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Přesně před rokem (v září 2013) jsme vás prostřednictvím vydání časopisu CTI INFO 4/2013 poprvé uvedli do společností ROTHENBERGER, 
předního světového výrobce profesionálního nářadí, strojů a zařízení sanitární, topenářské, klimatizační a chladicí techniky. Od tohoto okamžiku 
mohli čtenáři v průběhu jednoho roku částečně nahlédnout do vybraných úseků rozsáhlého výrobního programu záměrně vybraných oblastí 
podle atraktivnosti zájmu a také kupní síly klientů ROTHENBERGER v rámci ČR.

V České republice je značka zastoupena dceřinou společností ROTHENBERGER nářadí a stroje, s. r. o. a za podpory rozsáhlé sítě prodejců 
širokého sortimentu ROTHENBERGER. V předchozích vydáních časopisu CTI INFO jsme čtenářům aktuálně přiblížili následujícívýrobní programy 
společnosti ROTHENBERGER:

• ROWELD® – produktovou řadu pro svařování umělých hmot (CTI INFO 5–6/2013)
• Diamantový program se zaměřením na diamantovou vrtací techniku pro suché a mokré vrtání (CTI INFO 1–2/2014)
• V posledním vydání časopisu (CTI INFO 3/2014) byly zveřejněny „NOVINKY“ z různých produktových řad značky ROTHENBERGER 

V tomto vydání bychom se rádi zaměřili na představení vybraných produktů zkušební a zmrazovací techniky. Společnost ROTHENBERGER 
nabízí pro každý požadavek uživatele vytvořené systémyna míru, s nimiž lze v zájmu spokojenosti zákazníků spolehlivě vyřešit stále přibývající 
zadání z oblasti zkoušek, proplachů a oprav systémů v provozu. Zkušební a zmrazovací technika tyto požadavky naplňuje.

Představujeme vám nejžádanější výrobky z této produktové řady:

ZKUŠEBNÍ A ZMRAZOVACÍ TECHNIKA

VSTUPTE DO SVĚTA SPOLEČNOSTI 
ROTHENBERGER (pokračování, 5. díl)

ZKUŠEBNÍ TECHNIKA

1) Univerzální analogový zkušební přístroj pro plynová potrubí ROTEST GW 150/4
Zařízení, které svými charakteristickými parametry

• odpovídá požadavkům na přesnost měření dle DVGW-TRSI 96 včetně dalších 
národních bezpečnostních předpisů a díky své praktické koncepci umožňuje 
rychlé a přesné měření tlaku plynu,

• je určeno pro předběžnou zkoušku (1,0 bar) a hlavní zkoušku (110 mbar) potrubí 
zemního plynu, nízkotlakých potrubí se zkapalněným plynem (40–60 mbar), po-
trubí propanu (150 mbar) a zkoušky těsnosti potrubí pitné vody dle DIN 1988 
(TRWI) vzduchem, pro předběžnou a hlavní zkoušku 3 bar/110 mbar, přezkoušení 
a nastavení atmosférických dmychadlových hořáků (0–30 mbar).

2) Zkušební tlakové pumpy (ruční a elektrické)
TP25
Malá zkušební tlaková pumpa pro zkoušky do 25 bar

• praktická a mobilní robustní pumpa
• nádrž z pozinkované oceli s povrchovou úpravou z Duramant Epoxidu
• dvouventilový zkušební systém v monobloku
• objem nádoby 7 l

RP 50 a RP 50 INOX
Zařízení pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky. Vhodné rovněž pro naplnění systémů menších objemů. 
Široká oblast použití pro sanitární a topenářské rozvody, kotle a tlakové nádrže, solární zařízení.

• unikátní dvouventilový zkušební systém
• robustní provedení pro mnoholetý provoz
• naplnění a zkouška 0–50 bar, stupnice á 1 bar
• objem nádoby 12 l
• mosazné ventily, ocelová páka
• nádoba z pozinkované oceli s povrchovou úpravou z Duramant Epoxidu nebo nerezového plechu

RP PRO III
Samonasávací elektrická zkušební pumpa. Pro instalace topných systémů, roz-
vodů stlačeného vzduchu, parovodů, chladicích systémů, solárních systémů, 
hydraulických rozvodů, sprinklerů, zkoušky boilerů a dalších možností.

• plastový monoblok – robustní a odolné tělo
• automatický systém zabraňující přehřátí pumpy
• ergonomický design s praktickým uložením všech součástí
• glycerinem plněný manometr (bar – psi – Mpa)
• plnicí hadice 2 m, tlaková hadice 1,2 m
• velmi jemné nastavení, jednoduché ovládání
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Zavítejte do světa ROTHENBERGER a dopřejte si profesionální zážitek.
Jste srdečně zváni do prodejny a servisního centra společnosti E S L, a. s., v Brně.

Pracovníci společnosti E S L, a. s., vás také rádi navštíví u vás.

Prodej a servis značky Rothenberger® v České republice
V České republice je značka zastoupena od roku 1991 dceřinou společností ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o. Na území České republiky 
působí rozsáhlá síť prodejců nabízejících sortiment ROTHENBERGER, včetně výrobní řady pro svařování umělých hmot ROWELD®.
Prodejní a technickou podporu zajišťuje tým vyškolených obchodních zástupců. Servisní služby nářadí, strojů a příslušenství provádí český 
autorizovaný servisní partner, společnost E S L, a. s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno. Společnost E S L, a. s., je silným prodejním a servis-
ním partnerem firmy ROTHENBERGER na profesionální úrovni. V České republice se stala výhradním autorizovaným servisním centrem 
pro záruční i pozáruční opravy.

Svým zákazníkům nabízí možnost ukázky provozu podstatné části prodejního sortimentu nářadí, nástrojů a příslušenství. Zákazníci si mohou 
při koupi zboží sami vyzkoušet práci s vybraným zařízením. Ve vazbě na rozšíření činnosti na profesionální úrovni je zázemí firmy E S L, a. s., 
vybaveno originálními zkušebními stroji ROTHENBERGER, na kterých jsou prováděny pravidelné servisní prohlídky. Certifikovaný tým ser-
visních pracovníků a techniků společnosti E S L, a. s., se pravidelně vzdělává na produktových a servisních školeních ve výrobních závodech 
v Německu. Společnost klade důraz na odbornost a rychlost servisního zásahu, disponuje vybaveným skladem náhradních dílů, jež postupně 
rozšiřuje dle potřeb a požadavků narůstající klientely.

3) Proplachovací kompresor ROPULS
Ideální stroj k účinnému proplachování potrubí po instalaci, případně k provedení tlakové zkoušky. Vhodný zejména k čištění podlahového vytápění. 
Další využití: k proplachování rozvodů pitné vody před prvním použitím, teplé vody a topení v souladu s normou DIN 1988 část II.

• princip účinnosti založený na propracovaných algoritmech střídavých rázových vodních vln a přimíchávání vzduchu
• při prudce stoupajících objemech instalací podlahového vytápění v České republice nabývá otázka jejich čištění na významu

K nadstandardnímu vybavení proplachovacího kompresoru ROPULS patří funkce ROCLEAN: čištění, konzervace a dezinfekce.
Jedná se o konstantní a bezpečné dávkování čistící chemie a konzervačních látek za pomocí ROCLEAN injektoru.

ZMRAZOVACÍ TECHNIKA
Představujeme vám High-Tech zmrazovací systémy ROFROST TURBO 1.1/4" a 2"

• vhodné pro měděné, ocelové a vícevrstvé plastové potrubí, ideální na opravy, údržbu a při instalacích sanity a topení
• počítačem řízený proces zmrazování, automatický provoz, uzavřený oběh chladiva, časově neomezené zmrazení
• snadné, rychlé a bezpečné zmrazování následujících trubek:
 měď ∅ 10–42 mm Rofrost turbo do 1.1/4"
   ∅ 10–60 mm Rofrost turbo do 2"
 ocel ∅ 1"–1.1/4" Rofrost turbo do 1.1/4"
   ∅ 1"–2" Rofrost turbo do 2" 
• ergonomicky tvarované zmrazovací čelisti
• rovnoměrná tvorba ledu v trubce

Zmrazovací zařízení špičkových technických parametrů umožňují 
opravy topných systémů, aniž by je na dlouhou dobu bylo nutno vyřa-
dit mimo provoz.

 ROPULS s funkcí 
ROCLEAN

 ROFROST TURBO


