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Instalațiile de încălzire-răcire-ventilare-preparare acm având ca 
sursă o pompa de căldură 

Obiectivele Generale ale seminariilor 

Sa confirme si sa demonstreze ca:  

Exista specialisti PTM care ii pot sustine in procesul de vanzare: tehnic, commercial, post-

vanzare 

Exista gama de echipamente  de calitate  care sustin vanzarea 

Exista experienta necesara 

Exista mijloacele «tools»  prin care pot desfasura procesul de vanzare in mod   autonom 

 



Instalațiile de încălzire-răcire-ventilare-preparare acm având ca 
sursă o pompa de căldură 

Rezultatele scontate 

La finalul celor 3 sesiuni, Participantii, cu sprijinul Promoterm, sa poata  : 

Sa identifice nevoile Clientului raportate la instalatiile functionand avand ca sursa o  

Pompa de Caldura 

Sa prezinte avantajele si beneficiile produselor din aceasta gama 

Sa aleaga produsele in functie de nevoile clientului si sa sustina profesionist oferta 

 



Prezentam instalatii functionale avand ca sursa o pompa de caldura:  

 

1.  Exemple de instalatii diferite, aflate in functionare 

2.  Cateva concluzii in urma experientei Promoterm – De Dietrich - ROTH 

3. TOOLS la dispozitia partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

 

In cadrul Webinar-ului de astăzi dorim să: 



Care sunt clienții, când și cum se alege  
pompa de caldura ca sursă a unei instalații? 

 

  Sursa de combustibil disponibilă -  In principal : energia electrica 

  Criteriul Confort – Pompa de caldura poate fi folosită atât pentru încălzirea, cât și pentru 

răcirea locuinței; Sunt avantajate zonele cu sezoane lungi de climatizare si zonele fara 

temperaturi extreme pe perioade lung, iarna 

  Criteriul financiar investitional – o instalație poate costa si peste 100 euro/m2 util incalzit 

  Criteriul Costului de Exploatare – Atunci cand investitia este gandita pentru o exploatare pe 

termen lung, iar clientul accepta un calcul de cost “Investitie + Exploatare” pe minim 10 ani 

  Criteriul “Open-Minded” – Clientul este in general adeptul noilor tehnologii, sofisticat, 

trendy, “umblat” prin vest, aflat cu precadere in zona IT sau in business industrial 

 

 



Echipamentele dintr-o instalație cu pompă de căldură 



Locuință unifamilală localitatea Rm Sărat  Casă Bratu  

Suprafata 210 mp, inaltime 2,6 m 

Grad de izolare- foarte bine izolata 10 cm 

vata bazaltica, cu geamuri de foarte buna 

calitate 3 randuri de sticla 

Persoane – 4 persoane in locuinta 

Sursa de energie- energie electrica curent 

trifazat  

 



Locuință unifamilală localitatea Rm Sărat  Casă Bratu  

 

    Sistem mono-sursa  Aer / Apa 

 Incalzire – preparare acm cu Pompa de 
Caldura Aer / Apa 

 

Climatizare : split de perete 



Locuință unifamilală localitatea Rm Sărat  Casă Bratu  

 Alegerea echipamentului si a solutiei tehnice 

S-a ales pompa de caldura aer/apa 

• In functie de necesarul de caldura astfel: 
  80% necesar< pompa de caldura< 100% necesar ( 8,95 kW< 9,42 kW < 11kW)  

  Puterea pompei de caldura+Aport = 120% din necesarul de caldura  ( 9,42+6) kW = 14kW 
 

Echipamente 
 

 Pompa de caldura aer apa DeDietrich model  HPI Evolution 16TR/E – putere 14,5 kW cu rezistenta electrica 
de back up incorporata 

 Boiler pentru preparare acm de  300 litri DeDietrich model BPB 300 

 Sistem climatizare DeDietrich multisplit  

 Incalzire in pardoseala in toata locuinta cu termostate zonale in fiecare camera 



Locuință unifamilală localitatea Rm Sărat  Casă Bratu 

Schema termomecanica 



Locuință unifamilală Rm Sărat  Casă Bratu  

Planuri incalzire in pardoseala 



Locuință unifamilală Rm Sărat  Casă Bratu – Tacker  

Izolatie Tacker 30-2 Teava PEX 17x2 

Distribuitoare- colectoare 
Termostate de camera digitale  

Modul de conexiune pe fiecare etaj cu comanda la pompa de caldura 
Actuatoare N/C – 1 W 

Tacker  Izolatie Tacker 30-2 Sapa aditivata 5 cm 



Locuință unifamilală localitatea Rm Sărat  Casă Bratu 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

Suprafata 510 mp, inaltime 2,85 m 

Grad de izolare- foarte bine izolata 10 cm 

vata bazaltica, cu geamuri de foarte buna 

calitate 3 randuri de sticla 

Persoane – 4 persoane in locuinta 

Sursa de energie- energie electrica curent 

trifazat si gaz metan 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

 

Sistem Hybrid Apa / Aer 

Pompa de caldura Aer / Apa +  

Centrala termica gaz 

Boiler acm 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

 Alegerea echipamentului si a solutiei tehnice 

S-a ales pompa de caldura aer/apa, functionare hybrid cu cazan pe gaz in condensatie 

• In functie de necesarul de caldura astfel: 
  50% necesar< pompa de caldura< 60% necesar (14,9 kW< 15,14 kW < 17,88kW)  
  Puterea cazanului = 120% din pierderi    ( 29,8*120%= 35,75  kW) 
 
Echipamente 

 Pompa de caldura aer apa DeDietrich model  HPI Evolution 22TR/H +Diematic VM– putere 20 kW cu back-up 

hidraulic functionare hybrid;  

 Cazan pe gaz in condensatie DeDietrich model MCA 45 Diematic i System putere 45 kW 

 Boiler pentru preparare acm de  300 litri BPB 300 

 Sistem climatizare cu ventiloconvectoare de pardoseala si murale pe perte 

 Incalzire in pardoseala cu termostate zonale 

 Incalzire cu radiatoare in dormitoare cu termostate zonale in camerele cu radiatoare 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

Schema termomecanica 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

Planuri incalzire in pardoseala 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

Planuri incalzire raditoare, incalzire/racire ventiloconvectoare 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 

Izolatie Placa cu nuturi 

30-2 
Teava PEX 17x2 

Distribuitoare- colectoare 
Termostate de camera digitale  

Modul de conexiune pe fiecare etaj cu comanda la pompa de caldura 
Actuatoare N/C – 1 W 

Sapa aditivata 5 cm 



Locuință unifamilală localitatea Focsani Casă Bordea 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Belc  

Suprafata 250 mp, inaltime 3,2 m 

Grad de izolare- foarte bine izolata 10 cm 

vata bazaltica, cu geamuri de foarte buna 

calitate 3 randuri de sticla 

Persoane – 4 persoane in locuinta 

Sursa de energie- energie electrica curent 

trifazat 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Belc  

    Sistem Hybrid Apa / Aer Trio 

Pompa de caldura Aer / Apa +  

Centrala termica peleti + 

Panouri solare acm + 

Boiler trivalent + 

Ventilatie cu recuperare Activa 

 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Belc 
 Alegerea echipamentului si a solutiei tehnice 

S-a ales pompa de caldura aer/apa, functionare hybrid cu cazan pe peleti 
• In functie de necesarul de caldura astfel: 
  50% necesar< pompa de caldura< 60% necesar ( 7,6 kW< 8 kW < 9,12kW)  
  Puterea cazanului = 120% din pierderi    ( 15,2*120%= 18,24  kW) 
Echipamente 

 Pompa de caldura aer apa DeDietrich model  HPI Evolution 11TR/H – putere 11 kW cu back-up hidraulic 
functionare hybrid; putere mai mare sa acopere necesarul de frig  

 Cazan pe peleti de 30 kW cu buffer de 500 litri 

 Boiler pentru preparare acm de  300 litri trivalent DeDietrich model BSL 300 E echipat si doua panouri solare 
plane DeDietrich model Pro D 2,3 

 Sistem climatizare cu ventiloconvectoare montate in pod de tubulatura 

 Sistem de ventilatie cu 100% aer proaspat cu recuperare termodinamica activa 650 mc/h 

 Incalzire in pardoseala in toata locuinta cu termostate zonale in fiecare camera 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Belc  

Schema termomecanica 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Belc 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Goci 

 Suprafata 360  mp, inaltime 2,9 m 

Grad de izolare- foarte bine izolata 10 cm 

vata bazaltica, cu geamuri de foarte buna 

calitate 3 randuri de sticla 

 Locuinta cu piscina interioara 32 mp luciu 

apei 

Persoane – 4 persoane in locuinta 

 Sursa de energie- energie electrica curent 

trifazat si gaz metan 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Goci 

Sistem Hybrid Apa / Aer – Quadro 

Cu aport la incalzire 

Pompa de caldura Aer / Apa +  

Centrala termica gaz + 

Panouri solare acm si aport la incalzire + 

Boiler Quadro + 

Ventilatie cu recuperare Activa 

 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Goci 
 Alegerea echipamentului si a solutiei tehnice 

S-a ales pompa de caldura aer/apa, functionare hybrid cu cazan pe gaz in condensatie 

• In functie de necesarul de caldura astfel: 
  50% necesar< pompa de caldura< 60% necesar (9,92kW< 11,4 kW < 11,9kW) a 

  Puterea cazanului = 120% din pierderi    ( 19,84*120%= 23,8  kW) 
 

Echipamente 

 Pompa de caldura aer apa DeDietrich model  HPI Evolution 16TR/H VM– putere 14,5 kW cu back-up hidraulic 
functionare hybrid; s-a ales mai mare sa poata acoperi necesarul de frig 

 Cazan pe gaz in condensatie DeDietrich model MCA 35 Diematic putere 35 kW 

 Boiler mixt  cu serpentina pentru panourile solare pentru aport la incalzire si preparara pentru preparare acm  cu 
aport de la panourile solare DeDietrich model  Quadro DC 750 

 Panouri solare pentru aport la incalzirea locuintei, a piscinei si a apeei calde menajere DeDietrich 4x CH 250 

 Incalzire in pardoseala; incalzire/racire in tavan cu termostate zonale 

 Incalzire/racire cu ventiloconvectoare de pardoseala 

 Sistem de ventilatie cu 100% aer proaspat cu recuperare termodinamica activa  500 mc/h 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Goci 

Schema termomecanica 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Goci 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Burtumac 

Suprafata 290  mp, inaltime 3,2 m 

Grad de izolare- foarte bine izolata 10 cm 

vata bazaltica, cu geamuri de foarte buna 

calitate 3 randuri de sticala 

Persoane – 4 persoane in locuinta 

Sursa de energie- energie electrica curent 

trifazat si gaz metan 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Burtumac 

 

Sistem Hybrid Geotermal – 4 foraje 

    (back-up hydraulic) 

Pompa de caldura Sol / Apa +  

Centrala termica gaz 

Boiler acm 

Ventilare cu recuperare Activa 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Burtumac 

 Alegerea echipamentului si a solutiei tehnice 

S-a ales pompa de caldura sol/apa,  instalatie cu colectori verticali 
• In functie de necesarul de caldura astfel: 
  80% necesar< pompa de caldura< 120% necesar (12,16kW< 17kW < 18,24 kW)  
  Puterea pompei de caldura+Aport = 120% din necesarul de caldura  ( 19kW= 18,24  kW) 
 

Echipamente 

 Pompa de caldura aer apa DeDietrich model  GSHP 19TR– putere 20 kW , rezervor tampon de 200 litri, s-a ales 
mai mare pentru a acoperi necesarul de frig  

 Cazan pe gaz in condensatie DeDietrich model MCA 35 Diematic putere 35 kW 

 Boiler pentru preparare apa calda menajera DeDietrich capacitatea de 300 litri BLC 300 

 Incalzire in pardoseala; cu termostate zonale 

 Incalzire/racire cu ventiloconvectoare de pardoseala; sunt cu aport de aer proaspat de la sistemul de ventilatie 

 Sistem de ventilatie cu 100% aer proaspat cu recuperare termodinamica activa  500 mc/h 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Burtumac 

Schema termomecanica 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Burtumac 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov Casă Burtumac 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov  
proiect în derulare 

Suprafata 170  mp, inaltime 2,8 m 

Grad de izolare- foarte bine izolata 10 cm 

vata bazaltica, cu geamuri de foarte buna 

calitate 3 randuri de sticala 

Persoane – 4 persoane in locuinta 

Sursa de energie- energie electrica curent 

trifazat 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov  
proiect în derulare 

 

 

     Sistem Geotermal – 2/3 foraje 

    (back-up electric) 

Pompa de caldura sol / apa pentru 

incalzire / racire / preparare acm 

monobloc 

 Incalzire in pardoseala  

Racire in plafoane 

 

 



 Alegerea echipamentului si a solutiei tehnice 

S-a ales pompa de caldura sol/apa,  instalatie cu colectori verticali 
• In functie de necesarul de caldura astfel: 
  80% necesar< pompa de caldura< 120% necesar (7,24 kW< 11 kW < 11,9 kW)  
  Puterea pompei de caldura+Aport = 120% din necesarul de caldura  ( 12kW= 12 kW) 
 

Echipamente 

 Pompa de caldura aer apa DeDietrich model  GSHP12TR /V 200 GSHL– putere 12 kW , rezervor tampon de 200 litri 
alaturat la pompa de caldura 

 Boiler pentru preparare apa calda menajera DeDietrich capacitatea de 200 litri integrat in furnitura pompei de 
caldura 

 Incalzire in pardoseala cu termostate zonale 

 Incalzire/racire in tavan (integrata teava in placa de beton) 

 Sistem de ventilatie  descentralizat  

Locuință unifamilală Jud. Ilfov  
proiect în derulare 

 



Schema termomecanica 

Locuință unifamilală Jud. Ilfov  
proiect în derulare 

 



Planuri de arhitectura 

Locuință unifamilală Jud. Ilfov  
proiect în derulare 

 



Locuință unifamilală Jud. Ilfov  
proiect în derulare 

 

Sistem de incalzire/racire 

radianta in tavan 

ISOCORE - ROTH 

Izolatie Placa cu nuturi 30-2 

Teava Roth Duopex 

S5 

Distribuitoare- 

colectoare 

Alama complet 

echipate ROTH 

Termostate de camera digitale  wirelss Touchline 

Modul de conexiune  wireless Touchline 

ROTH 

Actuatoare N/C – 1 W 

ROTH 



Câteva concluzii în urma experienței Promoterm –  

1.  Dimensionarea corecta a necesarului de caldura al locuintei conduce la alegerea judicioasa a 

echipamentelor si materialelor 

  alegerea corecta a echipamentelor  ( pompei de caldura ca model si puterea acestea) 

 dimensionare instalatiei interioare de incalzire , incalzire in pardoseala, alegerea corecta a terminalelor 

ventiloconvectoare sau radiatoare 

 reduceri semnificative a bugetelor de investitii initiale; 

 o exploatare corecta a instalatiei si un consum redus de energie   

2. Montarea corecta a instalatiilor si echipamentelor la Aer/Apa : unitatea externa cat mai aproape de 

unitatea interna, dar cu minim 5 ml de traseu frigorific daca se face racire ; montarea corecta a 

rezervorului de acumulare acolo unde este nevoie;  izolarea tevilor si traseelor frigorifice 

3.  Utilizarea schemelor termomecanice de montaj si a recomandarilor producatorului  



Câteva concluzii în urma experienței Promoterm –  

5. Utilizarea sistemelor  solare (multisursa) pentru preparare apa calda menajera si aport la incalzire 

atunci cand avem piscina si/sau jacuzzi 

6. Utilizarea pompelor de caldura sol / apa (geotermale) pentru climatizarea locuintei pe timpul verii 

pentru temperarea solului (alimentarea solului cu caldura vara) 

7. Incalzirea-racirea radianta trebuie oferita ca si sistem  => evitarea capcanei de a se vinde “ la metru “; 

8. Utilizarea sistemelor de ventilatie mecanica impreuna in aplicatiile cu racire radianta pentru evitarea 

disconfortului si aparitiei condensului 

9. Posibilitatea oferirii unui pachet complet SURSA + DISTRIBUTIE de sistem de incalzire-racire  

radianta avand ca sursa o pompa de caldura, creste gradul de competivitate 



Indicatii de alegere rapida ale echipamentelor principale 

1. Pompa de caldura aer/apa :  

NU se subdimensioneaza; la nord de Carpati ( sau paralela 46 – Barlad, Focsani, Brasov, Sibiu, Sebes, 

Oradea) – se va dimensiona la 85-90% din sarcina de incalzire si diferenta pana la 120% aport electric; la 

sud se va dimensiona la 70-85% din sarcina si diferenta aport electric. Atunci cand avem aport hydraulic 

vom alege Pompa de Caldura la limita inferioara SAU functie de sarcina de racire 

2. Pompa de caldura geotermala cu foraje verticale:  

NU se supradimensioneaza – compresorul trebuie sa lucreze in cicluri lungi, cat de mult timp posibil; 

initial pompa de caldura se alege considerandu-se cca. 5 W/ml de foraj de minim 100 m + puterea 

compresorului in conditiile cele mai dezavantajoase  

3. Pompa de caldura apa/apa si pompa de caldura geotermala cu foraje orizontale SE ALEG DOAR IN 

CAZURI FOARTE RARE , FUNCTIE DE ANUMITE CARACTERISTICI DE AMPLASAMENT ALE LOCUINTEI 

 

 

 



Indicatii de alegere rapida ale echipamentelor principale 

Echipamentul de ventilatie mecanica cu recuperare : Pasiva sau Activa – formule (relativ) empirice 

Conform recomandarilor - PASIVE HOUSE si ASHRAE 

Vara : 20 m3/h x persoana sau 25% (m3/h) din volumul UTIL al locuintei 

Iarna : 25-30 m3/h x persoana sau 40-50% (m3/h) din volumul locuintei 

Locuinta de 700 m3 si 5 persoane : 

- Vara : 125-175 m3/h /  Iarna : 150-350 m3/h 

- Alegem un recuperator de 300 m3/h cu posibilitate de reducere a turatiei ( min 2 viteze sau inverter ) 

Orice sala multifunctionala : fitness, video, crama SE CONSIDERA SEPARAT IN CALCUL 

Sarcina termica a recuperatoarelor passive se introduce in bilantul termic !!! 

Recuperatoarele Active contribuie la incalzirea/racirea locuintei 

 

 



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

Bilant energetic al constructiei 



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

Bilant energetic al constructiei 



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

Tabel alegere a pompelor de caldura aer/apa 



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

Alegere pompe de caldura aer/apa si geotermale 
    AER / APA   GEOTERMALA 

Locuinta noua      

(t ext calcul -15 

C) 

Sarcina de 

incalzire Q si (Q  x 

120%) 

Model Aport suplim 

Caract. (-15 C/ 

45 C)     Q (kw) ; 

COP 

Pret (euro 

fara TVA) 
OBS Model 

Nr foraje   

100 ml 

Aport 

electric 
Caracteristici          

(-3-0 C/ 45 C) 

Pret ( euro 

fara TVA ) 
OBS 

                      

FARA 

FORAJE   

100 m2 - 2/4 

pers 5-6 kw (7 kw) Strateo 6 MR 3 kw electric 

3,1 kw / COP = 

1,5 5102 

doar in sudul 

tarii 

5 MR/TR 

V200 
1 3 kw 

5,4 kw /  

COP = 3,31 6450 

doar in sudul 

tarii 

150 m2 - 2/4 

pers 
9-10 kw (12 kw) 

Strateo 8 MR 3 kw electric 

5,3 kw / COP = 

1,9 5550 sud 9 MR/TR 

V200 
2 3 kw 

9,5 kw /  

COP = 3,43 
7100   

Alezio 11 TR 

/ SV 200 
3 kw electric 8 kw / COP 1,7 

6723 nord 

200 m2 - 4/5 

pers 

12-13 kw  

(15,5 kw) 

Alezio 11 TR 

/ SV 200 

6 kw electric 

sau hidraulic 

10 kw / COP = 

2,15 6723   12 TR V200 
2 3/6 kw 

12,2 kw / 

 COP = 3,42 7250   

250 m2 - 4/6 

pers 15-16 kw (19 kw) 

Alezio 16 TR 

/ SV 200 

6/9 kw 

electric sau 

hidraulic 

9,5 kw / COP = 

1,7 
7713   15 TR V200 

2 sau 3 3/6/9 kw 16,6 kw / COP = 

3,53 7.950 

2 sau 3 foraje 

functie de 

calitatea solului 

300 m2 - 4/6 

pers 
20 kw (24 kw) 

HPI 27 TR / 

BEPL 300 

9 kw electric 

sau 12 

hidraulic 

12,5 kw / COP = 

1,84 10672   15 TR V200 

3 6/9 kw 16,6 kw /  

COP = 3,53 7.950   

HPI 22 TR / 

BEPL 300 

9 kw electric 

sau 12 

hidraulic 

10,5 kw / COP = 

1,9 11275   

19 TR + B 

300 

3 3/6 kw 20 kw /  

COP = 3,43 9475   



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

Exemplu bugetare incalzire in pardoseala 

Suprafata utila mp Pret unitar 100 150 200 250 300 350 

Suprafata incalzire radianta mp 75% 75 112,5 150 187,5 225 262,5 

camere buc   4 6 8 10 12 15 

banda perimetrala ml               0,63     75 112,5 150 187,5 225 262,5 

izolatie Tacker 30 mm mp               3,81     75 112,5 150 187,5 225 262,5 

teava Duopex S5 ml               0,58     750 1125 1500 1875 2250 2625 

cleme Tacker buc               0,03     2625 3938 5250 6563 7875 9188 

cutii de distribuitor-colector buc          100,00     1 1 2 2 2 3 

distribuitor -colectoare buc          170,00     1 1 2 2 2 3 

conectori Eurocon buc               1,67     12 20 24 30 40 45 

curbe ghidaj buc               0,80     12 20 24 30 40 45 

modul conexiune buc            58,10     1 1 2 2 3 3 

actuatoare buc            13,94     6 10 12 15 20 30 

grup pompare buc          355,00     1 1 2 2 2 3 

termostate Basic buc            19,46     4 6 8 10 12 15 

aditiv sapa 20l            48,22     1 2 2 3 3 3 

Total                1.769,19                    2.355,24                   3.538,38   
                   

4.105,55      

                     

4.720,32      
            5.978,84   

 Pret client final/mp, Eur, fara 

TVA                       23,59     

                     

20,94      

                      

23,59      

                         

21,90      

                           

20,98                        22,78   



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

Scheme termomecanice predefinite pe site Promoterm  

https://www.promoterm.ro/solutii/ 



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

DiemaDRAW: soft pentru scheme termomecanice personalizate în AutoCAD, DeDietrich 

 

                           

 



TOOLS la dispoziția partenerilor; procedura de lucru cu Promoterm 

BIM DeDietrich pentru   

- pompe de caldura aer/apa; sol/apa ; apa/apa si hybrid 

 - cazane pe gaz  gama de murale in condensatie, la sol in 

condensatie 

 - sisteme de panouri solare 

Scheme termomecanice predefinite DeDietrich 

 

                           

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH ONLINE 

ROTH ONLINE - Calcul rapid online pentru 

sistemele de incalzire racire-radiante 

- Accesibil de pe orice device / sistem de operare; 

- Livreaza necesar estimativ  de materiale; 

- Presupune cunoasterea necesarului de caldura; 

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH ONLINE 

ROTH ONLINE - Calcul rapid online pentru 

sistemele de incalzire racire-radiante 

Setarea parametrilor de calcul pentru fiecare proiect 

 

- Tipul de cladire – necesarul de caldura W/mp 

- Tipul constructiv apartament/ vila / etc; 

- Selectarea materialelor folosite : 

- Tipul de distribuitoare-colectoare; 

- Tipul de termostate 

- Tipul de teava; 

- Sursa de caldura / temperatura agentului 

termic; 

- Pasul de montaj; 

- Sistemul constructiv ( Tacker/placa cu nuturi) 

- Tipul de sapa; 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH ONLINE 

ROTH ONLINE - Calcul rapid online pentru 

sistemele de incalzire racire-radiante 

Definirea incaperilor: 

 - suprafata; 

 - finisaj; 

 - necesarul de putere termica ; 

 - camere invecinate; 

 - temperatura interioara dorita; 

 

Alegerea tipului de izolatie suport; 

Distanta pana la D-C; 

ROTH ONLINE – Informeaza instantaneu asupra 

supradimensionarii / subdimensionarii 

circuitelor de incalzire 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH ONLINE 

ROTH ONLINE - Calcul rapid online pentru 

sistemele de incalzire racire-radiante 

Rezultat : 

 - necesar estimat de materiale; 

Facilitati : 

 -  necesarul de materiale poate fi 

exportat in format Excell ; 

 

 - ROTH ONLINE – 

 – Webinar dedicat  modului de utilizare - 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH - Instalsoft 

ROTH – Instalsoft  - Soft dedicat proiectarii 

instalatiilor de incalzire – racire si sanitare 

MODULE: 

 

 - estimarea necesarului de caldura 

la nivel de incapere functie de tipul 

constructiei si cerintelor de proiectare 

impuse; 

 

 - dimensionarea instalatie de 

incalzire ( incalzire in pardoseala/ 

radiatoare); 

 

 - dimensionarea instalatiilor 

sanitare; 

 

ROTH – Instalsoft  - Biblioteca integrata cu principalele 

materiale ROTH pentru incalzire pardoseala / instalatii 

sanitare 

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH - Instalsoft 

ROTH – Instalsoft  - Soft dedicat proiectarii 

instalatiilor de incalzire – racire si sanitare 

AVANTAJE: 

 - calcul riguros al necesarului de 

caldura: 

 

 => alegerea pompei de caldura; 

 

 => evitarea supradimensionarii 

instalatiei de incalzire- racire radianta; 

  

 - dimensionarea instalatie de 

incalzire ( incalzire in pardoseala/ 

radiatoare); 

 

 - dimensionarea instalatiilor 

sanitare; 

 

ROTH – Instalsoft  - Biblioteca integrata cu principalele 

materiale ROTH pentru incalzire pardoseala / instalatii 

sanitare 

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH - Instalsoft 

ROTH – Instalsoft  - Soft dedicat proiectarii 

instalatiilor de incalzire – racire si sanitare 

Licentele se pot achizitiona prin 

Promoterm – 1600 EUR + TVA 

 

PROMOTERM acopera 50 % din suma , 

iar diferenta se poate achita in 2 rate; 

 

PROMOTERM va  directiona prioritar 

solicitarile privind intocmirea de proiecte 

tehnice catre partenerii care au 

achizitionat licenta; 

 

ROTH – Instalsoft  - Biblioteca integrata cu principalele 

materiale ROTH pentru incalzire pardoseala / instalatii 

sanitare 

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH – Support ofertare 

ROTH – Suport ofertare  - Dedicat partenerilor 

 

- Ofertare rapida pe baza planurilor de 

arhitectura; 

 

- Documentatie tehnica si comerciala 

disponibila pe site-ul promoterm.ro; 

 

- Brosuri comerciale in format tiparit; 

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH – Scule montaj 

ROTH – Gama completa de Scule de montaj 

- Realizarea profesionala a instalatiilr de 

incalzire / sanitare; 

 

- Achizitionare in sistem de cofinantare; 

 

- Posibilitate de a fi imprumutate de la 

Promoterm pe durata executarii lucrari 

(exista 3 truse de sertizat disponibile; 3 

truse tacker si  derulatoare ; 

 



TOOLS-uri la dispoziția partenerilor – ROTH – Suport marketing 

ROTH –  Suport marketing 

- Panouri de expunere / roll-up -uri; 

 

- Materiale promotionale inscriptionate; 

 

- Set de mostre / materiale pentru 

demonstratii 

 

- Organizarea de sesiuni de prezentari / 

demonstratii la nivel local; 

 



 

 

 

Va multumim pentru participare si 

 asteptam cu interes intrebarile dumneavoastra ! 

Instalațiile de încălzire-răcire-ventilare-preparare acm având ca  
sursă o pompa de căldură 
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