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Roth Temiz Su Boru ve Montaj Elemanlar›
...Roth PressCheck ile sa¤lanan ilave güvenli¤in sa¤lad›¤› kompakt yap›

MÜHEND‹SL‹K

... enerji dolu yaam

Yenilikçi ekil ve ‹lev
...PressCheck Pres Tak›ml› Roth Plastik Montaj Elemanlar›
Roth inaat teknolojisinde güvenli boru tesisat›na yönelik PPSU’dan (polifenilsülfonat) imal edilen yüksek performansl› plastik montaj
eleman›n› baar›l› ekilde ortaya ç›kard›. Plastik montaj elemanlar›n›n verimlili¤ini milyonlarca kez kan›tlayan Roth baar› hikayesini
sürdürmektedir. Plastik malzemenin ilenmesinde uzmanl›¤a sahip firma yüsek teknolojili plastik malzemelerdeki önemli deneyimini
ikinci nesil Roth plastik montaj elemanlar›na dahil etmektedir.
Yeni plastik montaj elemanlar› sadece ileri yönde bir gelime olmay›p ayn› zamanda ekil ve ilev olarak da gerçek bir yeniliktir.
Roth’un kan›tlanm› olumlu özelliklerini sürdüren yeni montaj elemanlar› 32 (mm) ebad›na kadar uzanan çok daha kompakt yap›da
sunulmaktad›r. Bu sayede entegre Roth PressCheck yoluyla sa¤lanan ilave güvenlik avantaj› ile daha yüksek montaj rahatl›¤›
sa¤lanmaktad›r.

PressCheck montaj elemanlar›
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... Roth'dan
n

Preslenmeyen montaj elemanlar›nda su
kayb› belirlemesi ile gösterilen Roth
PressCheck güvenli¤i

güvenilir
g
ba¤lant›lar
Kompakt yap›
...çok daha yüksek montaj rahatl›¤› için
‹nce ve kompakt yap› montaj eleman›n›n gövdesine yüksek seviyde mekanik direnç
sa¤lar ve özellikle dar ve aç›l› montaj senaryolar›nda olmak üzere uygun montaja
da imkan verir.
Özel d› hatlar›na ba¤l› olarak montaj eleman›n›n rakoru üzerine yerletirilen borunun
kaymas› etkili ekilde engellenir. Bu nedenle boru ve montaj eleman›n›n bütünlü¤ü
garantilenir ve art›k montaj esnas›nda bu bütünlü¤ün sa¤lanmas› tesisatç›n›n
sorumlulu¤unda de¤ildir. Bu özellik dikey hattaki borular›n preslenmesini kolaylat›r›r
ve montaj›n uygunlu¤u ve montaj h›z› anlam›nda önemli avantajlar sa¤lar.
Paslanmaz çelik pres rakor üzerinde bululnan pencere do¤ru boru konumunun ideal
kontrolünü güvence alt›na al›r. Pres rakorun yeni dönen mekanizmas› sayesinde
tesisatç›ya borunun “tüm yönlerde kontrol edilmesi” f›rsat› sa¤lan›r. Paslanmaz çelik
pres rakorun hasar görmesi durumunda, fabrika teslimi sa¤lanan önceden monte
edilmi paslanmaz çelik rakor herhangi bir ilave ekipman gerektirmeksizin montaj
yerinde tesisatç› taraf›ndan tamir edilebilir. Paslanmaz çelik pres rakorun özel ekli
pres tak›m›ndaki pres dilerinin kesin hassasiyette yerine oturmas›na imkan sa¤lar
ve böylece güvenli bir preslemeyi güvence alt›na al›r. Yeni Roth plastik montaj
elemanlar› kan›tlanm› Roth pres tak›m› veya Roth minyatür pres tak›m›yla al››ld›k
ekilde ba¤lan›rlar.

Roth PressCheck
...‹lave güvenlik için
Do¤ru presleme için gözle ve dokunarak yap›lan kontrole uygun kan›tlanm›, gözle
aç›kça görülen ve hissedilebilen pres paterninin yan› s›ra montaj elemanlar› Roth
PressCheck ile birlikte ilave güvenlik avantaj› sa¤lamaktad›rlar. DVGW standard
W534’e gore preslenmemi alanda bas›nç alt›nda görülen s›z›nt› Roth PressCheck’in
güvenli boru tesisat› için aa¤›dakileri gerçekletirmesine imkan sa¤lar; bas›nç testinin
bir parças› olarak su preslenmemi ba¤lant› noktas›nda belirlenen bir noktadan
kaçar; genel sistemdeki herhangi bir preslememi ba¤lant› süratle tan›mlanabilir ve
antiye çal›malar›ndaki stresli koullar alt›nda bir presleme noktas› kazaen gözden
kaç›r›lm›sa, akabinde oluacak maliyeti yüksek hasarlar bas›nç testi yap›larak güvenli
ekilde engellenebilirler. Roth plastik montaj elemanlar› PressCheck ile presledikten
sonra, montaj› destekleyen rakor üzerine iki conta eleman›n›n uygulanmas› hem
güvenli hem de daimi oldu¤u kan›tlanan bir pres ba¤lant›s›n› sa¤lar.
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Roth boru sistemi Alu-Laserplus®
... Alüminyumun sa¤lad›¤› ilave avantaja sahip kan›tlanm› çok katmanl› boru teknolojisi
Roth boru montaj sisteminin kan›tlanm› be katmanl› kompozit borusu daha da gelitirildi. Roth boru sistemi Alu-Laserplus®’un
alüminyum boru muhafazas› önemli derecede daha yüksek istikrara sahip yeni bir ala›mdan imal edilmitir. Alüminyum takviyesinin
sa¤lad›¤› ilave avantaj daha yüksek montaj uygunlu¤u ve güvenli¤i anlam›na gelmektedir. Ayr›ca, alüminyum boru muhafazas›
uçuca kaynaklanm›t›r.
Homojen alüminyum katman› boru ba¤lant›s›nda oluabilecek tüm k›r›lmalar› güvenle engelleyecek bir yap›y› garantiler.
Roth boru sistemi Alu-Laserplus®’un ana özelli¤i kesin kalite güvencesi artlar›na ba¤l› olarak test edilen kal›n duvarl› iç borudur.
Bu nedenle tüm boru yap›s›n›n istikrar›na önemli derecede katk›da bulunur. Yüksek kalitedeki iki polimer katman kal›n duvarl›
iç boru, homojen alüminyum katman ve d›taki polietilen koruyucu katman aras›nda s›k› bir ba¤lant› bulunmas›n› güvence alt›na
al›r.

Roth boru sistemi Alu-Laserplus®

...ideal evv

Problem
Direnç art›› için ilave alüminyum
takviyesi yap›lm› Roth boru sistemi
Alu-Laserplus®

Al››lm› malzemeler, ba¤lant› hammaddeleri ve ba¤lant› yöntemi,
bir çok alanda ve bölgede sürekli de¤ien su kalitesi nedeniyle içme
suyu tesisatlar›nda art›k kullan›lamaz.
Yüksek ya da düük pH de¤erleri, serbest karbonik asit, klorid,
vb gibi çeitli faktörler, al››lm› içme suyu tesisatlar›nda korozyon
problemleri ve ek olarak içme suyunun yüklenmesine neden olur.
Klasik tesista sistemleri ve malzemeler, çeitli kötüleen koullara
art›k ayak uyduramamaktad›r!
Roth içme suyu sistemi-Ve korozyon problemliri tarihe
kar››yor.
Kabuk ba¤lama, tortu çözümünü Roth içme suyu sistemi sunuyor.
Modern ev teknolojisindeki tüm tesisat varyasyonlar› için çok amaçl›,
komple sistem eklinde tasarlanm› olan bu sistem, çok say›da
avantaj› kendi içinde berlitiriyor.
Tüm sistem bileenleri pratik uygulamaya uygun olarak gelitirilmi ve
optimum seviyede birbirlerine adapte edilmitir. En iyi malzemeleer,
en ince ayr›nt›s›na kadar düünülmü üretim ve DVGW normlar›na
uygun modellre Roth içme suyu sistemini tan›mlar.
Sistemin çekirde¤i, yüksek ygonlikta a¤ eklindeki polietilenden
(PE-X) üretilmi ve Avrupa normalar›na uygun kal›n duvarl› bir ana
boruyla birlikte yüksek kaliteli bir çok katmanl› borudur.
Polietilenden (PE) üretilmi borular, 40 y›l› ak›n bir süredir çok farkl›
uygulamalarda kullan›lmaktad›r.
70'li y›llarda polietilenin moleküler a¤›n›n teknik olarak
uygulanabilmesinden sonra, o ana kadar sadece metal borular›n
kullan›ld›¤› uygulama alanlar›nda giderek bu malzemeden
faydalan›lm›t›r. Takip edeen y›llarda, su iletmede kullan›lan PEX
ana boruya sahip çok katmanl› boru, s›k s›k gündeme geleen
özellikleri nedeniyle evlerdeki içme suyu tesisatlar›nda gelece¤i
güvence alt›na alan bir boru oldu.
Roth içme suyu sisteminin tüm bileenleri, de¤itirilen içme suyu
düzenlemesi (2001) ve DIN 50930 T.6 yükümlülüklerini yerine getirir.
Roth içme suyu sistemi, tüm içme suyu kalitelerinde düünmeden
kullan›labilir.

Al››lm› borulardaki tortular
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kkullan›m›na yönelik s›cak su boru sistemi

Tüm özel uygulamalarda, ›s› yal›t›ml› Roth boru sistemi
Alu-Laserplus® 'u sunar.

Roth boru sistemi Alu-Laserplus® –
bir bak›ta görülen be ilave katman
Her katmanda belirlenmi bir ileve sahip olan Roth boru sistemi
Alu-Laserplus® aa¤›daki özellikleri sunar.:
Yüksek seviyede istikrar› garantileyen kal›n duvarl› iç boru
Direnç artt››na yönelik alüminyum tabakas›
Homojen alüminyum boru muhafazas› için yap›lan uçuca alüminyum kaynak
yüksek kaliteli polimer kullan›larak be katman›n kal›c› olarak birbirince
ba¤lanmas›
Ev kullan›m›na yönelik s›cak su sistemleri ve radyotör ba¤lant›s› için kullan›labilir
(düük depolama maliyetleri ve yan›lma riskinin bulunmamas›)
A›nmaya dirençlidir
Pislik tutmayan yap›
Oksijene dirençli bariyer
Her su kalitesine uygundur
Minimum genleme
Bas›nç ve s›cakl›k istikrar›
Ses geçirimde azalma
Büküldükten sonra dahi çal›ma durumunun istikrar›
Kaynak, di açma, lehim veya yap›t›rma gerektirmez
Esnek ve düük miktarda at›k üreten montaj
Daimi sabit debi
Uzun hizmet ömrü
DVGW (Alman Teknik ve Bilimsel Gaz ve Su kurumu) taraf›ndan test edilmitir
Birçok di¤er uluslar aras› onay kurumu taraf›ndan tan›nmaktad›r

Roth boru sistemi Alu-Laserplus® ve PressCheck sistemli
Roth plastik montaj elemanlar› ile eksiksiz bir sistem
Çok katmanl› boru Roth Alu-Laserplus® ve PressCheck sistemli Roth Plastik Montaj
elemanlar›ndan oluan Roth boru montaj ürün gam› ev kullan›m›na yönelik s›cak su
sistemleri ve radyatör ba¤lant›lar›nda güvenli montaj› garantiler. Roth boru montaj›
ürün gam› ba¤lant› ve geçi noktalar›nda kan›tlanm› Roth k›rm›z› pirinç montaj
eleman›na sahip montaj parçalar›yla takviye edilmektedir. Roth k›rm›z› pirinç montaj
elemanlar› da 32 mm ebad›na kadar uzanan Roth PressCheck’e sahiptirler. Roth sistemi
tamamlamak için 63 mm ebad›na ulaan çözümlere yönelik bileenler sunmaktad›r.
DVGW, WRAS onayl› sistem kontrolü ve kapsaml› Roth sistem garantisiyle Roth
sistem ba¤lant›s›nda ilave güvenlik sa¤lamaktad›r.
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1 Polietilen
2 Polimer
3 Alüminyum
4 Polimer
5 Polietilen

Roth boru montaj sistemi
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...ve uygun konsept

Roth boru montaj sistemi kullan›larak kalitenin korundu¤u ev kullan›m›na
yönelik s›cak su
Geleneksel malzemeler, ba¤lant› ürünleri ve ba¤lant› yöntemleri sürekli de¤ien su
kalitesine ba¤l› olarak birçok bölgede ev kullan›m›na yönelik s›cak su tesisat›nda
kullan›lamazlar.
Çok yüksek veya çok küçük pH de¤erleri serbest karbonik asitler, kloridler benzeri
farkl› faktörler ev kullan›m›na yönelik geleneksel s›cak su sistemlerinde a›nma
problemleriyle sonuçlanmakta ve ev kullan›m›na yönelik s›cak su tedarikine ilave
güçlükler katmaktad›rlar.
Geleneksel tesisat sistemleri ve malzemeleri y›prat›c› koullar alt›nda çal›amazlar.
Roth ev kullan›m›na yönelik s›cak su sistemi kir, çökelti ve a›nmaya kar› çözüm
sa¤lamaktad›r. Modern inaat teknolojisinde kullan›lan tüm farkl› tesisatlar için
evrensel ve eksiksiz bir sistem olarak tasarlanan tüm Roth teknik çözüm avantajlar›
bir sistem içerisinde birletirilmilerdir. Tüm bileenler gerçek uygulama gereksinimlerine
göre gelitirilmilerdir ve ideal koordinasyon sunarlar. DVGW standard›na uygun
yüksek kalitedeki malzeme, üretim yöntemleri ve tasar›m Roth’un ev kullan›m›na
yönelik s›cak su sisteminin özelliklerini belirlemektedir.
Roth ev kullan›m›na yönelik s›cak su sisteminin tüm sistem bileenleri
de¤itirilmi ev kullan›m›na yönelik s›cak su yönetmeli¤i
(Trinkwasserverordnung) (2001) ve DIN 50930 T.6.’n›n koullar›n›
kar›lamaktad›r. Roth ev kullan›m›na yönelik s›cak su sistemi tüm içme
suyu kalitelerinde güvenle kullan›labilir.

Bir sistemle ev kullan›m›na yönelik s›cak su tesisat›n›n oluturulmas› ve
radyatör ba¤lant›s›n›n yap›lmas›
Roth radyal pres ba¤lant› teknolojisi hem boruyu hem de montaj elemanlar›n› ba¤lamak
için kullan›l›r. Kar›l›kl› olarak koordineli ekilde çal›an sistem bileenleri ile duvardan,
tabandan veya süpürgelikten ç›kan tek veya çift borulu sistemlerde yer alan tüm
radyatör ba¤lant› kombinasyonlar› h›zla ve ucuz ekilde baar›l›r.
Roth ba¤lant› teknolojisi ile güvenli ba¤lant›lar süratle oluturulur. Roth boru sistemi
Alu-Laserplus’un farkl› ebattaki borular› Roth pilli pres tak›m›, Roth elektrikli pres
tak›m› ve Roth minyatür pres tak›m›ndaki pres dileri veya pres halkalar› kolayl›kla
de¤itirilerek Roth montaj bileenleri ile preslenebilirler.
Sistemin ilave avantajlar›:
yüksek çal›ma güvenli¤i
Kaynak, lehim veya yuva oluturmay› gerektirmeyen birkaç aamal› çal›ma
S›cakl›k de¤iimleri ve bas›nç dalgalanmalar› esnas›nda görülen döngüsel ve
gerilimsel yük alt›nda ideal güvenlik
Montajdan sonra eriimi mümkün olmayan ba¤lant›lar ve eklemler için
idealdir
Her uygulama alan›na göre ayarlanm› kolay monte edilen sistem
bileenlerine sahip eksiksiz sistem
Roth boru sistemi Alu-Laserplus® ’u preslemek için sadece bir tak›m pres
dilisi gerekir
I›nsal, boru çevresini eit ekilde dolaan pres profiliyle Roth boru sistemi
Alu-Laserplus® ’a ideal ekilde uyarlanm› olan pres teknolojisi.
Roth ev kullan›m›na yönelik su sistemi ve Roth radyatör ba¤lant› sisteminin
bilgisayar destekli ekilde planlanmas›na uygun iki bilgisayar yaz›l›m›
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Roth minyatür press tak›m›

Roth ‹çme Suyu Tesisat›
...Ba¤lant› varyasyonlar› / döeme sistemleri

Roth içme suyu sistmi, tüm hat
ba¤lant›s› türleri için uygundur
‹naat projesi dahilinde, ilgili teknik ve
ekonomik talepleri kar›layabilmek için
çeitli ba¤lant› türleri kullan›labilir.
Roth içme suyu sistemindeki su alma
noktal›r bir taraftan duvar önü k›zak
tesisat› ve di¤er tarftan kuru yap›
eklinde gerçekleebilir.

T-Tesisat›

Kat da¤›t›c›lar›na tekl ba¤lant›

Ring hatt›
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Roth Radyatör Ba¤lant›s›

... Döeme sistemleri ve sistem bileenleri

Bir da¤›t›c›ya ba¤lant›yla birlikte tek boru sistemi,
Zemin konstrüksiyonu üzerinden ba¤lant›.

‹ki boru türü için bir pres ba¤lant›
program›, çok say›da radyatör
ba¤lant› varyasyonuna olanak
sa¤lar.
Komple sistem olarak tasarlanm› Roth
radyatör ba¤lant› sistmi, çok amaçl›
pres ba¤lant› program› ile iki boru
türünün de¤iken ekilde kullan›lmas›na
olanak sa¤lar- Klasik Roth PEX sistem
borusu ve Roth Laserpex® sistem
borusu. Zemin üzerinden, duvardan ya
da baza ç›tas›ndan bir ya da iki boru
sistemi ya da her iki sistemin
kombinasyonu kullan›larak
gerçekletirilen ve bir da¤›t›c›ya ya da
direkt olarak ç›k› hatt›na yap›lan
ba¤lant›lar, çok kolay bir ekilde ve
prati¤e uygun, optimum oranda
birbirine adapte edilmi ve çok yönlü
bir ekilde kombine edilebilen sistem
beleenleri ile gerçekletirilebilir.
• Tüm ba¤lant› varyasyonlar› için çok
amaçl› kullan›labilen komple sistem.
• ‹ki boru türü için bir pres sa¤lant›
program›.
l• Kolay, zaman vebununla birlikte
maliyet tasarrufu sa¤layan montaj.
• Roth Alu-Laserpex® sistem borular›
ve Roth PEX sistem borular› ile en
yüksek güvenlik.
• S›cak su ›s›tma sistemlri için
geçerli olan DIN 4751'in 1 ila
3. bölümlerindeki yükümlulüklerini
yerine getirir.
• Az say›da, optimum oranda birbirine
adapte edilmi sistem bileenleri ile
prati¤e uygun sistem tekni¤i.

Bir da¤›t›c›ya ba¤lant›yla birlikte tek boru ve iki boru
sisteminin kombinasyonu. Duvar konstrüksiyonundan
ba¤lant›lar.

Roth boru k›lavuz
kavisi seti ile zemin
konstrüksiyonu
üzerinden ba¤lant›.

Roth HK ba¤lant›
köebentleri ile zemin
konstrüksiyonu
üzerinden ba¤lant›

Roth HK ba¤lant›
köebentleri ile duvar
konstrüksiyonundan
sa¤lant›
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... H›zl› ve çok amaçl›

Roth geçi nipeli üzerinden ç›k› hatlar›na direkt ba¤lant›l›
ring hatt› olarak iki boru sistemi, iki boru sistemindeki her
münferit radyatörün Roth HK çaprazlama pres ba¤lant›s›
üzerinden ring hatt›na ba¤lanmas›.

Roth geçi nipeli üzerinden ç›k› hatlar›na direkt ba¤lant›l›
iki boru sistemi. Baza ç›tas›ndan Roth HK-S ba¤lant› üniteleri
ile radyatör ba¤lant›lar›.

Roth HK ba¤lant› T parçalar›
ile zemin konstrüksiyonu
üzerinden ba¤lant›

Fabrikada ön ekli verilmi
ve Roth Alu-Laserpex®
sistem borusundan oluan
Roth HK ba¤lant› blo¤u

Baza Ç›tas›ndan Roth
HK-S ba¤lant› ünitesi ile
ba¤lant›
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Roth Yaz›l›m›

... Planlama kolayla›yor
Kolay kullan›m:
•
•
•
•
•
•
•

Windows arayüzü
Fare kullanaka giri
Ekranda planlama
Proje ve çizimler kaydedilebilir
Yap› ta› kütüphanesi
Standart veri istatisti¤i
Çizilen tüm ak› yollar›n›n otomatik
olarak hesaplanmas›

Grafik gösterimler:
• Genel görü sa¤layan grafik yüzey
• ‹ki boyutlu gösterim
• Parça hatlar› için program ile tablo
oluturma
• Auto Cad temelli grafik gösterim
(do¤rusal)

Roth içme suyu sistemi ve Roth radyatör
ba¤lant› sisteminin PC destekli
planlanmas› ve hesaplanmas› için,
Roth, iki yaz›l›m paketini kullan›ma
sunuyor. Linear yaz›l›m›, içme suyu tesisat›
ve radyatör ba¤lant› hesaplar›n›n komple
hesaplanmas›na olanak sa¤lar.
Dendrit yaz›l›m› ile Roth içme suyu
sistemi projelendirilebilir.

Yaz›l›m paketlerinin haz›rlammas› s›ras›nda
uygulama kolayl›¤› ön plandayd›.

Efektif planlama:
• H›zl› hesaplama sonuçlar›
• H›zl› kar›lat›rma hesaplar›
• ‹naat sahibi için görüme temeli
(Planlay›c› olarak sizin için servis
gelitirme)
• Projenin inaat aamas›na
adaptasyonu
• Mühendisler taraf›ndan
geitirilmitir
• Normlar ya da ülkeye özel
hesaplama kurallar›n›n
yönetmeliklerine göre
• Personel yönetici teknik yüksek
okullar
¥ %80'e varan zaman tasarrufu

Linear yaz›l›m›

Dendrit yaz›l›m›

DVGW DW-8217 AT 2505

11

PressCheck sistemli Roth Plastic montaj elemanlar›
...ilk bak›ta görülen avantajlar›

‹lave güvenlik özelliklerine sahip kompakt yap›:
S›n›rl› montaj alanlar›nda dahi kolay montaja imkan veren kompakt yap›
Dikey boru tesisatlar›nda uygun ve h›zl› pres için montaj destek ayaklar›n›n üzerinde kaymayan boru
Paslanmaz çelik pres rakorundaki pencereler ve dönen mekanizma sayesinde boru konumunun çepeçevre kontrolü
Hasar görmesi durumunda kolayl›kla de¤itirilen paslanmaz çelik pres rakoru
Yüksek hassasiyette belirlenmi pres dii konumu
Roth PressCheck’e ba¤l› güvenlik:
- Preslenmemi montaj noktalar›nda belirlenmi su kayb›
- Roth’un gözle aç›kça görülen pres paterni yoluyla gözle ve dokunarak yap›lan pres kontrolü
• Kal›c› olarak birletirilen ba¤lant›
•
•
•
•
•
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Ortaya konulmu özelliklerin korunmas›:
A›nma direnci
Ölçüm gerektirmeyen kurulum
Yüksek bas›nç ve s›cakl›k direnci
PPSU gerilme gücü, k›r›lma, uzama, rijidite, darbe de¤eri ve ›s› direnci özellikleri anlam›nda en iyi sonuçlar›
göstermektedir.
• Hijyenik aç›dan güvenli
• Ev kullan›m›na yönelik tüm s›cak su kalitelerinde güvenli ekilde kullan›labilir.
• DVGW, WRAS ve di¤er uluslararas› kurulular taraf›ndan onayl›
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