
 Roth Pufferspeicher
  

WS Roth Thermotank Quadroline Preisgruppe WS

TQ-P 325 TQ-P 500

Pufferspeicher

°C

€ 720,00 840,00

TQ

NEU NEU

tároló
átfolyásos tárolóként használható (2 csatlakozós) 
2 merül cs  max. 4 érzékel  beépítéséhez, pozíció változtatható 
levehet , jó min ség  keményhab szigetelés 
dizájnos el lap opcionális tartozék (1115009713, a 209. oldalon)

ÚJ ÚJ

M szaki adatok 
Típus

Kiviteli 
változat

Puffertároló

Leírás Egység

Küls  méretek szigeteléssel:

Hossz/szélesség

Magasság

Beviteli méretek:

Átmér , D

Magasság

Billen magasság

Nettó 
tárolótérfogat

Tömeg kb.

Max. h mérséklet 
(hosszantartó)

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Max. vizsgálati 
nyomás/20°C

Készenléti 
h veszteség

Cikkszám

m szaki változások joga fenntartva

A  F tési el remen  (kilép ) 
H  H termel  el remen je (belép ) 
X  Érzékel hüvely (4 db)



WS Roth Thermotank Quadroline Preisgruppe WS

 Roth Trennspeicher
 
 

 

TQ-T 325 TQ-T 500

Trennspeicher

°C

€ 820,00 940,00

TQ

NEU NEU

Roth hidrováltós puffertároló
beépített rétegzett tölt  rendszer az optimális h mérsékleti rétegz déshez 
alkalmazható a h termel  és a h leadó körök hidraulikus szétválasztásához (hidraulikus váltós) 
2 merül cs  max. 4 érzékel  behelyezéséhez, pozíció változtatható 
levehet , jó min ség  keményhab szigetelés 
dizájnos el lap opcionális tartozék (1115009713, a 209. oldalon)

A  F tési visszatér
B  F tési el remen
G  H termel  visszatér je 
H  H termel  el remen je 
X  Érzékel hüvely (4 db)

m szaki változások joga fenntartva

ÚJ ÚJ

M szaki adatok 
Típus

Kiviteli 
változat

Leírás Egység

Párhuzamos 
puffertároló

Küls  méretek szigeteléssel:

Hossz/szélesség

Magasság

Beviteli méretek:

Átmér , D

Magasság

Billen magasság

Nettó 
tárolótérfogat

Tömeg kb.

Max. h mérséklet 
(hosszantartó)

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Max. vizsgálati 
nyomás/20°C

Készenléti 
h veszteség

Cikkszám



WS Roth Thermotank Quadroline Preisgruppe WS

 Roth Solarspeicher
  
 
 

TQ-S 325 TQ-S 500

Solarspeicher

°C

€ 1.340,00 1.450,00

TQ

NEU NEU

Roth szolár-puffertároló
Nagyteljesítmény  rozsdamenetes acél szolárh cserél
beépített rétegzett tölt  rendszer az optimális h mérsékleti rétegz déshez 
alkalmazható a h termel  és a h leadó körök hidraulikus szétválasztásához (hidraulikus váltós) 
2 merül cs  max. 4 érzékel  behelyezéséhez, pozíció változtatható 
levehet , jó min ség  keményhab szigetelés 
nem ivóvíztároló 
dizájnos el lap opcionális tartozék (1115009713, a 209. oldalon)

Szolár-puffertároló

A  F tési visszatér
B  F tési el remen
E  Szolárh cserél  el remen je (belép ) 
F  Szolárh cserél  visszatér je (kilép ) 
G  H termel  visszatér je 
H  H termel  el remen je 
X  Érzékel hüvely (4 db)

m szaki változások joga fenntartva

ÚJ ÚJ

M szaki adatok 
Típus

Kiviteli 
változat

Leírás Egység

Küls  méretek szigeteléssel:

Hossz/szélesség

Magasság

Beviteli méretek:

Átmér , D

Magasság

Billen magasság

Nettó 
tárolótérfogat

Tömeg kb.

Max. h mérséklet 
(hosszantartó)

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Max. vizsgálati 
nyomás/20°C

Készenléti 
h veszteség

Cikkszám

Szolárh cserél

H cserél  felület

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Térfogat

Max. 
kollektorfelület



 Roth Kombispeicher

  
 

 

TQ-K 500

Kombispeicher

°C

L

€ 2.350,00

TQ

WS Roth Thermotank Quadroline Preisgruppe WS

NEU

Leírás Egység

Küls  méretek szigeteléssel:

Hossz/szélesség

Magasság

Beviteli méretek:

Átmér , D

Magasság

Billen magasság

Nettó 
tárolótérfogat

Tömeg kb.

Max. h mérséklet 
(hosszantartó)

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Max. vizsgálati 
nyomás/20°C

Készenléti 
h veszteség

Cikkszám

Kiviteli 
változat

M szaki adatok 
Típus

ÚJ

Kombitároló

Higiénikus melegvíz-készítés átfolyásos elven 
2 nagyteljesítmény  rozsdamenetes acél h cserél  (HMV és szolár) 
beépített rétegzett tölt  rendszer az optimális h mérsékleti rétegz déshez 
2 merül cs  max. 4 érzékel  behelyezéséhez, pozíció változtatható 
levehet , jó min ség  keményhab szigetelés 
dizájnos el lap opcionális tartozék (1115009713, a 209. oldalon)

Roth kombitároló

A  H termel  visszatér je (HMV) 
B  H termel  el remen je (HMV) 
C  Melegvíz-kimenet 
D  Hidegvíz-bemenet 
E  Szolárh cserél  el remen je (belép ) 
F  Szolárh cserél  visszatér je (kilép ) 
G  F tési visszatér
H  F tési el remen
X  Érzékel hüvely (4 db)

Szolárh cserél

H cserél  felület

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Térfogat

Max. 
kollektorfelület

DIN 4706 szerinti melegvizes h cserél

H cserél  felület

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Térfogat

Csapolási ráta

Teljesítmény-mutató

Csatlakozó-magasság

m szaki változások joga fenntartva

NL-érték a DIN 4708-3 alapján 20 l/perces és 45°C-os 
elvétel mellett lett meghatározva



WS Roth Thermotank Quadroline Preisgruppe WS

 Roth Trinkwassererwärmer

  
 

TQ-TW 325 TQ-TW 500

Trinkwassererwärmer

°C

L

€ 1.470,00 1.780,00

TQ

NEU NEU

Kiviteli 
változat

M szaki adatok 
Típus

ÚJ

Ivóvíz-melegít  tároló

ÚJ

B  H termel  el remen je (HMV) 
C  Melegvíz-kimenet 
D  Hidegvíz-bemenet 
H  H termel  visszatér je (HMV) 
X  Érzékel hüvely (4 db)

Higiénikus melegvíz-készítés átfolyásos elven 
Nagyteljesítmény  rozsdamenetes acél h cserél
beépített rétegzett tölt  rendszer az optimális h mérsékleti rétegz déshez 
2 merül cs  max. 4 érzékel  behelyezéséhez, pozíció változtatható 
levehet , jó min ség  keményhab szigetelés 
dizájnos el lap opcionális tartozék (1115009713, a 209. oldalon)

Roth ivóvíz-melegít

NL-érték a DIN 4708-3 alapján 20 l/perces és 45°C-os 
elvétel mellett lett meghatározva

m szaki változások joga fenntartva

Küls  méretek szigeteléssel:

Hossz/szélesség

Magasság

Beviteli méretek:

Átmér , D

Magasság

Billen magasság

Nettó 
tárolótérfogat

Tömeg kb.

Max. h mérséklet 
(hosszantartó)

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Max. vizsgálati 
nyomás/20°C

Készenléti 
h veszteség

Leírás Egység

DIN 4706 szerinti melegvizes h cserél

H cserél  felület

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Térfogat

Csapolási ráta

Teljesítmény-mutató

Csatlakozó-magasság

Cikkszám



 Roth Trinkwassererwärmer mit Solar

  
 

 

TQ-TWS 325 TQ-TWS 500

Trinkwasser-
erwärmer 
mit Solar

Trinkwasser-
erwärmer 
mit Solar

°C

L

€ 1.625,00 2.065,00

TQ

WS Roth Thermotank Quadroline Preisgruppe WS

NEU NEU

Higiénikus melegvíz-készítés átfolyásos elven 
2 nagyteljesítmény  rozsdamenetes acél h cserél  (HMV és szolár) 
beépített rétegzett tölt  rendszer az optimális h mérsékleti rétegz déshez 
2 merül cs  max. 4 érzékel  behelyezéséhez, pozíció változtatható 
levehet , jó min ség  keményhab szigetelés 
dizájnos el lap opcionális tartozék (1115009713, a 209. oldalon)

Roth ivóvíz-melegít  szolárcsatlakozóval

Ivóvíz-
melegít  
szolárcsatl-val

Ivóvíz-
melegít  
szolárcsatl-val

B  H termel  el remen je (HMV) 
C  Melegvíz-kimenet 
D  Hidegvíz-bemenet 
E  Szolárh cserél  el remen je (bemenet) 
F  Szolárh cserél  visszatér je (kimenet) 
H  H termel  visszatér je (HMV) 
X  Érzékel hüvely (4 db)

NL-érték a DIN 4708-3 alapján 20 l/perces és 45°C-os 
elvétel mellett lett meghatározva

m szaki változások joga fenntartva

ÚJ ÚJ

M szaki adatok 
Típus

Kiviteli 
változat

Leírás Egység

Küls  méretek szigeteléssel:

Hossz/szélesség

Magasság

Beviteli méretek:

Átmér , D

Magasság

Billen magasság

Nettó 
tárolótérfogat

Tömeg kb.

Max. h mérséklet 
(hosszantartó)

Max. üzemi nyomás 
(hosszantartó)

Max. vizsgálati 
nyomás/20°C

Készenléti 
h veszteség






