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Descrierea sistemului
Descrierea sistemului de încălzire radiantă
industrială
Încălzirea industrială radiantă Roth este soluția ideală de
încălzire economică a spațiilor industriale largi. Această soluție
economisește pe de o parte energie datorită temperaturilor
reduse de tur, iar pe de altă parte pierderile scăzute de
transmisie și de căldură a aerului au un efect benefic în zona
tavanului.

Sistemul de încălzire industrială radiantă de la Roth creează
un profil termic plăcut în spațiul de lucru, cu scăderea
temperaturii în direcția tavanului. În cazul încălzirii cu
aeroterme efectul este exact invers: Este rece la sol și cald
în zona tavanului. Confortul termic la locul de muncă poate
influența pozitiv performanța angajaților și poate chiar să
reducă numărul de zile de concediu medical.

Aplicații
Sistemul Roth de încălzire industrială radiantă este gândit în
primul rând pentru aplicații în clădiri concepute cu cerințe
speciale de statică respectiv alte cerințe constructive și
structurale, adică referitoare la substructură și stratul de
distribuire a sarcinilor.

Aplicațiile principale pentru sistemul de încălzire și răcire
radiantă Roth denumit mai sus includ hale de producție și
expoziționale, ateliere, hale de producție și depozitare cu acces
pentru motostivuitoare dar și hangare pentru avioane.
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Avantajele sistemului de încălzire 		
industrială radiantă
Avantaje vizibile la prima privire:
>	sistem de încăzire și răcire de viitor, independent de
tipul de generare al căldurii
> rentabilitate
Datorită temperaturilor reduse de sistem, sistemele de
încălzire și răcire radiantă asigură o distribuție optimă a
căldurii și un potențial de economisire considerabil
>	Utilizarea căldurii provenite din procese industriale
cu schimbătoare de căldură sau pompe de căldură poate
recupera căldura și o poate reintroduce în mod eficient în
rețeaua de distribuție termică. Este crescut astfel în mod
considerabil gradul de eficiență al instalației
> temperaturi reduse de sistem
nivel de temperatură în mod clar mai mic în întregul sistem  
> comfort termic / nivel uniform de temperatură
căldură radiată, plăcută în  zona de lucru, acumularea
căldurii în zona tavanului fiind evitată
>	comfort termic întregul an datorită modului de
operare cu "încălzire" și răcire"
> fără ridicare a prafului
viteză redusă a aerului, transfer termic prin radiere
> fără costuri de întreținere
fără curățare sau întreținere ca în cazul sistemelor
convenționale (ventilatoarele aerotermelor) sau conducte de
racord vizibile în cazul radiatoarelor de tavan
> distanțe flexibile de montare
planificarea specifică permițând distanțele variabile de
montaj pe care le doriți
> instalare rapidă, care economisește timp
atât montarea în stratul de armare cât și cea pe șine de
montaj permit o economie de timp la montaj
>	utilizare nelimitată a halelor (benzi luminoase, șine
pentru macarale, etc. )
“sistemul de încălzire invizibil“ din pardoselile halelor
permite o utilizare nelimitată a halelor și oferă libertate în
proiectarea clădirii și utilizarea acesteia
>	aspect optic discret ( sistem de încălzire și răcire
„invizibil“)
nu mai sunt necesare suflante, ventilatoare, etc. toate
suprafețele vă stau la dispoziție
> flexibilitate pe partea de generare a agentului termic
datorită temperaturilor reduse de tur, sunt disponibile
diferite modalități de generare a căldurii (tehnologii de
joasă temperatură, pompe de căldură, etc.)
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> Aplicații variate
- hale de producție
- hale de depozitare și de logistică
- spații comerciale
- hale de întreținere
- hale de fabrică
- magazine de materiale de construcții

Descrierea sistemului

Componente de sistem

Țeavă de sistem Roth DUOPEX S5®

Date tehnice
Diametrul țevii
Unitate de ambalaj
Conținut de apă (l/m)

Țeavă de sistem X-PERT S5®+

Țeavă de sistem DUOPEX S5®

Țeavă de sistem X-PERT S5®+

20 mm

25 mm

32 mm

200 m

250 m

50 m

500 m

1.500 m

–

500 m

2.000 m

–

–

2.000 m

0,31

0,53

0,21

0,21

Coeficient liniar de dilatare (1/K)

20 mm
200 m

1,14 x 10ˆ4

raza minimă de încovoiere

1,95 x 10ˆ4
5 x da

rugozitate țeavă

0,0003

temperatură max. permanentă

95 °C

70 °C

temperatură max. termen scurt

110°C

100 °C

presiune max.

6 bar

temp. min. de montaj (recomandare)

- 5 °C

temperatură optimă de montaj

≥ 20 °C

Fălcile de presare Roth pentru aplicații speciale "S25 Heating &
Cooling" sunt concepute pentru utilizarea pe suprafețe mari,
pentru fitinguri de presare speciale cu marcajul  S25 și pentru
uneltele de presare Roth   ACO 202 și ECO 202.
Atenţie: Fălcile de presare nu sunt compatibile cu țeava
de sistem Alu-Laserplus Ø 25!
A se utiliza doar pentru fitinguri cu aplicații speciale
"Heating & Cooling" !

Fălci de presare Roth

Dimensiunile țevilor de sistem

Fălci de presare

20 mm

25 mm

32 mm

20 mm
Mat. Nr.: 1135000335

"S25 Heating & Cooling"
Mat. Nr.: 1135006312

32 mm
Mat. Nr.: 1135001403
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Fitinguri Roth

Fiting de presare KU realizat din material plastic de înaltă
performanță PPSU.
Piesă în T cu corp de susținere și câte trei manșoane fixe de
oțel inoxidabil pentru racordul fix  cu sistemele de țevi Roth
DUOPEX S5® și X-PERT S5®+.

Piesă T Roth

Dimensiune [mm]

L x l x D [mm]

25 x 20 x 25*

79 x 59 x 32

32 x 32 x 32

91 x 65 x 38

32 x 20 x 32

79 x 59 x 32

32 x 25 x 32*

85 x 65 x 38

32 x 20 x 20

82 x 65 x 38

32 x 20 x 25*

81 x 65 x 38

32 x 25 x 25*

85 x 65 x 38

20 x 32 x 20

91 x 52 x 25

25 x 32 x 25*

91 x 59 x 32

Fiting de presare KU realizat din material plastic de înaltă
performanță PPSU.
Cuplare cu corp de susținere și două manșoane de oțel
inoxidabil pentru racordul fix cu țevile de sistem Roth DUOPEX
S5® și X-PERT S5®+.
Cuplaj Roth

Dimensiune [mm]

L x D [mm]

20 x 20

66 x 25

25 x 20

66 x 32

25 x 25*

66 x 32

32 x 20

66 x 38

32 x 25*

66 x 38

32 x 32

66 x 38

Fiting de presare KU realizat din material plastic de înaltă
performanță PPSU.
Unghi de 90° cu corp de susținere și câte două manșoane de
oțel inoxidabil pentru racordul fix   cu țevile de sistem Roth
DUOPEX S5® și X-PERT S5®+.
Atenţie: Manșonul de presare cu dimensiunea de 25 mm
nu este compatibil
A se utiliza cu țeava de sistem Alu-Laserplus cu fălci de
presare pentru aplicații speciale "S 25 Heating & Cooling"!
unghi Roth 90 °C
Dimensiune [mm]

L x D [mm]

20 x 20

40 x 25

25 x 25*

43 x 32

32 x 32

46 x 38

* Utilizați fălcile de presare pentru aplicații speciale
"S 25 Heating & Cooling"!
Atenţie: Nu sunt compatibile cu țeava de sistem AluLaserplus Ø 25 mm.
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Manșon de schimb din oțel inoxidabil cu inel combinat și
marcaj ștanțat "S25" și cu marcaj colorat cu puncte roșii.

Manșon de presare special Roth „S25 Heating & Cooling“

Dimensiunile țevilor de sistem
Fiting și conector

Piesă T

unghi

cuplare

Manșon special de presare
„S25 Heating & Cooling“
Racord filetat

Denumire

20 mm

"Heating & Cooling" 25 mm

32 mm

X-PERT S5®+/DUOPEX S5®

DUOPEX S5®

DUOPEX S5®

–

20 x 20 mm
Nr. mat.: 1135006321

20 x 20 mm
Nr. mat.: 1135006316

25 x 20 x 25 mm
Nr. mat.: 1135006319

25 x 25 mm
Nr. mat.: 1135006321

25 x 25 mm
Nr. mat.: 1135006316
25 x 20 mm
Nr. mat.: 1135006318

32 x 32 x 32 mm

1115005527

32 x 20 x 32 mm

1115005533

32 x 25 x 32 mm

1115005534

32 x 20 x 20 mm

1115004460

32 x 20 x 25 mm

1115004461

32 x 25 x 25 mm

1115005542

20 x 32 x 20 mm

1115005546

25 x 32 x 25 mm

1115005547

32 x 32 mm
Nr. mat.: 1115005562
32 x 32 mm
Nr. mat.: 1115005552
32 x 25 mm
Nr. mat.: 1115005557
32 x 20 mm
Nr. mat.: 1115004466

–

25 mm
Nr. mat.: 1135006316

–

–

–

32 x 1 ⅟4 mm
Nr. mat.: 1135007143

ATENŢIE: Manșonul de presare trebuie schimbat la fața locului cu manșonul special de presare Roth și se vor utiliza fălcile de
presare pentru aplicații speciale "S25 Heating & Cooling"!
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Distribuitor
circuit de încălzire 1 ⅟4" 6l



 tehnice 


Date

  
Temperatură operațională max.

  
Temperatură
operațională min.


 Distribuitor

 circuit
 de încălzire


     
80 °C
     
2 °C

Presiune operațională max. admisibilă
 
Presiune de test maximă






L1 

L2












2


160



203


6 bar
 
(24h, < 30 °C) 10 bar



3

4

210

260

253

303






1 tur
(montată cu DFA sau filet de

 reglare
 și niplu de conectare)
2 retur (montat cu inserție ventil și
 
nipluri de conexiune)
3 Șuruburi de reglare (universale)
4 Indicator debit (DFA)
5 Niplu de conexiune





5
6
7


 310
360
410


353
553
403





 
 

8

9

10

11

12

460

510

560

610

660

503

553

603

653

703

Variante de distribuitor

1

2









Panou de distribuție





pentru






distribuitorul individual 1 ⅟4"



1 ⅟4" Distribuitor fără robinet cu bilă
(pentru distrib. industrial 1 ⅟4" Universal
și 1 ⅟4" cu DFA)

Tip

0

Mod de
vizualizare

Lățime
(mm)

Înălțime
(mm)

8

Adâncime
(mm)

800

690

1

Niplu de conexiune (DFA)
Capac protecție
Inserție ventil (M 30x1,5; SM 11,8)
Suport distribuitor
Terminale (umplere, ventilare,
golire)
11 Actuator (nu este inclus în livrare)










6
7
8
9
10

1600

1 ⅟4" Distribuitorcu robinet cu bilă
(ptr. distribuitor industrial 1 ⅟4" Universal
și 1 ⅟4" cu DFA)

Numărul maxim de circuite de încălzire de instalat

10 circuite de încălzire

8 circuite de încălzire

12 circuite de încălzire

12 circuite de încălzire

180

Descrierea sistemului
Pentru racordarea admisiei  (dim. 32 mm) la distribuitor /
robinet cu bilă
Racord prin filetare cu corp de susținere și piuliță olandeză /
IG cu garnitură plată, precum și conexiune de presare Roth
pentru racordarea țevilor de sistem DUOPEX S5®, dimensiune
32 mm.
Racord filetat Roth 32 x 1 ¼“

L

D

SW

41

38

47

Robinet cu bilă din alamă zincat cu 1 1/4" piuliță olandeză,
etanșare plată.

Robinet cu bilă Roth 1 ¼“

Distribuitor industrial Roth 1 ½“ cu structură segmentară
Distribuitorul industrial Roth 1 ½“  este produs din material
plastic (PA 66) cu perete gros. În consecință distribuitorul este
foarte ușor și simplu de montat. Segmentele distribuitoare
individuale sunt racordate etanș și pot fi extinse până la 20
de circuite de încălzire. Pe colectorul de retur se află supape

sferice cu filet de racord M 30 x 1,5 mm. Opțional pe filetele
supapelor sferice se pot monta actuatoare ROTH special
concepute în acest scop. Circuitele de încălzire se pot bloca
atât pe tur cât și pe retur, în mod individual. Distribuitorul
poate fi livrat în trei variante.

Distribuitorul de tur este echipat cu supape de reglare.
Distanța dintre racorduri este de 70 mm.

Distribuitor industrial Roth 1 ½“ Ø 20
Distribuitorul de tur este echipat cu indicator de debit (Interval
indicator: 4-20 L/min.) și supape de reglare. Distanța dintre
racorduri este de 70 mm. La Ø 20 mm țevile vor fi racordate
cu conexiune Euroconus.

Distribuitor industrial Roth 1 ½“ cu DFA Ø 20

Distribuitorul de tur este echipat cu supape de reglare.
Racordurile de țevi  (fitinguri cu inel de compresie din alamă)
sunt integrate pentru țeava de sistem DUOPEX S5® 25 mm.
Distanța dintre racorduri este de 100 mm.

Distribuitor industrial Roth 1 ½“ Ø 25
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Pentru fiecare distribuitor este necesar un pachet de
bază (vezi accesorii) care trebuie comandat separat.

Pachetul de bază cuprinde  2 x 2 console distribuitor industrial
(incl. elemente de fixare), 2 capace de capăt, 2 piese în cruce
(pentru montarea robinetului  KFE, termometru și eventual
manometru) cu fitinguri de alamă  1 ½“  , 2 x robinet KFE,
2 x Bi-termometru (Interval de măsurare până la 60 °C).
Pachetul de bază cântărește 1,3 kg și trebuie comandat separat pentru fiecare distribuitor în parte.

Pachet de bază distribuitor Roth 1 ½“
Dimensiunile țevilor de sistem
Fiting și conector

Denumire

20 mm

25 mm

X-PERT S5®+
DUOPEX S5®

DUOPEX S5®

Circuit de încălzire

Circuit de încălzire

Distribuitor industrial Roth 1 ½"
(Segment /Modul )

HK 2 – 310 mm
HK 3 – 410 mm
HK 4 – 510 mm
HK 5 – 610 mm
HK 6 – 710 mm

> construcție modulară
> se poate extinde până la 20 de circuite de încălzire
> Pachetul de bază poate fi comandat separat pentru fiecare distribuitor
Distribuitor industrial Roth 1 ½"
(Segmente /Module) fără DFA
> construcție modulară
> se poate extinde până la 20 de circuite de încălzire
> Pachetul de bază poate fi comandat separat pentru fiecare distribuitor
Distribuitor industrial Roth 1½"
(Segmente/Module) cu DFA
> construcție modulară
> se poate extinde până la 20 de circuite de încălzire
> Pachetul de bază trebuie comandat separat pentru
fiecare distribuitor
> Interval de afișare DFA 4 - 20 l/min

HK 2 – 250 mm
HK 3 – 320 mm
HK 4 – 390 mm
HK 5 – 460 mm
HK 6 – 530 mm

HK 2 - 250 mm
HK 3 –320 mm
HK 4 – 390 mm
HK 5 – 460 mm
HK 6 – 530 mm

Date tehnice:
temperatură operațională maximă: 60 °C
temperatură operațională minimă: -20 °C
Presiune operațională max. admisibilă: 6 bar
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Setul de extindere include câte o consolă de tur și o
consolă de retur, inclusiv elemente de fixare. Cantitatea
de suporturi necesară depinde de numărul de circuite
de încălzire. Distanța maximă a consolelor nu trebuie să
depășească 400 mm.
Distanța prevăzută între tur și retur este de185 mm. Această
distanță este adaptată la dulapul de distribuție 1 ½".
Set de completare pentru console de distribuitor industrial Roth

Suporturile suplimentare la pachetul de bază sunt completate
cu următorul tabel, în mod corespunzător:
Circuite de încălzire

2-5

6-9

10-14

15-19

20

Suporturi suplimentare

0

1

2

3

4

Unitate de ambalaj: 1 buc. = 1 set (suport tur și retur)

Manometrul Roth este realizat cu o supapă de montaj și adecvat
pentru montarea pe piesa în cruce (pachet de bază 1 ½“).
Presiunea maximă de afișare a manometrului este de 10 bar.

Manometru Roth pentru distribuitor industrial 1 ½"

Robinet cu bilă Roth 1 ½“ (DN40) IG/AG. Pentru fiecare
distribuitor continuu sunt necesare 2 astfel de robinete cu bilă
(1 set) pentru blocare tur și retur.

Set robinete cu bilă Roth 1 ½"
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Dulap distribuitor din tablă de oțel zincat pentru distribuitorul
industrial  Roth 1 ½". În cazul dulapurilor de distribuitor
este vorba de un "model capac" fără perte posterior, pentru
montarea direct pe perete.
Dulapul distribuitor dispune de o ușă cu încuietoare, care
poate fi detașată. Pentru fixarea pe perete sunt prevăzute
două inele pe partea din spate.
Lateral sunt vizibile câte 2 elemente ștanțate pentru
racordarea țevilor de alimentare.
Indicaţie: Pentru a permite lăcuirea ulterioară, suprafețele
trebuie amorsate în prealabil.

Dulap de distribuitor Roth Verteilerschrank pentru
distribuitoare industriale 1 ½"

Varianta de distribuitor

1

2

3

Racord țeavă:
1"
(Țeavă de sistem 25 mm)
Racord de compresie cu filet
Lungime segment:
100 mm

Racord țeavă:
3⁄4"
(Țeavă de sistem 20 mm)
Euroconus
Lungime segment:
70 mm

Racord țeavă:
3⁄4"
(Țeavă de sistem 20 mm)
Euroconus
Lungime segment:
70 mm

Dulap distribuitor Roth
pentru distribuitoare industriale 1½"

Tip

Mod de vizualizare

lățime
[mm]

0

800

I

1600

II

2400

Indicaţii:

înălțime
[mm]

690

adâncime
[mm]

180

Numărul maxim de circuite de încălzire de instalat
(Lungime totală a ansamblului distribuitor cu pachet de bază și robinet cu bilă deschis)

4 circuite de încălzire
(675 mm)

5 circuite de încălzire
(625 mm)

5 circuite de încălzire
(625 mm)

12 circuite de încălzire
(1475 mm)

17 circuite de încălzire
(1465 mm)

17 circuite de încălzire
(1465 mm)

20 circuite de încălzire
(2275 mm)

20 circuite de încălzire
(2235 mm)

20 circuite de încălzire
(2235 mm)

Pentru funcționarea cu robinete cu bilă închise (și ușă închisă) robinetele cu bilă trebuie rotite în jos cu  45° .
În cazul dulapurilor de distribuitor este vorba de un model cu montare direct pe tencuială, fără perete posterior. Dulapurile distribuitoarelor
nu au înălțimea sau adâncimea reglabile. Punctele de fixare (ștanțările) vor fi prevăzute pe partea interioară a cadrului de circumferință.
La cerere sunt disponibile versiuni speciale cu volum mare ale distribuitoarelor industriale și dulapurilor de distribuitor.
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Schiță de montaj pentru dulapurile de distribuitor

Tip 0

Tip I

Tip I I
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Șină în formă de U din material plastic pentru montarea
simplă a țevilor cu fixare pe înălțime, cu perforații realizate în
prealabil pentru ancorarea suplimentară în stratul izolator.
* La cerere sunt disponibile modele speciale pentru șina de
montaj Roth
Roth Rohrfix Ø 20 mm și Ø 25 mm

Folie din polietilenă cu o grosime de  0,2 mm ca strat
separator între stratul de izolație și stratul de distribuire a
sarcinii.

Folie de acoperire PE- Roth 50 x 1,5 m

Pentru fixarea Roth Rohrfix pe straturile de armare.

Roth Fixbinder 100 mm

90° deformare pentru țevile de sistem Roth, utilizare în zone
de trecere prin tavan și pentru admisia la distribuitor.
D

L

Ø țeavă

29

225

14 - 20

37

255

25

Braț de ghidare țeavă Roth 25/29 mm 34/37 mm

90° deformare pentru țevile de sistem Roth, utilizare în zona
de admisie la distribuitor.

Braț de ghidare țeavă Roth  20 mm și 25 mm

14

D

L

20

155

25

190
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Pentru fixarea Rohrfix pe izolația construcției din material plastic.

Ac de fixare Roth pentru Rohrfix

Unitate de ambalaj: 25 kg/canistră

Antigel Roth

Dozare antigel  FKN 28
Vol. %
antigel
20
- 10 °C
25
- 14 °C
30
- 18 °C
35
- 22 °C
40
- 27 °C
45
- 33 °C
50
- 40 °C
Fără efect exploziv la temperaturi scăzute.

Pentru racordarea țevilor de sistem Roth la distribuitoarele de
circuit de încălzire universale sau  cu indicator de debit 1 ¼" și
1 ½".
Constând din: Piuliță olandeză de alamă IG ¾“ nichelată,
corp de suport din alamă cu fitinguri Euroconus și manșon fix
din oțel inoxidabil.

Racord de compresie cu filet Roth MS  20 x ¾" IG

L

D

SW

46

25

30

Pentru racordarea țevilor de sistem Roth la distribuitoarele de
circuit de încălzire universale sau  cu indicator de debit 1 ¼"
și 1 ½". Racordul de compresie cu filet constă din: Piuliță
olandeză¾", nichelată, inel de compresie, corp de susținere cu
Euroconus, garnitură de etanșare O și disc separator.
Racord de compresie cu filet Roth universal 20 x ¾" €-conus
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Cerințe de izolție pentru clădiri nerezidențiale
Pentru izolația clădirilor industriale aflate în contact cu solul,
în cazul clădirilor noi este necesară o protecție termică minimă
conformă cu reglementările valabile DIN 4108-2 și EnEV.

Cerințele minime de izolație conform DIN 4108-2 sunt aplicabile în principiu pentru toate spațiile din clădiri nerezidențiale,
care funcționează cu temperaturi interioare de ≥ 12 °C.

Cerințe minime de izolație a planșeului de pardoseală până la o adâncime a spațiului de 5 m
Temperatură nominală a spațiului

Coeficient de transfer termic

< 12 °C

Rezistență la transferul termic
nicio cerință

12 °C - < 19 °C

U = 1,1 W/(m2K)

≥ 19 °C

Conform EnEV nu sunt aplicabile cerințe speciale de izolație
minimă pentru planșeul de pardoseală. EnEV susține o viziune
unitară asupra clădrii cu analiza energetică, astfel încât realizarea tuturor componentelor opace (care nu permit trecerea
luminii) pot duce la cerințe mai mari de izolație a planșeului de
pardoseală.

Rλ = 0,9 (m2K)/W

În valoarea medie calculată  Ū planșeul este ponderat cu
un factor de 0,5. În plus pot rămâne neluate în considerare
suprafețele care sunt la o distanță mai mare de 5 m de pereții
exteriori. Valoarea medie maximă permisă pentru componente
opace (de ex. pereți, porți, planșeu) poate fi extrasă din rândul
1 al tabelului următor.

Cerințe minime de izolație a planșeului de pardoseală până la o adâncime a spațiului de 5 m
Valorile maxime pentru coeficientul de transfer termic, în funcție de
valoarea medie a componentelor respective
Rând

Componentă

Zone cu temperaturi nominale
de spațiu în caz de încălzire
între 12 și 19 °C

1

Componente externe opace, dacă nu sunt incluse în componentele din
rândurile 3 și 4

Ü = 0,35 W/(m2.K)

Ü = 0,50 W/(m2.K)

2

Componente externe transparente, dacă nu sunt incluse în componentele
din rândurile 3 și 4

Ü = 1,90 W/(m2.K)

Ü = 2,80 W/(m2.K)

3

Fațadă cortină

Ü = 1,90 W/(m2.K)

Ü = 3,00 W/(m2.K)

4

Acoperișuri, benzi luminoase, cupole de sticlă

Ü =3,10 W/(m .K)

Ü = 3,10 W/(m2.K)

În EnEV resp DIN 4108 se aplică aceleași cerințe de izolație,
indiferent dacă s-a prevăzut un sistem de încălzire radiantă
sau nu. Solul are caracteristici termoizolatoare relativ bune.
Astfel se ia în considerare o temperatură de 10 °C pentru sol
și pânza freatică. De aici rezultă o diferență de temperatură
până la nivelul de încălzire, care duce la pierderi de căldură.
Pe parcursul funcționării temperatura în sol crește astfel încât
cota de pierdere este mai mică și determinată în mare parte
doar de zonele de margine.
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Zone cu temperaturi nominale de
spațiu în caz de încălzire ≥ 19 °C

2

În consecință necesitatea utilizării unei termoizolații este dată
și de geometria halei respectiv de relația dintre suprafața
totală și zonele de margine. Aplicarea unei termoizolații se
recomandă însă în majoritatea cazurilor pentru că astfel timpul
de răspuns, respectiv timpul pentru prima încălzire a construcției aflate la sol, este redus considerabil. Un calcul de rentabilitate și/sau prezența pânzei freatice la suprafață poate face ca
termoizolația completă a suprafeței planșeului să fie un efort
rezonabil.

Planificare și proiectare

Exemplu:

Montarea izolațiilor termice în planșeul de pardoseală se face de
regulă sub planșeu (în contact cu solul). Din acest motiv aici se
folosesc izolații de perimetru care nu sunt sensibile la umiditate,
alese conform solicitărilor statice necesare (de ex. spumă de
polistiren extrudat sau spumă de sticlă).
În cazul utilizării și pozării aceluiași tip de încălzire industrială
în stratul intermediar în conformitate cu DIN EN 1264 se va
prevedea o rezistență de transfer termic de Rλ 0,75 m²K/W.

cu un strat glisant (2 straturi de folie PE > 140 g/m² sau folie
specială glisantă). Se împiedică astfel intrarea betonului între
straturile de izolare termică și schimbul de materiale între stratul
de beton și stratul portant.
De regulă aplicarea termoizolației și a straturilor separatoare
respectiv glisante cad în sarcina constructorului.
În principiu toți specialiștii în domenii individuale trebuie să se
pună de acord.

Straturile de izolare termică și straturile portante nelegate de
pietriș și piatră concasată vor fi acoperite tot timpul cu un strat
separator (1-strat de folie PE > 140 g/m²) sau dacă este necesar
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Renunțarea la termoizolație conform EnEG și EnEV § 24 și § 25
În măsura în care costurile pentru izolația sub planșeul de beton
depășesc economiile obținute la încălzire generate de această izolație
pe durata utilizării halei industriale, de regulă avem de a face cu
cheltuieli nejustificate/ neadecvate conform § 5. Un astfel de caz
trebuie ilustrat printr-un calcul de amortizare și se va atașa unei cereri
de scutire.

Exemplu:

Calcul de amortizare:
Hală de producție cu  1800 m2 suprafață încălzită,
conform DIN EN 12831; DIN EN ISO 13370; DIN 4108-2
și  EnEV

Operator de specialitate:

Data:

Date implicite
Descriere
suprafață de bază încălzită

Desene/formule

Valoare

Ag

Unitate

1800 m2

Perimetru în contact cu exteriorul

P

180 m

Suprafață totală izolație de margine

AD

864 m2

Necesar specific de căldură

q

50 W/m2

Temperatură interioară standard

Θi

18 °C

Temperatură exterioară standard (DIN EN 12831, fișa 1)

Θe

- 12 °C

Θm,e

6,3 °C

a

2200 ore

Preț energie ulei/gaz

a

0,09 €/kWh

Preț izolație incl. montaj

d

16 €/m2

Media anuală a temperaturii exterioare (DIN EN 12831, fișa 1)
Ore de utilizare completă

Total energie livrată în sol pe an
1.) fără termoizolație

20.154,42 kWh

2.) cu termoizolație 5 cm WLG 040

14.108,09 kWh

Diferență cantitate energie pe an

6.046,33 kWh

Economie costuri de încălzire pe an datorită izolației
Costuri de investiție
Durata de amortizare a izolației

531,85 €
28.800 €
54,15 ANI

Indicație: Dacă are loc o scutire conform  § 25, se va respecta totuși cerința conform  DIN
m2K
4108-2 (Rλ din ≥ 0,90         în 5 m ai zonei de margine)
W
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Suprastructuri
Încălzirea industrială radiantă Roth direct pe izolația existentă a
construcției. Fixarea șinei Rohrfix cu ace de fixare Roth.

Încălzirea industrială radiantă Roth montată direct pe izolația
preexistentă cu strat de armare existent.
Fixarea șinei Rohrfix  cu elemente de fixare Roth.

Încălzirea industrială radiantă Roth direct pe stratul portant
(Planum). Fixarea șinei de montaj cu cuie de sol.
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Încălzirea industrială Roth cu strat de armare superior și
inferior. Fixarea șinei Roth cu Roth Fixbinder.

Încălzirea industrială Roth cu strat de armare superior și
inferior. Aplicarea țevilor direct pe armătură cu elemente de
fixare Roth Fixbinder sau sârmă specială de legat.

Încălzirea industrială radiantă Roth sub stratul de armare.
Montarea țevilor direct pe armătură cu elemente de fixare
Roth Fixbinder sau sârmă specială de legat.
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Instrucțiuni de planificare
Cerințele pe care le impune o suprafață cu utilizare industrială
sistemului de încălzire radiantă sunt diferite, în funcție de
obiectul care trebuie încălzit. Încălzirea radiantă Roth
poate fi adaptată în mod optim la cele mai variate cerințe.
Temeiul pentru proiectarea sistemului de încălzire industrială
radiantă este determinarea sarcinii de încălzire a clădirii.
În acest sens este necesară determinarea diferitelor efecte
și mărimi specifice ca de exemplu sarcina termică pentru
încălzirea aerului rece pătruns în interior de la temperatura
exterioară până la cea interioară și alți parametrii care
determină sarcina termică totală. În temeiul acestor informații
de bază se poate lua decizia dacă sarcina termică va acoperi
cu un sistem industrial de încălzire radiantă sau cu un sistem
bivalent. În baza acestor date se poate realiza o primă
estimare referitoare la costurile de investiție, operaționale și de
amortizare.

În planificarea sistemului de încălzire industrială radiantă se iau
în considerare următorii factori, între alții:
> Tipul utilizării
> Ordinea rosturilor de beton
> Grosimea stratului de beton
> Tipul betonului
> Poziționarea stratului de încălzire în beton (de ex. pe
armatura de jos sau de sus)
> strat superior sau eventual strat de uzură existent  
> excluderea suprafețelor neîncălzite
> instalații și echipamente fixe, incinte

Lucrările efective de planificare au loc după luarea deciziei
pentru un sistem de încălzire industrială radiantă de la Roth.
Începând din acest moment, în colaborare cu constructori,
arhitecți, proiectanți și specialiștii în statică ai firmei executante
și cei ai firmei Roth, se pot elabora și pune de acord detaliile
necesare.

Aceste date formează premisele pentru determinarea modului
de împărțire a suprafețelor și ordinea circuitelor de încălzire.
Pentru o anumită aplicație din aceste date menționate mai
sus, pot rezulta mai multe moduri adecvate de construcție.
Indiferent de construcția pe care o alege specialistul în statică,
încălzirea industrială radiantă Roth va integra structura
pardoselii astfel încât să fie protejată chiar și în cazul instalării
ulterioare de ancore dar și pentru a permite un transfer termic
optim.
Dimensionarea stratului de distribuție a sarcinii și sarcina
maximă de trafic astfel rezultată  [kN/m2] cade în sarcina
staticianului.

Doar așa vor fi îndeplinite premisele pentru a realiza un sistem
de încălzire funcțional și adaptat solicitărilor.

Sistemul de încălzire industrială radiantă Roth poate fi utilizat
și în scop de răcire dacă este construită corespunzător.
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Beispiel:
Position der Roth Rohrfix bei der mäanderförmigen Verle
Als praxisgerechte Systemrohrverlegung hat sich die mä
1. Executarea sistemului de încălzire industrială radiantă durchgesetzt.
În principiu se diferențiază între 2 modele ale sistemului Roth
de încălzire industrială radiantă.

cu sistemul Roth Rohrfix pentru fixarea conductelor de
țevi pe startul de armare.

2. Ausführung der Industrieflächenheizung mit direkt
bauseitigen Bewehrung.

Utilizând șinele Rohrfix se pot realiza cele mai variate distanțe
de montare. Astfel, puterea termică a încălzirii industriale
radiante este adaptată în mod optim la sarcina termică a
Bei Matten-Bewehrungen wird ein Rastermaß in
clădirii/spațiului. Șinele Rohrfix se fixează cu elemente de fixare
Verlegeabstand empfohlen. Die Befestigung der
Roth speciale pentru țevi, pe plasa de oțel.

Anlehnu
Rohre k
(maschinell oder manuell) hergestellt werden. Zur praxisg
Exemplu:
Roth
einen Mindestabstand von ca. 2 cm zwischen Bewe
Poziția
Roth der
Rohrfix
în cazulauf
montării
de sistem Roth
Verlegung
Rohre
der țevilor
Bewehrung
können die unte
în formă de meandre. Modul de pozare al țevilor de sistem în
realisiert werden. Dadurch wird die abgegebene Wärmel
meandre s-a impus ca bună practică în domeniu.
optimal auf den Wärmebedarf des Raumes/Gebäudes ab

2. Realizarea sistemelor de încălzire industrială radiantă
cu pozarea țevilor direct pe armătura construcției.
În cazul armaturilor realizate cu plasă se recomandă o
dimensiune a ochiurilor adaptată la distanța proiectată pentru
montarea țevilor. Fixarea țevilor poate fi realizată cu elemente
fixe de legare sau sârmă de legare (fie mecanizat fie manual).
Pentru montarea practică firma Roth recomandă o distanță
minimă de cca. 2 cm între armare și substrat. Montarea țevilor
direct pe armătură permite realizarea celor mai variate distanțe
de montare. Astfel, puterea termică generată de încălzirea
industrială radiantă este adaptată în mod optim la sarcina
termică a clădirii/spațiului.
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Tehnica rosturilor de beton
Planificarea rosturilor
Acest material de construcție foarte rezistent la solicitări
mecanice care este betonul are o rezistență la tracțiune mică
în comparație cu rezistența la compresiune. Dacă se depășește
forța de tracțiune apar fisuri în beton. Betonul se descarcă
de tensiunile de solicitare și /sau forțate, atunci când prin
formarea de fisuri își crează practic rosturi naturale. Formarea
naturală și practic necontrolabilă a rosturilor trebuie evitată.
Fisurile pot avea dezavantaje de natură tehnică dar și estetică
pentru clădire. Funcționalitatea și durabilitatea nu ar trebui
influențată de formarea unor astfel de fisuri.

Pentru a evita fisurarea, se realizează deci rosturi artificiale,
ceea ce determină de fapt mărimea elementelor constructive.
Acest demers limitează tensiunea maximă care poate să apară
în beton și controlează formarea de fisuri.
Planificarea rosturilor este sarcina proiectantului
construcției respectiv a staticianului.
Proiectantul specializat în domeniul încălzirii are nevoie
de acest plan al rosturilor înainte de determinarea și
realizarea circuitelor de încălzire.

În principiu se face diferența între 3 tipuri de rosturi:
Rosturi aparente
Rosturile aparente sunt „fisuri realizate artificial“ în planșeu,
care funcționează de fapt ca poziții predefinite de rupere.
După întărirea betonului secțiunea este slăbită prin tăierea
suprafeței, provocând apariția rosturilor în locurile predefinite
(fisurare controlată). Adâncimea de tăiere este de circa 2530 % din grosimea planșeului. Tăierea nu trebuie să aibă
loc prea repede, deoarece linia tăiată se „franjurează„ dacă
betonul nu este suficient de tare. De regulă rosturile aparente
se realizează după 12 - 24 de ore. Rosturile aparente sunt
realizate ca rosturi transversale și longitudinale pe suprafețe
mari de beton precum și ca rosturi transversale în cazul
betonării în bandă.

Rosturi de compresie
Rosturile de presiune dar și cele de lucru apar prin betonarea
unei suprafețe deja decofrate, realizate cu ceva timp în urmă.
Realizarea este posibilă cu nut si feder, în caz de aplicare a
diblurilor și cu o suprafață frontală netedă. Ele taie placa de
beton pe toată grosimea acesteia. Rosturile de presiune sunt
ordonate ca rosturi longitudinale în cazul betonării în bandă
dar pot fi și rosturi transversale în cazul betonării pe câmpuri.
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Rosturi de dilatație
Rosturile de dilatație cunoscute și sub denumirea de rosturi
de separare separă planșeul pe toată structura de straturi,
de alte componente de construcție ca de exemplu suporturi,
pereți, puțuri, canale, etc. Este posibilă astfel evitarea apariției
unor sarcini orizontale suplimentare în componentele aflate
în contact. În plus rosturile de dilatație trebuie să permită o
dilatare liberă a betonului, de unde vine și denumirea de rost
de dilatație.
În cazul rosturilor de dilatație și a rosturilor de presiune
conductele de țevi care trec prin aceste suprafețe sunt
prevăzute cu un tub de protecție de 0,6 m lungime,
datorită solicitărilor mecanice care sunt așteptate

Ordinea rosturilor
Se evită astfel formarea de fisuri ca urmare a tensiunilor
de vârf. În plus se vor evita elementele înguste sau cele
ascuțite, deoarece în cazul acestora există un risc crescut de
fisurare respectiv rupere. Dacă aceste elemente nu se pot evita
în proiectare, se va ordona realizarea constructivă de armaturi
suplimentare, conform imaginii 6 pentru a controla formarea
de fisuri.

Rosturile aparente și rosturile de presiune servesc în general
pentru împărțirea plăcii de beton și în mod diferit de rosturile
de dilatație (dacă sunt excecutate corect) nu lasă spațiu pentru
dilatarea betonului.
Rosturile betonului sau rosturile de presiune trebuie să creeze
o rețea de rosturi cât mai pătrată. Relația dintre părți nu ar
trebui să depășească 1:1,5. Distanțele uzuale între rosturi
sunt 4-6 m în aer liber și 6-8 m în cazul halelor deschise. În
halele închise, sunt posibile distanțe de până la 12 m. Rosturile
trebuie să se intersecteze nu să se deplaseze altfel. Rosturi
longitudinale și transversale și în special punctele de intersecție
nu trebuie nici în cazul utilizării betonului cu fibre de oțel
să se afle în zone cu solicitările cele mai mari. În ordonarea
rosturilor trebuie urmat tot timpul grilajul de suport planificat.
Modelul de rosturi rezultă în acest context ca o parte respectiv
un multiplu al distanțelor de suport. În plus se va acorda
atenție aspectului că nu trebuie să apară colțuri ieșite în afară
(img.5 și 6).

24

Dacă pe beton se aplică o șapă dură, stratul următor nu
trebuie să prezinte în șapă o deplasare de la modelul de rosturi
al plăcii de beton. În caz contrar este posibilă fisurarea șapei
compuse în zona rosturilor existente.
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Concepte de racordare pentru încălzirea
industrială radiantă Roth
În principiu se face diferența între trei concepte diferite de
racordare pentru montarea sistemelor de încălzire industrială
radiantă:
> Racorduri individuale la distribuitoarele circuitelor de încălzire
> Sistem Tichelmann
> Sistem cu buclă
Racorduri individuale la distribuitoarele circuitelor
de încălzire
Circuitele individuale de încălzire sunt racordate direct la
distribuitor. În acest caz egalizarea hidraulică are loc în
interiorul distribuitorului de încălzire, în ventil.

Sistem Tichelmann
În cazul sistemului Tichelman se va monta un al doilea tur
în zona conductei de distribuție și se va conecta în direcție
contrară față de retur, cu circuitele de încălzire. Toate circuitele
de încălzire ale unei distribuții Tichelmann trebuie să aibă
aceeași lungime, pentru a obține o stare hidraulică perfectă.
Avantajul este că la ieșirea la distribuitor nu alimentează un
singur circuit de încălzire, ci un întreg „câmp“. Asta scade
numărul de distribuitoare.
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Sistem cu buclă
Sistem de conducte de distribuire în buclă: Circuitele de
încălzire sunt alimentate din două părți, ceea ce minimizează
dimensiunea țevilor pentru distribuția în buclă. Astfel în
interiorul conductelor de distribuție în buclă se va monta un
tur suplimentar care va fi conectat în direcție contrară  față de
retur, cu circuitele de încălzire. Toate circuitele de căldură ale
unei distribuții în buclă trebuie să aibă aceeași lungime, pentru
a obține o stare hidraulică corectă.
De regulă câmpurile circulare de încălzire pot fi realizate
cu dimensiuni de țevi de 20 mm și distribuția în buclă, cu
dimensiuni de țeavă de 25 mm.

Valori orientative pentru lungimi maxime ale circuitelor
de încălzire
Diametru Ø

Lungime max. circuit de încălzire

20 mm

până la 150 m

25 mm

până la 200 m

În mod specific obiectului lungimile circuitului de încălzire pot
fi realizate și diferite ca urmare a unor calcule hidraulice.
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Date de performanță

Explicații cu privire la datele de performanță
Datele de performanță ale suprafețelor de încălzire și răcire din
pardoseală sunt înregistrate și monitorizate conform DIN EN
1264 la  DIN CERTCO.

Nr. de înregistrare DIN CERTCO: 7F386-F

Putere termică (q) = Supratemperatură agent de încălzire (ΔϑH) * Gradient(KH)
q: Puterea termică a sistemelor de încălzire în pardoseală se
împarte prin suprafața eficientă
qN: putere termică specifică standard a sistemului de încălzire
în pardoseală, care poate fi atins fără stratul de pardoseală.
ΔϑH: Temperatura agentului termic: diferența medie
determinată logaritmic, între temperatura mediului de încălzire
și temperatura de interior (diferența de temperatură între
agentul de încălzire și spațiu)
ϑ - ϑR
Supratemperatură agent termic: ΔϑH  = V
ϑ -ϑ
ln ϑV - ϑ i
R

sau simplificat:

ΔϑH  =

i

ϑV + ϑR
- ϑi
2

ΔϑH, N: Diferență de temperatură standard între agentul de
încălzire și spațiu pentru sisteme cu încălzire în pardoseală fără
stratul de pardoseală finală
KH: Gradientul liniei caracteristice (coeficient echivalent de
transfer termic)
Agent de încălzire respectiv de răcire: Apă

ϑV: Temperatură tur:
50 °C (K)
40 °C (K)
ϑR: Temperatură retur:
ϑi: temperatură dorită a spațiului: 18 °C (K)
26,7 K simplificat: 27 K
ΔϑH: determinată (din formulă):
T: Distanță de montare
200 mm
KH: Gradient al liniei caracteristice (din tabel) 3,484 W/(m2K)
Putere termică q = 26,7 K * 3,484 W/(m2K) = 93,0 W/m2
simplificat: 94,1 W/m2
fără pardoseală finală RλB = 0

Exemplu:
200 mm strat de șapă, țeavă de sistem Ø 20 mm, distanță de
montare 200 mm
Putere termică (q) = Supratemperatură agent de încălzire (ΔϑH) * Gradient(KH)

27



ϑ

ϑ




Date de performanță


 caracteristice

Valori
din verificările de tehnologie termică

Valori caracteristice
de încălzire pentru pardoseală, cu  100 mm strat de beton de acoperire, țeavă de sistem: Ø 20 mm
Diviziunea T

distanță de montare

(mm)
150
200
300
400
500

Putere
termică standard

qN (W/m2)


98,1









89,2

77,1

60,0


96,4

Supratemperatură standard

a agentului de încălzire

ΔϑN (K)
ϑ 20,6

22,6

25,9

27,9

27,2


Gradient linie caracteristică

KN (W/m2K)

4,762


4,265

3,444

2,763

2,206




ø 20, Überdeckung 100 mm, RλB = 0
180

Wärmestromdichte (W/m²)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

10

VA 150
VA 400
Grenzkurve 15K (W/m²)
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20

30

Heizmittelübertemperatur ∆ϑ (K)
VA 200
VA 500

40

50
VA 300
Grenzkurve 9K (W/m²)

Date
de performanță
Leistungsdaten

Valori caracteristice
de încălzire pentru
pardoseală, cu  150 mm strat
de beton de acoperire, țeavă
de sistem: Ø 20 mm



Diviziunea T
distanță de montare
(mm)
150
200
300
400

Putere
termică standard

99,7


Supratemperatură standard a
agentului
 de încălzire
ϑ
ΔϑN,H (K)

23,6

25,7

34,6

40,5


80,8

42,4

qN (W/m2)









98,6

98,2

96,4


500


Gradient linie caracteristică
KN (W/m2K)


4,225

3,837

2,838

2,380

1,906

ø 20, Überdeckung 150 mm, RλB = 0
180

Wärmestromdichte (W/m²)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

Heizmittelübertemperatur ∆ϑ (K)
VA 150
VA 400
Grenzkurve 15K (W/m²)

VA 200
VA 500

VA 300
Grenzkurve 9K (W/m²)
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Date de performanță
Leistungsdaten
Valori caracteristice de încălzire pentru pardoseală, cu  200 mm strat de beton de acoperire, țeavă de sistem: Ø 20 mm


Diviziunea T

Putere termică standard

distanță de montare

(mm)

150

200
300
400
500

qN (W/m )


2

100

100









100

99,2

91,0




Supratemperatură standard a
agentului de încălzire

ΔϑN,H (K)

26,3
ϑ
28,7

37,9

48,3

55,4



Gradient linie caracteristică
KN (W/m K)


2

3,802

3,484

2,640

2,054

1,643



ø 20, Überdeckung 200 mm, RλB = 0
180

Wärmestromdichte (W/m²)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

Heizmittelübertemperatur ∆ϑ (K)
VA 150
VA 400
Grenzkurve 15K (W/m²)

30

VA 200
VA 500

VA 300
Grenzkurve 9K (W/m²)

Date de performanță
Leistungsdaten
Valori caracteristice de încălzire pentru pardoseală, cu  250 mm strat de beton de acoperire, țeavă de sistem: Ø 20 mm

 
Diviziunea T

Putere termică standard

distanță de montare

(mm)

150

200
300
400
500

qN (W/m )


2

100

100









99,9

97,1


100

Supratemperatură standard a
agentului de încălzire

ΔϑN,H (K)

28,9
ϑ
31,3

40,5

51,4

68,5



Gradient linie caracteristică
KN (W/m K)


2

3,460

3,195


2,469

1,944

1,418



ø 20, Überdeckung 250 mm, RλB = 0
180

Wärmestromdichte (W/m²)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

Heizmittelübertemperatur ∆ϑ (K)
VA 150
VA 400
Grenzkurve 15K (W/m²)

VA 200
VA 500

VA 300
Grenzkurve 9K (W/m²)
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Date de performanță
Leistungsdaten
Valori caracteristice de încălzire pentru pardoseală, cu  300 mm strat de beton de acoperire, țeavă de sistem: Ø 20 mm



Diviziunea T
distanță
de montare

(mm)


150

200
300
400
500

Putere termică standard
qN (W/m2)





ϑ31,6
33,9

43,1

54,3

73,6



100

100







Supratemperatură standard a
agentului de încălzire

ΔϑN,H (K)

100
100
99,3



Gradient linie caracteristică
KN (W/m K)


2

3,165

2,950

2,320

1,842

1,349



ø 20, Überdeckung 300 mm, RλB = 0
180

Wärmestromdichte (W/m²)

160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

Heizmittelübertemperatur ∆ϑ (K)
VA 150
VA 400
Grenzkurve 15K (W/m²)
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VA 200
VA 500

VA 300
Grenzkurve 9K (W/m²)

Premise de montaj

Unelte
Pentru montarea sistemului industrial de încălzire radiantă
Roth, sunt necesare următoarele unelte:
>
>
>
>

Foarfece de țeavă Roth
Cărucior rulare țeavă Roth
Ruletă tip bandă sau fixă pliabilă
Cheie combinată SW 39 mm pentru racordarea  țevilor de
sistem Roth 25 mm la distribuitorul industrial Roth
> Cheie combinată SW 30 mm pentru racordarea țevilor de
sistem Roth 20 mm la distribuitoarele circuitelor de încălzire
Roth

> C
 heie combinată SW 65 și 66 mm pentru montarea robinetului cu bilă al distribuitorului industrial Roth 1 ½"
> Cheie combinată SW 46 și 48 mm pentru montarea robinetului cu bilă Roth  1¼"
> Cheie combinată SW 36 și 37 mm pentru cazul utilizării
cuplajului Roth MS  25 mm
> Cheie combinată SW 27 și 30 mm în cazul utilizării cuplajului Roth MS  20 mm
> Cuțit de separare Roth
> Mașină de legat

Indicații de montaj
Pentru montarea sistemelor Roth de încălzire industrială
radiantă, la montarea respectiv prelucrarea componentelor
individuale de sistem se vor
respecta următoarele indicații:
> S tructura sistemului de încălzire industrială radiantă va
fi aprobată de către constructor. În plus se aplică toate
legile, regulamentele, directivele și normele valabile pentru
proiectarea și realizarea instalației de încălzire.
> În cazul în care substratul / stratul portant nu corespunde
cerințelor pentru aplicarea unui strat de beton se va realiza
un strat portant adecvat, de compoziție uniformă, pe toată
suprafața solului. Acesta trebuie să prezinte caracteristici
bune de compactare, o portanță suficientă și drenare
bună. Aceste straturi portante pot fi realizate din pietriș
sau piatră concasată. Suprafața stratului portant respectiv
a substratului fiind realizată în general cu rugozități, se va
aplica un strat curat, de ex. din nisip.
> Etanșarea construcției conform DIN 18195 are loc după
evaluarea substratului de către proiectantul construcției.
> Benzile de etanșare de pe margine pot fi realizate din
izolație antifonată pentru impact, de ex. polistiren.
Extensibilitatea acestuia trebuie să fie adaptată la mărimea
câmpului iar în înălțime la grosimea stratului de beton.
> La instalarea sistemelor de țevi Roth se va avea în vedere că
raza de încovoiere să nu fie mai mică de 5 x da.
> Fitinguri/ cuplaje din interiorul construcției de beton vor
fi protejate cu măsuri speciale la fața locului (folie, bandă
adezivă, tub izolator) de contactul direct cu betonul/ apa de
pregătire a betonului.

> P entru montarea țevilor pe stratul inferior de armare sau
pe plasele de armare se va avea în vedere faptul că acestea
trebuie montate cu o distanță minimă de 2 cm față de
substrat, pentru a permite o fixare corectă a țevilor.
> Orice rosturi de mișcare prevăzute și câmpurile
circulare de încălzire aferente vor fi clarificate în
prealabil cu proiectantul construcției. Admisiile circuitelor
individuale de încălzire pot traversa rosturile de mișcare.
Aceste admisii vor fi prevăzute cu un tub de protecție
flexibil de cel puțin 600 mm lungime și anume în așa fel
încât țevile de pe fiecare parte a rostului, să fie învelite cu
cel puțin 300 mm.
> Capetele țevilor/ țevilor de protecție vor fi lipite, pentru a
evita intrarea apei cu care s-a pregătit betonul.
> Conductele de țevi vor fi verificate după finalizarea
montajului cu apă sau aer comprimat, cu privire la
entanșeitate. În caz de pericol de îngheț, recomandăm
procedura de verificare cu aer comprimat!
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Instrucțiuni de montaj
1.

Verificarea premiselor de montaj.

2. Pe toate componentele ascendente se va aplica bandă
izolatoare de margini.
3. Folia de acoperire de aplicat peste termoizolație, de ex.
din polietilenă trebuie aplicată prin suprapunere și trebuie
să ajungă până la muchia superioară a benzii izolatoare de
margine.
3

Folie de acoperire    Termoizolație (aici: spumă de sticlă)

4. Poziționarea distanțierelor inferioare. Înălțimea acestora
este determinată de poziția plaselor de armare, comunicată de
statician.
5. Pe distanțiere se întind plasale inferioare de armare. Pe
rosturile de armare prestabilite, plasele de armare se taie,
astfel încât să se realizeze un rost continuu.
6. Elementele de fixare țevi Roth Rohrfix se aplică pe stratul
inferior de armare și cu ajutorul legăturilor fixe Roth sunt fixate
pe stratul de armare. La montarea elementelor Roth Rohrfix
se va avea în vedere fixarea suficientă cu elemente fixe de
legătură Roth. Trebuie evitată deplasarea pe orizontală sau
pe verticală. Distanța de fixare a elementelor fixe de legătură
trebuie să fie de cca.   0,5 - 0,6 m în zonele de schimbare a
direcției, iar în zonele drepte, la cca. 1 - 1,5 m.

4
5

Plasă de armare

7. După montarea elementelor de legătură Roth Rohrfix se
prind țevile de sistem Roth la distanța de montare prestabilită
în acestea. Opțional fixarea țevilor de sistem Roth poate avea
loc și direct pe plasa de armare, cu ajutorul elementelor fixe de
legătură Rohr sau cu sârmă de legat.

   Distanțier

10

8. Odată ce montarea țevilor de sistem Roth este finalizată
și racordul la distribuitor este definitivat, rețeaua de țevi a
sistemului de încălzire industrială radiantă Roth este supus
unei verificări de etanșeitate (vezi capitolul proces verbal de
verificare a etanșeității). Întregul sistem de încălzire radiantă
trebuie presurizat până la finalizarea plăcii de beton, astfel
încât posibilele puncte de scurgere cauzate de defecte apărute
pe șantier, să fie vizibile imediat și reparate.

6
4

strat inferior armare     țeavă de sistem Roth   Distanțier

9. După finalizarea verificării cu presiune a țevilor de sistem
Roth are loc aplicarea de distanțiere pentru stratul superior de
armare.
10. Montarea și fixarea plaselor de armare superioare.
11. Introducerea betonului.

11

! În cazul utilizării unor vibratoare de înaltă frecvență


pentru compactarea betonului, pot apărea defecte la sistemul
de fixare a tuburilor de încălzire, care pot afecta funcția țevilor.
10
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Punerea în funcțiune

Straturi de distribuire a sarcinii / sarcini de trafic
Ca strat de distribuire a sarcinii pentru sistemul de încălzire
industrială radiantă Roth sunt adecvate următoarele: beton
armat, beton cu fibre de oțel, beton precomprimat, beton în
vid și beton compactat. Ca și caracteristică specială a betonului
compactat, acesta trebuie introdus perfect vertical. Distribuirea
betonului compactat este limitată doar traseul tubulaturii.
Aceste măsuri sunt obligatorii pentru a evita deplasarea țevilor.
Ca măsură preventivă pentru evitarea daunelor,

toate condițiile de montare ale unui sistem de încălzire
industrială radiantă Roth cu beton compactat, în funcție de
obiectiv, trebuie puse de acord cu executantul lucrărilor de
construcție, firma de instalații, proiectantul de specialitate și
firma Roth. Grosimea și compoziția betonului se orientează
în funcție de indicațiile pentru sarcinile maxime de trafic
aștepte și trebuie adaptate individual de către proiectantul
construcţiilor, la condițiile de pe șantier.

Testul de presiune
După montarea țevilor de sistem Roth și realizarea racordului
la distribuitorul circuitului de încălzire Roth, se va realiza un
test de presiune conform DIN EN 1264 sau conform fișei
ZVSHK „Verificarea etanșeității cu apă sau aer comprimat/
gaze inerte“, probă care va fi documentată în scris.

În cazul testelor de presiune cu apă se vor avea în vedere
următoarele puncte:
> Apă de umplere conform VDI 2035
> Utilizarea de antigel Roth în cazul în care temperaturile
exterioare sunt sub punctul de îngheț

Clătire conform DIN EN 14336 „Sisteme
de încălzire în clădiri - instalarea și recepția
sistemelor de încălzire cu apă caldă
Pe parcursul montajului trebuie să vă asigurață că nu intră
mizerie în sistemul de țevi. În caz contrar există riscul de
disfuncționalități ale sistemului care pot duce la daune și la
măsuri costisitoare de reparație. Este deci
deosebit de important ca instalația să fie curățată cu
atenție. În niciun caz instalația nu trebuie să rămână goală mai
mult de 24 de ore de la măsurile de curățare, deoarece poate
apărea astfel coroziunea, ceea ce poate duce la nevoia de a
curăța întregul sistem din nou.
Procedura:
> Clătirea instalațiilor trebuie monitorizată de către un
specialist.
> Toate circuitele de încălzire trebuie clătite pe rând, pornind
de la distribuitorul circuitului Organele de închidere din fața
distribuitorului vor fi închise în acest timp.

> T rebuie avut în vedere faptul că e necesară obținerea vitezei
minime de flux de 2m/s cu o pompă externă.
> În cazul în care instalația a fost clătită cu detergenți chimici
(atenție: asigurați-vă de compatibilitatea cu componentele
de sistem!), aceasta trebuie golită complet în consecinţă
pentru a putea fi umplută cu apă și dezaerată conform
VDI 2035-2.
> Procesul de clătire va fi documentat după încheierea cu
succes a acestuia iar procesul verbal rezultat va fi semnat
de către beneficiar dar și de către prestator → vezi proces
verbal de verificare.

Încălzire
Momentul începerii procesului de încălzire depinde de
calitatea și grosimea betonului. În principiu, din acest motiv
trebuie purtată o discuție cu firma de specialitate în

materie de beton, în ceea ce privește momentul începerii
primei încălziri!
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Proces verbal
verbal verificare
verificare etanșeitate
etanșeitate
Proces
pentru realizarea testului de etanșeitate în cazul sistemelor de încălzire și răcire radiante
conform
DIN EN
1264
4 în cazul sistemelor de încălzire și răcire radiante
pentru realizarea
testului
departea
etanșeitate
conform DIN EN 1264 partea 4

Proiect de construcție:
Proiect de construcție:
Beneficiar:
Beneficiar:

Prestator:
Prestator:

În proiectul de construcție numit mai sus, s-a montat următorul sistem de încălzire și răcire
În proiectul de construcție numit mai sus, s-a montat următorul sistem de încălzire și răcire

radiantă
Roth:
radiantă Roth:
Sistem
Sistem

Tip de țeavă
Tip de țeavă

Sistem Roth Original-Tacker®

Roth DUOPEX S5®

Sistem Roth Original-Tacker®

Sistem Roth Knob

Sistem Roth Knob

Sistem construcție uscată Roth ClimaComfort®

Sistem construcție uscată Roth ClimaComfort®

Sistem Roth Rohrfix

SistemcuRoth
Rohrfix
Sistem
panouri
Roth ClimaComfort®
®
®
Sistemcompact
cu panouri
ClimaComfort
Sistem
Roth Roth
ClimaComfort
®
Sistem
de încălzire
radiantă
/
SistemRoth
compact
Roth industrială
ClimaComfort

clădiri
Sistemnerezidențiale
Roth de încălzire industrială radiantă /
Sistem Roth de încălzire pardoseli sportive

clădiri nerezidențiale

ø 14
Roth DUOPEX S5® ø 17
ø 20
ø 25
ø 32
ø 14
Roth X-PERT S5 + ø 16
ø 17
ø 20

Roth X-PERT S5®+

®

ø 14
ø 16

Roth Alu-Laserflex

Roth Alu-Laserflex
Roth ClimaComfort S5
®

Reglare izotermă a temperaturii Roth

ø 11

Sistem Roth de încălzire pardoseli sportive și pardo
Roth- PERTEX® S5
ø 17
Roth ClimaComfort® S5
seli sportive elastice
Sistem Roth Flipfix Tacker
Roth PERTEX® S5
Reglare
izotermă
a temperaturii
Roth
Sistem
Roth
Quick-Energy
Tacker
Încălzire radiantă Roth pentru suprafețe libere

ø 14
ø 17
ø 20
ø 25
ø 32
ø 14
ø 16
ø 17
ø 20
ø 14
ø 16
ø 11
ø 17

Încălzire radiantă Roth pentru suprafețe libere
Verificarea etanșeității poate fi realizată cu apă, aer comprimat sau gaz inert.
Roth Flipfix
ÎnainteSistem
de integrarea
stratului Tacker
de distribuție a sarcinilor, se vor verifica circuitele de încălzire cu privire la
etanșeitate.
Roth
Tacker
Toate Sistem
conductele
vor Quick-Energy
fi închise cu dopuri
metalice, capace sau alte elemente de închidere. Aparatele,
containerele
sub presiune
Verificareaaflate
etanșeității
poate fi realizată cu apă, aer comprimat sau gaz inert.
sau elementele de montaj care nu sunt adecvate pentru presiunea de verificare, vor fi separate de țevi.

Înainte de integrarea stratului de distribuție a sarcinilor, se vor verifica circuitele de încălzire cu privire la

Temperatură
°C
etanșeitate. ambientală:
Temperatura mediului de verificare:

°C

Toate conductele vor fi închise cu dopuri metalice, capace sau alte elemente de închidere. Aparatele,
containerele aflate sub presiune
sau elementele de montaj care nu sunt adecvate pentru presiunea de verificare, vor fi separate de țevi.
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Proces de
verbal
verificare
etanșeitate
Mediu
verificare
cu aer
comprimat sau gaz inert:
aer comprimat fără ulei

azot

dioxid de carbon

Mediu de verificare cu aer comprimat sau gaz inert:
aer comprimat fără ulei

azot

dioxid de carbon

Control vizual reușit al tuturor racordurilor de țevi cu privire la execuția corectă.
Presiune de verificare:

150 mbar

Control vizual reușit al tuturor racordurilor de țevi cu privire la execuția corectă.

Durata verificării (până la 100 l volum țevi)120 min
Presiune
Câte
100del verificare:
+150
20 mbar
min în plus
Durata verificării (până la 100 l volum țevi)120 min

Se
așteaptă egalizarea temperaturii
și atingerea stării de echilibru pentru masele plastice,
Câte 100 l
+ 20 min în plus
apoi începe perioada de verificare.
Se așteaptă egalizarea temperaturii și atingerea stării de echilibru pentru masele plastice,
apoi începe
perioada de verificare.
Volum
țevi:
l
Tim verificare:
min
Volum țevi:

l

Tim verificare:

min

Pe durata de verificare nu a fost determinată nicio scădere de presiune

au fost
determinate
scurgeri
Pe Nu
durata
de verificare
nu a fost
determinată nicio scădere de presiune
de verificare
sunt îndeplinite
NuCriteriile
au fost determinate
scurgeri
Criteriile de verificare sunt îndeplinite

Verificare la solicitare cu presiune crescută
Verificare la solicitare cu presiune crescută

Presiune
detest
test
ø ≤63
(max.
Presiune de
ø ≤63
mm:mm: bar bar
(max. 3
bar) 3 bar)
Durată
verificare:
Durată verificare:
min min
(minim(minim
10 min)10 min)
Câte 100
+ 10 min
plus în plus
Câte
100l l
+ 10înmin
Se așteaptă
temperaturii
și atingerea
stării destării
echilibru
pentru masele
plastice,
Se
așteaptăegalizarea
egalizarea
temperaturii
și atingerea
de echilibru
pentru
masele plastice,
apoi începe perioada de verificare.
apoi începe perioada de verificare.
Pe durata de verificare nu a fost determinată nicio scădere de presiune

de verificare
nu a fost determinată nicio scădere de presiune
NuPe
au durata
fost determinate
scurgeri
Nu audefost
determinate
scurgeri
Criteriile
verificare
sunt îndeplinite
Criteriile de verificare sunt îndeplinite
Locație:

Locație:

Constructor/ Beneficiar
Constructor/ Beneficiar
Ștampilă/semnătură
Ștampilă/semnătură

Data:

     Data:

Diriginte de șantier/arhitect  

Diriginte de
șantier/arhitect  
Ștampilă/semnătură
Ștampilă/semnătură

Firmă construcție încălzire/firmă montaj

Firmă construcție încălzire/firmă
montaj
Ștampilă/semnătură
Ștampilă/semnătură
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Proces verbal verificare etanșeitate

Mediu de verificare apă:
Presiunea de verificare nu  trebuie să fie mai mică de 4 bar și nici mai mare de 6 bar.
Apa de umplere este reglată și filtrată conform VDI 2035-2. Circuitele de încălzire sunt aerisite complet
Diferența de temperatură între apa de umplere și mediu nu trebuie să fie mai mare de 10 °C
Verificarea principală pentru instalații mai mici (de ex. pe etaj) sau verificare premergătoare pentru obiecte
mai mari
Durata verificării: 60 min
1. presiune de verificare admisibilă
Pverif = 1,5 x Poperare
2 x Pverif în 30 min

Pverif Presiune de verificare aplicată:		

bar

În termen de 30 de minute, presiunea de verificare este aplicată de două ori.
Durata dintre ciclurile de verificare 10 min

2. cădere admisibilă de presiune în 30 min
max. 0,6 bar (0,1 bar/5 min)
Pmin= Pverif- 0,6 bar

Pefectiv ≥ Pmin (după 30 min):

bar

Nu au fost determinate scurgeri
Criteriile de verificare sunt îndeplinite
Verificare principală pentru obiecte mari (dacă e necesară)
Durata de verificare 120 min
Scădere admisibilă a presiunii: max 0,2 bar
Pmin= Pverif- 0,2 bar

Pefectiv ≥ Pmin (după120 min):

bar

Nu au fost determinate scurgeri
Criteriile de verificare sunt îndeplinite
În cazul riscului de îngheț se vor lua măsurile adecvate, de ex. utilizarea de antigel, adaptarea temperaturii
clădirii. d La începutul funcționării în regim normal, toate substanțele antigel
pot fi evacuate și îndepărtate conform reglementărilor naționale de protecție a muncii.
Sistemul trebuie clătit apoi de trei ori cu apă curată.

Locație:

Constructor/ Beneficiar
Ștampilă/semnătură
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Data:

Diriginte de șantier/arhitect  
Ștampilă/semnătură

Firmă construcție încălzire/firmă montaj
Ștampilă/semnătură

Proces verbal încălzire
Fișă pentru procesul verbal de încălzire
pentru sisteme de încălzire industrială
radiantă Roth
Pe parcursul testelor funcționale realizate conform VOB DIN
18380 se încălzește betonul special de încălzire. Încălzirea
servește controlului funcțional sub aspect de tehnică de
încălzire atât pentru sistemul de încălzire radiantă cât și pentru
beton.
În cazul utilizării ulterioare de straturi de pardoseală vă rugăm
să acordați atenție umidității pentru că prima încălzire nu
garantează starea suficient de uscată a betonului pentru
montarea pardoselii. În cazul pardoselilor, starea betonului și
umiditatea acestuia trebuie eventual verificate de către firma
care montează pardoseala!

De obicei se poate realiza următorul proces de încălzire
prealabilă în cazul construcțiilor de beton:

Momentul începerii procesului de încălzire depinde de
calitatea și grosimea betonului. În principiu este necesară deci
punerea de acord cu firma specializată în turnarea betonului,
în legătură cu momentul optim pentru începerea procesului de
încălzire preliminară și încălzire!

Pe parcursul și după procesul de încălzire, se va documenta
starea de funcționare. Toate rosturile vor fi verificate cu privire
la funcționalitate. Se vor îndepărta orice materiale solide dintre
rosturi. Iarna instalația nu trebuie oprită datorită riscului de
îngheț, dacă nu există și alte măsuri de protecție.

Încălzirea prealabilă începe la o temperatură pe tur de  25 °C
după aprobarea suprafeței de beton de către dirigintele de
șantier (de regulă după 28 de zile de la turnarea betonului),
această temperatură trebuind menținută minim o săptămână.
Ulterior are loc pas cu pas creșterea temperaturii pe tur cu
5 K pe zi, până la atingerea temperaturii nominale, această
temperatură fiind menținută și ea timp de 1 zi. Ulterior are loc
scăderea temperaturii pe tur cu 10 K pe zi.
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Proces verbal de încălzire prealabilă pentru încălzirea
Aufheizprotokoll
für Roth
industrială
radiantă
RothIndustrieflächenheizung
(von der Heizungsbaufirma auszufüllen, den Vertragsunterlagen beifügen, Nichtzutreffendes streichen)
Name

Straße

PLZ/Ort

Auftraggeber/
Bauvorhaben
Bauleitung/
Architekt
Heizungsbaufirma
Betonfachfirma

Technische Daten:
Heizende Fläche:

m2

Betonarbeiten beendet am:

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von
Überdeckungen oder anderen Baustoffen (Ja / Nein)

Datum/Uhrzeit

eingestellte
Vorlauftemperatur (°C)

Außentemperatur
(°C)

Betondicke:

cm

Fußbodentemperatur
im Mittel (°C)

Rissbildung
im Beton
(Ja/Nein)

Übergabedaten:
Übergabe der Anlage am:
Vorlauftemperatur:

Heizung im Betrieb (Ja/Nein)
°C

Außentemperatur:

°C

Bestätigung über die Aufzeichnung.

Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift
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Bauleitung/Architekt
Stempel/Unterschrift

Heizungsbaufirma/Montagefirma
Stempel/Unterschrift

Unterschrift

Norme și regulamente

Pentru proiectarea și realizarea instalației de încălzire se vor
lua în considerare următoarele legi, regulamente, directive și
norme:

> Legea referitoare la economia de energie (EnEG)
> Regulamentul referitor la economia de energie (EnEV)
> Regulamentul referitor la costurile de încălzire (HeizkostenV)
>	Normele administrative individuale ale landurilor cu privire
la aplicarea EnEG
Norme, directive și VOB
> DIN 1168 Gipsuri de construcție
> DIN 4108 Protecție termică și economia de energie în clădiri
> DIN 4109 Izolarea acustică a clădirilor
> DIN 4701 Partea 10 Evaluarea energetică a instalațiilor de
încălzire, apă caldă și ventilație
> DIN 4726 Conducte de țevi din mase plastice pentru
încălzirea în pardoseală cu apă caldă
> DIN 18195 Etanșarea construcțiilor
> DIN 18202 Toleranțe în construcția de clădiri
> DIN 18336 VOB, Partea C: Lucrări de etanșare
> DIN 18340 VOB, Partea C: Construcții cu gips-carton
> DIN 18350 VOB, Partea C: Lucrări în ipsos și stuc

>D
 IN 18352 VOB, Partea C: Montarea de faianță și plăci de
ceramică
> DIN 18380 VOB, Partea C: Instalații de încălzire și instalații
centrale de încălzire a apei
> DIN 18382 Sisteme de cablare electrică în clădiri
> DIN 18560 Șape în domeniul construcțiilor
> DIN V 18599 Evaluarea energetică a clădirilor - calcularea
necesarului de energie utilă, finală, primară pentru încălzire,
răcire, ventilație, apă caldă potabilă și iluminat
> DIN EN 1264  Sisteme de încălzire și răcire radiante cu flux
de apă
> DIN EN 1991-1-1 Efectul asupra construcțiilor portante
> DIN EN 12831 Sisteme de încălzire în clădiri - procedee
pentru calcularea sarcinii de încălzire standard
> DIN EN 13162 – DIN EN 13171 Materiale termo-izolante
fabricate pentru clădiri
> DIN EN 13501 Clasificarea materialelor de construcție și a
tipurilor de construcții în ceea ce privește comportamentul
în caz de incendiu
> DIN EN 13813 Mortare tip șapă, mase de șapă și șape;
Mortare de șapă, mase de șapă - Proprietăți și cerințe
> DIN EN 13914 Proiectare, preparare și aplicare a tencuielilor
interioare și exterioare
> DIN EN 14336 Instalații de încălzire în clădiri - instalarea și
recepția instalațiilor de apă caldă pentru încălzire
> VDI 2035 Partea 2 Evitarea daunelor în instalațiile de
încălzire cu apă caldă, a coroziunii apei  
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Garanție
Pentru instalația de încălzire industrială radiantă Roth se aplică serviciile de garanție și condițiile de garanție
în conformitate cu certificatele de garanție Roth ataşate fiecărui produs în parte.

CERTIFICATDE GARANȚIE
Sisteme de încălzire și răcire radiantă Roth
Sisteme Roth de instalare a țevilor

GARANTIEURKUNDE

1. In termen de 10 ani de la instalare, însă cel mult la 10 ani și jumătate după livrarea componentelor de sistem vă oferim,
Roth
Flächen-Heizund Kühlsysteme
la alegerea noastră, fie înlocuirea
gratuită
a produselor fie repararea
daunelor, în cazurile în care apar daune asupra
componentelor de sistem livrate deRoth
noi, care
pot fi atribuite unor defecte de material sau de fabricaţie.
Rohr-Installationssysteme
Sunt excluse de aici piesele  și produsele mecanice mobile precum și piesele și produsele electrice și cele acționate
electric,
pentru care
vom
presta
serviciile de längstens
garanție menționate
sus
într-un
interval der
de 12
luni de la instalare, în caz
1. Innerhalb
von 10
Jahren
ab Installation,
jedoch 10 1/2mai
Jahre
nach
Auslieferung
Systemkomponenten
de defect
de material
sau defect
fabricație.Produktersatz oder Reparatur und ersetzen Schäden, wenn an den von uns
leisten
wir nach unserer
Wahldekostenlosen
2. Premisele
pentru Systemkomponenten
garanție sunt:
gelieferten
Schäden auftreten, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
a. utilizarea
exclusivăhiervon
și montarea
tuturor componentelor
deund
sistem
pentru
toate
sistemeleund
de elektrisch
încălzire șiangetriebene
răcire radiantă
Ausgenommen
sind mechanisch
bewegliche Teile
Produkte
sowie
elektrische
RothTeile
/ sistemele
de instalații
und Produkte,
für dieRoth,
wir innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab Installation
die
zuvor
genannten
Garantieleistungen
im
Falle
von
Materialoder
Herstellungsfehlern
erbringen.
b. respectarea documentată a instrucțiunilor de proiectare, montare și operare valabile la momentul montării,
2. Voraussetzung
für diese
Garantie sind: valabile pentru acest domeniu și pentru domeniile conexe, în legătură cu
c. respectarea
normelor
și regulamentelor
a. die respective
ausschließliche
Verwendung
und radiantă
der Einbau
aller/ sistemele
zum jeweiligen
Roth Flächen-Heizund Kühlsystem/
sistemele
de încălzire
și răcire
Roth
de instalații
de țevi Roth,
Rohr-Installationssystem
Systemkomponenten,
d. firma responsabilă
de instalaregehörenden
și firmele cu
activitate conexă trebuie să fie firme de specialitate autorizate și recunosb.
die
nachweisliche
Beachtung
der
zur
Zeit
des
Einbaus
gültigen
jeweiligen
Planungs-,
Einbauundautorizate.
Bedienungscute și aceste firme să confirme aspectele din acest document, ori denumirea și semnătura lor
anleitungen,
e. returnarea
unui
exemplar
completat
în
întregime
a
prezentului
certificat
de
garanție
către
noi,
c. die Beachtung der für dieses Gewerk und der in Frage kommenden angrenzenden Gewerke im Zusammenhang mit
f. comunicarea
imediată
a oricăror
dauneund
concomitent
cu trimiterea
certificatului de garanție
către noi,
dem jeweiligen
Roth
Flächen-HeizKühlsystem/Roth
Rohr-Installationssystem
gültigen Normen
und Verordg. înaintarea
cererii de garanție în termenul valabil de garanție
nungen,
d. dass die Installationsfirma und die Firmen der auf-/ausbauenden Gewerke jeweils anerkannte und zugelassene Fach-

firmenîmpotriva
sind und diese
Firmen rezultate
mit Namendin
undaceastă
Unterschrift
die Bestätigung
auf dieser
abgegeben
haben,
Suntem asigurați
pretențiilor
garanție,
printr-o asigurare
deUrkunde
răspundere
civilă profesională
e. diedeumgehende
Rücksendung
eines
Doppels
vollständig
ausgefüllten
Garantieurkunde
uns, daune personale și
și o asigurare
răspundere
civilă pentru
produs,
cu der
o sumă
de acoperire
de Euro
5.000.000,-an
pentru
f.
die
sofortige
Schadensmeldung
unter
gleichzeitiger
Übersendung
der
Garantieurkunde
an
uns,
materiale, pentru fiecare caz asigurat.. Reglementările legale cu privire la protecția consumatorului rămân neafectate de
g. die Erhebung des Anspruchs innerhalb der Garantiefrist.
această garanție.
Gegen
Ansprüche
aus dieserseZusage
Această
declarație
de garanție
referăsind
la: wir durch eine erweiterte Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung mit einer

Deckungssumme von Euro 5.000.000,- für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall versichert. Von dieser Garan-

tieconstrucției  
unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften des Verbraucherschutzes.
obiectul

Vorstehende Garantieerklärung betrifft:
constructor
Bauobjekt

sisteme de încălzire și răcire radiantă
Bauherr
Roth Original-Tacker®-System

Roth ClimaComfort® Panelsystem

pardoseli
sportive elastice
Flächen-Heizund Kühlsysteme
Roth Tacker-System
Original-Tacker®-System
Roth Flipfix
beton

Încălzire Roth pentru pardoseli sportive și

Roth
ClimaComfort®® Compactsystem
Panelsystem
Roth
ClimaComfort

Roth Flipfix Tacker-System

Roth ClimaComfort® Compactsystem

Roth Quick-Energy
Tacker-System
Roth Quick-Energy
Tacker-System

Roth
u. Schwingbodenheizung
RothSportIsocore
pentru activarea miezului de
Roth Betonkernaktivierung Isocore

Roth
Rohrfix-System
Roth
Rohrfix-System

Roth Noppen-System
Roth Knob
-System

®
RothRoth
ClimaComfort
Trockenbausystem
Sistem
Flipfix Tacker

Sistem Roth ClimaComfort®

Roth Industrieflächenheizung
Sistemul
de Quick-Energy
încălzire industrială
Sistem Roth
Tacker radiantă Roth
Roth Freiflächenheizung

Sistem de încălzire Roth pentru suprafețe libere

Rohr-Installationssysteme

Sisteme de instalații Roth

Roth Heizkörper-Anbindesystem

SistemeRoth
RothTrinkwasser-System
de racordare la calorifere
Sisteme de apă potabilă Roth
Geliefert und eingebaut wurden vollständig die jeweils am Tage des Einbaues zum jeweiligen Roth Flächen-Heiz- und Kühlzum jeweiligen
Rohr-Installationssystem
gehörenden
Systemkomponenten.
Au fostsystem
livratebzw.
și montate
completRoth
toate
componentele de sistem
care aparțin
de sistemul aferent de încălzire și răcire

radiantă
Roth respectiv
sistemul de instalații Roth
la data Fläche
montării acestora.
Flächen-Heizundde
Kühlsystem:
m2 verlegte
Sistem Heizkörper-Anbindesystem:
de încălzire și răcire radiantă:

2
suprafață
montată
mStück
Heizkörperanschlüsse

Sistem Trinkwasser-System:
de racord la calorifere:

Stück
Entnahmestellenanschlüsse
buc.
racorduri
la calorifere

Sistem Heizungsfachfirma:
de apă potabilă:

bucăți racorduri puncte de prelevare

Firmă specializată
în sisteme
de încălzire:
Auf-/ausbauende
Gewerke:

Unterschrift

Semnătură

Unterschrift

Domenii aferente de montare/ demontare:
			

Semnătură

Unterschrift

Inbetriebnahme:

Punerea în funcțiune:

Stempel
Stempel
Stempel

Semnătură
Unterschrift

Semnătură

Installationsdatum

Ștampilă
Ștampilă
Ștampilă

Stempel

Data finalizării

Fertigstellungsdatum

Data finalizării
Datum der Inbetriebnahme

Ștampilă

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon 06466/922-0 • Telefax 06466/922-100
Hotline 06466/922-266 • E-Mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon 06466/922-0 • Fax 06466/922-100
Hotline 06466/922-266 • E-mail service@roth-werke.de • www.roth-werke.de
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Data instalării

Fertigstellungsdatum

Data punerii în funcție

Punctele noastre forte
Avantajele dumneavoastră

Performanță inovatoare

Service

Servicii de producție

> 	Recunoașterea timpurie a
cerințelor pieței
> 	Cercetare și dezvoltare proprie
de materiale
> 	Inginerie proprie

> 	Service extern calificat cu
acoperire largă
> 	Hotline și servicii de proiectare
> 	Instructaje, seminarii de
planificare și produse
> 	Disponibilitate rapidă a tuturor
programelor de produse ale
mărcii Roth în toată Europa
> 	Servicii de garanție detaliate și
acorduri post garanție

> 	Ofertă completă de produse de
sistem, ușor de montat
> 	Competența producătorului
pentru
întregul program de produse în
grupul de firme Roth Industries
> 	Toate produsele și sistemele de
produse sunt certificate DIN EN
ISO 9001:2008
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Sisteme energetice și sanitare Roth
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energie
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nutzung

Stocare
Sisteme de stocare pentru
> apă potabilă și apă de
încălzire
> Combustibili și
combustibili ecologici
> Apă pluvială și apă
reziduală

Utilizare
> Sisteme de încălzire și
răcire radiantă
> Sisteme cu instalații de
țevi
> Sisteme de duș

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Fax: 06466/922-100
Hotline: 06466/922-266
E-mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

Nr. material: 1180003005

3913 B

Rezervat dreptul la modificări tehnice.

wasser

Generare
> Sisteme solare
> S isteme cu pompă de
căldură
> S isteme solare cu pompă
de căldură

