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Met de warmtepomptechnologie van Roth wordt 
hernieuwbare energie voor de eigen woning het hele 
jaar door beschikbaar. De zeer efficiënte techniek biedt 
de mogelijkheid om onmiddellijk en duurzaam de 
kooldioxide-uitstoot te verminderen en de huishoudelijke 
verwarmingskosten drastisch te verminderen.
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  Welbehagen aan halve prijs

Fossiele energieproducten worden 
steeds duurder. Huiseigenaars en 
verwarmingsspecialisten zullen ook in 
de toekomst met hogere energieprijzen 
rekening moeten houden, tenzij ze voor een 
verwarming met een warmtepomp kiezen. 
Alleen zo kunnen ze de verwarmingskosten 
tot 50 % doen dalen.

Natuur is belangrijk voor ons
daarom kiezen wij voor een milieuvriendelijke energieproductie

  Hernieuwbare energiebronnen
 gebruiken

Warmtepompen stellen de energie die in 
de omgeving voorhanden is ter beschikking 
voor verwarming, warm water en koeling. 
Na jarenlang in de praktijk te zijn gebruikt, 
hebben ze hun betrouwbaarheid en 
rentabiliteit bewezen. Ze bieden u de 
verleidelijke zekerheid niet langer van 
fossiele brandstoffen afhankelijk te zijn.
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Oude verwarmingsketel,
huisbrandolie

Oude verwarmingsketel,
aardgas

Verwarmingsketel op
lage temperatuur, huisbrandolie

Condenserende verwarmingsketel,
huisbrandolie

Warmtepomp,
energiebron lucht

Condenserende verwarmingsketel,
aardgas

Warmtepomp,
energiebron grond

Warmtepomp,
energiebron water

Uitstoot kooldioxide per kilowattuur verwarmingsbehoe�e Bron: VDEW

Roth warmtepompsystemen 
hoge verwarmingskosten? Kennen wij niet!

 Veel omgevingswarmte, weinig
 aandrijvingsenergie

Roth warmtepompen combineren 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie voor verwarming, 
koeling en opwarming van water op een 
ideale manier in één toestel. Ze verwarmen 
onafhankelijk van het moment van de dag 
of het seizoen tot 80% gratis opgeslagen 
zonnewarmte uit het milieu en 20% stroom 
als aandrijvingsenergie.

Stroom heeft het voordeel dat enerzijds 
het aandeel van hernieuwbare productie 
door wind en zon steeds groter wordt 
en anderzijds dat verhogingen van de 
elektriciteitsprijs slechts voor 20% op 
warmtepompen betrekking heeft omdat het 
grootste deel van de warmte-energie gratis 
uit het milieu wordt gehaald.

  Veel wooncomfort, nauwelijks
 milieubelasting

Warmtepompen verwarmen zonder 
vlammen en dus ook zonder uitstoot van 
schadelijke stoffen. Het milieu wordt 
niet belast door CO2 of fijn stof in het 
woongebied. Door de specifieke werking 
wordt de CO2-uitstoot in vergelijking met 
een conventionele verwarmingsketel tot 
50% gereduceerd.
Hoe groener de stroomproductie wordt, hoe 
beter de milieubalans van warmtepompen 
wordt.
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Bewezen technologie. Betrouwbare warmte.
met een lang verleden en een geweldige toekomst

Carl Paul Gottfried
von Linde Gemiddeld energieverbruik van gezinnen

  Hoe men uit “gevoelsmatige koude”
behaaglijke warmte pompt

Een koelkast onttrekt warmte uit 
levensmiddelen en geeft die warmte via het 
rooster aan de achterkant aan de ruimte 
af. Een warmtepomp onttrekt warmte uit 
de bodem, het grondwater of de lucht 
en geeft die “omgevingswarmte” via 
bijvoorbeeld een verwarmingssysteem op 
lage temperatuur zoals een vloer-, wand- of 
plafondverwarming aan de kamer af.

In de gesloten kringloop van de 
warmtepomp wordt een vloeibaar 
koelmiddel verwarmd en verdampt door 
de warmte-energie opgeslagen in de 
bodem, het grondwater of de lucht. Een 
elektrisch aangedreven compressor perst 
het gasvormige koelmiddel samen en verhit 
het.
In de condensor geeft het hete koelmiddel 
de warmte af aan de verwarmingskringloop. 
Daarna wordt het via het expansieventiel 
ontspannen en komt het opnieuw terecht 
in de verdamper waardoor de kringloop 
opnieuw kan beginnen.

De Duitse ingenieur Carl Paul Gottfried von 
Linde ontwikkelde op basis van dat principe 
de eerste koelkast. In het jaar 1876 ontving 
hij daarvoor een patent. Vandaag de dag is 
de koelkast uit geen enkel huishouden meer 
weg te denken. En met de warmtepomp zal 
dat weldra ook het geval zijn, aangezien die 
met hetzelfde betrouwbare principe werkt, 
maar dan omgekeerd.

  Gezinnen verbruiken hoofdzakelijk
 energie om te verwarmen

Bijna 90% van de energie die in het huis-
houden wordt gebruikt, dient voor verwar-
ming en warm water.

Dit is precies waar de warmtepomptechno-
logie kan worden ingezet en dankzij haar 
werkwijze vermindert ze de CO2-uitstoot tot 
50 procent.
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Werkingsprincipe van een warmtepomp
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Top energie-efficiëntie
Energielabels A++ en A+ voor Roth warmtepompen

  Energie-etikettering

Het energielabel voor huishoudelijke 
apparaten vindt nu ook zijn weg naar 
warmtepompen. De ErP-richtlijnen (ErP 
= energie gerelateerde producten) van 
de Europese Unie stelt het juridisch 
kader voor het ecologisch ontwerp van 
energiegerelateerde producten en hun 
efficiëntie-etikettering. De efficiëntie-
etikettering moet de consument helpen met 
de keuze voor een efficiënt product.

Daarom moeten vanaf 26 september 2015 
warmtepompen met een vermogen tot 
70 kW gemarkeerd worden met een energie-
efficiëntielabel en voldoen aan bepaalde 
energie-efficiëntie-eisen. 
 
Met de richtlijn wil de EU de inspanningen 
om CO2-uitstoot te verminderen 
ondersteunen.

   Indeling in energie-efficiëntieklassen

Om de uiteenlopende technologieën met 
verschillende verwarmingsbronnen te 
vergelijken, wordt rekening gehouden met 
de seizoensgebonden energie-efficiëntie 
voor ruimteverwarming of voor sanitair 
warm water. De warmtevraag, gedekt 
door het verwarmingssysteem, wordt ten 
opzichte van de jaarlijkse energiebehoefte 
ingesteld. Het resultaat is een percentage 
dat de efficiëntieklasse vaststelt. 

Bereikte efficiëntieklasse:
 
Gedekte warmtevraag verwarming / systeem
Vereiste jaarlijkse energiebehoefte

De energie-efficiëntieklassen voor warmte-
bronnen worden ingedeeld van A++ tot G. 
De warmtepompen van Roth bereiken een 
energie-efficiëntieklasse tussen A++ en A+.

 A++

 A+
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 D
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G

Hernieuwbare energie -  
Roth warmtepompen zijn  
de ideale partner:

Alle Roth warmtepompen 
hebben minstens 
energielabel A
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> Installateurs zijn in de toekomst verplicht om hun klanten 
een energielabel van hun systeem te geven. Zelfs bij wijzigin-
gen van een bestaand verwarmingssysteem - bijvoorbeeld het 
achteraf plaatsen van een warmtepomp- of zonnesysteem.

>  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen productlabels voor 
afzonderlijke apparaten en pakketlabels voor samengestelde 
systemen. Hier kunnen individuele componenten, zoals een 
warmwatertank, een cruciaal verschil maken voor een bijzon-
der goede efficiëntie-etikettering.

Uitgerust voor ErP?

   Energielabel voor warmtepompen

Naam of handelsmerk
leveranciers

Symbool voor warmtepompen

 

Geluidsvermogenniveau LWA in
binnenruimten (indien van 

toepassing)

Geluidsvermogenniveau  LWA 

in openlucht

Typeaanduiding van de leverancier

Ruimteverwarmingsfunctie voor 
middelgrote en lage temperatuur- 
toepassingen

Energie-efficiëntieklasse voor 
middelgrote en lage temperatuur- 
toepassingen

Warmtevermogen bij gemiddelde 
koudere en warmere klimaten, voor 
middelgrote en lage temperatuur- 
toepassingen

Temperatuurkaart van Europa met 3 
temperatuurzones als referentie
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Roth warmtepompsystemen 
altijd de juiste keuze

  Nieuwbouw (met gebruik van vloerverwarming)

  Renovatie (met gebruik van conventionele verwarmingstoestellen)

Investeringskosten          Werkingskosten

–+ – +

Grond/water warmtepomp
(bij geschikte grond)

Water/water warmtepomp
(als het kavel geschikt is en water 
in voldoende hoeveelheid en 
kwaliteit beschikbaar)

Lucht/water warmtepompen
binnen- of buitenopstelling

Beschikbaar kavel
(1,5 tot 2,5 maal de woonoppervlakte)

Ook mogelijk bij kleinere kavels

Bij vertrektemperaturen boven 60 °C 
zijn warmtepompen niet aan te raden.

Investeringskosten          Werkingskosten

–+ – +
Grond/water warmtepomp
met Roth grondcollectoren

Grond/water warmtepomp
met diepteboringen

Water/water warmtepomp met
aanzuig- en injectieputten

Lucht/water warmtepompen
binnen- of buitenopstelling
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  Welke warmtepomp is de juiste?

Dat hangt af van de plaatselijke
omstandigheden, de warmtebehoefte
van het huis en natuurlijk ook van de
gewoontes van de bewoners. Met al die
factoren wordt bij de planning rekening
gehouden. Een eerste ruwe schatting kan
worden gemaakt op basis van de
tabel op de vorige pagina.

  Geteste kwaliteit

Roth Werke GmbH is lid van het Duitse
Bundesverband Wärmepumpe (BWP)
e. V. Daardoor hebben wij er ons toe 
verbonden - om ook in de toekomst - te 
voldoen aan de strenge criteria op het vlak 
van kwaliteit, prestatie en service.

  Zekerheid op het vlak van boringen

Het kwaliteitskenmerk voor bedrijven die
boringen voor aardwarmtesondes uitvoeren,
biedt voordelen voor klanten en het 
milieu. De onderneming staat borg voor 
een optimaal advies aan de bouwheer 
en een milieuvriendelijke installatie. Het 
kwaliteitskenmerk bewijst dat de boringen 
met de allernieuwste technieken worden 
uitgevoerd.
Dit geeft vaklui, architecten, ontwerpers en
exploitanten eveneens zekerheid.

  Roth warmtepompsystemen –  
een goede keuze

Roth biedt lucht/water, grond/water en 
water/water warmtepompen met een 
verwarmingsvermogen van 4 tot 19 kW aan 
voor nieuwbouw en renovatie. Afhankelijk 
van de vereisten zijn de lucht/water 
warmtepompen Roth ThermoAura® of 
AuraModul®, buitenopstelling en de 
Roth AuraCompact® met geïntegreerde 
buffertank voor binnenopstelling te 
verkrijgen. Het productassortiment voor 
de grond/water warmtepompen omvat de 
verschillende types Roth ThermoTerra, die 
op aanvraag met externe passieve koeling 
(toebehoren) te verkrijgen zijn.

De zonne- en kamergeregelde Roth 
warmtepompen met geïntegreerde 
efficiëntie-circulatiepomp zorgen voor een 
x-voudige toename van de energie.
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Aardwarmte gebruiken met de Roth warmtepompen
in elk seizoen, dag en nacht

 De bodem is een goede warmtebuffer

De temperaturen in de bodem zijn het
hele jaar door vrijwel constant. Voor warm-
te-pompen, die de bodem als  warmtebron 
gebruiken, betekent dat een hoge prestatie-
coëfficiënt en weinig energieverbruik.

De warmte die in de bodem wordt opge-
slagen, wordt normaal gesproken via een 
horizontaal captatienet of aardwarmtesonde 
gebruikt. De warmte wordt daarbij binnen een 
bodemkring opgenomen en naar de koude 
kant van de warmtepomp gevoerd. Belangrijk 
zijn de bodemgesteldheid en het waterge-
halte. Vaste vochtige bodems zijn beter dan 
droge en zanderige. 

Voor een horizontaal captatienet is een stuk 
grond vereist dat ongeveer 1,5 tot 2,5 keer 
zo groot is als de te verwarmen woonopper-
vlakte. Het horizontaal captatienet met Roth 
kunststofleidingen wordt onder de vorst-
grens op een diepte van ongeveer 1,2 meter 
tot 1,5 meter aangebracht. De constante 
temperatuur bedraagt op die diepte afhan-
kelijk van het seizoen tussen +5 en +10 °C. 
Bij nieuwbouw is het aanbrengen van het 
captatienet tijdens de bouwfase zeer ge-
makkelijk. De grond wordt over de vereiste 
oppervlakte afgegraven en na het aanbren-
gen van het captatienet weer aangevuld.

Het captatienet kan ook in een greppel
worden aangebracht. In dat geval dient er 
minder grond te worden verplaatst.
Als geen van beide manieren van aanbren-
gen mogelijk is, moet er gebruik gemaakt 
worden van een verticaal aangebrachte 
aardwarmtesonde. Een captatie-net plaatsen 
is, afhankelijk van de regio, onderhevig aan 
een meldingsplicht.

Verticaal aangebrachte aardwarmtesonden
hebben zeer weinig oppervlakte nodig. 
Vanaf een diepte van ongeveer 10 meter heb 
je een stabiele bodemtemperatuur van 8 tot 
12°C en dit het hele jaar door. Als er aard-
warmtesonden worden gebruikt, moet de 
planning en de uitvoering door een erkend 
boringsbedrijf gebeuren. Aan installaties 
van aardsonden zijn in vergelijking met een 
captatienet hogere kosten voor het plaatsen 
verbonden.

Aardwarmtesonden vormen momenteel
de geprefereerde warmtebronnen en
zijn vooral geschikt als het stuk grond
waarover men beschikt, klein is. De
gebruikelijke lengte van de sonde ligt
tussen de 40 en de 100 meter. Voor het
gebruik van aardwarmtesonden is een
vergunning nodig.
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Roth grond/water warmtepompen ThermoTerra 
verwarmen en koelen met aardenergie

 Goede prestaties en energie-efficiëntie

De verschillende vermogensklassen tot
19 kW en de hoge vertrektemperatuur
(tot 65°C) zorgen ervoor dat de moderne
Roth grond/water warmtepompen 
ThermoTerra voorbestemd zijn om te 
worden gebruikt bij nieuwbouw of de 
renovatie van één- of meergezinswoningen. 

Met hun zeer goede vermogenswaarden 
zijn ze bijzonder goed geschikt voor 
monovalent gebruik. Veiligheidshalve en 
voor de antilegionellabacterie-functie van 
de sanitair waterverwarming is er echter 
standaard een verwarmingsweerstand 
van 9 kW ingebouwd. Alle types van de 
ThermoTerra serie zijn uitgerust met een 
speciale energie-efficiëntie circulatiepomp 
met energie-efficiêntieklasse A, om het 
stroomverbruik van het gehele systeem te 
minimaliseren.

Alle grond/water warmtepompen hebben een 
geïntegreerde warmtehoeveelheidsmeting.

Alle types Roth grond/water warmtepompen
ThermoTerra bekoren niet alleen door hun 
goede vermogenswaarden (gedeeltelijk 
groter dan 5), maar ook door hun compacte 
bouwvorm. Het bijzonderste is de extreem 
stille werking.

Alle noodzakelijke componenten voor 
een comfortabele en milieuvriendelijke 
verwarming en optionele koeling zijn 
ruimtebesparend in een aantrekkelijke
behuizing ondergebracht. Ze hoeven niet 
meer tegen de wand te worden gemonteerd. 
Alle componenten werden in de fabriek 
getest en zijn optimaal op elkaar afgestemd.

Door hun compacte bouwvorm bieden 
de Roth grond/water warmtepompen 
planningszekerheid en zijn ze gemakkelijk 
te installeren. Op die manier wordt er 
bespaard op kostbare plannings- en 
montagetijd.

 Koelen met de verwarming

Optioneel kunnen de Roth grond/water 
warmtepompen ThermoTerra niet alleen 
verwarmen, maar ook koelen. Hiervoor 
is een extern koelpakket (toebehoren) 
noodzakelijk. Er wordt dan via de 
verwarmings- en koelsystemen in de wand, 
het plafond en de vloer warmte onttrokken 
aan de ruimte en naar de bodem gestuurd. 
Aangezien die koelfunctie uitsluitend door 
de aardcollector of de aardsonde wordt 
uitgevoerd, spreekt men van passieve 
koeling.
De prioriteit die wordt gegeven aan de 
voorziening van sanitair warm water zorgt 
ervoor dat indien nodig de passieve koeling 
wordt uitgeschakeld en de warmtepomp 
wordt ingeschakeld tot het water de 
gewenste temperatuur heeft bereikt.
Als de gewenste temperatuur bereikt is, 
schakelt de installatie opnieuw over op 
passieve koeling. Aangezien daarbij alleen 
de circulatiepomp werkt en de warmtepomp 
uitgeschakeld blijft, is dat extra comfort in 
principe gratis. In de zomer wordt zo de 
temperatuur van de bodem gebruikt om de 
ruimte aangenaam koel te houden.

> beste prestatiecijfers
> laag energieverbruik
> compact ontwerp
> uiterst stille werking
> geïntegreerde hydraulische 

componenten
> optioneel met koelfunctie
> eenvoudige installatie
> minimaal opsteloppervlak
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 ThermoTerra

De Roth ThermoTerra overtuigt met een 
vermogen van 4 tot 19 kW voor verwarming 
en passieve koeling en een compacte 
inrichting.  De warmteproductie en het 
hydraulisch systeem zijn optimaal op elkaar 
afgestemd en geïntegreerd in het toestel met 
een minimum aan plaats. Voor een snelle 
en gemakkelijke installatie dient het toestel 
niet, zoals bij traditionele voorzieningen, 
in modulaire constructies afzonderlijk 
gepland en samengesteld te worden. De 
vertrektemperaturen bedragen tot 65°C. 
De koudekring bevindt zich onderaan 
de warmtepomp in een uitneembare 
modulebox. Daardoor wordt de compressor 
extra geïsoleerd, waardoor de werking 
nagenoeg geluidloos is. De warmtepompen 
zijn geschikt voor smart-grid en koppelbaar 
aan fotovoltaïsche panelen.

 Gemakkelijke en flexibele installatie

De modulebox kan voor transport en 
montage worden verwijderd. Hij is in het 
onderste deel van het toestel ondergebracht. 
Daardoor kan de behuizing ook horizontaal 
worden vervoerd.  De aansluiting voor 
verwarming, sanitair water en elektriciteit 
bevindt zich op de bovenkant van de 
behuizing. De aansluitingen op de 
warmtebronkring kunnen naar keuze links 
of rechts worden aangesloten. Toegang voor 
onderhoud is alleen nodig aan de voorkant. 
De Roth ThermoTerra is zeer flexibel wat 
opstelling betreft: deze kan zowel in een 
hoek als vrijstaand tegen een wand worden 
geplaatst.

Roth grond/water warmtepomp ThermoTerra

Roth Thermotank Quadroline

1

2

 Topprestaties

Uitstekende prestaties - COP (coëfficient
of performance) - van de Roth grond/water
warmtepompen ThermoTerra, 
bijvoorbeeld een COP van 5,05 bij 10 kW 
verwarmingsvermogen (B0/W35 - EN14511) 
voor de Roth ThermoTerra 10 kW. Alle 
apparaten in de ThermoTerra serie zijn 
gekenmerkt met het energielabel A++

PV
ready
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Roth grond/water warmtepompen ThermoTerra F 
Vraaggericht verwarmen en koelen met energie uit de bodem

> frequentiegestuurd
> hoge prestatie-coëfficiënt
> laag energieverbruik
> compact ontwerp
> uiterst stille werking
> hydraulische componenten zijn  
 geïntegreerd
> optioneel met koelfunctie
> eenvoudige installatie
> minimaal opstelvlak

PV
ready

   Roth grond/water warmtepomp  
ThermoTerra F

De Roth ThermoTerra F is in wezen identiek 
aan de Roth ThermoTerra. De opbouw en 
de hydraulische componenten zijn identiek. 
Het bijzondere is de frequentiegestuurde 
werkingswijze. De ThermoTerra F is 
beschikbaar met een vermogen van 6, 9 of 
14 kW voor verwarming en passieve koeling. 
De warmteopwekker en het hydraulisch 
systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd 
en geïntegreerd in het apparaat. De 
vertrektemperaturen bedragen tot 65 °C. 
De koudekring bevindt zich onderaan 
de warmtepomp in een uitneembare 
modulebox. Daardoor wordt de compressor 
extra geïsoleerd, waardoor de werking 
nagenoeg geluidloos is. 

   Roth ThermoTerra F  
met vraaggerichte warmte-afgifte

Frequentiegestuurde warmtepompen volgen 
precies de wensen van de gebruikers en het 
gebouw en verhogen hierdoor de energie-
efficiëntie. Zowel de compressor als de 
warmtebron- en verwarmingspomp passen 
hun snelheid automatisch aan volgens de 
werkelijke vraag. De Roth ThermoTerra F 
heeft een uitstekende COP-waarde van 4,86. 
De werkingskosten worden verder beperkt 
door de lage vraag en aanloopstroom.

De Roth warmtepompen ThermoTerra F  
zijn combineerbaar met een tussen-
liggende warmtewisselaar voor het 
gebruik van grondwater als warmtebron. 
Hierdoor kunnen ze gebruikt worden als 
water/water warmtepomp.

De warmtepompen zijn geschikt 
voor smartgrid en koppelbaar aan 
fotovoltaïsche panelen.

10571541

Roth

6 6
6 6
6 6

43

-

1135008183 Thermo Terra F 6 kW

10571541
Roth 1135008183 Thermo Terra F 6 kW

55°C
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 Warmtebron bodem – ThermoTerra
ThermoTerra ThermoTerra 4 kW ThermoTerra 6 kW ThermoTerra 8 kW ThermoTerra 10 kW 

 Verwarmingsvermogen/COP bij BO/W35 volgens EN 14511  kW/- 4,70/4,70 6,00/4,80 7,70/4,90 9,34/5,05

  BO/W45 volgens EN 14511  kW/- 4,42/3,42 5,38/3,63 6,84/3,61 8,84/3,80

  BO/W55 volgens EN 14511  kW/- 4,16/2,58 4,70/2,93 6,49/2,91 8,30/2,82

  B7/W35 volgens EN 14511  kW/- 5,83/5,70 7,30/5,61 9,20/5,96 11,19/6,30

 Energie-efficiëntieklasse
 35 °C/55 °C 
 Warmtepomp systeemopstelling

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

 Afmetingen breedte x diepte x hoogte  mm 598 x 640 x 1500

 Gewicht totaal/box    kg 155/90 160/95 175/110 180/115

 Optioneel met module passieve koeling verkrijgbaar

ThermoTerra ThermoTerra 12 kW ThermoTerra 14 kW ThermoTerra 17 kW ThermoTerra 19 kW

 Verwarmingsvermogen/COP bij BO/W35 volgens EN 14511  kW/- 12,18/5,00 13,50/5,08 16,86/4,93 18,60/4,87

  BO/W45 volgens EN 14511  kW/- 11,24/3,76 12,29/3,76 16,15/3,82 17,08/3,73

  BO/W55 volgens EN 14511  kW/- 10,63/2,97 11,76/2,94 15,59/3,07 16,36/2,88

  B7/W35 volgens EN 14511  kW/- 14,55/6,06 16,07/6,31 19,80/5,88 21,80/5,84

 Energie-efficiëntieklasse 
 35 °C/55 °C 
 Warmtepomp systeemopstelling

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A++

 Afmetingen breedte x diepte x hoogte  mm 598 x 640 x 1500

 Gewicht totaal/box    kg 185/120 200/130 205/135 210/140

 Optioneel met module passieve koeling verkrijgbaar

   Warmtebron bodem – ThermoTerra F

ThermoTerra F ThermoTerra F 6 kW ThermoTerra F 9 kW ThermoTerra F 14 kW

 Verwarmingsvermogen min. – max.   kW 1,30 – 6,0 1,30 – 8,7 2,5 – 13,6

 COP bij BO/W35 volgens EN 14511 4,86 1 4,86 1 4,87 1

 Energie-efficiëntieklasse 
 Warmtepomp 35 °C/55 °C 
 Warmtepomp systeemopstelling

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A+++

 Afmetingen breedte x diepte x hoogte  mm 598 x 705 x 1850

 Gewicht totaal/box    kg 145/80 147/84 163/103

 Optioneel met module passieve koeling verkrijgbaar

1 Gegevens bij deellast

Roth grond/water warmtepompen ThermoTerra/ThermoTerra F 
beste vermogencijfers
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Roth grond/water warmtepomp ThermoTerra BF (PC) 
Vraaggericht verwarmen en koelen met energie uit de bodem

> frequentiegestuurd
> hoge prestatie-coëfficiënt
> laag energieverbruik
> compact ontwerp
> uiterst stille werking
> hydraulische componenten zijn  
 geïntegreerd
> optioneel met koelfunctie (variante PC)
> eenvoudige installatie
> minimaal ingenomen ruimte
> geïntegreerde sanitair warm  
 waterboiler

10572241
Roth

6

6

643

-

1135008181 ThermoTerra BF 6 kW PC

XL

PV
ready

   Roth grond/water warmtepomp  
ThermoTerra BF

De Roth ThermoTerra BF overtuigt met 
een vermogen van 1,25 tot 5,95 kW voor 
verwarming en passieve koeling en een 
compact ontwerp. De warmteopwekker en 
geïntegreerde sanitair warmwaterboiler 
(178 liter) zijn perfect op elkaar afgestemd 
en zorgen voor een hygiënische en 
ruimtebesparende oplossing. De maximum 
aanvoertemperatuur is 65°C.  Het koelcircuit 
bevindt zich onderaan de warmtepomp in 
een uitneembare Multibox. Hierdoor wordt 
de compressor extra geïsoleerd, waardoor 
de werking bijna geluidloos is.

   Eenvoudige en flexibele installatie

De Multibox kan voor transport en montage 
verwijderd worden. Hierdoor kan men 
de behuizing ook horizontaal vervoeren 
naar de installatieplaats. De aansluitingen 
voor verwarming, sanitair warm water 
en elektriciteit bevinden zich aan de 
bovenzijde van de behuizing. Het aansluiten 
van het grondcircuit kan ofwel bovenaan 
links of rechts. De servicetoegang is alleen 
aan de voorkant.  De installatielocatie van 
de Roth ThermoTerra BF kan daarom flexibel 
worden gekozen, zoals in een hoek of direct 
aan een muur.

De Roth warmtepompen ThermoTerra BF  
zijn combineerbaar met een tussen-
liggende warmtewisselaar voor het 
gebruik van grondwater als warmtebron. 
Hierdoor kunnen ze gebruikt worden als 
water/water warmtepomp.

   Roth ThermoTerra BF  
met vraaggerichte warmte-afgifte

Frequentiegestuurde warmtepompen volgen 
precies de wensen van de gebruikers en het 
gebouw en verhogen hierdoor de energie-
efficiëntie. Zowel de compressor als de 
warmtebron- en verwarmingspomp passen 
hun snelheid automatisch aan volgens de 
werkelijke vraag. De Roth ThermoTerra BF 
heeft een uitstekende COP-waarde van 4,86. 
De werkingskosten worden verder beperkt 
door de lage vraag en aanloopstroom.
 
Naast een ééngezinswoning is de 
warmtepomp ThermoTerra BF bijzonder 
geschikt voor meergezinswoningen. In 
meergezinswoningen kan elke wooneenheid 
apart voorzien worden van een eigen 
warmtepomp. U kan hiervoor een premie 
per wooneenheid aanvragen.

De warmtepompen zijn geschikt 
voor smartgrid en koppelbaar aan 
fotovoltaïsche panelen.

10572241
Roth 1135008181 ThermoTerra BF 6 kW PC

XL

XL
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Roth grond/water warmtepomp ThermoTerra BF

Roth Thermotank Quadroline

1

2

1

1

1

2

ThermoTerra BF

Vermogen in kW (min. – max.) 1,25 – 5,95

COP 4,86

Energie-efficiëntieklasse:
Ruimteverwarming 55°C/Sanitair warm water
Composietsysteem warmtepomp/sturing 55 °C

A++/A

A+++

Afmetingen breedte/diepte/hoogte in mm 598 x 730 x 1850

Gewicht in kg 240

Gewicht in kg (zonder Mulitbox, inclusief 
verpakking)

160
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Roth water/water warmtepompen ThermoTerra
met externe warmtewisselaar
samenwerking van natuur en techniek

  Grondwater als energiebron, goedkope 
productie van hernieuwbare energie.

Water is een medium met een zeer hoge
opslagcapaciteit, een zeer evenwichtige
temperatuur en een zeer goede regeneratie.
Drie belangrijke redenen om grondwater 
als een natuurlijke bron van energie te 
gebruiken.

Grondwater is de meest effectieve warmte-
bron voor een warmtepomp vergeleken met 
de lucht en de aarde. Een belangrijke voor-
waarde is dat er grondwater in voldoende 
kwantiteit en kwaliteit aanwezig is. Omdat 
grondwater het hele jaar door een hoge en 
constante temperatuur van 8°C tot 12°C 
heeft, begint de water/water warmtepomp 
haar warmteopbrengst op een beter niveau 
dan de temperatuur van grond/water of 
lucht/water warmtepompen.

 Water is leven, leven is energie,
 energie is water

Deze cyclus ondersteunt de water/water
warmtepomp ThermoTerra. Door
een bronsysteem, bestaande uit een
oppomp- en een terugpompbron, wordt
het grondwater als energiebron gebruikt.
Deze variant van de warmtepomptechniek
is een zeer goede mogelijkheid voor het 
gebruik van hernieuwbare energieproductie 
voor de verwarming en het verwarmen van 
sanitair warm water in woningen.

Met een dompelpomp wordt het grond-
water uit de oppompbron naar de warmte-
wisselaar van de warmtepomp gestuwd. 
Hier wordt de energie uit het water gezogen. 
Het koelt tot 4 graden af, afhankelijk van 
het ontwerp, maar verandert niet van 
samenstelling. Aansluitend wordt het water 
in de ongeveer 10 tot 15 meter verder 
verwijderd liggende terugpompbron weer 
naar dezelfde grondwaterlaag gebracht.

Daar diepe boringen zeer duur zijn, zal 
voor een één- en tweegezinswoning het 
benodigde grondwater maximaal 15 meter 
diep liggen.

 Roth water/water warmtepompen

Gezien bijna het hele jaar een constante 
temperatuur van het grondwater 
beschikbaar is, kunnen we zeggen dat 
de Roth ThermoTerra warmtepompen, 
gecombineerd met een kwalitatieve externe
platenwarmtewisselaar, de beste prestaties
en cijfers garandeert. Dit wil zeggen dat het 
een gunstige invloed heeft op het verbruik 
van de installatie.

De externe platenwarmtewisselaar is 
vervaardigd uit roestvrij staal en is als
toebehoren verkrijgbaar in het Roth gamma. 
Door deze platenwarmtewisselaar te 
plaatsen kunnen we werken met de grond/
water warmtepompen ThermoTerra.
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Verwarmingsruimte

Bronboring
Afsluitkranen

Bronboring

Flexibele aansluitingen

Warmte-
pomp

Afstand 10 tot 15 m
Terugpompleiding Oppompleiding

DompelpompStromingsrichting 
grondwater

Toevoer- en afvoerleiding 
vorstvrij ingraven, met 
afschot naar de bron toe

Stromingsrichting 
grondwater

Terugslagklep

Terugpomp-
bron Oppompbron

Thermometer

Manometer

 Opmerkingen

Als onderdeel van de installatieplanning
en uitvoering moeten volgende punten in
acht genomen worden:
> Het gebruik van grondwater als
 energiebon moet door de autoriteiten
 goedgekeurd worden.
> Afhankelijk van de verwarming is een
 minimale waterhoeveelheid nodig die
 door de bron als continu vermogen
 geleverd moet worden.
> De watertemperatuur moet steeds
 minstens +7°C zijn.
> Meestal wordt een wateranalyse door een 

watertechnisch laboratorium aanbevolen.
> Opmerkingen over grondwatergebruik
 kunnen steeds aangevraagd worden bij het 

lokale waterleidingbedrijf.
> Door een testboring krijgt men uitsluitsel
 over de beschikbare waterhoeveelheid,
 evenals over de kwaliteit en de
 temperatuur van het water.
> De bron moet steeds aan de bestaande
 wettelijke bepalingen, verordeningen en 

richtlijnen voldoen en geplaatst worden 
door een erkende vakman.  Warmtebron water - Technische gegevens zie 

grond/water warmtepomp ThermoTerra
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 Lucht voor de verwarming

Warmtepompen die buitenlucht, die overal 
beschikbaar is, als warmtebron gebruiken 
zijn op het vlak van aanschaf voordeliger 
dan andere warmtepompen. Bovendien is er 
geen vergunning voor nodig en zijn ze snel 
en gemakkelijk te installeren. Er zijn lucht/
water warmtepompen voor buiten- en voor 
binnenopstelling.

Roth lucht/water warmtepompen 
lucht volstaat om te verwarmen
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Roth lucht/water warmtepompen ThermoAura®

Energie-efficiëntie en een stille werking

> Topprestaties (COP)
> Fluisterstille werking
> Snelle en eenvoudige installatie 

(ongeveer 20% tijdsbesparing)
> Installatie zonder koeltechnieker 

mogelijk
> Interne opstart-assistent
> Geïntegreerde hydraulische
 componenten
> Praktisch onderhoudsvrij

  Roth lucht/water warmtepompen 
ThermoAura®: beschikbaar in 3 
vermogens

De nieuwste generatie van Roth lucht/
water warmtepompen ThermoAura® zijn 
beschikbaar in 5, 7 en 9 kW. Ze zijn zeer 
energie-efficiënt en hebben een stille werking.

De apparaten van de nieuwe Roth 
ThermoAura®-serie bestaan uit twee 
componenten: de buiten opgestelde 
warmtepomp en de binnen opgestelde 
hydraulische module.

De ideale apparaatafmetingen geven 
een grote vrijheid voor architectonische 
vormgeving. De ThermoAura® warmte-
pompen kunnen hangend of staand 
geïnstalleerd worden en zijn daardoor 
ideaal voor nieuwbouwwoningen op kleine 
percelen.

Dankzij de hoge aanvoertemperaturen en 
de eenvoudige verbinding met bestaande 
systemen, zijn de nieuwe warmtepompen 
ook geschikt voor renovatie.

 De hydraulische module - een
 belangrijk component van het totale
 concept

De hydraulische module bevat de regeling, 
de circulatiepomp, het expansievat, 
de veiligheidsgroep en de elektrische 
weerstand. Dit is eenvoudig te realiseren in 
combinatie met een bestaand systeem. De 
regeling is met internettoegang, zo kan het 
systeem van overal bediend worden.

    Roth ThermoAura® F

Frequentiegestuurde warmtepompen volgen
precies de wensen van de gebruikers en het
gebouw en verhogen hierdoor de energie- 
efficiëntie. Zowel de compressor als de
warmtebron- en verwarmingspomp passen
hun snelheid automatisch aan volgens de
werkelijke vraag.  De warmtepomp heeft een 
verwarmingsvermogen van min. 2,33 kW 
en max. 8,20 kW (A2/W35). Hierdoor is hij 
extreem energiezuinig. Bovendien werkt de 
warmtepomp fluisterstil en kan er een “stille 
modus” geactiveerd worden.

    Voordelen ThermoAura®/ThermoAura® F

> Flexibel qua toepassing: vele mogelijkheden 
om te combineren met bijvoorbeeld zonne-
energie, stookolie, gas, ...

> Reeds in het fabriek geprefabriceerde 
verbindings- en regeltechniek

> Compatibel met fotovoltaïsche panelen
> Smart-grid-compatibel
> Natuurlijk koelmiddel R290
 
Extra voordelen ThermoAura® F
> frequentiegestuurd
> “Stille modus” voor een bijzonder stille 

nachtwerking

>  Milieuvriendelijk verwarmen en 
bereiding van sanitair warm water, 
waardoor de stookkosten verminderen

> Fluisterstille werking
> Plaatsbesparende installatie
> Flexibel qua toepassing: vele moge-

lijkheden om te combineren met bij-
voorbeeld zonne-energie, stookolie, 
gas, ...

> Intelligente sturing met tijdprogram-
ma, nachtverlaging en

 fotovoltaïsche integratie
> Thermische sanitair warm water desinfectie
> Met internettoegang: besturing vanaf 

elke locatie mogelijk

Voordelen

PV
ready
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        Verwarmen en bereiding van sanitair 
warm water met Roth ThermoAura®

Voor nieuwbouw of renovatie - met 
de Roth lucht/water warmtepomp 
ThermoAura® - kan men meer energie-
efficiënte en milieuvriendelijke installaties 
realiseren voor moderne gebouwen. In 
combinatie met de Roth warmteopslagtank 
Thermotank Quadroline, de Roth 
zonne-energie systemen en de Roth 
vloerverwarming, krijgt men een perfect op 
elkaar afgestemd totaalsysteem. 
 
   

 Topprestaties

Uitstekende prestaties - COP (coefficient of
performance) - van de Roth lucht / water
warmtepompen ThermoAura®, bijvoorbeeld 
een COP van 3,8 bij 7,7 kW verwarmings-
vermogen (A2/W35 -EN14511) voor de 
Roth ThermoAura® 7 kW. ThermoAura® F 
9 kW heeft een COP van 4,61 bij 5,08 kW 
verwarmingsvermogen (A2/W35 – EN14511, 
deellastwerking).
 
Alle apparaten in de ThermoAura® serie zijn
gekenmerkt met het energielabel A++

Roth lucht/water warmtepomp ThermoAura®

Roth Thermotank Quadroline

Hydraulische module 

1

2

3
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 Warmtebron lucht, buitenopstelling – ThermoAura®/ThermoAura® F 

ThermoAura® – buitenopstelling ThermoAura® 5 kW ThermoAura® 7 kW ThermoAura® 9 kW ThermoAura® F

Verwarmingsvermogen/
COP bij

A2/W35 volgens EN 14511 kW/- 5,6 kW/3,8 7,7 kW/3,8 9,0 kW/3,6 5,08 kW/4,61*

A7/W35 volgens EN 14511 kW/- 7,1 kW/4,8 8,5 kW/4,3 10,1 kW/4,12 2,77 kW/5,41*

A10/W35 volgens EN 14511 kW/- 7,5 kW/5,0 10,5 kW/5,1 11,3 kW/4,5 3,01 kW/6,03*

A-7/W35 volgens EN 14511 kW/- 4,6 kW/3,2 6,3 kW/3,2 7,5 kW/3,12 8,11 kW/3,14*

Energie-efficiëntieklasse: 
Warmtepomp 35 °C/55 °C
Warmtepomp systeemopstelling

 
A++/A++ 

A++

 
A++/A++ 

A++

 
A++/A++ 

A++
A++/A++

A++

Afmetingen breedte x diepte x hoogte mm 1320 x 445 x 930

Gewicht inclusief transportverpakking kg 141 146 149 141

* Deellast

21



Roth lucht/water warmtepompen ThermoAura®

voor buitenopstelling in cascade

> Topprestaties (COP)
> Fluisterstille werking
> Snelle en eenvoudige installatie
 (ongeveer 20% tijdsbesparing)
> Installatie zonder koeltechnieker 

mogelijk
> Interne opstart-assistent
> Geïntegreerde hydraulische 

componenten
> Praktisch onderhoudsvrij

  Roth lucht/water warmtepompen
 ThermoAura® Cascade opstelling

De nieuwste generatie van Roth lucht/
water warmtepompen ThermoAura® is 
ook beschikbaar in grotere vermogens.

De versie 7 en 9 kW kunnen als cascade 
opstelling uitgevoerd worden en zo 
een vermogen van 15,4 of 18 kW leveren. 
Ze zijn zeer energie-efficiënt en hebben 
een uiterst stille werking.

De Roth ThermoAura® Cascade bestaat 
uit twee buiten opgestelde warmtepompen 
en een binnen opgestelde hydraulische 
module.

Dankzij de hoge aanvoertemperaturen en
de eenvoudige verbinding met bestaande
systemen, zijn de nieuwe warmtepompen
ook geschikt voor renovatie. 

  De hydraulische module - centrale unit
 die de 2 buitenelementen combineert

De hydraulische module bevat de regeling,
de 2 circulatiepompen, de veiligheidsgroep
en de elektrische weerstand. Door 
de bundeling is een combinatie met 
een bestaand systeem eenvoudig te 
realiseren. De sturing is voorzien van een 
internettoegang, waardoor het systeem van 
overal bewaakt kan worden.

  2 buitenelementen

De ideale apparaatafmetingen en 
montagehulpmiddelen geven een 
grote vrijheid voor integratie in een 
architecturale vormgeving. De ThermoAura® 
buitenelementen kunnen hangend of staand,
naast elkaar of boven elkaar geïnstalleerd 
worden en zijn daardoor ideaal voor 
iedere toepassing in zowel grotere 
nieuwbouwwoningen of kleine publieke 
projecten.

>  Milieuvriendelijk verwarmen en bereiding van sanitair 
warm water, waardoor de energiekosten verminderen

> Fluisterstille werking
> Plaatsbesparende installatie
> Ideale combinatie met zonne-energie en ventilatie
> Intelligente sturing met tijdprogramma, nachtverlaging en 

fotovoltaïsche integratie
> Thermische sanitair warm water desinfectie
> Met internettoegang: aansturing vanaf elke locatie mogelijk

Voordelen voor de gebruiker

PV
ready

22



Roth lucht/water warmtepompen AuraModul
lucht/water warmtepompen AuraModul om buiten op te stellen

  Sterke prestaties

Door de verschillende vermogensklassen en
een voorbereidingstemperatuur tot 60°C
zijn de Roth lucht/water warmtepompen
Aura voorbestemd om te worden gebruikt 
bij nieuwbouw en de renovatie van 
één-, twee- en meergezinswoningen. De 
beste vermogenswaarden bereiken de 
warmtepompen van het Aura-assortiment
door de gebruikte Scroll-compressor en een
FCKW-vrije arbeidsmiddelenkringloop. Tot
een buitentemperatuur van -20°C kunnen
deze zonder problemen worden gebruikt.
Tijdens de schaarse zeer koude dagen kan
het echter zinvol zijn om een bijkomende
warmtebron samen met de lucht/water
warmtepomp in te schakelen. De standaard
geïntegreerde verwarmingsweerstand 
(9 kW) neemt bij een mono-energetische
werking de functie van de bijkomende
verwarming over. Bij een bivalente werking
kan bijvoorbeeld een beschikbare 
verwarmingsketel worden gebruikt.

   Roth AuraModul FR E – frequentie-
 gestuurd verwarmen en koelen

De Roth AuraModul FR E voor buiten-
opstelling is verkrijgbaar in de vermogens-
klassen 8 en 12 kW. FR is de afkorting voor 
frequentiegestuurd en omkeerbaar.

De Roth AuraModul FR E bestaat uit twee 
componenten: de buiten opgestelde 
warmtepomp en de binnen gemonteerde 
hydraulische module.
Door de warmtepomp buiten te 
installeren, krijgt u binnen meer ruimte 
in combinatie met energiebesparende en 
milieuvriendelijke verwarmingstechnologie. 
De innovatieve luchtstroom zorgt voor 
een bijzonder stille werking, de perfecte 
oplossing, zelfs in geluidskritieke situaties. 
Bovendien is een wandmontage mogelijk.

   Roth AuraModul E

De Roth AuraModul E heeft een vermogen 
van 17 kW. Gezien haar weersbestendige 
behuizing wordt ze buiten opgesteld.

De installatie van de AuraModul E kan
met weinig moeite gebeuren. Een eenvou-
dige fundering als opstellingsoppervlak 
volstaat al voor de AuraModul E. Via een 
opening in de bodemplaat en een uitsparing 
in de fundering worden alle leidingen vorst-
vrij onder de grond naar binnen geleid.

Ondanks de zeer stille werking van de 
Roth AuraModul E moet de plaats van 
opstelling zo worden gekozen dat er geen 
geluidsoverlast wordt veroorzaakt.

Voor de sanitair warm watervoorziening
is de, qua functie en design speciaal  op de 
Roth warmtepomp afgestemde, boiler voor 
sanitair warm water een ideale aanvulling.
Om de benodigde ontdooiing te garanderen
is de combinatie met de Roth Quadroline 
scheidingsbuffertank TQ-T optimaal.

   Roth regelmodule warmtepomp

Voor een comfortabele regeling van de
Roth AuraModul E is de Roth regelmodule 
warmtepomp voor wandmontage voorzien.

> frequentiegestuurd
> hoge prestatie-coëfficiënt
> laag energieverbruik
> compact ontwerp
> uiterst stille werking
> gemakkelijk te transporteren
> eenvoudige installatie

 Roth AuraModul FR E
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AuraModul FR E  – buitenopstelling AuraModul FR 8 kW E AuraModul FR 12 kW E

 Verwarmingsvermogen min/max bij A2/W35  volgens EN 14511   kW 2,60/6,40 4,60/10,30

   A7/W35 volgens EN 14511  kW 2,80/6,60 5,40/11,00

   A10/W35 volgens EN 14511  kW 2,90/7,00 5,40/11,00

   A-7/W35 volgens EN 14511  kW 2,30/6,50 3,60/8,50

 COP  A2/W35 volgens EN 14511 (deellastwerking) 4,19 4,01

 Energie-efficiëntieklasse  
 Warmtepomp 35 °C/55 °C
 Warmtepomp systeemopstelling 

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

 Afmetingen breedte x diepte x hoogte  mm 900 x 780 x 1420

 Oppervlak opstelling breedte x diepte  mm 845 x 735

 Gewicht     kg 132 148

AuraModul® E – 2 compressoren – buitenopstelling AuraModul Ex 17 kW E

 Verwarmingsvermogen/COP bij  A2/W35  volgens EN 14511  2 compressoren kW/- 17,2/3,6 ( 9,5/3,8)

  A7/W35 volgens EN 14511 2 compressoren kW/- 19,6/3,9 (10,1/4,2)

  A10/W35 volgens EN 14511 2 compressoren kW/- 21,2/4,0 (10,3/4,5)

  A-7/W35 volgens EN 14511 2 compressoren kW/- 14,1/2,8 (7,3/2,9)

  A7/W45 volgens EN 14511 2 compressoren kW/- 18,7/3,3 (9,8/3,4)

 Energie-efficiëntieklasse 
 Warmtepomp 35 °C/55 °C
 Warmtepomp systeemopstelling

A++/A+ 
A+

 Afmetingen breedte x diepte x hoogte  mm 1906 x 1050 x 1780

 Oppervlak opstelling breedte x diepte   mm 797 x 1050

 Gewicht inclusief transportverpakking   kg 420

 Warmtebron lucht, buitenopstelling AuraModul

Frequentiegestuurd betekent dat de 
warmtepomp zich perfect aanpast aan de 
behoeften van het huis en de bewoners, 
en te allen tijde zorgt voor de juiste 
verwarmings- of koelcapaciteit.

Omkeerbaar betekent dat de 
warmtepomp geschikt is voor verwarming, 
koeling en bereiding van sanitair warm 
water zonder extra accessoires.
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De warmtepompen zijn geschikt 
voor smartgrid en koppelbaar aan 
fotovoltaïsche panelen.

105777HV1241

Roth

7 9
9 10
7 7

44

53

1135008170 AM FR 12kW E + HM 12

105776HV941

Roth

5 7
6 6
6 4

44

52

1135008169 AM FR 8kW E + HM 8
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Roth lucht/water warmtepompen AuraCompact PFR
lucht/water warmtepompen voor binnenopstelling

10577141

Roth

7 9
9 10
7 7

55

44

1135008155 AuraCompact PFR 12 kW

10577041

Roth

5 7
6 6
6 4

55

40

1135008154 AuraCompact PFR 8 kW

   Roth AuraCompact PFR

De Roth lucht/water warmtepompen om
binnen op te stellen zijn in compacte versie
verkrijgbaar. Met een vermogen van 8 en 
12 kW zijn de binnen opgestelde, zeer 
stille, lucht/water warmtepompen Roth 
AuraCompact PFR ideaal om te installeren 
in huizen tot 180 m² die weinig energie 
verbruiken. Deze warmtepompen zijn 
frequentiegestuurd en omkeerbaar.

De krachtige warmtepompen overtuigen 
vooral door hun compacte en ruimtebe-
sparende bouw. Tot grote vreugde van 
gebruikers en vaklui is bij die pompen 
in tegenstelling tot andere lucht/water 
warmtepompen met modulebouw alles 
geïntegreerd wat voor een comfortabele 
verwarming nodig is.

Daardoor worden de plannings- en 
montageproblemen tot een minimum 
beperkt en wordt er kostbare tijd bespaard. 
Bovendien geven de Roth AuraCompact PFR 
een „opgeruimde“ indruk, aangezien de 
nodige onderdelen niet zoals gebruikelijk 
naast het toestel tegen de wand moeten 
worden gemonteerd.

Ook de noodzakelijke buffertank voor de
ontdooiing is in de Roth AuraCompact PFR
geïntegreerd. Als de Roth AuraCompact PFR 
voor de verwarming van sanitair warm water
moet dienen, moet er gebruik gemaakt
worden van een externe sanitair warm-
waterboiler. Er moet op gelet worden dat 
de warmtewisselaar van de buffertank 
wel groot genoeg is. Voor de warm 
watervoorziening zijn de qua functie en 
design speciaal op de Roth warmtepomp 
afgestemde Roth buffertanks voor sanitair 
warm water een ideale aanvulling op het 
geheel.

  Verlichting door transportconcept

Het transport en de plaatsing in het gebouw 
is eenvoudig uit te voeren, zelfs met smalle 
deuren of trappen. Door het speciale 
transportconcept kan het totale gewicht 
van 200 kg aanzienlijk worden verminderd: 
het toestel kan eenvoudig in drie delen 
worden gedemonteerd en deze kunnen 
probleemloos met twee personen door het 
huis worden gedragen.

> frequentiegestuurd
>  hoge prestatie-coëfficiënt
>  laag energieverbruik
>  compact ontwerp
>  uiterst stille werking
>  hydraulische componenten zijn  
 geïntegreerd (AuraCompact PFR)
>  verwarmen en koelen
>  licht transport
>  eenvoudige installatie
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AuraCompact PFR – 1 compressor - binnenopstelling - frequentiegestuurd AuraCompact  PFR 8 kW AuraCompact PFR 12 kW

 Verwarmingsvermogen min./max. bij A2/W35  volgens EN 14511   kW 2,60/6,40 4,60/10,30

   A7/W35 volgens EN 14511  kW 2,80/6,60 5,40/11,00

   A10/W35 volgens EN 14511  kW 2,90/7,00 5,40/11,00

   A-7/W35 volgens EN 14511  kW 2,30/6,50 3,60/8,50

 COP  A2/W35 volgens EN 14511 (deellastwerking) 4,19 4,01

 Energie-efficiëntieklasse 
 Warmtepomp 35 °C/55 °C
 Warmtepomp systeemopstelling

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

 Afmetingen breedte x diepte x hoogte    mm 845 x 790 x 1880

 Gewicht inclusief transportverpakking     kg 208 227

   Warmtebron lucht, binnenopstelling – AuraCompact PFR

PV
ready

De warmtepompen zijn geschikt 
voor smartgrid en koppelbaar aan 
fotovoltaïsche panelen.

frequentiegestuurd betekent dat de 
warmtepomp zich perfect aanpast aan de 
behoeften van het huis en de bewoners, 
en te allen tijde zorgt voor de juiste 
verwarmings- of koelcapaciteit.

Omkeerbaar betekent dat de warmte- 
pomp geschikt is voor verwarming, 
koeling en bereiding van sanitair warm 
water zonder extra accessoires.
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Bespaar energie met een compleet systeem
Roth boilers en Roth warmtepompen efficiënt combineren

> drukbestendig
> diffusiebestendig
> corrosie-vrij
> licht en compact
> optimale temperatuur gelaagdheid
> op maat gemaakte systeemoplossingen
> compleet geheel voor verschillende 

toepassingen
> hygiënische werking
> efficiënte warmteopslag

  Roth Thermotank Quadroline -  
 veelzijdig in gebruik

Bij het gebruik van hernieuwbare energie-
bronnen is de keuze van de juiste opslag 
voor warm water en verwarmingswater voor 
een efficiënt energiegebruik noodzakelijk.

De innovatieve Roth Thermotanks Quadro-
line 325, 500 en 850 liter zetten een nieuwe 
standaard in de warmte opslagtechnologie 
op het gebied van energie-efficiëntie, 
gewicht, ruimtebesparend ontwerp, hygiëne, 
variabele werking en corrosiebestendigheid.

Door hun constructie zijn de Roth Thermo-
tanks Quadroline veelzijdig inzetbaar en 
kunnen in individuele systeemconcepten 
als losse boiler of in combinatie gebruikt 
worden. Ze worden gebruikt als centrale 
eenheid in verwarmingstoepassingen, zowel 
als scheidings- of buffertank, als zonne- of 
combiboiler en als drinkwaterverwarming. 
De Roth Thermotanks Quadroline kunnen 
direct in verwarmingssystemen, met een 
maximale systeemdruk van 3 bar, geïnte-
greerd worden.
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Roth Werke GmbH mit Thermocoat Plus
TQ-K 500

59 w

500 L

Energielabel Roth Thermotank Quadroline 
TQ-K 500 mit Thermocoat plus

Materialnummer: 1150010819

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de

Roth boilers:
zie ook onze folder Roth Thermotank
Quadroline en onze prijslijst, alsook onze 
website www.roth-benelux.com voor meer 
informatie.

> drukbestendig 
wereldwijd de eerste, unieke composiet 
thermotank (vezel/kunsstof composiet 
technologie) als een druktank voor directe 
integratie in verwarmingssystemen.

> diffusiebestendig 
wereldwijd de eerste, unieke composiet 
thermotank met Alu-diffusiebescherming

>  corrosie-vrij
 zowel binnen als buiten dankzij het 

kunststof materiaal

> compact
 de compacte vorm is ideaal voor 

renovaties en nieuwbouw

> optimale temperatuurgelaagdheid  
een innovatieve stratificatie-eenheid die 
ervoor zorgt dat het laden en ontladen 
aan het hoofd- en voeteinde mogelijk is, 
zorgt voor een optimale temperatuur- 
gelaagdheid in de opslagtank. De 
resulterende optimale warmteverdeling 
zorgt voor een vermindering van 
opslagverliezen en een grotere opslag-
efficiëntie, die tegelijkertijd bijdraagt aan 
energiebesparing.

>  op maat gemaakte systeemoplossingen 
welke ten alle tijden uitgebreid kunnen 
worden.

>  compleet geheel voor verschillende 
toepassingen 
Opslagtank voor sanitair warm water, 
buffervat, zonne-boiler, combitank, ...

>  hygiënische werking bij sanitair warm 
water

> efficiënte warmteopslag
 door minimalisatie van warmteverliezen

> licht
 voor gemakkelijke installatie en montage 

>  modern design 
afgestemd volgens de vorm van de 
warmtebron

> Made in Germany
 Topkwaliteit op basis van jarenlange 

ervaring in kunststofverwerking
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Bespaar energie met een compleet systeem
Roth vloerverwarming en Roth warmtepompen 
energie-efficiënt verbonden

 Roth totaalsysteem voor alle
toepassingen

Roth biedt voor de meest uiteenlopende
noden steeds het gepaste, optimale en
evenwichtige totaalsysteem, gaande van de
energieproductie tot de energieverdeling.

Het Roth programma warmtepompen 
bestrijkt nagenoeg alle gebruiksmogelijk-
heden. Naargelang de behoeften biedt Roth 
een ideale op de energiebron afgestemde 
vloer-, wand- en plafond-verwarming voor 
nieuwbouw en speciaal voor renovatie met 
een zo laag mogelijke installatiehoogte.

Bij het ontwerpen van een energiesysteem
voor woningtechnische installaties moet 
het garanderen van een aangenaam 
kamerklimaat het basisidee zijn. Het door 
Roth ontwikkelde totaalsysteem, bestaande 
uit warmtepompen en verwarmings- en 
koelsystemen, biedt oplossingen die 
aan de behoeften beantwoorden voor 
de door de gebruiker gestelde eisen 
en seizoensgebonden noden. In koude 
seizoenen zorgt het Roth totaalsysteem voor 
behaaglijke en hoge kamertemperaturen. 
In de zomer zorgt het voor een aangename 
afkoeling.

 Warmtepomp kamerbediening –  
eenvoudig en comfortabel 

Via de warmtepomp kamerbediening met 
kleurendisplay kan u de parameters van uw 
warmtepomp raadplegen en wijzigingen 
vanuit uw woonkamer.

Zo kan u ten alle tijde de actuele 
werkingsmodus (verwarmen, sanitair 
warm water, koelen, PV) alsook de actuele 
binnen-, buiten- en sanitair warm water 
temperatuur raadplegen.

Met een eenvoudige druk op de knop kan 
u de verwarming, koeling en sanitair warm 
water temperatuur verhogen.

 Oppervlakte verwarmings- en koelsys-
temen - de perfecte aanvulling op warmte-
pompen

Door een zorgvuldige selectie van de 
warmtebron en van het warmteverdeel-
systeem kunnen de prestatiecoëfficiënt en 
het  jaarlijks (seizoens)rendement (SPF) 
al bij de planning van het systeem positief 
worden beïnvloed. De beste prestatiecoëf-
ficiënt wordt bereikt met een gelijkmatige, 
positieve temperatuur van de warmtebron 
en met lage aanvoertemperaturen van het 
warmteverdeelsysteem. Dit wordt optimaal 
bereikt door de combinatie met de Roth 
oppervlakteverwarming.

Bijgevolg is de werking van warmtepompen 
in een laag temperatuursbereik in combi-
natie met grote warmte- of koelverdeelop-
pervlakten zeer zuinig. De grote oppervlak-
teverwarming- en koelsystemen van Roth, 
die in de vloer, wand of plafond geplaatst 
worden, zijn de ideale verwarmings- of 
koelsystemen voor gebouwen.

Warmtepomp kamerbediening

29



Roth als totaalconcept
Advies, planning, systemen, service na verkoop
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Opslagsystemen 
voor drink- en 
verwarmingswater

oppervlakteverwarmings- 
en -koelsystemen

  Van de productie over de 
projectplanning tot de ondersteuning bij 
de montage en natuurlijk ook daarbuiten
 
Iedereen die van alle voordelen van 
oppervlakteverwarming en -koeling wil 
genieten, vertrouwt consequent op het 
uitgebreide Roth-systeemgamma.

    Onze systeemoplossingen -  
uw voordeel

 

Met uitgebreid advies en planning 
positioneert Roth zichzelf als een competente 
systeemaanbieder. Roth verbindt haar 
productsystemen van hernieuwbare 
energie via economische energieopslag 
en energiedistributie tot een efficiënt 
compleet systeem. Roth biedt u plannings- en 
berekeningszekerheid.

>    één contactpersoon voor advies/planning/
systeem/service na verkoop

> afgestemde componenten van één enkele  
 bron

> zekerheid in planningsprestaties en   
 totaaloplossingen

> ondersteuning van het systeemconcept door 
individuele prestaties => volledig zorgeloos!

> in de praktijk bewezen producten
> technisch competente contactpersoon ter  

 plaatse

> ontwerp warmtepomp
>  ontwerp oppervlakteverwarming  

en -koeling
>  legplan
> warmteverliezen
> energielabel
> hydraulisch schema

> omvangrijke garantie
> klantenservice

Advies en planning  Service na verkoop

Warmtepompsystemen
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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 
productopleidingen

> 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

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
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