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Põhjas või lõunas, talvel või suvel vajame küttelahendusi oma olmes. 

Kodukulud on üks suuremaid kuluartikleid millega inimesed peavad tahes või tahtmata arvestama.

Tänu energiahindade tõusule kogu 
maailmas, muutuvad kütteseadmed 
koos erinevate tehnoloogiliste 
seadmetega järjest ökonoomsemaks. 
Oleme ajajärgus, kus uued seadused ja 
meie üha tõusev teadlikkuse tase 
enegiakulukuse vähendamise 
võimalustest, sunnivad meid üha 
aktiivesmalt mõtlema ja tegutsema 
olemasoleva olukorra muutmiseks. 
 

 
LRF Private OÜ on oma pika tegevusaja jooksul olnud toeks ja suunanäitajaks suurele 
hulgale klientidele kaasaegse ja just nendele sobivate tehnoloogiliste lahenduste 
valimisel. 
Hoonete sisekliima on oluline nii inimeste kui ka hoonete tervisele. 
Kuidas lahendada mitmetest asjaoludest tingitud keeruline ülesanne taskukohaselt, sõltub 
kõigi osapoolte ühisest jõupingutusest ja teineteisemõistmisest.
Koos meie partneritega oleme valmis lahendama ka kõige keerukamaid ülesandeid olles 
abiks nii projekteerimisel, seadmete valimisel ja nende tarnimisel ning süsteemide välja 
ehitamisel. Pakume mitmete, kaasaegset tehnoloogiat pakkuvate, tootjate toodangut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTEX GmBH on üheks kaasaegset tehnoloogiat pakkuvaks partneriks kelle toodete 
nomenklatuuris on kondensaatkatlad, soojuspumbad, päikeseküttesüsteemid, 
kütusemahutid, põrandküttesüsteemid, seinküttesüsteemid, vihmavee kogumise 
süsteemid, jne.). 
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Kodukulud on üks suuremaid kuluartikleid millega inimesed peavad tahes või tahtmata arvestama. 

on oma pika tegevusaja jooksul olnud toeks ja suunanäitajaks suurele 
hulgale klientidele kaasaegse ja just nendele sobivate tehnoloogiliste lahenduste 

Hoonete sisekliima on oluline nii inimeste kui ka hoonete tervisele.  
test asjaoludest tingitud keeruline ülesanne taskukohaselt, sõltub 

kõigi osapoolte ühisest jõupingutusest ja teineteisemõistmisest. 
Koos meie partneritega oleme valmis lahendama ka kõige keerukamaid ülesandeid olles 

imisel ja nende tarnimisel ning süsteemide välja 
ehitamisel. Pakume mitmete, kaasaegset tehnoloogiat pakkuvate, tootjate toodangut.  

on üheks kaasaegset tehnoloogiat pakkuvaks partneriks kelle toodete 
uspumbad, päikeseküttesüsteemid, 

kütusemahutid, põrandküttesüsteemid, seinküttesüsteemid, vihmavee kogumise 
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Miks eristub ROTEX teistest tootjatest? 
 
ROTEX pakub individuaalseid lahendusi tagamaks optimaalsed sisekliimatingimused nii kodus kui tööl – loomulikult, arukalt, 
tulevikku suunatuna. 
ROTEX on uuenduslike ja keskkonnasäästlike küttesüsteemide tootja ja tarnija - kasutades aastakümnete pikkust kogemust. 
Alates 1973 on ROTEX soojuse tootmise, salvestamise ja jaotamise innovatsiooni ning know-how sünonüüm.  
Kliendi vajadus ja nõudmised on esmased tingimused Rotex kvaliteetsete toodete ja nende üksteisega ideaalselt sobivate 
komponentide välja arendamisel. 
ROTEX tooteportfell sisaldab õhk-vesi soojuspumpasid, õli- ja gaasikondensatsioonkatlaid, päikeseküttesüsteemi seadmeid ja 
soojusakumulatsioonimahuteid, põrandkütteseadmeid, kütteõli mahuteid, vihmavee kogumise mahuteid millised saab ühendada 
koos toimivasse süsteemi sanitaar-ja küttesüsteemides. 
Uuenduslik süsteem soodustab tavapäraste ja alternatiivsete energiakandjate optimaalset kasutamist nii renoveeritavates kui ka 
uutes hoonetes. 
ROTEX tooted tagavad ainulaadse kulutõhususanalüüsi, kõrgeima paindlikkuse taseme ja maksimaalse keskkonnasäästu. 
ROTEX Heating Systems GmbH on 100% Daikin Europe NV kui maailma juhtiva kütte- , ventilatsiooni-, ja kliimaseadmete tootja 
ja tarnija tütarettevõte ja kuulub Daikin gruppi. Ühine pädevus loob optimaalsete lahendustega tooted mis vastavad kasutajate 
rangetele nõudmistele. 
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ROTEX tagab valikuvabaduse! 
 

 

  
 

 

Kogu süsteem töötab autonoomselt. 
SP käivitamiseks saadav energia tuleb fotogalvaanilistelt 
päikesepaneelidelt või tuulegeneraatorilt.  
Kogu süsteem töötab autonoomselt. 

Smart Grid 
ROTEX HPSU Compact on mõeldud ühendamiseks 
Smart-Grid  e intelligentse elektritoitesüsteemiga 

Juhtimine läbi APP ide 
Alates 2013 juunist 

Tark kodu 
Tark juhtimine ka küttesüsteemile 

Visioon homseks! 
 

 

Juba täna! 
 
Uus bivalentse süsteemi variant 
paljude kombineerimise 
võimalustega. 

Olemasolev katel Soojusenergia päikeselt 

Soojuspump akumulatsioonimahutiga süsteemis Comfort 365 

Veesärgiga küttekamin Põrandküte    HP konvektor 
 

Comfort 365 so  
küte ja jahutus  
 

Kondensatsioonikatel + päikeseküte. 
ROTEX GCU compact ühendab endas 
gaasküttel  kondensatsioonikatelt 
soojusakumulatsioonimahutiga 

millega liidetavad 
päikesekütteseadmed tagavad koos 

ideaalse lahenduse.   
Seade mahub pinnale 0,36 m². 

Soojuspump + päikeseküte. 
Ideaalne tulemus tagatakse  süsteemiga 
kuhu on ühendatud  õhk-vesi soojuspump 
ROTEX HPSU compact koos 
põrandküttega. Süsteem võimaldab kahest 
toimet so kütet ja jahutust. 
See on nn Komfort 365. 
 

Kondensatsioonikatel + päikeseküte.  
Ideaalne tulemus tagatakse  süsteemiga 
kuhu on ühendatud ROTEX A1 õli- või 
gaasküttel kondensatsioonikatel, 
Sanicube  soojus-
akumulatsioonimahuti ja 
päikesekütteseadmed 
Sobib ka radiaatorküttega hoonete 
kaasajastamiseks. 
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Regeneratiivsed õhk-vesi soojuspumbad
Madalatemperatuurilised soojuspumbad Rotex HPSU Compact (kuni 55*C)
 

Uued ROTEX HPSU Compact
Soojuspumba siseosa on integreeritud päikesekütte aku
väikseimal võimalikul pinnal. Täielik küttekeskus mahub pinnale 0,36 m2 (HPSU Compact 304/308) või 
0,62 m2 (HPSU Compact 508/516). See tähendab, et paigalduskoha leiab lihtsalt ja 
paigaldus.
Soojuspumba elektrooniline juhtimine ja soojuse akumuleerimise süsteem (ISM=I
Management 
kütte ning
võimaluse energiakulude vähendamiseks ka tulevik
põhimõttel 
Te ei tohiks rahulduda millegi vähemaga
 
 

Olulisemad uuendused: 
Uus välisosa 
• Laiendatud tööpiirkond 
• Täiustatud võimsusnäitajad 
• Uus 4 kW versioon 
• Uutest energiatõhususe klassidest 
tulenevad peamised konkurentsieelised 
• Täisfunktsionaalne 
välistemperatuurideni kuni -25 ° C 
Uus siseosa 
• Integreeritud ülevooluklapp 
• Uuendatud efektiivsem Drayn-Back e 
vaba tagasivooluga süsteemi 
tagasivoolutoru 
• Minimaalne soojuskadu tänu paremale 
soojusisolatsioonile
 

 
"Smart Grid Ready" märgis kõigil ROTEX HPSU Compact soojuspumpadel tõendab nend
tööks. 
 
Et mitte koormata elektrivõrkusid ajal, mil toodetakse rohkem voolu kui tarbitakse, lülitatakse tuuleenergia generaatori tiiv
välja. Salvestamise süsteemid peavad tasandama neid maksimume. Soojuspum
salvestitena. Kui vaja, saab liigse võimsuse muuta soojusenergiaks salvestades selle akumulatsioonimahutis
Isegi täna võivad võrguettevõtjapoolsed katkestused seisata soojuspumpade töö.
paremini, nõuab soojuspump asjakohaseid nutikaid kontroller
 
• Kasulik ROTEX partnerile 
• Suured valikuvõimalused, parim hinna ja kvaliteedi s
• Lihtne paigaldus ja kerge kaal 
• Atraktiivne müügiartikkel tänu Comfort 365 võimalustele
• Tõestatud tehnoloogia ja korrosioonivabad 

soojusakumulatsioonimahutid. 
• Tänu kompaktse disainile väikesed paigalduskulud.
 

Tel. 6076244 
Faks 6076245 

 

vesi soojuspumbad 
Madalatemperatuurilised soojuspumbad Rotex HPSU Compact (kuni 55*C) 

Uued ROTEX HPSU Compact soojuspumbad pakuvad eriti kompaktset ja teedrajavat terviklahendust. 
Soojuspumba siseosa on integreeritud päikesekütte akumulatsioonimahutiga ja seda paigaldamiseks 
väikseimal võimalikul pinnal. Täielik küttekeskus mahub pinnale 0,36 m2 (HPSU Compact 304/308) või 
0,62 m2 (HPSU Compact 508/516). See tähendab, et paigalduskoha leiab lihtsalt ja 
paigaldus. 

spumba elektrooniline juhtimine ja soojuse akumuleerimise süsteem (ISM=I
Management e Intelligentne salvestamise juhtimine) tagab maksimaalse 

ning sooja vee tootmise mugavuse. HPSU Compact on "Smart Grid Re
võimaluse energiakulude vähendamiseks ka tulevikulahendustele. Kuuma vee tootmine toimub läbivoolu 
põhimõttel mis tagab kõrgeimal tasemel vee hügieenilise kvaliteedi.  
Te ei tohiks rahulduda millegi vähemaga!  

tulenevad peamised konkurentsieelised  

Back e 

Minimaalne soojuskadu tänu paremale 

Uus kontroller RoCon 
• Sama disain mitmel seadmel nagu 
HPSU Compact, GCU Compact, A1, rõhu all 
olev päikesepaneelide süsteem 
• Mugav ja lihtne kasutada ja millel on 
palju uusi funktsioone 
• Kaugjuhtimise võimalus ROTEX App ’i 
abil 

Täiendavad uued funktsioonid
• Smart Grid valmidus
• Parem soojusülekanne tänu 
optimeeritud pumba juhtimise
• ajalised seadistused kütte
sooja tarbeveele
• Optimeeritud Sulatus
• Ilmast sõltuv jahutus
• Laiem tööpiirkond kütmisrežiimis
• Bivalentse juhtimise võimalus 
(lisavõimalus)
o 500l: el. lisaküte võimsusega kuni 9kW 
(või 5 x V26P kollektoriga ühendatav)
o 300l: el. lisaküte võimsusega kuni 9kW 
(või 3 x V26P kollektoriga ühendatav)
 

 
Neli aastaaega - üks tunne 
 
Rotex HPSU soojuspump on hea kliimaseade
Teile meeldiva soojuse talvel
minimaalsed kulutused igal aastaajal

märgis kõigil ROTEX HPSU Compact soojuspumpadel tõendab nende sobivust nn kontrollitud võimsusega 

Et mitte koormata elektrivõrkusid ajal, mil toodetakse rohkem voolu kui tarbitakse, lülitatakse tuuleenergia generaatori tiiv
välja. Salvestamise süsteemid peavad tasandama neid maksimume. Soojuspumpadega küttesüsteemid võivad toimida seda tüüpi 
salvestitena. Kui vaja, saab liigse võimsuse muuta soojusenergiaks salvestades selle akumulatsioonimahutis
Isegi täna võivad võrguettevõtjapoolsed katkestused seisata soojuspumpade töö. Selleks, et kasutada oma salvestamise potentsiaali 
paremini, nõuab soojuspump asjakohaseid nutikaid kontroller-tehnoloogiaid. Kasutajale tagab selle 

Suured valikuvõimalused, parim hinna ja kvaliteedi suhe 

Atraktiivne müügiartikkel tänu Comfort 365 võimalustele 
Tõestatud tehnoloogia ja korrosioonivabad 

Tänu kompaktse disainile väikesed paigalduskulud. 

• Kasulik lõpptarbijale 
• Madalam ostuhind - säästab raha!
• Tõhus sooja tarbevee ettevalmistus tänu madalamatele 

temperatuuridele 
• Hügieeniline sooja tarbeveele valmistamine ilma legionella 

riskita tagades tervisliku eluviisi
• Väliste lisakütteseadmete veesärkide soojusenergia juhtimine 

läbi integreeritud soojusvaheti soojussalvestisse.
• Lisa kütteseadmete liitmise võimalused läbi bivalentse 

valikusüsteemi 

 

info@lrfprivate.ee 
www.lrfprivate.ee 

4 

pakuvad eriti kompaktset ja teedrajavat terviklahendust. 
mulatsioonimahutiga ja seda paigaldamiseks 

väikseimal võimalikul pinnal. Täielik küttekeskus mahub pinnale 0,36 m2 (HPSU Compact 304/308) või 
0,62 m2 (HPSU Compact 508/516). See tähendab, et paigalduskoha leiab lihtsalt ja tagatud on kiire 

spumba elektrooniline juhtimine ja soojuse akumuleerimise süsteem (ISM=Intelligent Store 
e Intelligentne salvestamise juhtimine) tagab maksimaalse energiatõhususe ja seega ka 

sooja vee tootmise mugavuse. HPSU Compact on "Smart Grid Ready" valmidusega st tagab 
. Kuuma vee tootmine toimub läbivoolu 

 

Täiendavad uued funktsioonid 
Smart Grid valmidus 
Parem soojusülekanne tänu 

optimeeritud pumba juhtimise 
ajalised seadistused kütte-, jahutus-ja 

arbeveele 
Optimeeritud Sulatus 
Ilmast sõltuv jahutus 
Laiem tööpiirkond kütmisrežiimis 
Bivalentse juhtimise võimalus 

(lisavõimalus) 
500l: el. lisaküte võimsusega kuni 9kW 

(või 5 x V26P kollektoriga ühendatav) 
300l: el. lisaküte võimsusega kuni 9kW 

(või 3 x V26P kollektoriga ühendatav) 

üks tunne - täiuslik sisekliima 

Rotex HPSU soojuspump on hea kliimaseade mis tagab 
Teile meeldiva soojuse talvel ja jahutuse suvel ning 

igal aastaajal. 

e sobivust nn kontrollitud võimsusega 

Et mitte koormata elektrivõrkusid ajal, mil toodetakse rohkem voolu kui tarbitakse, lülitatakse tuuleenergia generaatori tiivikuid sageli 
padega küttesüsteemid võivad toimida seda tüüpi 

salvestitena. Kui vaja, saab liigse võimsuse muuta soojusenergiaks salvestades selle akumulatsioonimahutis või soojaveeboileris.  
Selleks, et kasutada oma salvestamise potentsiaali 

tehnoloogiaid. Kasutajale tagab selle "Smart Grid Ready" märgis. 

säästab raha! 
Tõhus sooja tarbevee ettevalmistus tänu madalamatele 

Hügieeniline sooja tarbeveele valmistamine ilma legionella 
riskita tagades tervisliku eluviisi 
Väliste lisakütteseadmete veesärkide soojusenergia juhtimine 

eeritud soojusvaheti soojussalvestisse. 
Lisa kütteseadmete liitmise võimalused läbi bivalentse 



 

LRF Private OÜ Tel. 6076244 info@lrfprivate.ee 
Betooni 6 Faks 6076245 www.lrfprivate.ee 
Tallinn  5 

 

 

Kõrgetemperatuurilised soojuspumbad Rotex HPSUhitemp (kuni 80ºC). 
 
Rotex HPSUhitemp on kasutatav radiaatorküttesüsteemide moderniseerimiseks. 

Varem sobisid energiat säästvad madala väljundtemperatuuriga soojuspumbad uute põrandaküttega hoonete või rajatiste küttevee 
soojendamiseks.  
ROTEX HPSUhitemp seab täiesti uued standardid. Isegi väga madalal välistemperatuuril -20°C tagab see küttevee 
pealevoolutemperatuuri kuni 80°C ilma lisa elektrikütte vajaduseta, vähendades seega energiakulu.  
Teine eelis: Teie olemasolevad radiaatorid saab lihtsalt liita uue küttesüsteemiga. 
 
Madal investeering. Maksimaalne efektiivsus. 
ROTEX HPSUhitemp koosneb välisosast, siseosast ja hügieenilisest akumulatsioonmahutist-tarbeveeboilerist.  ROTEX HPSUhitemp 
paigaldamiseks puudub vajadus eraldiseisva majapidamisruumi jaoks. Kompaktse välisosa paigalduskoha valik on vaba kuid peab 
vastama siiski tehnilistele nõuetele. 
 
Päikesepoolsel küljel. Täna või homme. 
Akumulatsioonimahuti  ROTEX HybridCube on ettevalmistatud päikeseenergia kasutamiseks. Kui te ei paigalda päikesekütte 
seadmeid koheselt, võib need paigaldada tagantjärele kiiresti ja mugavalt igal ajahetkel. ROTEX akumulatsioonimahuti  tehnoloogia 
tagab pideva hügieeniliselt ideaalse sooja tarbevee väljastamise. 

Teie eelised valides soojuspumba Rotex HPSUhitemp 
• Ideaalne moderniseerimiseks 
• Tasuta kasutamine, so päikese- ja õhuenergia kui taastuvenergia kasutamine 
• Kütteks ja tarbevee soojendamiseks 
• Pealevoolu temperatuur kuni 80°C 
• Olemasolevate radiaatorite lihtne liitmine uue küttesüsteemiga 
• Suur hulk ühendusvõimalusi. Otsene kasutamine koos päikeseküttesüsteemiga ROTEX HybridCube kaudu ja olemasoleva 

küttesüsteemiga 
• Ökonoomne ja kasutusel vaikne 
• Kõrgeima hügieenilise kvaliteediga kuuma tarbevee tootmine. 

Teie eelised valides soojuspumba ROTEX HPSU Compact 
Kõrgeimal tasemel efektiivsus 
• Taastuvenergia kasutamine, so päikese- ja õhuenergia . 
• Kõrgeim COP / EER 
• Optimaalne ROTEX soojusakumulatsiooni tehnoloogia 
Uuenduslik tehnoloogia 
• Intelligentne salvestamise juhtimine (ISM) tagab maksimaalse energiatõhususe ja kütte ning sooja vee tootmise mugavuse.  
• Uus digitaalne ROTEX hübriidkontroller RoCon  
• Sobiv süsteemide kaasajastamiseks läbi bivalentse valikusüsteemi 
• Comfort 365 - Küte talvel, jahutus suvel 
• Intuitiivselt tegutsev elektrooniline regulaator „Smart Grid Ready“ valmidus 
Tarbevee hügieen 
• Hügieeniliselt ideaalse sooja tarbevee väljastamine on tagatud tänu tarbe- ja akumulatsioonivee eraldamisele efektiivse ja 

väikesemahulise soojusvahetiga madalamatel mahuti temperatuuridel (65°C �50°C) 
• Konstruktsioon välistab legionellabakteri leviku. 
Justkui teie jaoks tehtud 
• Kütteks, jahutuseks ja tarbevee soojendamiseks 
• Ökonoomne ja kasutusel vaikne  
• Kompaktsed mõõtmed, lihtne paigaldada ja väikseim võimalik ruumivajadus 
• Suur hulk ühendusvõimalusi. Otsene kasutamine koos päikeseküttesüsteemiga või olemasoleva küttesüsteemiga.  
• Integreeritud ülevooluklapp säästab paigaldusaega 
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ROTEX GCU compact    
GasSolarUnit e gaaskütusel kondensatsioonikatel kombineerituna päikeseküttesüsteemiga 

 
Spetsiaalselt tarbija vajadustele kohandatud ja sobiv Teie koju. 
 
Täiuslik kooslus 
 
ROTEX GCU compact ühendab endas gaasi kondensatsiooni modernse 
tehnoloogia, soojusenergia akumulatsioonimahuti ja päikeseenergia 
seadmete paigaldamise võimaluse ning seda võimalusega paigaldada 
seadmed väikesele pinnale. 
 
 
 

 
 GCU compact 
 315 Biv 324 Biv 515 Biv 524 Biv 533 Biv 
Mahuti mahutavus liitrit  300 300 500 500 500 
Kogukaal  386 386 624 624 624 
Mõõdud (W x D x H)  595x615x1945 595x615x1945 790x790x1951 790x790x1951 790x790x1951 
Maks. lubatud temp. 85 85 85 85 85 
Tarbevee spiraalsoojusvaheti materjal Roostevaba teras 
Katlaosa tehnilised näitajad 
Nominaalvõimsus  5 – 15 5 – 24 5 – 15 5 – 24 5 - 33 
Nimisoojuskoormus  5,5 – 16 5,5 – 25 5,5 – 16 5,5 – 25 5,5 - 34 
Maksimaalne töörõhk  bar  3 3 3 3 3 
Maks. lubatud töötemp. °C  85 85 85 85 85 
Maks. katla efektiivsus  %  110 110 110 110 110 
Päikesekütte osa tehnilised näitajad 
Vabavooluga süsteem � � � � � 
Põhualune süsteem � � � � � 
Päikesekütte tugi   � � � 
Bivalent lahendus (kombineeritud olemasoleva kütteseadmega või basseiniga) � � � � � 

 
 GCU compact 
 315 324 515 524 533 
Mahuti mahutavus  liitrit  300 300 500 500 500 
Kogukaal  kg  386 386 624 624 624 
Mõõdud (W x D x H)  mm  595x615x1945 595x615x1945 790x790x1951 790x790x1951 790x790x1951 
Maks. lubatud temp. °C  85 85 85 85 85 
Päikesekütte osa tehnilised näitajad 
Vaba tagasivooluga süsteem � � � � � 
Rõhualune süsteem      
Päikesekütte tugi   � � � 

 

 

Teie eelised valides gaaskütusel GCU 
Kõrgeimal tasemel efektiivsus 
• Energiasäästlik gaasi kondensatsiooni tehnoloogia efektiivsusega kuni 110% 

Uuenduslik tehnoloogia 
• Kompaktne, süsteemiks liidetud katel ja soojusenergia akumulatsioonimahuti 
• Isekohanev põlemissüsteem Lambda-GX täielikult elektroonilise gaasi-õhu segu reguleerimisega 
• Lihtsalt käsitletav elektrooniline reguleerimine 

Tarbevee hügieen 
• Hügieeniliselt ideaalse sooja tarbevee väljastamine on tagatud tänu tarbe- ja akumulatsioonivee eraldamisele efektiivse ja väikesemahulise 

soojusvahetiga. 
• Konstruktsioon välistab legionellabakteri leviku 

Justkui teie jaoks tehtud  
• Kütteks ja tarbevee soojendamiseks 
• Ökonoomne ja kasutusel vaikne 
• Kompaktsed mõõtmed, lihtne paigaldada ja väikseim võimalik ruumivajadus 
• Suur hulk ühendusvõimalusi. Otsene kasutamine koos päikeseküttesüsteemiga ja erinevatel kütustel veekütteseadmetega 
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ROTEX A1 õli- või gaaskütusel kondensatsioonikatel 
Intelligentne küte.  
 
Õlikütusel ROTEX A1 kondensatsioonikatelt saab määratleda kui modernset õlikütte katelt mille  tehnoloogia tagab maksimaalse 
efektiivsuse kõigi tavapäraste kütteõlide puhul.  
Keskkonnasõbralik, ökonoomne ja valmis bioõlidele. 

Õliküttel kondensatsioonikatel  A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 34-e 
Nominaalvõimsus DIN-EN 303  kW 15 20 24 34 
Tehase seadistus  kW 15 18 25 30 
Maks. töötemperatuur °C 80 80 80 80 
Maks. katla efektiivsus  % 105 105 105 105 
Suitsugaaside temp.  °C 35 – 75  35 – 85 38 – 89 40 – 98 
Kogukaal  kg 81 81 96 113 
Mõõdud (W x D x H)  mm 625x720x1100 625x720x1100 625x720x1470 625x720x1590 

 
Gaaskütusel ROTEX A1 on paigaldusvalmis kondensatsioonikatel integreeritud intuitiivse elektroonilise reguleerimisega, gaasi 

pindpõleti ja energiasäästliku tsirkulatsioonipumbaga. Efektiivsuse tase on kuni 110% ja äärmiselt madal 
toksiliste heitmete tase saavutatakse tänu kondensatsioonitehnoloogia kasutamisele. Tavapärasel gaasi 
põletamisel tekkiv veeaur kannab põlemata suitsugaasid korstnasse mistõttu kaotatakse süsteemi 
antavast energiast kuni 11%. ROTEX A1 gaasiküttel katlad, kasutades kondensatsioonitehnoloogiat, 
võimaldavad ära kasutada seda energiat ja seega oluliselt suurendada efektiivsust. Väike kaal, kõrge 
korrosioonikindlus ja lihtne paigaldus ning plastist suitsugaaside torustike kasutamise võimalus, teeb 
ROTEX A1 ideaalse seadme paigaldamiseks uutesse ja renoveeritavatesse süsteemidesse.  

 
 
 
 
 
 
 

Gaaskütusel kondensatsioonikatel  A1 BG 25-e A1 BG 40-e 
Nominaalvõimsus  kW 5-25 8-40 
Maks. töötemperatuur °C 80  80 
Maks. katla efektiivsus  % 109 109 
Suitsugaaside temp. °C 32 – 60 34 – 82 
Kogukaal  kg 77 107 
Mõõdud (W x D x H)  mm 625x720x1100 625x720x1340 

Teie eelised valides õlikütusel ROTEX A1 
Kõrgeimal tasemel efektiivsus 
• Energiasäästlik kondensatsioonitehnoloogia efektiivsusega kuni 

105% 
• Väikene veemaht säästab kuni 30% kütteõli kuuma tarbevee 

soojendamisel 
• Ruumiõhust sõltumatu toimimine standardlahendusena 

Ruumisäästlik 
• Väikese ruumi vajadus 0,45 m2 
• Paigaldamine lubatud vahetult ohutute kütteõli mahutitega 

külgnevana  

Uuenduslik tehnoloogia 
• Patenteeritud ja mitmekordselt auhinnatud kõrge efektiivsusega 

TWINTEC tehnoloogial korrosioonikindel ja vastupidav katla 
korpus. 

• Intuitiivsed elektroonilised regulaatorid 
• Valmis bioõlile (B20) ja müügivalmis kõikidele tavakasutuses 

kütteõlidele 
• Unikaalne katla primaarpoole möödaviiguklapp tagab minimaalses 

mahus ringluse ning puudub väliste klappide vajadus. 

Justkui teie jaoks tehtud 
• Ideaalne olemasoleva õlikatla asendamiseks 
• Lihtne korstna renoveerimine 
• Lihtne hooldus 
• Lõhnatihedad roostevabast terasest voolikud väldivad kütteõli 

lõhna levikut 
• 15 aastane garantii katla korpusele 

Teie eelised valides gaaskütusel ROTEX A1 
Kõrgeimal tasemel efektiivsus 
• Moduleeritav põleti töö tagab selle pideva kohanemise katla 

võimsuse nõudlusest tulenevalt.  
• Energiasäästlik gaasi kondensatsioonitehnoloogia 

efektiivsusega kuni 110% 
• Väikene veemaht säästab energiat kuuma tarbevee 

soojendamisel 
• Ruumiõhust sõltumatu toimimine standardlahendusena 

Ruumisäästlik 
• Väikese ruumi vajadus 0,45 m2 

Uuenduslik tehnoloogia 
• Patenteeritud ja mitmekordselt auhinnatud kõrge 

efektiivsusega TWINTEC tehnoloogial korrosioonikindel ja 
vastupidav katla korpus. 

• Intuitiivsed elektroonilised regulaatorid 
• Unikaalne katla primaarpoole möödaviiguklapp tagab 

minimaalses mahus ringluse ning puudub väliste klappide 
vajadus. 

Justkui teie jaoks tehtud 
• Ideaalne olemasoleva katla asendamiseks 
• Lihtne korstna renoveerimine 
• Lihtne hooldus 
• 15 aastane garantii katla korpusele 
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Päikeseenergial kütteseadmed sooja tarbevee ja küttevee soojendamiseks 
ROTEX Solaris päikesepaneelid so tõhusus kuubis. 
 
ROTEX Solaris päikesepaneelid muutavad peaaegu kogu lühilainelise päikesekiirguse läbi oma väga 
selektiivse katte soojuseks. 
Kolm erinevat päikesepaneelide suurust tagavad paindlikkuse katustele sobitamisel. 
Kuna kõik ehitised on erinevad, on ka erinevaid paigaldamise võimalusi ROTEX päikesepaneelide 
paigaldamiseks katustele. Päikesepaneele saab paigaldada katuse kattematerjalide peale (katuse 
pealne), kattematerjali sisse (katuse sisene) või ka lamekatuste puhul spetsiaalse karkassi peale.  
 
Sobib mistahes katustele! 

Vertikaalsed ja  
horisontaalsed Lamekatustele Katuse pealne Katuse sisene 
 
 Päikeseenergia kasutamine. 
Joonisel on ühe eramu keskmine igakuine energiatarbimine.  
Siin on näide ROTEX soojuspumba tööst koos taastuvenergiat kasutava seadmega. Täiendava välise lisaenergia kasutamine toimub 
vaid hädavajadusel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solaris lamedad päikesepaneelid  V 21 P V 26 P H 26 P 

 

Mõõdud  (L x W x H)  mm 2000 x 1006 x 85 2000 x 1300 x 85 1300 x 2000 x 85 
Kogupindala   m2 2.01 2.60 2.60 

Maksimaalne seisutemperatuur ° C 200 
Maksimaalne lubatud rõhk bar 6 
Register CU torudest keevitatuna väga selektiivse kattega alumiiniumplaadile 
Kate Miro-Therm (neelduvus maks. 96%, peegeldus 5% ± 2%) 
Katteklaas – ühekihiline turvaklaas, läbivus umbes 92% 
Võimalik kalle min.– maks. Katuse pealne ja lamekatusele  15 ° - 80 ° 
Võimalik kalle min.– maks. Katuse sisene 15 ° - 80 ° 
Päikesepaneelid on pikaajalises kasutuses vastupidavad ja testitud termiliste ülekoormuste suhtes. 
Minimaalne kollektori tootlus üle 525 kWh/m2 40% varjutuse korral (asukoht Saksamaa Würzburg). 
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Juhtseade ja pumbagrupp vaba tagasivooluga süsteemile
 Mõõdud (L x W x H) mm  
Toitepinge  
Maksimaalne elektriline võimsusvajadus    
Juhtimine  
* Moduleeritav juhtimine vaid  koos FLS-iga.

 
Juhtseade rõhualusele päikeseküttesüsteemile Solaris
Toitepinge vastavalt DIN IEC 60 038, võimsusvajadus  
Releede kontaktid 
Kaitseklass vastavalt DIN EN 60529  
Sensori takistus F1 kuni F5 PT1000,  

 
Pumbagrupp rõhualusele päikeseküttesüsteemile 
Mõõdud (L x W x H) mm  
Toitepinge 
Maksimaalne elektriline pumba võimsusvajadus   
Kaitseklass vastavalt DIN EN 60529  

 
ROTEX rõhualune 
päikeseküttesüsteem  
Solaris-P, SCS 538/16/0 – P 
 

 

ROTEX vaba tagasivooluga 
päikeseküttesüsteem   
Solaris
 

 

Hügieenilised soojussalvestid –
Rotex akumulatsioonimahutid
hügieeninõuetega tagades parima vee kvaliteedi. Nende konstruktsioon erineb oluliselt suuremahulistest 
tarbeveeboileritest tagades igal ajal hügieeniliselt ideaalset kuuma tarbevett.
 

 

Teie eelised valides 
Kõrgeimal tasemel energiasääst
• 
Tarbevee hügieen
• 

• 
 Justkui teie jaoks tehtud
• 

• 
• 
• 
• 

Tel. 6076244 
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ja pumbagrupp vaba tagasivooluga süsteemile RPS 3 
230 x 142 x 815 

230 V/50 Hz 
 240 W (Moduleerivalt* 20 – 120 W)

Digitaalne temperatuurikontroller tekstilise ekraaniga
iga.  

Juhtseade rõhualusele päikeseküttesüsteemile Solaris-P   
, võimsusvajadus   ~230 V, +10/-15%, 5 W 

~250 V, AC 2 (2) A 
IP 40 

1Ω ± 0.2% at 0 °C 

Pumbagrupp rõhualusele päikeseküttesüsteemile  RDS 1 
240 x 410 x 130 

230 V/50 Hz 
Maksimaalne elektriline pumba võimsusvajadus    52 W 

IP 40 

ROTEX vaba tagasivooluga 
päikeseküttesüsteem    
Solaris-DB, SCS 538/16/0 – DB 

Vesi ja päike. Optimaalne kombinatsioon
ROTEX Sanicube Solaris
väljendunud temperatuurilisele kihistu
kombinatsioonis Solaris elementidega, on ideaalne 
soojusenergia akumulatsioonimahuti.
 
ROTEX rõhualune päikeseküttesüsteem
ROTEX vaba tagasivooluga päikeseküttesüsteem   
A  Akumulatsioonimahuti
B  Rõhuvaba mahuti vesi
C  Kuuma vee tsoon
D  Päikesekütte tsoon
E  Kütte toetuse tsoon
1  Tarbevesi 
2  Mahuti laadimine
3  Kütte toetus 
4  Päikesekütte ühendus

– soojusvahetid 
ahutid on valmistatud uusimat tehnoloogiat kasutades ja kooskõlas 

uetega tagades parima vee kvaliteedi. Nende konstruktsioon erineb oluliselt suuremahulistest 
igal ajal hügieeniliselt ideaalset kuuma tarbevett. 

Teie eelised valides ROTEX akumulatsioonivaheti
Kõrgeimal tasemel energiasääst 
 Mahuti soojusisolatsioon tagab suure energiasäästu 
Tarbevee hügieen 
 Hügieeniliselt ideaalse sooja tarbevee väljastamine on tagatud tänu tarbevee ja 

akumulatsioonivee eraldamise läbi efektiivsete soojusvahetuspindade ja soojendatava 
vee väikesele mahule soojusvahetis. 

 Konstruktsioon välistab legionellabakteri leviku. 
Justkui teie jaoks tehtud 
 Kasutamisel vastupidav ja ohutu ning minimaalse katlakivi tekk

roostevabast terasest gofreeritud soojusvahetite torudele 
 Täiustatud uuenduslik tehnoloogia koos 25-aastase kogemusega.
 Kompaktne disain, väike kaal, minimaalne ruumivajadus ja
 Modulaarsüsteem: sooja vee suure mahu vajadusel mitme
 Kõige erinevamate kütteseadmetega ja soojusallikatega ühendamise võimalus mis 

säästab kulusid ja suurendab süsteemi efektiivsust. 

 

info@lrfprivate.ee 
www.lrfprivate.ee 

9 

120 W) 
Digitaalne temperatuurikontroller tekstilise ekraaniga 

Vesi ja päike. Optimaalne kombinatsioon. 
ROTEX Sanicube Solaris, tänu selles tugevalt 
väljendunud temperatuurilisele kihistumisele ja 
kombinatsioonis Solaris elementidega, on ideaalne 
soojusenergia akumulatsioonimahuti. 

ROTEX rõhualune päikeseküttesüsteem 
ROTEX vaba tagasivooluga päikeseküttesüsteem    

Akumulatsioonimahuti 
Rõhuvaba mahuti vesi 
Kuuma vee tsoon 

sekütte tsoon 
Kütte toetuse tsoon 

Mahuti laadimine 

Päikesekütte ühendus 

on valmistatud uusimat tehnoloogiat kasutades ja kooskõlas 
uetega tagades parima vee kvaliteedi. Nende konstruktsioon erineb oluliselt suuremahulistest 

akumulatsioonivaheti 

Hügieeniliselt ideaalse sooja tarbevee väljastamine on tagatud tänu tarbevee ja 
mulatsioonivee eraldamise läbi efektiivsete soojusvahetuspindade ja soojendatava 

katlakivi tekke tasemega tänu 
 ja plastikust paagile. 

aastase kogemusega. 
ja lihtne paigaldus. 

vajadusel mitme mahuti liitmise võimalus. 
soojusallikatega ühendamise võimalus mis 
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ROTEX akumulatsioonimahuti  HYC  

343/19/0-DB 
HYC  

544/19/0-DB 
HYC 

 544/32/0-DB 
SCS 

538/16/-DB 
SCS  

328/14/0-P 
SCS  

538/16/0- P 
SCS  

538/16/16-P 
Kokku mahutavusega  liitrit 300 500 500 500 300 500 500 
Kogukaal kg  359 587 593 588 357 593 599 
Mõõdud (WxDxH) e (LxSxK) mm 595x615x1646 790x790x1658 790x790x1658 790x790x1658 595x615x1646 790x790x1658 790x790x1658 
Salvestatav tarbevee maht liitrit 27,9 27,9 27,9 24,5 19 24,5 24,5 
Hügieeniliselt puhta vee soojendamine 
läbivoolusoojusvahetis 

� � � � � � � 

Soojusenergia tootmise variandid � � � � � � � 
Küttekatlaga variant � � � � � � � 
ROTEX A1 õliküttel 
kondensatsioonikatel  

� � � � � � � 

ROTEX A1 gaaskütusel  � � � � � � � 
ROTEX GW gaaskütusel 
kondensatsioonikatel seinakinnitusega  

� � � � � � � 

Olemasolev küttekatel � � � � � � � 
Soojuspumbaga variant        
ROTEX HPSU madala temperatuuriga 
Bi-Bloc kuni 8 kW 

� �      

ROTEX HPSU madala temperatuuriga 
Bi-Bloc kuni 16 kW 

  �     

ROTEX HPSU hitemp (kuni 80°C) � � � � � � � 
ROTEX HPSU monobloc    �     
Päikeseküttega variant         
Vaba tagasivooluga 
päikeseküttesüsteem   

� � � �    

Rõhualune päikeseküttesüsteem     � � � 
        
Päikesekütte toetusega variant  � � �  � � 
        
Bivalent lahendus * (variant  
lisakütteseadmega või basseiniga) 

      � 

* Kui te soovite ühendada bivalent lahendusega soojuspumpa,  soovitame kasutada seadet ROTEX HPSU compact BIV 
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Rotex Variosafe – plastist kahekordse seinaga ohutu õlimahuti.
 
Rotex Variosafe mahutid ei vaja paigaldamiseks eraldi tuletõkkeseintega ruumi. Kuni 3000
paigaldada kütteseadmega ühte ruumi.  
 
Rotex Variosafe kui kaasaegne kütteõlimahuti

• Kahekordse seinaga ohutu õlimahuti 
• Kompaktne suurus 
• Paigaldus ilma tuletõkkeseinteta ja õlikindla värvkatteta
• Testitud lõhnabarjäär (PROOFED BARRIER)
• 15-aastane garantii 
• Bioõli valmidus 
• Võimalikud on erinevad paigaldusvariandid
• Spetsiaalse ühendusarmatuuri abil on võimalik paigaldada 

üleujutuse ohuga piirkondadesse 
 
Paindlik paigaldus 
Rotex’i mahutite lihtne transportimine, paigaldamine ning suur varieeruvus võimaldavad ehitajatel, 
arhitektidel, lahendada väga lihtsal ja parimal meetodil mitmeid probleeme.
 
TITEC® - testitud lõhnabarjäär 
Plastikust valmistatud kütteõlimahutite puhul on oluline varustada need efektiivse lõhnabarjääriga, et kütteõli lõhn ei 
leviks ruumidesse. Sõltuvalt olukorrast on oht, et ebameeldivad lõhnad võivad levida kogu hoones. Rotex’i lahendus 
sellise probleemi vastu on TITEC® - “Tighting Technology” e. 
Kõik Rotex’i kütteõlimahutid koos lisaseadmetega on varustatud TITE
Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks e.V. (QgH)
BARRIER®", mis annab täiendava  garantii selles väga olulises ja tundlikus valdkonnas. Täiuslik tehnoloogia 
turvaline ja paindlik.    
 
Bioõli valmidus 
Kõik Variosafe mahutid sobivad bioloogiliste lisaainetega kütteõli ladustamiseks st. mahutid on valmis 
tulevikusuundadeks. 1000-liitrisel Variosafe bio’l on hall läbipaistmatu sisemine mahuti, mis sobib just eriti hästi 
bioloogiliste kütuste hoiustamiseks. 
 
Ohutusnormid kütteõli ladustamisel 
Rotex Variosafe mahutitel on kaks teineteisest sõltumatut kaitsesüsteemi 
• Sisemine mahuti on valmistatud õmblusteta, puhutud HDPE’plastist ning vastab üldistel

Ehitustehnika Instituut). See on TITEC
• Välimine korrosioonikindel tuletõkke kogumisanum on eriti stabiilne kõrgkvaliteedilisest HDPE
 
ROTEX WATERSAFE – uputuskindel, ruumi kokku hoidev, ökonoomne
Kõrgveed, uputused ja üleujutused on kütteõli ladustamisel oluliseks turvariskiks. Selliste 
katastroofide tekkimisel peab olema kindlustatud, et kütteõli, mis võib kahjustada vett, põrandaid või 
hoonet, ei pääseks mahutitest välja. Rotex Watersafe mahutid valmistatud selliselt, et need oleksid 
"intrinsically safe" st kui Variosafe mahuti hakkab üleujutusega hõljuma, kütuse väljalaskeliin ja 
ühendused sulguvad automaatselt. Sellisel juhul saavad mahutid vabalt liikuda ning kü
mingil juhul lekkida. Rotex Watersafe-süsteemil on Saksamaa DIBT’i tehniline tunnustus nr Z
397. Watersafe-süsteemi saab kasutada mahutitega Variosafe 600, 750, 1000 l. Maksimaalne mahutite arv grupi kohta on 5.
 

Rotex Variosafe õlimahutite tehnilised andmed
Tehnilised andmed 1500
Mahutipargi maht 1500-7500 l
Ühe mahuti maht 1500 l
Mõõdud (LxSxK) 78x134x192cm
Kaal 82 kg
Kasutusloa nr DIBT Z-40.21
Täiendav kaitsevann Pole nõutud
Tootja garantii 15 aastat
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plastist kahekordse seinaga ohutu õlimahuti.  

ahutid ei vaja paigaldamiseks eraldi tuletõkkeseintega ruumi. Kuni 3000-liitriseid Variosafe mahut
 

aasaegne kütteõlimahuti 

 

aigaldus ilma tuletõkkeseinteta ja õlikindla värvkatteta 
estitud lõhnabarjäär (PROOFED BARRIER) 

erinevad paigaldusvariandid 
petsiaalse ühendusarmatuuri abil on võimalik paigaldada 

Rotex’i mahutite lihtne transportimine, paigaldamine ning suur varieeruvus võimaldavad ehitajatel, 
lahendada väga lihtsal ja parimal meetodil mitmeid probleeme. 

Plastikust valmistatud kütteõlimahutite puhul on oluline varustada need efektiivse lõhnabarjääriga, et kütteõli lõhn ei 
uumidesse. Sõltuvalt olukorrast on oht, et ebameeldivad lõhnad võivad levida kogu hoones. Rotex’i lahendus 

“Tighting Technology” e. tihendustehnoloogia. 
Kõik Rotex’i kütteõlimahutid koos lisaseadmetega on varustatud TITEC®-lõhnabarjääriga ning omavad 
Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrte Heizöltanks e.V. (QgH) poolt väljastatud kvaliteedimärki
BARRIER®", mis annab täiendava  garantii selles väga olulises ja tundlikus valdkonnas. Täiuslik tehnoloogia 

Kõik Variosafe mahutid sobivad bioloogiliste lisaainetega kütteõli ladustamiseks st. mahutid on valmis 
liitrisel Variosafe bio’l on hall läbipaistmatu sisemine mahuti, mis sobib just eriti hästi 

Rotex Variosafe mahutitel on kaks teineteisest sõltumatut kaitsesüsteemi tagades kahekordse ohutuse
Sisemine mahuti on valmistatud õmblusteta, puhutud HDPE’plastist ning vastab üldistele tehnilistele DIBT
Ehitustehnika Instituut). See on TITEC®-lõhnabarjääriga täiuslik mahuti. 
Välimine korrosioonikindel tuletõkke kogumisanum on eriti stabiilne kõrgkvaliteedilisest HDPE-plastist mahuti.

, ruumi kokku hoidev, ökonoomne 
Kõrgveed, uputused ja üleujutused on kütteõli ladustamisel oluliseks turvariskiks. Selliste 
katastroofide tekkimisel peab olema kindlustatud, et kütteõli, mis võib kahjustada vett, põrandaid või 

t välja. Rotex Watersafe mahutid valmistatud selliselt, et need oleksid 
st kui Variosafe mahuti hakkab üleujutusega hõljuma, kütuse väljalaskeliin ja 

ühendused sulguvad automaatselt. Sellisel juhul saavad mahutid vabalt liikuda ning kütteõli ei saa 
süsteemil on Saksamaa DIBT’i tehniline tunnustus nr Z-40.21

süsteemi saab kasutada mahutitega Variosafe 600, 750, 1000 l. Maksimaalne mahutite arv grupi kohta on 5.

tite tehnilised andmed 
1500 1000 750 

7500 l 1000-25000 l 750-18750 l
1500 l 1000 l 750 l 

78x134x192cm 78x98x196cm 78x78x168cm
82 kg 57 kg 39 kg 

40.21-196 Z-40.21-196 Z-40.21-174
Pole nõutud Pole nõutud Pole nõutud
15 aastat 15 aastat 15 aastat
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liitriseid Variosafe mahutikomplekte võib 

Rotex’i mahutite lihtne transportimine, paigaldamine ning suur varieeruvus võimaldavad ehitajatel, kütteinseneridel ja 

Plastikust valmistatud kütteõlimahutite puhul on oluline varustada need efektiivse lõhnabarjääriga, et kütteõli lõhn ei 
uumidesse. Sõltuvalt olukorrast on oht, et ebameeldivad lõhnad võivad levida kogu hoones. Rotex’i lahendus 

lõhnabarjääriga ning omavad 
kvaliteedimärki "PROOFED 

BARRIER®", mis annab täiendava  garantii selles väga olulises ja tundlikus valdkonnas. Täiuslik tehnoloogia – 

Kõik Variosafe mahutid sobivad bioloogiliste lisaainetega kütteõli ladustamiseks st. mahutid on valmis 
liitrisel Variosafe bio’l on hall läbipaistmatu sisemine mahuti, mis sobib just eriti hästi 

kahekordse ohutuse. 
e tehnilistele DIBT-nõuetele (DIBT-Saksa 

plastist mahuti. 

Kõrgveed, uputused ja üleujutused on kütteõli ladustamisel oluliseks turvariskiks. Selliste 
katastroofide tekkimisel peab olema kindlustatud, et kütteõli, mis võib kahjustada vett, põrandaid või 

t välja. Rotex Watersafe mahutid valmistatud selliselt, et need oleksid 
st kui Variosafe mahuti hakkab üleujutusega hõljuma, kütuse väljalaskeliin ja 

tteõli ei saa 
40.21-

süsteemi saab kasutada mahutitega Variosafe 600, 750, 1000 l. Maksimaalne mahutite arv grupi kohta on 5. 

600 
18750 l 600-15000 l 

600 l 
78x78x168cm 78x78x139cm 

32 kg 
174 Z-40.21-196 

Pole nõutud Pole nõutud 
15 aastat 15 aastat 
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Vihmavee kasutamine koos ROTEX Variocistern. 
 
ROTEX Variocistern on varieeritava asetusega mahutisüsteem vihmavee ladustamiseks hoonetes. 
 

 
Vihmavee kasutamine koos ROTEX Variocistern süsteemiga säästab 
loodusvarasid sh joogivett ning vähendab Teie üldkulusid.  
 
 
Variocistern soodustab vihmavee paindlikku 
kasutamist kogu majas: 
• WC loputusvesi 
• Kastmisvesi 
• Pesumasin 
• Veekulu - pesemine tabel 

 
 

 
 

Variocistern A 750  B 750  A 1000 B 1000 

Tüüp Põhimahuti Laiendusmahuti Põhimahuti Laiendusmahuti 
Veemaht   liitrit 750 750 1000 1000 
Mõõtmed W x D x H  mm 780 x 780 x 1500 780 x 780 x 1500 780 x 780 x 1900 780 x 780 x 1900 

 
Mahutite kogumahu määramine. 
Variocistern mahutipargi optimaalset suurust saab lihtsalt kindlaks määrata kasutades joonisel toodud graafikut. 
Sõltuvalt katuse pindala suurusest ja inimeste arvust e päevasest veevajadusest oma majapidamises. 
 

 

Teie eelised lühidalt. 
• Veekulu kokkuhoid kuni 50%  
• Lihtne paigaldus ja süsteemi koostamine tänu kergele kaalule ja kompaktsetele mõõtmetele nii uues või renoveeritavas 

hoones 
• Hügieeniline (läbipaistmatus väldib vee roiskumise), korrosioonivaba ja lihtne puhastada 
• Moodulsüsteem tagab ruumi sobiva paigalduse 
• Vaba paigaldusskeem koos laiendusvõimalusega: ritta, plokki ja nurka paigaldamiseks 
• Võrreldes maa-aluste mahutite paigaldusega puudub vajadus kaevetöödeks aias  
• Mahub läbi tavauste (välismõõtmed 78 x 78 cm) 
• Heakskiidetud joogivee säilitamiseks 

 


