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Plastové fitinky Roth

... kompaktní se zvýenou bezpeèností díky úpravì Roth PressCheck

Dobøe se cítit se systémem
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Inovaèní tvarem i funkcí
... plastové fitinky Roth s úpravou PressCheck
Pro spolehlivou instalaci trubek pro rozvody topení a pitné vody v budovách zavedl Roth úspìnì na trh vysocevýkonné plastové
fitinky z PPSU (polyfenylsulfon). I po osvìdèení v praxi pokraèovala firma Roth v jejich dalím technickém rozvoji. Specialista ve
zpracování plastù pøedal svoje dlouholeté know-how s moderními plasty na druhou generaci plastových fitinek Roth.
Nové plastové fitinky jsou nejenom dalím stupnìm vývoje, nýbr skuteènou inovací svým tvarem i funkcí. Pøi dodrení osvìdèených
pozitivních vlastností se nové fitinky pøedstavují a do rozmìru 32 jetì kompaktnìjím provedením. Tím získávají jetì vìtí montání
komfort pøi zvýení bezpeènosti díky integrované úpravì Roth PressCheck.

Fitinky s úpravou PressCheck
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Bezpeènost s úpravou Roth PressCheck
vlivem definovaného výstupu vody
u nezalisovaných fitinek

na svoje spoje spolehnout
Kompaktní tvar
... pro jetì vìtí montání komfort
tíhlé a kompaktní provedení propùjèuje tìlesu fitinky jednak maximální míru
mechanické pevnosti, a umoòuje na druhé stranì pohodlnou montá  zvlátì
v komplikovaných montáních situacích.
Posunutí trubky, nasunuté na nosném pouzdru fitinky je vlivem jeho speciální kontury
úèinnì zamezeno. Instalatér proto ji nemusí bìhem instalace pøidrovat vymezení
trubky a fitinky. To ulehèuje zalisování zvlátì ve vertikálních trubkových rozvodech
a zajiuje tím podstatnì komfortnìjí a rychlejí zpracování.
Kontrolní okénka v nerezovém lisovacím pouzdru zajiují optickou kontrolu správného
umístìní trubky. Díky novému otoènému mechanismu lisovacího pouzdra získává
instalatér monost kontroly po celém obvodu.
Nerezové pouzdro je pøedmontováno z výroby na tìlese fitinky. Pokud se lisovací
pouzdro pokodí, mùe ho pracovník jednoduchou manipulací pøímo na stavbì
vymìnit. Speciální vytvarování nerezového lisovacího pouzdra umoòuje pøesnì
definované vedení lisovacích èelistí pro lisovací nástroj a zajiuje tím bezpeèné
zalisování. Nové plastové fitinky Roth jsou instalovány s pouitím osvìdèeného lisu
Roth.

Úprava Roth PressCheck
... pro vìtí bezpeènost
Fitinky Roth s úpravou PressCheck nabízejí kromì viditelného a patrného vzhledu
zalisování dodateèné zvýení bezpeènosti spojení.
Úprava Roth PressCheck pro bezpeènou instalaci trubek umoòuje nucenou netìsnost
v nezalisovaném stavu, odpovídající pracovnímu listu DVGW W534: bìhem tlakové
zkouky uniká u nezalisovaného spoje na definovaném místì voda. V celém systému
je mono nezalisovanou fitinku okamitì identifikovat. Pokud se pøi stresu bìhem
instalace na stavbì nedopatøením nìkdy zapomene na zalisování, je mono pøi
provádìní tlakové zkouky bezpeènì zamezit drahým následným kodám.
Po zalisování plastových fitinek Roth s úpravou PressCheck získáte díky osvìdèenému
pouití dvou tìsnících prvkù na nosném pouzdru fitinky bezpeèné a trvale lisované
spoje.

3

MY

CY CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Systémová trubka Roth Alu-Laserplus
... osvìdèená technologie vrstvených trubek s hliníkovou vrstvou
Rovnì osvìdèená pìtivrstvá vrstvená trubka trubkového instalaèního systému Roth byla dále inovována. Hliníková vrstva systémové
trubky Roth Alu-Laserplus sestává z nové slitiny se zøetelnì zvýenou pevností. Vylepení hliníkové vrstvy zajiuje vìtí komfort
pøi montái a spolehlivost. Kromì toho je hliníková vrstva svaøena natupo. Vzniká tak homogenní hliníková vrstva, take je bezpeènì
zamezeno rozlomení na místì spoje.
Jádrem systémové trubky Alu-Laserplus je silnostìnná polyetylénová základní trubka, která se zkouí podle pøísných poadavkù
na zajitìní kvality. Pøispívá tím rozhodujícím zpùsobem ke stabilitì celé struktury trubky. Dvì vysoce hodnotné polymerové vrstvy
zajiují bezpeèné spojení mezi silnostìnnou základní trubkou, homogenní hliníkovou vrstvou a vnì uloenou polyetylénovou
ochrannou vrstvou.

Systémová trubka Roth Alu-Laserplus

Systémová trubka Roth Alu-Laserplus
s vylepenou mechanickou pevností díky
hliníkové vrstvì
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Pro speciální aplikace nabízí Roth v souladu
s poadavky systémové trubky Alu-Laserplus
s tepelnou izolací

Systémová trubka Roth Alu-Laserplus
s pìti funkèními vrstvami jedním pohledem
S definovaným pøiøazením funkcí pro jednotlivé vrstvy má systémová trubka
Roth Alu-Laserplus následující vlastnosti:
silnostìnná základní trubka zajiuje vysokou stabilitu,
vylepená hliníková vrstva pro zvýenou pevnost,
natupo svaøená pro homogenní hliníkový trubkový plá,
trvalé spojení pìti vrstev pouitím vysoce hodnotného polymeru,
pouitelná pro pitnou vodu a pøipojení topných tìles (nízké skladovací náklady,
neexistuje nebezpeèí zámìny),
odolná proti korozi,
bez usazenin,
nepropustná pro kyslík,
vhodná pro jakoukoliv kvalitu vody,
minimalizovaná délková roztanost,
stabilní vùèi tlaku a teplotì,
sniující hluk,
tvarovì stabilní v provozním stavu i po provedení napø. ohybù,
ádné svaøování, øezání závitù, pájení nebo lepení,
lze instalovat flexibilnì a bez odpadu,
trvale konstantní prùtoková mnoství,
dlouhá ivotnost,
zkouené DVGW.

1 polyetylén
2 polymer
3 hliník
4 polymer
5 polyetylén

Systémová trubka Roth Alu-Laserplus
a plastová fitinka Roth s úpravou PressCheck
Trubkový instalaèní program Roth, sestávající z vícevrstvé trubky Roth Alu-Laserplus
a plastových fitinek Roth s úpravou PressCheck, zajiuje bezpeèné spoje pøi instalaci
pitné vody a pøipojení topných tìles.
Získáte dva inovaèní komponenty se zvýeným montáním komfortem a bezpeènost
v trubkovém instalaèním systému Roth.
Na pøípojných a pøechodových místech se závitem se doplòuje trubkový instalaèní
program Roth osvìdèenými fitinkami Roth z èervené mosazi.
Tím je instalaèní systém Roth pro pitnou vodu bez problémù pouitelný pro rùznì
kvalitní pitnou vodu. Fitinky z èervené mosazi Roth mají k dispozici a do rozmìru 32
pøirozenì rovnì úpravu Roth PressCheck. Celkovì nabízí Roth komponenty pro
systémová øeení a do rozmìru 63 milimetrù.
Kontrolou systému institucí DVGW, záruèní dohodou s institucí ZVSHK a rozsáhlými
úpravami záruky zajiuje Roth dodateènou spolehlivost v systémové vazbì.
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Trubkový instalaèní systém Roth
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Zachovaná kvalita pitné vody v trubkovém
instalaèním systému Roth
Vzhledem ke stále se mìnící kvalitì vody ji nelze v mnoha regionech a oblastech
pouít pro instalace pitné vody obvyklé materiály, spojovací prvky a spojovací postupy.
Pøídavné zatíení pitné vody jako je pøíli vysoká nebo nízká hodnota pH, volné oxidy
uhlièité, chloridy atd. mají za následek problémy s korozí. Konvenèní instalaèní
systémy a materiály ji neudrují se stále se zhorujícími podmínkami krok.
Instalaèní systém pitné vody Roth nabízí øeení pro nánosy, usazeniny a korozi. Jako
univerzální, kompletní systém pro vechny varianty instalací v moderní stavební
technice koncipuje a spojuje v sobì mnohé pøednosti.
Vechny komponenty systému byly vyvinuty se zøetelem k praxi a jsou navzájem
optimálnì sladìny. Instalaèní systém pro pitnou vodu Roth vyznaèují nejlepí materiály,
kvalitativnì kontrolovaná výroba a normì odpovídající provedení podle DVGW.
Vechny komponenty systému pro pitnou vodu Roth splòují
poadavky novelizovaného naøízení pro pitnou vodu (2001)
i normu DIN 50930 èást 6. Systém pro pitnou vodu Roth je mono
bez problémù pouít pro jakoukoliv kvalitu pitné vody.

dùsledná koncepce, kompletní systém
Instalace pitné vody a pøipojení topných tìles jedním
systémem
Pro spojování trubek a fitinek se pouívá radiální lisovací spojovací technika Roth.
Pomocí vzájemnì sladìných komponentù systému je mono realizovat v pøíznivé dobì
a s výhodnými náklady vechny kombinace pøípojek topných tìles
v jedno- a dvoutrubkovém systému ze stìny, podlahou resp. z podlahové lity.
Se spojovací technikou Roth se rychle vytváøejí bezpeèné spoje.
Jednoduchou zámìnou lisovacích èelistí, resp. lisovacích smyèek u akumulátorového
lisovacího nástroje Roth a u elektrického lisovacího nástroje Roth je mono zpracovávat
rùzné rozmìry systémových trubek Roth Alu-Laserplus s fitinkovými komponenty Roth.
Jetì více pøedností v systému:
maximální provozní bezpeènost,
malý poèet pracovních postupù bez svaøování, pájení, dlabání dráek,
optimální bezpeènost pøi namáhání krutem a tahem i zmìnì teploty
a zatíení tlakovými rázy,
ideální pro pøípojky a spoje, které ji nejsou po montái pøístupné,
kompletní systém s lehce zpracovatelnými systémovými komponenty,
pøizpùsobenými pøísluné oblasti pouití,
je zapotøebí jen jedna sada lisovacích èelistí pro zalisování
systémových trubek Roth Alu-Laserplus,
lisovací spojovací technika, optimálnì pøizpùsobená
pro systémové trubky Roth Alu-Laserplus s radiálním,
rovnomìrnì obíhajícím lisovacím profilem,
dvì sady výpoètových programù pro projektování a výpoèet Roth systému
pro pitnou vodu a Roth pøipojovacího systému topných tìles.
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Plastové fitinky Roth s úpravou PressCheck
... výhody na první pohled

Kompaktní se zvýenou bezpeèností:
 kompaktní tvar pro jednoduchou montá i ve stísnìných montáních situacích,
 bez posunutí trubky v nosném pouzdru fitinky pro pohodlné
a rychlé zalisování ve vertikálních rozvodech,
 celoobvodová kontrola pøesného umístìní trubky prùhledem
v nerezovém lisovacím pouzdru,
 jednoduchá výmìna nerezového lisovacího pouzdra v pøípadì pokození,
 pøesnì definované vedení lisovacích èelistí,
 bezpeènost díky úpravì Roth PressCheck,
 definovaný výstup vody pøi nezalisované fitince,
 optická a hmatová kontrola zalisování,
 trvale tìsné spojení.
Zachování osvìdèených vlastností:
odolnost proti korozi,
bez inkrustací,
vysoká odolnost proti tlaku a teplotì,
PPSU vykazuje nejlepí výsledky u vlastností jako pevnosti v tahu, tanosti, tuhosti,
vrubové houevnatosti a tepelné stálosti tvaru,
 hygienicky nezávadné,
 bez problémù pouitelné pøi jakékoliv kvalitì pitné vody,
 zkouené DVGW.

www.roth-werke.de  E-Mail: service@roth-werke.de

ALPHATEC-CZ s.r.o.
nám.Republiky 15, 614 00 Brno
Tel. +42 (0) 545 214 003
Fax +42 (0) 545 242 090
www.homecomfort.cz  E-Mail: info@homecomfort.cz

Material-Nr.: 1180001943

ROTH WERKE GMBH
Am Seerain 2, 35232 Dautphetal
Tel. (06466) 9 22-0, Fax (06466) 9 22-1 00
Hotline (06466) 9 22-2 66

20506 B

Technické zmìny vyhrazeny.






