
Energievol leven

Energiesystemen

Stookolietanks 

Ervaring en vakkundigheid
om uw veiligheid te waar-
borgen



Stookolie-verwarming is nog steeds een zuinige en 
milieuvriendelijke verwarmingstechniek - en het is 
vooral onovertroffen veilig en goedkoop. Bij een volledig 
verwarmingssysteem hoort ook een brandstofopslag die 
economisch, ruimtebesparend en eenvoudig is.
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  Een vaste waarde in renovatie en 
nieuwbouw 

Wordt stookolieverwarming een 
verouderd systeem? Integendeel. De 
nieuwe condenserende stookolieketels in 
combinatie met zonne-energie verminderen 
het stookolieverbruik tot 40%!

Uw voordelen: 
> Zeer efficiënt
> Laag verbruik (ideale partner voor   
 hernieuwbare energie)
> Middelen opslaan
> Prijslast verlichten
> Minder uitstoot = goed voor het klimaat

  Olie is nog minstens 100 jaar 
beschikbaar

Stookolie en de stookolietank
> Warmte op voorraad (langdurige opslag  
 van energie)
> Vloeibare brandstoffen hebben goede  
 opslageigenschappen
> Geen maandelijkse kosten
> Bijna 100% gebruik van energie

Toekomst met olie
Olie met toekomst

Stookolietank (Roth) + Buffertank 
(Roth) + Stookolieketel + 

Hernieuwbare energie (Roth) = 
optimaal verwarmingssysteem

Bronnen: 456 miljard ton

Jaarlijks verbruik:
ca. 4,3 miljard ton

WELTWEITE ÖLVORKOMMEN
Reserves: 216 miljard ton

Bron: BGR Energiestudie Stand 2016

Ressourcen: 410 Mrd. Tonnen

aantal constante stookolieverwarmingen

Bron: ZIV-Bericht 01.01.2011, BAFA April 2011, Berechnung IWO

19,7 miljoen ton

38,5 miljoen ton
Halvering van het 
stookolieverbruik

5,9 miljoen5,4 miljoen

- 49 %

1990 2010

Wereldwijde oliereserves
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In combinatie met zonnesystemen is stookolie de 
ideale partner 
> Economisch
> Flexibel
> Stookolie-besparend
> Volledige warmwatervoorziening in de zomer
> Tot 60% van de jaarlijkse warmwaterbehoefte
> De ketel kan in de zomer uitgeschakeld worden

  De Roth filosofie voor stookolieopslag 
onderscheidt zich door prioriteit te 
geven aan veiligheid op lange termijn!

In 1971 heeft Roth de dubbelwandige kunst-
stof tank met stalen buitenmantel uitgevon-
den. Sindsdien heeft de Roth Staal-PE-tank 
zich 100.000 maal bewezen. Afgeleid van 
de zogenaamde „huishoudelijke tank“ zijn 
ondertussen de dubbelwandige tanks in 
staal/kunststof en in kunststof/kunststof 
vaste waarden in de stookoliemarkt.

Enkelwandige kunststof tanks worden
steeds meer en meer vervangen door dub-
belwandige tanks. Als Europees marktleider 
biedt Roth een stookolietankgamma voor 
alle praktische toepassingen.

Bespaar tot 70% op energiekosten door 
uw verwarming te moderniseren en uw 
woning te isoleren 
> Onafhankelijk
> Duurzaam
> Efficiënt

Ontwikkeling - Productie - Systeem 
alles uit één hand

Een bewezen verwarmingssysteem met nieuwe 
technologie voor de verwarming van morgen
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  Roth Stookolietanks - onklopbare 
kwaliteitsproducten

>   Ze bestaan uit het hoogwaardige 
kunststof polyethyleen (PE-HD) 
dat reeds tientallen jaren lang zijn 
betrouwbaarheid bewezen heeft en dat 
borg staat voor een lange levensduur. 
Bovendien is de buitenmantel van de 
DWT van volledig verzinkt staal en is 
deze verzegeld met een hoogwaardige 
polymeer. 

>   Ze bieden bescherming tegen diffusie: 
DWT plus 3: emissiedichte metalen 
buitenwand - staal garandeert absolute 
bescherming tegen diffusie. Kunststof 
tanks (enkelwandig of dubbelwandig): 
CoEx-PA-Blend® proces* geproduceerd 
door het materiaal te upgraden. 

>  De ondoorzichtige metalen buitenwand 
van de DWT tanks biedt een betere 
opslagstabiliteit voor de opslag 
van stookolie met biochemische 
bestanddelen.

>   De montagevriendelijke toebehoren 
besparen tijd bij de installatie.

>   Dankzij de speciale constructie en de 
opmerkelijke statische vormgeving 
op basis van de meest recente 
veiligheidsnormen, bieden alle 
Roth stookolietanks een optimale 
duurzaamheid en eigenstabiliteit, ook 
zonder klembanden.

>  De speciale productietechnieken met een 
zeer precieze regeling van de wanddikte, 
de constructietests en keuringen door 
onafhankelijke instellingen, een TÜV-
gecontroleerde productie en een perfecte 
kwaliteitscontrole staan borg voor een 
gelijkblijvende en zeer hoge kwaliteit en 
voor een maximale betrouwbaarheid van 
onze producten.

>   Het ruime aanbod van stookolietanks 
in verschillende groottes, biedt een 
aangepaste tank voor elke toepassing. 
De opslag van max. 5.000 liter stookolie 
in dergelijke tanks in stookruimtes 
is toegelaten. Grotere hoeveelheden 
stookolie moeten in speciale ruimtes 
worden opgeslagen. 

>   In een blokopstelling kunt u tot 15.000 
liter stookolie opslaan in de Roth 
stookolietanks.

  Garantie 

> Voor alle Roth stookolietanks geldt de 
veelomvattende “Systeemgarantie” 
voor opslagtanks, met inbegrip van een 
dekking van gevolgschade. 

> De Roth stookolietanks, een 
veilige oplossing voor één- of 
meergezinswoningen, voor woonblokken 
of bedrijfsgebouwen. Bij nieuwbouw,  
uitbreidingen of renovatie.

* TÜV-beproefde diffusiebescherming

Roth Stookolietanks
Kwaliteit gedurende decennialang gebruik
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> geen metselwerk 

> geen ondoordringbare laag 

> geen aparte ruimte 

Roth DWT plus 3 en Roth KWT mogen tot 5000 liter 
in de verwarmingsruimte geplaatst worden!

Tijdbesparende tankinstallatie met Roth DWT plus 3 en Roth KWT.
Alle montagefasen in één stap!

Roth DWT plus 3 schept ruimte 
eenvoudig, schoon en compact!

Uw 
voordeel
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  Plaats voor meer

De compacte tanks van Roth scheppen 
ruimte.

Door de condensatietechniek is het 
stookolieverbruik aanzienlijk verminderd. 
Hierdoor kan men alles kleiner dimensio-
neren. Tot 5000 liter is het toegestaan om 
de opslag te plaatsen in de stookruimte. 
Dit resulteert tot meer plaats voor opslag, 
hobby‘s, ...
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Roth DWT plus 3 
met een aantrekkelijke buitenmantel 

  Aantrekkelijke buitenmantel uit 
gegalvaniseerd staal met een 
kwaliteitsvolle polymeerverzegeling.

Verontreinigde oppervlakken geven 
niet alleen een onaangename indruk, 
maar kunnen in bepaalde gevallen 
het functioneren belemmeren. De 
buitenmantel, van gegalvaniseerd staal 
en kwaliteitsvolle polymeerverzegeling, 
beschermt de Roth DWT plus 3 tegen vuil en 
vingerafdrukken (antifingerprint-effect).

Zelfs wanneer de originele Roth DWT 
plus 3 in eerste instantie voor zijn 
unieke plus 3-kwaliteitskenmerken voor 
maximale veiligheid en kwaliteit scoort, 
wordt het ontwerp, door het anders 
benutten van de kelderruimtes, meer 
en meer een koopcriterium. De nieuwe 
polymeerverzegeling geeft de originele 
Roth DWT plus 3 een modern metallic 
design. Het ontwerp past goed bij de 
moderne ketels en is een blikvanger op elke 
site.

  Roth DWT plus 3 klaar voor morgen 

Roth voldoet aan de eisen van het 
toekomstig gebruik van hernieuwbare 
bronnen voor verwarming. Biogene 
vloeistof zijn een natuurlijk product en 
hebben in vergelijking met minerale 
stookolie een aanzienlijk lagere stabiliteit 
bij opslag, die vooral wordt beïnvloed door 
licht, temperatuur en luchtverversing. 
De Roth DWT plus 3 is voor de opslag 
van stookolie met biogene bestanddelen 
geschikt, dankzij de ondoorzichtige en 
ondoordringbare buitenmantel. 

Roth heeft zijn beproefde kunststof 
vulsysteem Fullstar® waarvan de 
standaarduitvoering (sinds 2012) geschikt 
is voor: 
> Stookolie volgens DIN SPEC 51603-6 

EL A Bio 5 - Bio 15 met een maximum 
bio-aandeel van 15,9 % in individuele 
containers en containersystemen

> FAME volgens DIN EN 14214 in 
individuele containers

 

  Premiumtank Roth DWT plus 3 met 
oppervlakteverzegeling voor meer 
veiligheid en een langdurig mooi 
uitzicht

„Nieuwe kracht vooruit“ is 
ons motto en het streven van 
Roth is volledig gericht op de 
toekomstige behoeften van 
alternatieve brandstoffen. 

Roth DWT plus 3  1500 l, 1000 l en 750 l

staal

Volledig verzinkt

Polymeer-verzegeling

binnen

buiten

volledig verzinkt
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Roth DWT plus 3 
Metaal / Kunststof - de beproefde composietoplossing

  De plus 3 - dubbelwandige tank voor 
maximale veiligheid en woonkwaliteit 

De DWT plus 3 wordt door middel van 
de Steel-meltpress-methode gesloten. 
Een optische leksonde bewaakt het 
vloeistofniveau tussen de twee wanden. 
De PE-binnentank en volledig gesloten 
stalen buitenmantel zijn strak en stevig met 
elkaar verbonden. TÜV heeft de DWT plus 3 
kwaliteit op basis van de Steel-meltpress-
methode bevestigd. De unieke DWT plus 3 
kwaliteitskenmerken staan voor de hoogste 
veiligheid en woonkwaliteit.

>  Brandbeveiliging  
De Roth DWT plus 3 tank heeft een 
brandweerstand van 90 minuten dankzij 
de metalen buitenmantel. Hierdoor is de 
veiligheidstijd driemaal langer dan bij 
tanks die enkel uit kunststof bestaan.

>  Ondoorzichtig en diffusiedicht  
Enkel staal garandeert dankzij 
zijn materiaaleigenschappen 
ondoorzichtigheid en diffusiedichtheid 
en is daarom bijzonder geschikt voor de 
opslag van stookolie en stookolie met 
biogene componenten.

>  Overstromingsbescherming  
De stevige stalen constructie van de 
Roth DWT plus 3 met zijn stabiele, 
gesloten, stalen buitenmantel 
garandeert een veilige werking in 
overstromingsgevoelige gebieden.

De plus 3 kwaliteitskenmerken 
vervolledigen de 15-jarige productgarantie* 
van Roth.

 Overstromingsbescherming 

In combinatie met het Roth 
verankeringssysteem wordt de Roth DWT 
plus 3 met 4 spanbanden aan de grond 
verankerd om het drijven te voorkomen.

Men kan achteraf eenvoudig de DWT plus 3 
uitrusten met het verankeringssysteem.

De DWT plus 3 tank vormt dus een 
economische oplossing voor het gebruik 
in overstromingsgevoelige gebieden, daar 
waar geen extra structurele versterkingen 
nodig zijn. De accessoires zijn voor tanks 
van 750 l en 1000 l in serieopstelling (max. 
5 tanks) en in L-opstelling (max. 7 tanks).

* zie garantiebepalingen

Roth verankeringssysteem
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Roth DWT plus 3  750 l
onze specialist voor renovatie

  DWT plus 3 750 l – minimale hoogte, maximaal benut

Roth biedt nu de extreem lage DWT plus 3 750 l tank aan. Deze is 
bijzonder geschikt voor renovatie in lage kelders. Vergeleken met 
zijn “broeders en zusters” bespaart hij een vierde van de tankhoogte. 
Door zijn slank design zijn smalle doorgangen en krappe ruimtes 
geen probleem. De DWT plus 3 750 l onderscheidt zich, dankzij zijn 
afmetingen, voor renovatie.

Voor de keuze voor 
renovatie speelt de 
kelderhoogte een cruciale 
rol. Met de DWT plus 3 
750 l is dit niet langer een 
probleem.

 1500 l 1000 l 750 l

> Zijn smal design en lage hoogte, ondersteund door de los 
bijgeleverde voet, maken een optimale integratie mogelijk.

> Een inkuiping is niet nodig vanwege de dubbelwandige 
constructie (plaatsbesparend).

> Het moderne design maakt van de originele Roth DWT 
plus 3 een eye-catcher. Hierdoor wordt de opslagruimte 
aantrekkelijker voor ieder ander gebruik.

DWT plus 3 – een ideale tank voor renovatie en nieuwbouw

De gemiddelde hoogte van een traditionele 750 l tank komt overeen met 1626 mm plus de vulleiding en 
zorgt bij veel oudere woningen voor problemen bij het inbrengen en het installeren.

(1860 mm) (1600 mm) (1280 mm)
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  DWT plus 3 - kwaliteitstank met 
kwaliteitsvolle transportbescherming

>  Piepschuim deksel  
perfecte bescherming van de leksonde en 
de peilmeter

>   Pallet aanrijbescherming aan de 
buitenzijde  
optimale beveiliging bij levering

>  Beschermfolie  
ideale bescherming van het bovenste 
gedeelte tegen vuil en vocht

Roth DWT plus 3
Veiligheid vanuit alle hoeken
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Roth DWT plus 3  
in een blik

1

 2

 3

4

 5

 6
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Füllstar®-systeem 
> Voor de installatie is er weinig of geen gereedschap nodig.

Brandbeveiliging 
>   Brandweerstand van 90 minuten.
 Driemaal zoveel als kunstoftanks.

Diffusiebescherming 
> Permanente geurabsorptie als gevolg van de volledig afgesloten metalen 

buitenmantel. Staal garandeert absolute bescherming tegen diffusie 
dankzij zijn materiaaleigenschappen.

Geschikt voor “Bio”-stookolie 
> Geschikt voor standaard stookolie en stookolie met biogene componenten.

Corrosiebescherming 
> Steel-melt-press methode en volledig verzinkt met hoogwaardige 

polymeer verzegeling zorgt voor een in de praktijk bewezen permanente 
corrosiebescherming.

Gemakkelijk te hanteren
> Gemakkelijk te dragen en te installeren met 2 personen. De hendels op het 

voorpaneel en de los meegeleverde sokkel vergemakkelijken het transport 
in het gebouw.

1

 2

 3

 4

 6

 5

13



Roth KWT 
de kwaliteitstank in standaard uitvoering

  Roth KWT 

De dubbelwandige Roth KWT tank is 
volledig uit kunststof met een polyethyleen 
binnentank en een polyethyleen 
buitenmantel.

De buitenrand sluit naar binnen direct 
op de tank aan, zodat men 1 tankeenheid 
verkrijgt.

De compacte uitvoering maakt de Roth 
KWT sterker zonder bandages. De gladde 
buitenmantel met de bovenste band-
vormige uitstulpingen geven de tank een 
modern design.

De diffusiebescherming wordt bereikt 
door materiaalversterking. Het door TÜV 
gecertificeerde CoEx-PA-Blend®-proces van 
Roth wordt analoog met de Selar-proces 
polyamide mengsels opgeslagen. 

De Roth KWT tank heeft een 
brandweerstand van 30 minuten. Roth 
biedt een productgarantie* van 15 jaar aan 
voor deze tank.

* zie garantiebepalingen 

Roth KWT: 750 l-C, 1000 l-R, 1000 l-C, 1500 l-R Roth KWT: rij-opstelling 3 × 1000 l-C

Buitenmantel sluit direct op de tank aan
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Roth KWT 1000 l-R 
de renovatietank onder de dubbelwandige kunststoftanks

  Roth KWT 1000 l-R

Het is smal, licht en heeft een lage hoogte. 
De KWT 1000 l-R voldoet perfect aan de 
eisen voor renovatie in kelderruimtes met
lage plafonds en beperkt volume.

Alle KWT tanks zijn goedgekeurd voor de 
opslag van stookolie EL A Bio 5 tot 15. 
Deze biogene hulpstoffen kunnen worden 
opgeslagen in de Roth KWT tanks in rij- en 
blokopstelling.

Lage hoogte, enorm voordeel! 
Plaatsbesparende stookolie 
opslag met Roth

> Lichte handeling door het lage profiel en de smalle uitvoering
> Een omwalling is niet nodig vanwege de dubbelwandige 

constructie (plaatsbesparend)

KWT 1000 l-R – een ideale tank voor renovatie en nieuwbouw

 1000 l-C 750 l-C 1500 l-R 1000 l-R
(1970 mm) (1660 mm) (1650 mm) (1370 mm)
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Roth stookolietanks
Algemeen overzicht  

Roth DWT plus 3 (Dubbelwandige tank)
Lengte * Breedte * Hoogte * Gewicht  M0 Gewicht  M1

750 l 1 100 (1145) mm 700 (740) mm 1 280 (1460) mm 65 kg 82 kg 

1 000 l 1 100 (1145) mm 700 (740) mm 1 600 (1780) mm 79 kg 97 kg 

1 500 l 1 630 (1680) mm 760 (800) mm 1 860 (2030) mm 133 kg 160 kg 

*  Hoogte vanaf de sokkel tot de bovenkant van de schroefverbindingen. De maten tussen haakjes zijn inclusief verpakking.
Bij het plaatsen van de tank in de ruimte dient u 90 mm van de aparte sokkel van het geheel af te trekken. Voor de leidingen, veiligheidsventiel en GWG 
210 mm optellen. Voor gedetailleerde afmetingen en plaatsingsvarianten, zie verder in deze folder.

Gewicht M0 = zonder verpakking en sokkel
Gewicht M1 = volledig met verpakking en sokkel

 Soorten vloeistoffen voor Roth
 stookolietanks

>  Stookolie EL volgens DIN 51603-1 
>   Dieselbrandstof volgens DIN EN 590 
>  Stookolie EL A (BIO) Bio 5 – Bio 15 

volgens DIN SPEC 51603-6 

  Toegelaten in individuele tanks

> Smeerolie, hydraulische olie, warmte-
overdrachtolie Q, gelegeerd of niet-
gelegeerd, met vlampunt boven 55°C

> Biodiesel (FAME) volgens DIN EN 14214
> Gebruikte smeerolie, hydraulische olie, 

warmte-overdrachtolie Q, vlampunt boven 
55°C. Oorsprong en vlampunt moeten 
door de gebruiker waargenomen worden.

> Plantaardige olie zoals katoenzaadolie, 
olijf-, canola-, ricunus- of 
tarwekiemolie in zulke concentratie, 
die niet als voedingsmiddel of in de 
voedingsproductie gebruikt wordt.

* Wanneer men deze stoffen in een DWT plus 3 wilt 
opslaan, dient men de standaard ingebouwde lekdetector 
(optisch) door een andere geschikte lekdetector te 
vervangen. Deze moet voldoen aan de voorgeschreven 
plaatselijke wetgeving en eventueel vervangen worden 
door een zowel optische als akoestische lekdetector. 
Dit kan ook nodig zijn bij andere stoffen in beschermde 
gebieden.

1842
12

EN 13341

 1500 l 1000 l 750 l
(1860 mm) (1600 mm) (1280 mm)
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  In Roth KWT tanks zijn ook toegelaten: 

> Ethyleenglycol (CH2OH) als 
antivriesmiddel

> Fotochemicaliën, commercieel in 
gebruiksconcentratie (oud en nieuw) 
met een dichtheid van max. 1,15 g/cm³ 
(maximale vullingsgraad 80%)

> Ammoniak water (oplossing) NH4OHm tot 
verzadigde oplossing

> 32,5% zuiverheid ureumoplossing zoals 
NOx reductiemiddel (AdBlue) bij een 
dichtheid van max. 1,15 g/cm³ (maximale 
vullingsgraad 80%)

Roth KWT (Dubbelwandige kunststof tank) 
Lengte Breedte Hoogte * Gewicht 

750 l -C    760 mm 760 mm 1 660 mm 47 kg 

1 000 l -C    820 mm 820 mm 1 970 mm 54 kg 

1 500 l -R 1 660 mm 760 mm 1 650 mm 88 kg 

1 000 l -R 1430 mm 745 mm 1 370 mm 58 kg 

*  Hoogte vanaf de onderkant.
Voor de leidingen, veiligheidsventiel en GWG 210 
mm optellen. Voor gedetailleerde afmetingen en 
plaatsingsvarianten, zie verder in deze folder.

 1000 l-C 750 l-C 1500 l-R 1000 l-R
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Roth Füllstar®
stevig gemonteerd in een handomdraai

  Füllstar® – een systeem voor rij-, blok- 
en hoekopstelling 
Roth DWT plus 3 750/1000/1500 l 
Roth KWT 750/1000 l-C 
Roth KWT 1000/1500 l-R 

Ook in tijden van technologische 
vooruitgang, kunnen we onze handen 
zinvol gebruiken. Handen zijn een 
betrouwbaar werkinstrument. Voor dit 
werktuig hebben wij een vulsysteem voor 
onze Roth stookolietanks ontwikkeld: 
de Roth Füllstar®. Bij de installatie is 
geen gereedschap nodig, buiten uw 
handen. De Füllstar®-leidingen laten 
zich snel en gemakkelijk monteren 
dankzij de voorgemonteerde wartels met 
dichting en drukringen. Het hoogwaardig 
kunststofmateriaal (PE-HD) garandeert 
een betrouwbare en duurzame veiligheid. 
Precieze injectoren zorgen voor het 
gelijkmatig vullen van de tanks. 
 

Door de Roth Füllstar® worden de reeds 
korte montagetijden van Roth stookolietanks 
weer aanzienlijk verminderd.

Zelfs het standaard toebehoren is 
goedgekeurd voor stookolie met biogene 
bestanddelen <= 15,9 % (Stookolie EL A 
Bio 5 tot Bio 15 volgens DIN SPEC 51603-
6). Hoogwaardige materialen zorgen voor 
betrouwbaarheid en een lange levensduur 
van de meeste biogene brandstoffen van de 
toekomst.

Het Roth Füllstar® vulsysteem wordt 
standaard met een enkel leidingsysteem 
(niet communicerend!) geleverd!

> flexibel gebruik
> eenvoudige en veilige 

installatie
> passende hoogte-instelling
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Bijzonder opmerkelijk is het ontwerp 
van de zuigmond met de afstandshouder. 
Dit zorgt ervoor dat de op de bodem 
opgebouwde afzettingen in oudere tanks, 
niet opgezogen worden en storingen van het 
verwarmingssysteem veroorzaken.
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 Installatievoorbeelden voor F-Stop GWG-FSS 

Roth Füllstar® 
flexibel systeem

  Roth overvulbeveiliging, TYPE F-Stop 
GWG-FSS, voor maximale bescherming 
tegen overbevulling, voor systemen 
tot 11 tanks* 

Volgens de huidige stand van de techniek 
worden kunststof batterij tanksystemen 
uitgerust met een niveausensor GWG 
in de eerste tank. De F-Stop GWG FSS 
overvullingsbeveiliging van Roth wordt 
naast GWG in de eerste tank geïnstalleerd. 
Ook in de volgende tanks wordt een FSS 
overvullingsbeveiliging geïnstalleerd om 
overbevulling te voorkomen. GWG en 
FSS zijn als veiligheidsketting elektrisch 
verbonden.

Het systeem bestaat uit een „basisset“ 
dat slechts eenmaal per tanksysteem 
nodig is. Voor elke volgende tank is een 
„uitbreidingsset“ vereist. De basisset en 
de uitbreidingssets zijn via een buskabel 
met elkaar verbonden. De eindstekker, die 
bij de bassisset wordt geleverd, sluit de 
veiligheidsketting aan de uitbreidingsset 
op de laatste tank van het tanksysteem af.

  Basisset
 (Verbindingseenheid I)

 Uitbreidingsset
 (Verbindingseenheid II)
 met buskabel en volstandsensor

 Eindstekker

  Verlengkabel (2,60 m) 
voor L-opstelling

20



 Voordelen 

> Flexibel gebruik voor rij-, blok- en hoekopstelling van tanksystemen tot 11 tanks (1x 
GWG, 10x FSS).

> Het systeem werkt zonder extra stroombron en is compatibel met de GWG tankwagen- 
sturing.

> Eenvoudige en veilige installatie door het bussysteem.
> Het installeren en verwijderen van sensoren in de tanks is mogelijk zonder het 

demonteren van de leidingen.
> De hoogte-instelling van zowel FSS als GWG is voor elke tank mogelijk.
> Rood storingslampje bij elke uitbreidingseenheid, zo is een eenvoudige en snelle 

probleemoplossing mogelijk.
> Het systeem is compatibel met Roth DWT en KWT tanks.
> Tanksystemen met Füllstar vanaf 1998 kunnen uitgebreid worden met een F-Stop 

GWG-FSS (oudere tanks op aanvraag).

 Basisset met eindstekker

  Uitbreidingsset met buskabel en 
volstandsensor (FSS)

Basisset

Overvulbeveiliging (GWG) in 1ste tank

Buskabel uit uitbreidingsset

Uitbreidingsset met volstandsensor (FSS)

Eindstekker uit basisset
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Roth DWT plus 3  
Rij- en blokopstelling

   Roth DWT plus 3  
750, 1000 l,

 1500 l (Variante 11-15)
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Overvulbeveiliging GWG

Opstellingsrichtlijnen
Aan alle zijkanten moet voor de tanks 
of tankgroepen een wandafstand van 
minstens 500 mm (bereikbaarheid) worden 
voorzien (inkijkmogelijkheden voor de 
tussenruimten). Bij de in de tabel vermelde 
afmetingen werd daarmee rekening 
gehouden. De dubbelwandige DWT-tanks 
worden opgesteld volgens de richtlijnen in 
de montagehandleiding. Bij een opstelling 
met meerdere rijen moet een afstand tussen 
de bovenzijde van de tank en het plafond 

van minstens 600 mm worden voorzien.
De afstand tot het plafond is van belang 
voor de bereikbaarheid bij de montage. Bij 
een opstelling in één rij geldt geen regel 
voor de afstand tot het plafond, maar moet 
wel voldoende plaats worden voorzien voor 
de niveauvoeler en voor de montage van 
de leidingen (minstens 200 mm vanaf de 
bovenzijde van de aansluitstukken).

De plaats van de tankaansluitstukken 
kan indien nodig worden aangepast 
aan de omstandigheden.

 Opstellingsvarianten
11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 

31 32 33 34 35

41 42 43

51 52 53

Vulling Ontluchting

Aftapping
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Gedetailleerde informatie over de 
L-opstelling kan u terugvinden in onze 
prijslijst

*  Füllstar®-inspuiter 6 mm (voor blok- en 
hoekopstelling, vulsnelheid per tank 40-60 l/min):
 G = Basiseenheid 
 R = Uitbreiding rij 
 B = Uitbreiding blok 

** Füllstar®-inspuiter 12 mm (snelvulsysteem, 
vulsnelheid per tank 90-200 l/min): 
 - GS = Basiseenheid voor snelvulsysteem  
    (DWT 750/1000 l)
 - RS = Uitbreiding rij voor snelvulsysteem  
    (DWT 750/1000/1500 l-780mm)
 - BS = Uitbreiding blok voor snelvulsysteem 
    (DWT 750/1000 l-1150 mm)

F-Stop GWG-FSS (overvulbeveiligingssysteem):
 - V1 = Basisset (Verbindingseenheid 1)
 - V2 = Uitbreidingsset (Verbindingseenheid 2)
 - KL = Verlengkabel voor L-opstelling

LWG 2005 (lekkagedetector voor 5 tanks):
 - LWG = lekkagedetector
 - FS  = voelersonde
Onder voorbehoud van technische wijzingen
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Neue Vorschriften im Gewässerschutz

Roth DWTDWTDWTDWT plus3:Roth DWTDWTDWTDWT plus3: Matrix möglicher Winkelaufstellungen (L) DWT 
L2(D50;S) L5(D50;S) L8 (D50;S) L12 (D50;S) L16 (D50;S) L20 (D50;S) L24  (D50;S) L28     (D50;S) L32     (D50;S) L37     (D50;S) 

L2a(D50) L5a(D50) L8a(D50)   L12a(D50)   L16a(D50)   L20a(D50)   L24a(D50)   L28a(D50)    L32a(D50)   L37a(D50)   

L3(D50;S) L6(D50;S) L9 (D50;S) L13 (D50;S) L17  (D50;S) L21  (D50;S) L25 (D50;S) L29     (D50;S) L33     (D50;S) L38     (D50;S) 

L4(D50;S) L7(D50;S) L10(D50;S) L14 (D50;S) L18 (D50;S) L22 (D50;S) L26 (D50;S) L30 (D50;S) L34 (D50;S) L39 (D50;S) 

  L11(D50;S) L15 (D50;S) L19 (D50;S) L23 (D50;S) 
 

L27 (D50;S) L31 (D50;S) L35 (D50;S) L40 (D50;S) 

        L36 (D50;S) L41 (D50;S) 

 

S- Kontrolle und Zugänglichkeit der Sensoren beachten, Abstand vom Gang max. 1,25 m
D50- Abstand Decke-Tankscheitel >50 cm,

40 cm breiter Gang (Wandabstand), zur Begehbarkeit,
Notwendiger (40 cm breiter) Verbindungsgang, wenn der gegenüberliegende Gang anderweitig nicht erreichbar ist.

System 8: System 8: System 8: System 8: (Varianten: L2a; L5a; 
L8a; L12a; L16a; L20a; L24a; 
L28a; L32a; L34a; L37a;

System 3System 3System 3System 3: (Varianten: L2; L3; L4; 
L5; L6; L7; L8; L9; L10; L11; L12; 
L13; L14; L15; L16; L17; L18; L19; 
L20; L21; L22; L23; L24; L25; L26; 
L27; L28; L29; L30; L31; L32; L33; 
L34; L37; L39)

System 7 /System 7 /System 7 /System 7 /< 14 Tanks: (Varianten: 
L35; L36; L38; L40; L41)

Systeme- und Aufstellmöglichkeiten, gem. Allg. bauaufs. Zulassung Z-40-21-161 gültig ab 16.05.2013)
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Overvulbeveiliging GWG

Roth DWT 750/1000 l

Opstel-
varianten

Netto inhoud in liter Blokafmetingen
lengte x breedte in mm

Minimale ruimte-afmetingen
lengte x breedte in mm

Toebehoren

750 l 1000 l 1500 l 750/1000 l 1500 l 750/1000 l 1500 l Füllstar® F-Stop

GWG-FSS

LWG

Inspuiter 6 mm* Inspuiter 12 mm**

11 750 1000 1500 1100 x 700 1630 x 760 2100 x 1700 2630 x 1760 1GS

12 1500 2000 3000 1100 x 1480 1630 x 1540 2100 x 2480 2630 x 2540 1GS, 1RS

13 2250 3000 4500 1100 x 2260 1630 x 2320 2100 x 3260 2630 x 3320 1GS, 2RS

14 3000 4000 6000 1100 x 3040 1630 x 3100 2100 x 4040 2630 x 4100 1GS, 3RS

15 3750 5000 7500 1100 x 3820 1630 x 3880 2100 x 4820 2630 x 4880 1GS, 4RS

21 1500 2000 2250 x 700 3250 x 1700 1GS, 1BS

22 3000 4000 2250 x 1480 3250 x 2480 1GS, 1BS, 2RS 1V1, 3V2

31 2250 3000 3400 x 700 4400 x 1700 1GS, 2BS

41 3000 4000 4450 x 700 5450 x 1700 1GS, 3BS

51 3750 5000 5700 x 700 6700 x 1700 1GS, 4BS

23 4500 6000 2250 x 2260 3250 x 3260 1G, 4R, 1B 1V1, 5V2

24 6000 8000 2250 x 3040 3250 x 4040 1G, 6R, 1B 1V1, 7V2

25 7500 10000 2250 x 3820 2150 x 4820 1G, 8R, 1B 1V1, 9V2

32 4500 6000 3400 x 1480 4400 x 2480 1G, 3R, 2B 1V1, 5V2

33 6750 9000 3400 x 2260 4400 x 3260 1G, 6R, 2B 1V1, 8V2

34 9000 12000 3400 x 3040 4400 x 4040 1G, 9R, 2B 3LWG, 12FS

35 11250 15000 3400 x 3820 4400 x 4820 1G, 12R, 2B 3LWG, 15FS

42 6000 8000 4550 x 1480 5550 x 2480 1G, 4R, 3B 1V1, 7V2

43 9000 12000 4550 x 2260 5550 x 3260 1G, 8R, 3B 3LWG, 12FS

52 7500 10000 5700 x 1480 6700 x 2480 1G, 5R, 4B 1V1, 9V2

53 11250 15000 5700 x 2260 6700 x 3260 1G, 10R, 4B 3LWG, 15FS
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Roth KWT 
Rij-en blokopstelling

  Roth KWT  
750 l-C, 1000 l-C, 
1000 l-R/1500 l-R  (enkel  
varianten 11-15) 
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Opstellingsrichtlijnen
Aan alle zijkanten moet voor de tanks of 
tankgroepen een wandafstand van minstens 
500 mm (bereikbaarheid). Bij de in de 
tabel vermelde afmetingen werd daarmee 
rekening gehouden. De dubbelwandige 
KWT-tanks worden opgesteld volgens de 
richtlijnen in de montagehandleiding. Bij 
een opstelling met meerdere rijen moet 
een afstand tussen de bovenzijde van de 
tank en het plafond van minstens 600 mm 

worden voorzien. De afstand tot het plafond 
is van belang voor de bereikbaarheid bij 
de montage. Bij een opstelling in één rij 
geldt geen regel voor de afstand tot het 
plafond, maar moet wel voldoende plaats 
worden voorzien voor de niveauvoeler en 
voor de montage van de leidingen (minstens 
200 mm vanaf de bovenzijde van de 
aansluitstukken).

De plaats van de tankaansluitstukken 
kan indien nodig worden aangepast 
aan de omstandigheden.

 Opstellingsvarianten
11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 

31 32 33

41 42

51 52

Vulling Ontluchting

Aftapping
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  De voordelen van L-opstellingen

In moeilijke en ongewone ruimtes kunnen 
Roth stookolietanks L-vormig opgesteld 
worden (DWT plus 3 750/1000 l en KWT 
750/1000 l-C tot 3 rijen). Met de juiste 
toebehoren, uitbreiding hoek L, is dit snel 
en veilig mogelijk.

De bepaling van het aantal toebehoren en 
de installatie van de leidingen is dezelfde 
als bij de blokvorm.

Gedetailleerde informatie over de 
L-opstelling kan u terugvinden in onze 
prijslijst

*  Füllstar®-inspuiter 6 mm (voor blok- en   
 hoekopstelling, vulsnelheid per tank 40-60 l/min):
 - G = Basiseenheid 
 - R = Uitbreiding rij 
 - B = Uitbreiding blok

** Füllstar®-inspuiter 12 mm (snelvulsysteem,   
 vulsnelheid per tank 90-200 l/min):
 - GS = Basiseenheid voor snelvulsysteem  
    (KWT 750/1000 l-C und 1000/1500 l-R),  
 - RS = Uitbreiding rij voor snelvulsysteem 
    (KWT 750 l-C und KWT 1000/1500-840 mm  
   und KWT 1000 l-C-920 mm) 
 - BS = Uitbreiding blok voor snelvulsysteem 
    (KWT 750 l-C 840 mm und 
  KWT 1000 l-C-920 mm). 

F-Stop GWG-FSS (overvulbeveiligingssysteem):
 - V1 = Basisset (Verbindingseenheid 1)
 - V2 = Uitbreidingsset (Verbindingseenheid 2)
 - KL = Verlengkabel voor L-opstelling

Onder voorbehoud van technische wijzingen

Aftapping

Ve
rlu

ch
tin

g

Vulling
Overvulbeveiliging GWG

Roth KWT 750/1000 l-C

Opstel-
varianten

Netto inhoud in l Blokafmetingen
lengte x breedte in mm

minimale ruimte-afmetingen
lengte x breedte in mm

Toebehoren

750 l-C 1000 l-C 1000 l-R 1500 l-R 750 l-C 1000 l-C 1000 l-R 1500 l-R 750 l-C 1000 l-C 1000 l-R 1500 l-R Füllstar® F-Stop-

GWG-FSSInspuiter 
6 mm*

Inspuiter                 
12 mm**

11 750 1000 1000 1500 770 x 760 820 x 820 1430 x 745 1660 x 760 1760 x 1760 1820 x 1820 2430 x 1745 2660 x 1760 1GR 

12 1500 2000 2000 3000 770 x 1600 820 x 1740 1430 x 1585 1660 x 1600 1760 x 2600 1820 x 2740 2430 x 2585 2660 x 2600 1GS, 1RS

13 2250 3000 3000 4500 770 x 2440 820 x 2660 1430 x 2425 1660 x 2440 1760 x 3440 1820 x 3660 2430 x 3425 2660 x 3440 1GS, 2RS

14 3000 4000 4000 6000 770 x 3280 820 x 3580 1430 x 3265 1660 x 3280 1760 x 4280 1820 x 4580 2430 x 4265 2660 x 4280 1GS, 3RS

15 3750 5000 5000 7500 770 x 4120 820 x 4500 1430 x 4105 1660 x 4120 1760 x 5120 1820 x 5500 2430 x 5105 2660 x 5120 1GS, 4RS

21 1500 2000 1610 x 760 1740 x 820 2610 x 1760 2740 x 1820 1GS, 1BS

22 3000 4000 1610 x 1600 1740 x 1740 2610 x 2600 2740 x 2740 1GR, 1BS, 2RS 1V1, 3V2

31 2250 3000 2450 x 760 2660 x 820 3450 x 1760 3660 x 1820 1GS, 2BS

41 3000 4000 3290 X 760 3580 X 820 4290 x 1760 4580 x 1820 1GS, 3BS

51 3750 5000 4130 x 760 4500 x 820 5130 x 1760 5500 x 1820 1GS, 4BS

23 4500 6000 1610 x 2440 1740 x 2660 2610 x 3440 2740 x 3660 1G, 4R, 1B 1V1, 5V2

24 6000 8000 1610 x 3280 1740 x 3580 2610 x 4280 2740 x 4580 1G, 6R, 1B 1V1, 7V2

25 7500 10000 1610 x 4120 1740 x 4500 2610 x 5120 2740 x 5500 1G, 8R, 1B 1V1, 9V2

32 4500 6000 2450 x 1600 2660 x 1740 3450 x 2600 3660 x 2740 1G, 3R, 2B 1V1,5V2

33 6750 9000 2450 x 2440 2660 x 2660 3450 x 3440 3660 x 3660 1G, 6R, 2B 1V1, 8V2

42 6000 8000 3290 x 1600 3580 x 1740 4290 x 2600 4580 x 2740 1G, 4R, 3B 1V1, 7V2

52 7500 10000 4130 x 1600 4500 x 1740 5130 x 2600 4700 x 2240 1G, 5R, 4B 1V1, 9V2
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Roth Compacte tanks (CT)
de ideale oplossing voor de ruimtebesparende opslag van stookolie

  Roth compacte tanks van 750 en 
1000 l - opslag van stookolie in een 
zeer kleine ruimte

Op technisch vlak bent u enorm veeleisend. 
Waarom zou u dan bescheiden blijven als 
uw nood aan ruimte moet worden opgelost?

Dankzij hun ideale afmetingen die het 
vereiste oppervlak minimaliseren, maken 
deze tanks optimaal gebruik van de 
beschikbare ruimte.

En door deze zorgvuldig uitgekiende 
afmetingen kunnen ze ook probleemloos 
worden ingebracht in smalle toegangen in 
gebouwen met veel hoeken. Zelfs kleine 
openingen stellen geen enkel probleem.

De mogelijke opstellingsvarianten van 
de tanks bieden eveneens onmiskenbare 
voordelen:

Tot 25 tanks kunnen in een rij- of blok- 
opstelling worden geplaatst.

De opstellingsvarianten in hoek bieden een 
uitzonderlijke flexibiliteit.

De tanks zijn ook perfect geschikt voor een 
montage achteraf in een bestaand gebouw.

Bijkomende voordelen van de compacte 
tanks van Roth:

De opstelling en de montage van de tanks 
gebeuren op een bijzonder eenvoudige en 
snelle manier.

Roth biedt een „Systeemgarantie“ van 5 
jaar voor de tanks, met inbegrip van een 
dekking van de gevolgschade.
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Roth Füllstar®-systeem voor vulling van boven
veilig en snel gevuld

   Betrouwbaar vulsysteem

Het Roth Füllstar®-vulsysteem met een 
inspuiterdiameter van 6 mm is bijzonder 
goed geschikt voor de gelijkmatige vulling 
van de rij-, blok en hoekopstellingen van de 
Roth compacte tanks (CT) 750 en 1000 l, 
ook in de meest ingewikkelde opstellings-
varianten.

   Verminderde vultijden

Wanneer max. 5 tanks in een rij worden 
opgesteld, biedt het Roth Füllstar®-rijtoe- 
behoren met een inspuiterdiameter van 
12 mm een aanzienlijke vermindering van 
de vultijden.

Uitbreiding RR 750/1.000Basiseenheid GR 

Hoekuitbreiding LRij-uitbreiding R 

Basiseenheid G Blokuitbreiding B

11 12 13 14 15
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Roth compacte tanks (CT)
technische toelichtingen  

   Opslagvloeistoffen

• Dieselbrandstof volgens DIN 51 606 
(PME, „Biodiesel“).

• Smeeroliën, hydraulische oliën, oliën 
voor warmtetransmissie Q, nieuw, geal-
lieerd of niet-geallieerd, niet-brandbaar 
of in te delen in de gevarenklasse A III 
volgens VbF.

• Smeeroliën, hydraulische oliën, oliën 
voor warmtetransmissie Q, gebruikt, 
vlampunt boven 55°C; de exploitant moet 
de herkomst en het vlampunt kunnen be-
wijzen.

• Plantaardige oliën, zoals katoenzaad-, 
olijf-, raap-, ricinus- of tarwekiem- 
olie in elke concentratie.

• Ethyleenglycol (CH2OH) als antivriesmid-
del.

 

 

• Fotochemicaliën, met de in de handel 
gebruikelijke concentratie (nieuwe en 
gebruikte) en met een dichtheid van max. 
1,15 g/m3.

• Ammoniawater (ammoniakoplossing) 
NH4OH, tot een verzadigde oplossing.

Inhoud Hoogte* Gewicht

   750 liter 1640 mm 24,5 kg

1000 liter 1960 mm 27,5 kg

* Hoogte tot aan de bovenzijde van 
de aansluitstukken.

Opstel-
varianten

Nominale inhoud in l Blokafmetingen
lengte x breedte in mm

Afmetingen van de ruimte
lengte x breedte in mm

Toebehoren*

750 l 1000 l 750 l 1000 l 750 l 1000 l

11 750 1000 730 x 730 780 x 780 1730 x 1730 1780 x 1780 1G

1500 2000 730 x 1510 780 x 1620 1730 x 2510 1780 x 2620 1G, 1R

13 2250 3000 730 x 2290 780 x 2460 1730 x 3290 1780 x 3460 1G, 2R

14 3000 4000 730 x 3070 780 x 3300 1730 x 4070 1780 x 4300 1G, 3R

15 3750 5000 730 x 3850 780 x 4140 1730 x 4850 1780 x 5140 1G, 4R

22 3000 4000 1510 x 1510 1620 x 1620 2510 x 2510 2620 x 2620 1G, 2R, 1B

23 4500 6000 1510 x 2290 1620 x 2460 2510 x 3290 2620 x 3460 1G, 4R, 1B

24 6000 8000 1510 x 3070 1620 x 3300 2510 x 4070 2620 x 4400 1G, 6R, 1B

25 7500 10000 1510 X 3850 1620 X 4140 2510 x 4850 2620 x 5140 1G, 8R, 1B

32 4500 6000 2290 x 1510 2460 x 1620 3290 x 2510 3460 x 2620 1G, 3R, 2B

33 6750 9000 2290 x 2290 2460 x 2460 3290 x 3290 3460 x 3460 1G, 6R, 2B

42 6000 8000 3070 x 1510 3300 x 1620 4070 x 2510 4400 x 2620 1G, 4R, 3B

52 7500 10000 3850 x 1510 4140 x 1620 4850 x 2510 5140 x 2620 1G, 5R, 4B

*G = Basiseenheid, R = Rij-uitbreiding, B = Blokuitbreiding. Elke L-vormige trap van de opstelling vergt 1 L-hoekuitbreiding. 
Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Ro
th

 C
T 

75
0/

10
0

0

28



Roth compacte tanks (CT)
rij- en blokopstelling

  Opstellingsrichtlijnen

Aan alle zijkanten moet voor de tanks of 
tankgroepen een wandafstand van minstens 
500 mm  voor de bereikbaarheid (in 
gevulde toestand)  worden voorzien  
(inkijkmogelijkheden voor de 
tussenruimten). Bij de in de tabel vermelde 
afmetingen werd daarmee rekening 
gehouden. De compacte tanks worden 
opgesteld volgens de richtlijnen in de 
montagehandleiding. Bij een opstelling met 
meerdere rijen moet een afstand tussen de 
bovenzijde van de tank en het plafond van 
minstens 600 mm worden voorzien.

Bij een opstelling in één rij geldt geen regel 
voor de afstand tot het plafond, maar moet 
wel voldoende plaats worden voorzien 
voor de niveauvoeler en voor de montage 
van de leiding (minstens 200 mm vanaf de 
bovenzijde van de aansluitstukken).

11 12 13 14 15

22 23 24 25 

32 33

42

52

Vulling Ontluchting

Aftapping
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  De voordelen van een  
L-opstelling

In moeilijke en speciale situaties kunnen de 
compacte tanks van Roth ook in  
L-vorm worden opgesteld. Met behulp van 
de bijbehorende toebehorenset -  
L-hoekuitbreiding - verloopt dit bijzonder 
snel en veilig.

De bepaling van het aantal vereiste 
toebehorensets, en de montage van het 
vul- en aftapsysteem gebeurt zoals bij elke 
blokopstelling.

* Hou rekening met de trappen van de 
geplande opstelling om het aantal vereiste 
L-hoekuitbreidingspakketten te bepalen.

Het toebehoren voor een L-vormige 
basisopstelling van de compacte tanks van 
Roth speelt enkel een rol bij de ontluchting. 
Het vullen gebeurt via de T-verdeelbuis in 
de „gesloten“ hoek van de L-verbinding.

Bij een hoekopstelling mag het aantal tanks 
in de achterste rijen niet groter zijn dan in 
de voorste rijen. De regel voor de wand- en 
plafondafstanden bij een blokopstelling 
geldt hier eveneens.

Aftapping

Vulling Ontluchting

Aftapping

Vulling Ontluchting

Aftapping

Vulling Ontluchting

L-opstelling - 1 trap*
Vereist toebehoren:
1x G-basiseenheid
1x R-rij-uitbreiding
1x B-blokuitbreiding
1x L-hoekuitbreiding

L-opstelling - 1 trap*
Vereist toebehoren:
1x G-basiseenheid
4x R-rij-uitbreiding
4x B-blokuitbreiding
1x L-hoekuitbreiding

L-opstelling - 4 trappen*
Vereist toebehoren:
1 x G-basiseenheid
10 x R-rij-uitbreiding
4 x B-blokuitbreiding
4 x L-hoekuitbreiding

Roth compacte tanks van 750 en 1.000 l (CT)                     
... opstellingsvarianten in hoek
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Roth batterijtanks (BT)
variabele, zuinige en veilige opslag van stookolie

  De batterijtanks van Roth - zuinige en 
ruimtebesparende opslag van stookolie

• Vlotte hantering bij het transport en de 
opslag dankzij het lichte gewicht en de 
standaard handgrepen.

• Eenvoudig binnen te brengen en snelle 
montage.

• De zorgvuldig gekozen afmetingen 
van de verschillende tanks en de 
montageprocedure zorgen voor veel 
plaatswinst.

• Gelijkmatige, veilige vulling dankzij 
het goed uitgekiende Roth Füllstar® 
bovenvulsysteem (vulsnelheden van 100 
tot 1.200 liter/min.). De naadloze spuit/
giet-leidingen zijn bestand tegen extreem 
hoge drukken.

• Vier aansluitstukken voor de montage van 
toebehoren.

• Een rij-opstelling kan max. 5 tanks tellen.
• Een 5-jarige „Systeemgarantie“ voor de 

tanks, met inbegrip van een dekking van 
gevolgschade.

  Opslagvloeistoffen

• Stookolie EL volgens DIN 51 603.
• Dieselbrandstof volgens DIN 51 601 of 

DIN EN 590.

Toegelaten in de individuele tanks:
• Dieselbrandstof volgens DIN 51 606 

(PME, „Biodiesel“).
• Smeeroliën, hydraulische oliën, oliën voor 

warmtetransmissie Q, nieuw, geallieerd 
of niet-geallieerd, niet-brandbaar of in te 
delen in de gevarenklasse A III volgens 
VbF.

• Smeeroliën, hydraulische oliën, oliën 
voor warmtetransmissie Q, gebruikt, 
vlampunt boven 55°C; de exploitant moet 
de herkomst en het vlampunt kunnen 
bewijzen.

• Plantaardige oliën, zoals katoenzaad-, 
olijf-, raap-, ricinus- of tarwekiemolie in 
elke concentratie.

• Ethyleenglycol (CH2OH) als 
antivriesmiddel.

• Fotochemicaliën, met de in de handel 
gebruikelijke concentratie (nieuwe en 
gebruikte) en met een dichtheid van max. 
1,15 g/m3.

• Ammoniawater (ammoniakoplossing) 
NH4OH, tot een verzadigde oplossing.
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... technische toelichtingen / opstellingsrichtlijnen

  Opstellingsrichtlijnen

Aan alle zijkanten moet voor de tanks of 
tankgroepen een wandafstand van minstens 
500 mm (voor de bereikbaarheid) worden 
voorzien (inkijkmogelijkheden voor de 
tussenruimten).
Bij de in de tabel vermelde afmetingen 
werd daarmee rekening gehouden.

De tanks worden opgesteld zonder 
tussenafstand tot de vloer. Bij een 
opstelling in één rij geldt geen regel voor 
de afstand tot het plafond, maar moet wel 
voldoende plaats worden voorzien voor de 
niveauvoeler.

500 mm

500 mm

L

x

x

B1

B2

B3

B5

Uitbreiding RR

Opstellingsschema voor batterijtanks

B4

Basiseenheid GR

  Roth Füllstar® vulsysteem met een 
 inspuiterdiameter van 12 mm

x  = 500 mm (gevuld)

Nomi nale 
inhoud

Tankafmetingen (mm) Batterijafmetingen (mm)
(breedten zonder 
wandafstanden)

Minimale kamerafmetingen (mm)
(met alle vereiste wandafstanden)

Minimale 
hoogte 

(mm) met 
toebehoren 

ong.*2

Liter
Lengte

L
Breedte

B1

Hoogte*1 B2 B3 B4 B5 Lengte 1 tank 2 tanks 3 tanks 4 tanks 5 tanks

1500 1580 720 1615 1500 2280 3060 3840 2580 1720 2440 3160 3880 4600 1825

2000 2130 720 1660 1500 2280 3060 3840 3130 1720 2440 3160 3880 4600 1870

 *1 Hoogte tot aan de bovenzijde van de stoppen.
 *2 De hoogte hangt af van de vereiste instelling van de niveauvoeler en kan dus groter zijn.
 Opgelet: In België moet men rekening houden met de in de verschillende deelstaten geldende voorschriften. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
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Onze sterke punten 
Uw voordelen

Innovaties 
> Vroeg herkennen van de  

marktvereisten
> Eigen materiaalonderzoek en
 ontwikkeling
> Eigen engineering
> Het bedrijf is volgens NEN EN ISO
 9001:2008 gecertificeerd

Producten 
>  Montagevriendelijk, volledig aanbod
 van productsystemen
>  Competentie als producent voor het
 volledige productprogramma door
 het samenwerkingsverband van Roth
 Industries

Services 
>  Nationaal actieve, gekwalificeerde
 buitendienst
>  Hotline en ontwerpservice
>  Fabrieksopleidingen, plannings- en
 productseminarie
>  In heel Europa snelle beschikbaarheid
 van alle productprogramma‘s van het
 merk Roth
>  Omvangrijke garanties en
 aansprakelijkheidsovereenkomsten
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ROTH Benelux 
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tel.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-benelux.com
www.roth-benelux.com
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Productie
>  Zonnesystemen
>  Warmtepompsystemen

Opslag
Opslagsystemen voor
> Drink- en verwarmingswater
> Brandstoffen en biofuels
> Regen- en afvalwater

Gebruik
>  Oppervlakteverwarmings- 

en koelsystemen
>  Leiding-installatiesystemen
>  Douchesystemen
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Roth energie- en sanitairsystemen


