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All in One: Roof Top 
Units eenvoudig in 
het gebruik.
Door het gebruiken van standaard oplossingen zorgen Roof Top  

Units voor besparingen bij ontwerp, planning en projektrealisatie. 

Comfort door  
geregelde buiten-
luchttoevoer.

Plug and Play  
voor snelle  
projektrealisatie.

Turn Key projekten.

Eenvoudige  
en snelle montage.

De geregelde buitenluchttoevoer 

realiseert bij Roof Top Units aangename binnen-

klimaten, lage investerings- en installatiekosten.

Gecontroleerde luchtstromen zijn in nieuwe 

gebouwen onontbeerlijk, daar door de moderne 

bouwwijze bijna geen verse buitenlucht meer  

in het gebouw komt. Zonder mechanische 

ventilatie daalt de arbeidsproduktie door te hoge 

temperaturen en verhoogde CO
2
 concentratie. 

Verder zullen de stijgende interne- alsook de 

externe warmtelasten afgevoerd dienen te 

worden.

Vooral bij projekten met korte luchtkanalen, 

beperkte opstellingsmogelijkheden, of grotere 

toelaatbare toleranties in luchttemperatuur en 

relatieve vochtigheid, zijn Roof Top Units de 

ideale oplossing. 

Gestandariseerde totaaloplossingen zoals  

Roof Top Units bieden grote voordelen in het 

bouwtraject, ze zijn snel te ontwerpen, leveren 

een goede energetische efficïentie en exact 

gedefinieerde funkties.

robatherm levert pasklare oplossingen als 

totaalconcept met lage prijzen en hoge kwaliteit.

Onze klanten profiteren van onze jarenlange  

ervaring in de produktie van All in One apparatuur.
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De voordelen.
Eenvoudige en snelle projektrealisatie door 

standaardoplossingen.

De voordelen van robatherm Roof Top 

units overtuigen wereldwijd al jarenlang onze 

klanten. Sinds lange tijd produceren wij al Roof 

Top Units voor alle gebieden op onze wereld met 

verschillende klimatologische omstandigheden. 

Maakt u gebruik van de ervaring en de know 

how van robatherm.

Een snelle veantwoorde en eenvoudige 

montage is te combineren met een efficïente 

installatie.  

 

Door korte levertijden, eenvoudige montage, 

kwaliteit en uitstekende capaciteiten levert  

robatherm hiervoor de randvoorwaarden.

Wereldwijde,  
jarenlange ervaring.

Gecertificeerde 
kwaliteit.

Zekerheid  
bij planning, kosten 
en levertijden.

Lage bedrijfskosten 
door optimale  
behuizing.
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Warmtedoorgang Klasse T2

Lage transmissieverliezen verhogen de  
bruikbare energie in de ruimten. 
Energiezuinig.

Lekkage behuizing Klasse L1 (M)

Volledig gebruik van de luchtstroom  
reduceert het aangesloten vermogen. 
Efficïent.

Koudebrugfactor Klasse TB2 

Geringe condensatie van de behuizing  
verhoogt de levensduur. 
Lange levensduur.

Stabiliteit behuizing Klasse D2

Stabiele behuizing reduceert kosten en 
vereenvoudigt installatie. 
Stabiel.

Filter bypass lekkage Klasse F9

Minimale bypass lekkage draagt zorg voor lage
Vervuiling aan de schone lucht zijde.
Zuiver.

Geluidisolering De 31 dB
Rw 43 dB

Optimale isolatie  
reduceert geluid. 
Stil. 



Roof Top Units van robatherm leveren bedrijfsze-

kere techniek en een behaaglijk binnenklimaat. 

Door de projektmatige opzet van robatherm zijn 

we in de mogelijkheid om alle ondersteunende 

diensten te leveren aan onze klanten, zodat het 

risico voor de klant zo beperkt mogelijk is.

Roof Top Units van robatherm bewijzen, dat 

prestatie, kwaliteit en lange levensduur niet duur 

hoeft te zijn en buiten dit alles de expoitatiekosten 

laag blijven. Naast de installatieontwerpen 

spreken ook de apparatuureigenschappen voor 

zich, daar alle gebruikte komponenten niet 

verschillen van de bekende en beproefde 

komponenten die gebruikt worden bij de 

robatherm luchtbehandelingskasten.

Het resultaat is een installatie met hoge  

kwaliteit, lange levensduur, lage voorbereidings-

kosten en een efficïent bedrijf.

Gepoedercoate  
buitenzijde.

Geseald PVC dak.

Overhangend dak.

Geïntegreerd 
basisframe.

Afgedekte 
schroeven.
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Toevoerlucht  
management voor 

een goed  
binnenklimaat.

Verse buitenlucht behoefte afhankelijk koelen en  

tochtvrij inblazen ten behoeve van maximaal comfort 

en gering energieverbruik.

Wij leveren  hoogwaardige stekkerklare 

Roof Top Units inclusief compleet geïntegreerde 

regeling.

Bij robatherm Roof Top Units met geïntegreerde 

koudeopwekking is de totale koudetechniek 

geïnstalleerd. De verdamper- en condensatie-

module zijn geïntegreerd in de Roof Top Unit. 

Het koelcircuit is voorgevuld en bedrijfsklaar.

Door onze jarenlange ervaringen en doorontwik-

kelingen, leveren we met „Smart Control” een 

luchtmanagement systeem voor iedere Roof Top 

Unit.

Vrije koeling is een standaard, alsook het vrijpro-

grammeerbare klokprogramma voor behoefte 

afhankelijke koeling en klimatisering. 

Daarmee kan het energieverbruik gereduceerd 

worden zonder op de luchtkwaliteit of behaag- 

lijkheid in te boeten. 

De bediening van Smart Control is eenvoudig 

via een duidelijk tekst-display. Verschillende 

niveau’s zorgen voor overzichtelijkheid en pas-

woorden beschermen tegen oneigenlijk gebruik. 

Standaard kunnen tot 15 Roof Top Units via 

een buskabel verbonden worden. Een centraal 

bedieningspaneel is voldoende om de gehele in-

stallatie te bedienen. Met een kleine inspanning 

is een multifunktionele installatie mogelijk met 

centrale bediening. 

„SmartControl” geïntegreerde regeling zonder 

beperking in bediening, comfort of service.

Energiekosten 
verlagen door vrije 
koeling.

Zomernacht  
ventilatie reduceert 
energiekosten.

Variabel bedrijf 
door klokfunkties.

Gebruikersvrien-
delijk door duidelijk 
tekst-display.

Standaard GBS 
mogelijkheden.
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De werking van de Roof Top Units is volledig 

automatisch. Omschakeling op mechanische 

koeling gebeurt pas indien de koelbehoefte te 

groot is voor de vrije koeling. Omschakeling op 

zomernacht ventilatie is afhankelijk van buiten- 

en binnentemperatuur, alsook in samenwerking 

met het klokprogramma. 

De energiebehoefte voor de mechanische  

koeling kan zo gereduceerd worden dat deze 

alleen noodzakelijk is tijdens bedrijfstijden.

Het produktieproces en eindcontrole vinden 

plaats conform DIN ISO 9001. Hierdoor is het 

mogelijk dat de Roof Top Units bedrijfsklaar op 

het projekt aankomen. De voordelen die dit met 

zich meebrengt qua kosten en tijdsbesparing 

zijn duidelijk.

Gestandariseerde en beproefde uitvoerings-

vormen bieden onze klanten snel alle informatie 

met betrekking tot uitvoering en capaciteit.

A Geoptimaliseerde werking.

A Maximale capaciteit.

A Laagste prijs.

De uitvoeringen zijn voor verschillende capaci-

teiten van luchtvolumes vanaf 1.000 m3/h tot 

30.000 m3/h uitgewerkt, daarmee is het 

mogelijk om snel een passende oplossing met 

alle technische informatie te selecteren. Een 

belangrijk voordeel bij projekten met korte 

bouwtijden en krappe planning. 

Heeft u verdere detailinformatie nodig of heeft u 

een specifieke vraag? Wij zijn u graag van dienst. 

Behoefte  
afhankelijke  
geïntegreerde  
koeling.

Standaard, en  
projekt/klant 
afhankelijke  
produkten.
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EHA

SUPETA

ODA

Roof Top Unit 1
Het ontwerp met kruisstroomwisselaars bezit een hoge warmteterugwinnings-
coëfficient. Benodigd weinig koel- en verwarmingscapaciteit door HR rende-
menten tot 80 %.Het schakelpaneel wordt separaat aangeleverd en kan op 
diverse lokaties geplaatst worden. Ideale oplossingen voor scholen,  
kinderdagverblijven en sportcentra.

Roof Top Unit 2
Het ontwerp met kruisstroomwisselaars bezit een hoge warmteterugwinnings-
coëfficient. DX koeling voor aangename toevoerlucht temperaturen.  
Schakelpaneel gemonteerd in de behuizing voor simpele en eenvoudige  
montage, service en storingen. Ideale oplossing voor kantoren, restaurants, 
winkels, enz …

|1 Alle technische gegevens gebaseerd op:
ODA (winter): -12 °C / 90 % r.v. (= 1,2 g/kg) ETA (winter): 22 °C / 40 % r.v. (= 6,6 g/kg)
SUP (winter): ~18 °C / 9 % r.v. (= 1,2 g/kg) EHA (winter): ~ 0 °C / 85 % r.v. (= 3,3 g/kg)
ODA (zomer): 32 °C / 40 % r.v. (=11,9 g/kg) ETA (zomer)|3: 24 °C / 60 % r.v. (=11,2 g/kg)
SUP (zomer): ~26 °C / 55 % r.v. (=11,9 g/kg) EHA (zomer)|3: ~ 30 °C / 41 % r.v. (=11,2 g/kg)
Externe druk:     250 Pa
|2 Andere selecties met andere uitgangspunten zijn mogelijk.
|3 Additionele koeling benodigd (zoals fan coil units).

|1 Alle technische gegevens gebaseerd op:
ODA (winter): - 12 °C / 90 % r.v. (= 1,2 g/kg)  ETA (winter): 22 °C / 40 % r.v. (= 6,6 g/kg)
SUP (winter): ~ 18 °C / 9 % r.v. (= 1,2 g/kg) EHA (winter): ~ 0 °C / 85 % r.v. (= 3,3 g/kg)
ODA (zomer): 32 °C / 40 % r.v. (=11,9 g/kg) ETA (zomer): 24 °C / 65 % r.v. (=12,1 g/kg)
SUP (zomer): 17 °C / 96 % r.v. (=11,6 g/kg) EHA (zomer): 46 °C / 19 % r.v. (=12,1 g/kg)
Externe druk:    250 Pa   DX-Cooling-Systeem: 2 traps met R407C

|2 Andere selecties met andere uitgangspunten zijn mogelijk.

Technische gegevens: |1, 2

Lucht
volume  
[m3/h]

WTW  
vermogen 

 [kW]

Vermogen 
verwarming  

coil [kW]

Vermogen 
koeling  

[kW]

Energie
verbruik  

[kW]

Afmetingen  
l/b/h  

[m]

Gewicht 
 [kg]

 9.000 90,4 - - 8,2 3,52/1,92/2,12 1.830

 8.000 80,8 - - 6,4 3,37/1,92/2,12 1.710

 7.000 70,4 - - 6,2 3,37/1,61/2,12 1.570

 6.000 60,8 - - 5,0 3,37/1,61/2,12 1.560

 5.500 55,4 - - 4,7 3,06/1,61/2,12 1.420

 5.000 50,4 - - 5,0 2,60/1,92/1,50 1.280

 4.500 45,6 - - 4,1 2,60/1,92/1,50 1.270

 4.000 40,3 - - 3,7 2,60/1,61/1,50 1.140

 3.500 35,5 - - 3,3 2,60/1,61/1,50 1.110

 3.000 30,2 - - 2,9 2,45/1,30/1,50 930

Technische gegevens: |1, 2

Lucht
volume  
[m3/h]

WTW  
vermogen 

 [kW]

Vermogen 
verwarming  

coil [kW]

Vermogen 
koeling  

[kW]

Energie
verbruik  

[kW]

Afmetingen  
l/b/h  

[m]

Gewicht 
 [kg]

 9.000 90,4 - 31,8 16,3 4,69/1,92/2,12 2.750

 8.000 80,8 - 28,3 13,8 4,59/1,92/2,12 2.580

 7.000 70,4 - 24,7 12,8 4,59/1,61/2,12 2.480

 6.000 60,8 - 21,2 10,7 4,59/1,61/2,12 2.350

 5.500 55,4 - 19,4 10,5 4,28/1,61/2,12 2.180

 5.000 50,4 - 17,6 8,9 3,98/1,92/1,50 2.030

 4.500 45,6 - 15,9 8,1 3,98/1,92/1,50 2.030

 4.000 40,3 - 13,1 7,0 3,83/1,61/1,50 1.860

 3.500 35,5 - 12,4 6,4 3,83/1,61/1,50 1.830

 3.000 30,2 - 9,8 5,1 3,67/1,30/1,50 1.590

Schematisch

Schematisch

Layout

Layout

Zijaanzicht

Zijaanzicht

Betekenins van de luchtsoorten (volgens DIN EN 13779): ODA= buitenlucht, SUP = toevoerlucht, ETA = retourlucht, EHA = afblaaslucht, RCA = recirculatielucht
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ODA

ETA

EHA

SUP

EHA

SUPETA

ODA

ODA

ETA

EHA

SUP



SUP

EHA

ODA

ETA

ODA

ETA

SUP

EHA

SUP

EHA

ODA

ETA

Option

FC

FC

ETA

SUPODA

EHA

RCA

Roof Top Unit 3
Units ontworpen voor hoge luchtvolumes en rendementen, door gebruik van 
plug fans en hoogrendement warmtewielen. Schakelpaneel gemonteerd in de 
behuizing voor simpele en eenvoudige montage, service en storingen. Beste 
oplossing voor warenhuizen, produktie omgevingen, enz …

Roof Top Unit 4
Hoogrendement stand alone warmtepomp Roof Top Unit. Luchtbehandeling 
zonder additionele infrastructuur. Geen externe warmtebronnen nodig.  
Schakelkast in het unit. Ideale oplossing indien geen additionele koeling  
of verwarming aanwezig is. Toepasbaar voor warenhuizen, winkelcentra,  
supermarkten, enz …

|1 Alle technische gegevens gebaseerd op:
ODA (winter): -12°C / 90 % r.v. (= 1,2 g/kg) ETA (winter): 22°C / 40 % r.v. (= 6,6 g/kg)
SUP (winter): 22°C / 9 % r.v. (= 1,2 g/kg) EHA (winter): ~ 0°C / 95 % r.v. (= 3,6 g/kg)
ODA (zomer): 32°C / 40 % r.v. (=11,9 g/kg) ETA (zomer)|3: 24°C / 60 % r.v. (=11,2 g/kg)
SUP (zomer): ~ 27°C / 55 % r.v. (=11,8 g/kg) EHA (zomer)|3: ~ 30°C / 43 % r.v.  (=11,2 g/kg)
Externe druk:       250 Pa
|2 Andere selecties met andere uitgangspunten zijn mogelijk. 
|3 Additionele koeling benodigd (zoals fan coil units).

|1 Alle technische gegevens gebaseerd op:
ODA (winter): -12°C / 90 % r.v.  (= 1,2 g/kg) ETA (winter): 22°C / 40 % r.v. (= 6,6 g/kg)
SUP (winter): ~ 20°C / 8 % r.v.  (= 1,2 g/kg) EHA (winter): ~ 7°C / 95 % r.v. (= 6,0 g/kg)
ODA (zomer): 32°C / 40 % r.v.  (=11,9 g/kg) ETA (zomer): 24°C / 65 % r.v. (=12,1 g/kg)
SUP (zomer): 16°C / 98 % r.v.  (=11,3 g/kg) EHA (zomer): ~ 47°C / 17 % r.v. (=12,1 g/kg)
Externe druk:    250 Pa  Warmtepomp systeem: 3 traps met R407C  

|2 Andere selecties met andere uitgangspunten zijn mogelijk.

Technische gegevens: |1, 2

Lucht
volume  
[m3/h]

WTW  
vermogen 

 [kW]

Vermogen 
verwarming  

coil [kW]

Vermogen 
koeling  

[kW]

Energie
verbruik  

[kW]

Afmetingen  
l/b/h  

[m]

Gewicht 
 [kg]

 

 26.700 172,6 124,0 161,8 181 5,81/3,73/2,05 4.900

 

 22.200 142,0 96,6 134,5 143 5,81/3,73/1,74 4.700

 

 18.500 121,4 82,8 112,1 125 5,51/3,73/1,43 4.100

 

 13.800 90,6 57,0 83,6 88 5,51/3,12/1,43 3.500

 

 11.000 71,8 45,6 66,7 70 5,51/3,12/1,13 3.100

Technische gegevens: |1, 2

Lucht
volume  
[m3/h]

WTW  
vermogen 

 [kW]

Vermogen 
verwarming  

coil [kW]

Vermogen 
koeling  

[kW]

Energie
verbruik  

[kW]

Afmetingen  
l/b/h  

[m]

Gewicht 
 [kg]

 25.500 265,6 89,5 - 15,8 4,59/2,59/2,72 4.100

 22.700 243,3 75,9 - 13,0 4,59/2,59/2,72 4.100

 22.400 223,2 86,1 - 15,0 4,59/2,28/2,72 3.700

 20.000 205,5 73,6 - 12,2 4,59/2,28/2,72 3.600

 13.350 140,9 44,6 - 7,6 4,59/1,92/2,12 2.800

 11.900 129,1 37,8 - 6,6 4,59/1,92/2,12 2.800

 11.120 110,5 42,7 - 9,2 4,23/1,61/2,12 2.300

 9.900 101,6 36,4 - 7,4 4,23/1,61/2,12 2.300

 5.900 61,4 20,7 - 4,0 3,67/1,30/1,50 1.600

 5.300 56,6 17,7 - 3,4 3,67/1,30/1,50 1.600

Schematisch

Schematisch

Layout

Layout

Zijaanzicht

Zijaanzicht

Betekenins van de luchtsoorten (volgens DIN EN 13779): ODA= buitenlucht, SUP = toevoerlucht, ETA = retourlucht, EHA = afblaaslucht, RCA = recirculatielucht
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Bij bestaande verwarmingssystemen kan 
de E-verwarming verwijdert of vervangen 
worden door een ander systeem.



KIA Motors, Zilina, Slowakije.
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Automotive Industrie Alfa Romeo, Audi, BMW, 

Bugatti, Citroen, DaimlerChrysler, Ford, General 

Motors, Honda, Iveco, John Deere, KIA, Michelin, 

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Scania, 

SEAT, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo 

Chemisch en Pharmaceutisch Industrie 3M 

santé, BASF, Bayer, Beiersdorf, Boehringer, BP, 

Degussa, Du Pont, Fraunhofer Institut, Fresenius, 

Glaxo Smithkline, Höchst, Institut Pasteur, 

Krupp, Linde, L‘Oréal, Labo Piette, Merckle, 

Mérial, Osram, Pfizer, Procter + Gamble, Roche, 

Sanofi, Schering, Solvay, Thomae, Urenco 

Commercieel Utiliteit Allianz, Commerzbank, 

Crédit Agricole, Deutsche Bahn, Deutsche 

Bank, Disneyland, Dresdner Bank, ECE, H&M, 

IKEA, Interspar, Mediamarkt, NATO, RWE, SAP, 

Semperoper Dresden, Flughafen Tel-Aviv,  

TU Dresden 

Electronische industrie Acer, Alcatel, Altis, 

AMP, Bosch, BSH, Corning, Epcos, Hewlett 

Packard, Hitachi, IBM, Intel, Max-Planck-Institut, 

Microchip, Motorola, NS Electronics, Osram, 

Philips, Q-Sells, Radiall, Siemens, SIGMA, Soitec, 

Sony, STMicroelectronics, Texas Instruments, 

THAI CRT, Thales, Toshiba, Tower, TSMC 

Gezondheidszorg Beijing Hospital, Guangxi 

Hospital, Hôpital Saint Joseph Paris, Isarklinik 

München, Jilin Hospital, Klinika Moskau, Shanghai 

Hospital, St. Louis Hospital, Universitätsklinik 

Essen, XinHua Hospital Shanghai, Zhengzhou 

Hospital Produktie Airbus, Arcelor, Carl Zeiss,  

Coca Cola, Conergy, Continental, EADS, EON, 

Eurocopter, Ferrero, Hartmann, Hilti, Liebherr, 

Mc Donalds, MAN, Nestlé, Philip Morris,  

Thyssen Krupp, Trumpf, Vaillant, Viessmann, 

Voith, Wanzl.

Automotive  
Industrie

Chemisch en  
Pharmaceutisch
Industrie

Commercieel  
Utiliteit

Electronische  
industrie

Gezondheidszorg

Produktie

Vertrouwen vloeit voort uit kwaliteit.

Dat is waarom zoveel toonaangevende bedrijven kiezen voor de robatherm oplossingen.

Beste keuze.
Beste referenties.



robatherm accepts no responsibility or liability for the correctness or completeness of the contents of this document. Figures and descriptions to some degree  
contain elements that exceeded those in the standard product. Subject to technical modification and amendment. Edition 01/2010. © Copyright by robatherm.
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