatören koppla vatten eller värme och ansluta värmekabeln till 230V med
stickproppen. Om värmeslingan behöver kortas ska det utföras av en behörig elektriker, samma gäller vid installation av termostat med
extern givare, om det önskas.
Om produkten ska användas till tappvatteninstallationer ska Roth termostat till Roth MultiPex® rör i rör X-ISO med värmekabel användas. En extern givare placeras i tomröret och termostaten säkerställer att kallvattenledningen inte värms över inställd temperatur
(rekommenderat 6 grader).
Roth MultiPex® röret levereras med 28 mm eller 34 mm skyddsrör
och 20 mm cellgummiisolering.
› 15 mm/28 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m.
RSK-nr. 200 52 65
› 22 mm/34 mm tomrör. 20 mm isolering. Rullar om 60 m.
RSK-nr. 200 52 66
OBS! Går att beställa i önskad längd. Beställs i hela meter och max. längd 60m.
Läs mer här.

Roth Avstängningsventil G15

Förenkla driftsättningen
-för montage på returledning, Roth ShuntUnit
Roth avstängningsventil G15
Roth avst. ventil G15. För montage på returledning, Roth ShuntUnit. Invändig
G15 X utv. gänga med union. Gummitätning.
RSK-Nr: 298 90 45
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Roth PERT S3 golvvärmerör
– ett golvvärmerör för ingjuten golvvärme
Roth PERT S3 golvvärmerör är ett enkelt rör som uppfyller alla krav för ett modernt
golvvärmerör för ingjutning. Röret är flexibelt och enkelt att arbeta med, även i
lägre temperaturer. Röret finns i dimensionerna16 x 2,0 mm och 20 x 2,0 mm.
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PERT S3 är ett 3-skiktsrör, som betyder att syrediffusionsspärren ligger utvändigt
på röret och är därför endast lämpligt för ingjutning. Produktionen sker i Roths
egna fabriker i Tyskland och är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001.
Fördelar hos Roth PERT S3 rör:
› Lång livslängd
› Hög värmestabilitet, tillåten driftstemperatur upp till 70°C
(kortvarigt 95°C) vid drifttryck på 6 Bar
› Tål “byggplatshantering”
› Stor flexibilitet som gör röret lätthanterligt även vid lägre temperaturer
› Diffusionstätt enligt DIN 4726

Roth PERT S3

Max. drifttemperatur: 70°C
Max. kortvarig driftstemperatur: 95°C
Max. driftstryck: 6 bar
RSK-Nr: 271 74 81
Läs mer här.

Roth golvvärmesystem - Kompletta system som är enkla att installera

Vi erbjuder alla typer av golvvärmesystem – från traditionella system för ingjutning till system med snabb reaktionstid och låg bygghöjd. Våra snabbreglerande golvvärmesystem har en reaktionstid som är ca sex gånger snabbare än traditionell ingjuten golvvärme.
Det sparar energi och ger optimal komfort eftersom det går snabbt att uppnå önskad golvtemperatur.
Läs mer här.

Bygghöjd
14 eller
24 mm

Roth Compact® system

För renovering och nybyggnation där
reaktionstid och bygghöjd är avgörande.
Roth Compact®-systemet kan användas
tillsammansmed alla typer av övergolv.
RSK-Nr: 242 20 00, 242 11 57, 242 10 97

Bygghöjd
17 mm

Roth ClimaComfort® system

För renovering och nybyggnation där
reaktionstid och bygghöjd är avgörande.
Roth ClimaComfort® kan användas med
alla typer av övergolv. Roth ClimaComfort®-skivorna är lätta att anpassa och
därför perfekta för rum medsneda vinklar,
som t.ex. badrum.
RSK-Nr: 243 00 54

I bjälklag

Roth spårskiva

Spårade spånskivor läggs tvärs över bjälklaget och ersätter vanliga 22 mm spånskivor.
I spåren läggs värmefördelningsplåtar som
håller rören på plats och säkerställer en god
värmeöverföring till övergolvet. Där rören
vänder ska en vändskiva användas.
RSK-Nr: 243 50 06
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