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Qualidade 100% europeia

Todos os nossos produtos são fabricados nas 

nossas instalações, com matérias-primas de 

primeira qualidade e a última tecnologia. Na 

Rointe, no importamos materiais de países 

asiáticos, trabalhamos em conjunto com os 

nossos fornecedores para garantir a máxima 

qualidade dos nossos produtos.

Eficiência e ecologia

O objetivo da Rointe é criar conforto térmico 

seguro e de qualidade, garantindo sempre 

a mais eficaz gestão da energia. Por isso, 

desenvolvimentos produtos de aquecimento 

elétrico de baixo consumo limpos, ecológicos 

e respeitadores do ambiente.

O melhor serviço de apoio ao cliente

A Rointe coloca ao seu serviço a melhor 

equipa de profissionais para oferecer-lhe a 

solução perfeita para as suas necessidades 

de aquecimento. O nosso departamento 

técnico irá realizar um estudo gratuito da sua 

nova instalação de aquecimento Rointe.

Garantia e serviço pós-venda

A Rointe dispõe do melhor serviço pós-venda. 

Os profissionais do SAT da Rointe ocupam-se 

pessoalmente de oferecer a melhor solução 

para qualquer problema ou dúvida técnica, 

para garantir o funcionamento ótimo do seu 

sistema de aquecimento e A.Q.S. Rointe.

Prestígio internacional

A Rointe é a marca líder ao nível europeu 

no mercado do aquecimento elétrico. Para 

além de Espanha, os nossos produtos 

comercializam-se em países como a França, 

Reino Unido, Portugal, Irlanda ou Grécia, 

países onde beneficiam de grande prestígio.

Baixo consumo testado e demonstrado

A Rointe realiza ensaios periódicos para 

verificar os dados relativos ao baixo consumo 

dos nossos produtos, efetuados por 

laboratórios independentes. A Rointe garante 

que os seus radiadores e os termos Série D 

com DELTA Ultimate Technology obtêm um 

coeficiente equivalente de consumo de 38% 

e de 19%, respetivamente.

Sempre
um passo à frente.
A Rointe, a líder europeia em sistemas de aquecimento e água quente sanitária (A.Q.S.) de baixo 
consumo há já mais de 30 anos é resultado de uma filosofia empenhada na inovação e na qualidade. 

O nosso compromisso é oferecer ao cliente final um produto de qualidade, tecnologicamente avançado e eficiente. Somos uma marca de 
referência que melhora de dia para dia, guiada pelo esforço de oferecer as soluções mais inovadoras, eficazes, sustentáveis e inteligentes do 
mercado do aquecimento.
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O sistema de aquecimento é ideal para si...
Se procura um sistema de aquecimento que alie qualidade e conforto ao preço 
mais ajustado do mercado. 

Se quiser um sistema de aquecimento com a controlabilidade mais versátil e um 
estilo moderno e elegante.

Se além de um consumo elétrico reduzido procura que a sua família desfrute do 
melhor bem-estar térmico com a máxima poupança na sua fatura elétrica.

Se exige a máxima qualidade e eficiência dos melhores produtos sem pagar 
mais pelos mesmos e confia no líder europeu de aquecimento elétrico de baixo 
consumo.

O sistema de aquecimento é 
Se procura um sistema de aquecimento que alie qualidade e conforto ao preço 
mais ajustado do mercado. 

Se quiser um sistema de aquecimento com a controlabilidade mais versátil e um 
estilo moderno e elegante.

Se além de um consumo elétrico reduzido procura que a sua família desfrute do 
melhor bem-estar térmico com a máxima poupança na sua fatura elétrica.

Se exige a máxima qualidade e eficiência dos melhores produtos sem pagar 
mais pelos mesmos e confia no líder europeu de aquecimento elétrico de baixo 
consumo.

KYROS

O equilíbrio perfeito entre 
design e funcionalidade.
O sistema de aquecimento e A.Q.S. O KYROS envolve a sua casa no calor que deseja para si e 
para os seus, durante os meses mais frios do ano. Fabricado com materiais de primeira qualidade 
e tecnologia exclusiva de baixo consumo, proporciona bem-estar e conforto com o consumo 
mais ajustado.



Consumo baixo controlo com Fuzzy 
Logic Energy Control.

Como funciona?O sistema de aquecimento é ideal para si...

O uso da tecnologia Fuzzy Logic Energy Control reduz até 6,3%* 
o coeficiente equivalente de consumo obtido com os produtos 
que incorporam o Optimizer Energy Plus, a primeira tecnologia de 
baixo consumo desenvolvida pela Rointe em 2010. A introdução 
do Fuzzy Logic Energy Control permite que o nosso sistema de 
aquecimento KYROS ofereça:

Tecnologia avançada para a 
máxima poupança energética.
O Rointe KYROS oferece ao utilizador 
um sistema integral digital de baixo 
consumo com a máxima garantia 
de qualidade Rointe em todos os 
elementos que o compõem.

Graças à tecnologia avançada Fuzzy 
Logic Energy Control, o utilizador 
poderá desfrutar do conforto e 
bem-estar com consumos reduzidos.

Como podemos observar no gráfico, Quando o radiador inicia a 
curva de aumento térmico, esta tecnologia prevê a quantidade de 
energia necessária em cada momento até chegar à temperatura 
estabelecida -neste caso 21ºC-. O Fuzzy Logic Energy Control 
reduz proporcionalmente a exigência de energia elétrica necessária 
para alcançar a temperatura desejada, suavizando esta curva inicial 
ao amortiçar os picos de temperatura e favorecendo a posterior 
estabilização da mesma. Ésta tecnología patentada, evolución natural 
de su predecesora Optimizer Energy Plus, gestiona de una manera 
más rápida y eficaz la puesta en marcha del producto, gracias a un 
control más preciso del cálculo de la energía necesaria.

* Valor obtido por laboratórios independentes comparando em câmara climática dois radiadores, um com tecnologia Optimizer Energy Plus e o outro com Fuzzy Logic 
Energy Control sob os mesmos parâmetros definidos no ensaio.
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Compensação ótima watt/elem.

Os 110 W/elemento do radiador 
KYROS proporciona uma 
transmissão de calor equilibrada, 
face a outros radiadores que têm 
entre 125 e 160 watts/elemento. 
Como consequência deste 
equilíbrio térmico, estabelece-se 
uma relação de aproximadamente 
1 elemento por m2 a aquecer numa 
zona de clima extra frio.

Estabilidade da temperatura

Fuzzy Logic Energy Control melhora 
a gestão da energia necessária para 
manter a temperatura ambiente 
estável, analisando as suas 
variações com uma precisão de 
±0,07 °C e enviando microimpulsos 
elétricos à resistência que junto ao 
líquido térmico e ao alumínio de 
elevada pureza transferem 100% 
do calor gerado para o ambiente.

Máxima eficiência

A gestão energética eficaz de esta 
tecnologia, além de conseguir uma 
melhor administração da energia na 
curva inicial de aumento térmico 
do radiador, permite-nos obter um 
coeficiente equivalente de consumo 
de apenas 38% da potência 
nominal, produzindo assim um 
coeficiente equivalente de não 
consumo de 62%.
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Este radiador atinge um coeficiente 
equivalente de não consumo de 

62%
da sua potência nominal*

* Valor obtido subtraindo-se 38% da potência efetiva a 100% da potência nominal. A potência efetiva é a potência real necessária para manter uma residência de 12 m2 
a uma temperatura estável de 21 ºC, regulada pela exclusiva tecnologia Fuzzy Logic Energy Control, sempre sob parâmetros definidos e de acordo com os resultados 
obtidos nos ensaios realizados por laboratórios independentes em câmara climática.

O design de cada elemento que 
compõe o corpo de alumínio dos 
radiadores KYROS foi desenhado 

para fornecer calor à divisão 
através da convecção natural do 
ar, mantendo a humidade relativa 

dentro dos limites de conforto.



Radiador KYROS
A solução perfeita para o 
aquecimento integral da sua casa
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Acessórios disponíveis para o radiador KYROS na página 28.

Informações técnicas na página 20.

mais info na
página 15

CARACTERÍSTICAS

Fuzzy Logic Energy Control

Baixo consumo. A potência média consumida pelo radiador 
representa apenas 38% da sua potência nominal.

Produto sem igual com fechos laterais

Novo design com fechos laterais de ambos os lados para conceder 
ao produto um acabamento compacto.

Design otimizado para a máxima dissipação

Máximo rendimento graças ao novo design da espada, das aletas e 
dos 98 mm de profundidade de cada elemento.

Eletrónica SMD e tecnologia avançada

Eletrónica multicapa com microcontrolador Rointe ULP8 Ultra Low 
Power, bateria de lítio e triac como elemento de corte.

Compensação ótima entre watts/elemento

110 watts/elemento que proporcionam uma equilibrada transmissão do 
calor.

Ecrã TFT

Ecrã TFT de 1'77" de última geração e alto contraste, para a 
visualização ideal a partir de qualquer ângulo de visão.

Função janelas abertas

Função de poupança energética. Ativa o modo anti-gelo a 8 ºC, 
quando a temperatura da sala desce 4 ºC em 30 minutos. 

Comunicação por infravermelhos 

Programável 24 horas por dia e 7 dias por semana através do 
controlo remoto AIR Control por infravermelhos.

Programação através de teclado

Controlo total do radiador através do painel de controlo integrado.

Garantia de qualidade

Segurança total com 10 anos de garantia para o alumínio e 2 anos 
para os componentes elétricos e eletrónicos.



Radiador KYROS Short

Agora toda a qualidade Rointe, 
também num radiador de perfil baixo

Acessórios disponíveis para o radiador KYROS Short na página 28.

Informações técnicas na página 21.

mais info na
página 15

CARACTERÍSTICAS

Fuzzy Logic Energy Control

Baixo consumo. A potência média consumida pelo radiador KYROS 
Short representa apenas 38% da sua potência nominal.

Produto sem igual com fechos laterais

Novo modelo para divisões envidraçadas com fechos laterais de 
ambos os lados, para conferir ao produto um acabamento compacto.

Design otimizado para a máxima dissipação

Máximo rendimento graças ao novo design da espada, das aletas e 
dos 98 mm de profundidade de cada elemento.

Eletrónica SMD e tecnologia avançada

Eletrónica multicapa com microcontrolador Rointe ULP8 Ultra Low 
Power, bateria de lítio e triac como elemento de corte.

Compensação ótima entre watts/elemento

100 watts/elemento que proporcionam uma equilibrada transmissão do 
calor.

Ecrã TFT

Ecrã TFT de 1'77" de última geração e alto contraste, para a 
visualização ideal a partir de qualquer ângulo de visão.

Função janelas abertas

Função de poupança energética. Ativa o modo anti-gelo a 8 ºC, 
quando a temperatura da sala desce 4 ºC em 30 minutos. 

Comunicação por infravermelhos 

Programável 24 horas por dia e 7 dias por semana através do 
controlo remoto AIR Control por infravermelhos.

Programação através de teclado

Controlo total do radiador através do painel de controlo integrado.

Garantia de qualidade

Segurança total com 10 anos de garantia para o alumínio e 2 anos 
para os componentes elétricos e eletrónicos.
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Desfrute todo o ano do seu terraço 
ou varanda envidraçada com o novo 
KYROS Short. O seu design especial 

agora com altura reduzida torna-o 
perfeito para qualquer tido de divisão 

com grandes superfícies envidraçadas 
ou paredes baixas.



A gama de seca-toalhas KYRO combina na 
perfeição o design mais atual e a tecnologia mais 
vanguardista da Rointe. Graças ao seu inovador 
painel de controlo que permite a controlabilidade 
do produto, conseguirá obter o melhor conforto 
com um consumo mais ajustado. Os seus três 
acabamentos diferentes, branco, metalizado ou 
cromado disponíveis garantem ao utilizador final 
uma adaptabilidade total a qualquer ambiente.
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Informações técnicas na página 22.

Seca-toalhas KYROS
Elegância e conforto num mesmo 
produto

CARACTERÍSTICAS

Corpo de aço de design curvo

Fabricado em aço ST12 de 1,5 mm de espessura e soldado por 
resistência elétrica para um estanquicidade perfeita. Design curvo.

Ótima relação entre resistência e líquido

Resistência de Classe II compensada em W por cm2 que juntamente com 
o líquido térmico conferem um grande poder de transmissão de calor.

Eletrónica SMD e tecnologia avançada

Eletrónica multicapa com microcontrolador Rointe ULP8 Ultra Low 
Power, bateria de lítio de longa duração.

Ecrã TFT

Ecrã TFT de 1'77" de última geração e alto contraste, para a 
visualização ideal a partir de qualquer ângulo de visão.

Comunicação por infravermelhos 

Programável 24 horas por dia e 7 dias por semana através do 
controlo remoto AIR Control por infravermelhos.

Programação através de teclado 

Controlo total do próprio secador de toalhas através do painel de 
controlo integrado.

Funcionamento intenso 2 horas 

Esta função ativa o funcionamento da resistência à máxima potência 
e de forma continuada durante 2 horas. 

Disponível em vários acabamentos 

Gama de produtos com acabamento em branco, metalizado ou 
cromado em quatro tamanhos diferentes.

Garantia de qualidade

Segurança total com 10 anos de garantia para o corpo do 
seca-toalhas e 2 anos para os componentes elétricos e eletrónicos.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS 

Branco brilhante Metalizado Cromado

Branco brilhante

Metalizado

Cromado

mais info na
página 15



CARACTERÍSTICAS

Fuzzy Logic Energy Control

Baixo consumo. A potência média consumida pelo termo representa 
apenas 19% da sua potência nominal.

Depósito vitrificado

Fabricado na chapa de 1,5 mm e coberto com uma camada de 
esmalte vitrificado de 0,5 mm que o protege contra a corrosão.

Dupla resistência

Fabricadas em aço e ligadas em paralelo. Trabalham de forma 
independente, garantindo a água quente.

Máximo isolamento

Capa envolvente de espuma de poliuretano rígida de 3 cm e baixo 
coeficiente de condutividade térmica. Evita a perda de calor.

Eletrónica SMD e tecnologia avançada

Eletrónica multicapa com microcontrolador Rointe ULP8 Ultra Low 
Power, bateria de lítio e triac como elemento de corte.

Ecrã TFT

Ecrã TFT de 1'77" de última geração e alto contraste, para a 
visualização ideal a partir de qualquer ângulo de visão.

Proteção anti-legionella

Sistema de ativação periódica que eleva a temperatura a 70 °C 
durante 1 hora para eliminar todas as bactérias contidas na água.

Função evolução na temperatura

Sistema que permite conhecer a todo o momento a disponibilidade 
de água quente e a evolução da sua temperatura.

Comunicação por infravermelhos 

Programável 24 horas por dia e 7 dias por semana através do 
controlo remoto AIR Control por infravermelhos.

Programação através de teclado 

Controlo total do próprio secador de toalhas através do painel de 
controlo integrado.

Garantia de qualidade

Segurança total com 7 anos de garantia para o tanque e 2 anos para 
os componentes elétricos e eletrónicos.

Termo A.Q.S. KYROS
A solução mais eficiente 
para a água quente da sua casa

Acessórios disponíveis para o termo KYROS na página 26.

Informações técnicas na página 24.

mais info na
página 15



* Valor obtido subtraindo-se 19% da potência efetiva a 100% da potência nominal. A potência efetiva é a potência real necessária para obter água quente sanitária para 
uma família de quatro pessoas com um perfil de consumo de 120 litros/dia e com uma temperatura do termo definida para 73 ºC, sempre sob determinados parâmetros 
e de acordo com os resultados obtidos nos testes realizados por laboratórios independentes.

Este termo atinge um coeficiente  

equivalente de não consumo de

81%
da sua potência nominal*
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As duas resistências ligadas em paralelo 
do termo A.Q.S. KYROS estão alojadas 
dentro de dois invólucros que permitem a 
sua fácil substituição sem ter de esvaziar 
o termo da água.



O comando à distância por 
infravermelhos AIR Control 
permite integrar num mesmo 
dispositivo de controlo todos 
os produtos que fazem parte 
do sistema de aquecimento 
KYROS. 
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O comando AIR Control da Rointe inclui um suporte de parede 
transparente de design moderno e elegante, que se adapta a todo o tipo 
de casas ou escritórios. Este acessório permite manter sempre na sua 
posição o comando, evitando assim quedas e perdas do mesmo.

Acessórios AIR Control
suporte de parede

Comando AIR Control
O controlo de todo o sistema 
na palma da sua mão

CARACTERÍSTICAS

Corpo ergonómico fabricado em PC/ABS
Fabricado em policarbonato ignífugo de alta resistência a impactos. 
Design elegante com uns meros 21 mm de profundidade.

Suporte de parede transparente incluído

Acessório funcional que permite manter sempre na sua posição o 
comando, evitando assim quedas e perdas do mesmo.

Eletrónica SMD e tecnologia avançada 

Eletrónica de múltiplas camadas com microcontrolador Rointe ULP4 
Ultra Low Power. 

Ecrã TFT

Ecrã TFT de 1'77" de última geração e alto contraste, para a 
visualização ideal a partir de qualquer ângulo de visão.

Comunicação bidirecional por infravermelhos

Ligação bidirecional. Permite efetuar programações que, uma vez 
enviadas para o produto, podem ser recebidas e copiadas para outro.

Teclado mecânico compacto

Vinte teclas divididas em três zonas correspondentes aos dias da 
semana, programação, ligação e funções auxiliares.

Alimentação a pilhas incluídas

Inclui kit de duas pilhas alcalinas de tipo AAA de 1'5 Vcc, cada uma 
das quais de longa duração.

Acabamento branco brilhante 

Acabamento com lacado em cor RAL branco 9010.

Garantia de qualidade

Total segurança com 2 anos de garantia em todos os componentes 
eletrónicos.

Información técnica en página 29.



Otimiza o seu bem-estar,
poupa dinheiro.
O gasto em energia é um dos elementos mais importantes no orçamento 
doméstico. O Sistema Integral Digital Rointe ajuda-lhe a poupar sem que tal 
seja um impedimento para obter o máximo conforto térmico no seu lar.

Porquê manter a minha casa a 21 °C 
se durante o dia não está lá ninguém?
Graças à possibilidade de programação avançada que oferece a Série D com DELTA Ultimate Technology e com apenas um pequeno gesto, pode 
conseguir uma importante poupança na sua fatura elétrica. 

Para maximizar a poupança sem que tal afete o nosso conforto não se trata simplesmente de acender e apagar o aquecimento, mas antes de 
estabelecer a temperatura desejada, segundo a hora do dia e para cada ambiente ou residência ao longo da semana. A Série D com DELTA Ultimate 
Technology permite-lhe programar o seu sistema de aquecimento exatamente de acordo com o seu estilo de vida e as suas necessidades diárias.

06h00

08h00

É quase hora de se levantar · Um novo dia está prestes a 
começar para toda a família. 

Programação · Modo COMFORT    das 06h00 às 08h00

Uma hora antes de nos levantarmos, os nossos radiadores 
elevam a temperatura de 18 °C para 21 °C, para que quando nos 
despertemos encontremos um ambiente confortável e quente.

21ºC

Saída de casa · É hora de deixar o lar para se dirigir ao 
trabalho ou à escola. 

Programação · Modo LATENTE    das 08h00 às 18h00

Uma vez que durante o dia a casa estará vazia, programaremos 
os nossos radiadores para o modo Latente. Durante este período, 
mantêm-se à espera do próximo modo ativo de trabalho.

- ºC

Modo Eco Modo Latente Modo Comfort

04h00 06h00 08h0000h00



21ºC
18ºC

18ºC

18ºC
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Se toda a família estiver na sala de estar,
que sentido faz aquecer o escritório?
Se pensarmos no nosso dia-a-dia, existem espaços no nosso lar, como a sala de estar e a cozinha onde passamos a maior parte do tempo. Outros 
quartos como por exemplo o de dormir são habitualmente apenas para o descanso noturno. Se passarmos apenas tempo durante o dia neste tipo 
de espaços, não será muito mais inteligente aquecer apenas as divisões que na realidade estamos a utilizar? Com a programação personalizada 
dos nossos radiadores, podemos criar ambientes diferentes dentro da nossa própria casa: por exemplo, todos os dormitórios ou a cozinha e a sala 
de estar. Assim, pode optar por ter o máximo conforto nas residências que está a utilizar, diminuindo a temperatura nas que não utiliza.

Hora de dormir · Chega ao final do dia e é hora de ir 
pensando em deitar-se. 

Programación · Modo ECO    das 23h00 às 04h00

A la hora indicada, nuestros radiadores entran de nuevo en 
modo Eco 18ºC, temperatura recomendada para el descanso 

y para obtener un sueño de calidad.

18ºC

23h00

A família está prestes a ir para casa · Depois de um dia 
produtivo, é hora de voltar para casa. 

Programação · Modo COMFORT    das 18h00 a 23h00

Uma hora antes de chegarmos a casa, o sistema de aquecimento 
entre no modo comfort, para que quando chegarmos a casa 
desfrutemos de um ambiente confortável e quente.

21ºC

18h00

Modo EcoModo Latente Modo Comfort

18h00 23h00



Dimensionamiento de radiadores KYROS: tabelas de referência

Dimensionamento de radiadores KYROS Short: tabelas de referência

Nas seguintes tabelas é possível encontrar, a título de referência, cálculos realizados em função do número de elementos, área e zona climática.

Termo recomendado segundo o uso e nº de pessoasSeca-toalhas recomendado segundo a área

Clima SUAVE FRIO MUITO FRIO EXTRA FRIO

Kcal/h m2 110 Kcal/h m2 120 Kcal/h m2 130 Kcal/h m2 140 Kcal/h m2

C.T.R. 0,75 elm. / m2 0,80 elm. / m2 0,85 elm. / m2 0,90 elm. / m2

3 elm. Até 4 m2 Até 4 m2 Até 4 m2 Até 3 m2

5 elm. Até 7 m2 Até 6 m2 Até 6 m2 Até 6 m2

7 elm. Até 10 m2 Até 9 m2 Até 8 m2 Até 8 m2

9 elm. Até 12 m2 Até 11 m2 Até 11 m2 Até 10 m2

11 elm. Até 15 m2 Até 14 m2 Até 13 m2 Até 12 m2 

13 elm. Até 18 m2 Até 16 m2 Até 15 m2 Até 15 m2

15 elm. Até 20 m2 Até 19 m2 Até 18 m2 Até 17 m2

Clima SUAVE FRIO MUITO FRIO EXTRA FRIO

Kcal/h m2 35 Kcal/h m3 40 Kcal/h m3 45 Kcal/h m3 50 Kcal/h m3

C.T.R. 0,23 elm. / m3 0,26 elm. / m3 0,30 elm. / m3 0,33 elm. / m3

3 elm. Até 15 m3 Até 13 m3 Até 11 m3 Até 10 m3

5 elm. Até 23 m3 Até 21 m3 Até 18 m3 Até 16 m3

7 elm. Até 32 m3 Até 28 m3 Até 25 m3 Até 22 m3

9 elm. Até 41 m3 Até 36 m3 Até 31 m3 Até 28 m3

11 elm. Até 50 m3 Até 44 m3 Até 38 m3 Até 34 m3 

13 elm. Até 58 m3 Até 51 m3 Até 45 m3 Até 40 m3

15 elm. Até 67 m3 Até 59 m3 Até 51 m3 Até 46 m3

11 elm. Até 9 m2 Até 8 m2 Até 7 m2 Até 7 m2 

13 elm. Até 10 m2 Até 9 m2 Até 9 m2 Até 8 m2

15 elm. Até 12 m2 Até 11 m2 Até 10 m2 Até 9 m2 

11 elm. Até 27 m3 Até 24 m3 Até 21 m3 Até 19 m3

13 elm. Até 32 m3 Até 28 m3 Até 25 m3 Até 22 m3

15 elm. Até 37 m3 Até 32 m3 Até 29 m3 Até 26 m3

USUÁRIOS TAMANHO EQUIPAMENTO

1-2 50 L Máquina de lavar / Pia / Chuveiro

2-4 75 L Máquina de lavar / Pia / Chuveiro

2-5 100 L Máquina de lavar / Pia / Banheira peq.

3-6 150 / 200 L
Máquina de lavar / Pia / Chuveiro /

Banheira peq.

ÁREA POTÊNCIA SÉRIE MODELO

Hasta 3 m2 300 W
KYROS

Branco/

Metalizado

KTN030SEB2/SEM2

Hasta 5 m2 500 W KTN050SEB2/SEM2

Hasta 7 m2 750 W KTN075SEB2/SEM2

Hasta 10 m2 1.000 W KTN100SEB2/SEM2

Hasta 2 m2 300 W

KYROS

Cromado

KTN030SEC2

Hasta 4 m2 300 W KTN050SEC2

Hasta 6 m2 500 W KTN075SEC2

Hasta 8 m2 750 W KTN100SEC2

C.T.R.
e dimensionamiento
O CTR é um coeficiente desenvolvido pela Rointe que relaciona o 
número de elementos necessários para uma estadia com a sua área 
e zona geográfica onde está localizada. Com o dimensionamento 
adequado usando o CTR correspondente, ficamos com o consumo 
mais equilibrado.

Para calcular os radiadores necessários, temos de distinguir entre 
m² e m³. Para tetos de uma altura inferior a 3 metros, utilizaremos 
o CTR (m²) e para alturas superiores o CTR (m³).

Mediante as seguintes formas, iremos obter os elementos 
necessários para a escolha correta do radiador a instalar. É muito 
importante usar o coeficiente correto em função do clima e da 
altura do teto.

C.T.R. m2 ELEMENTOS NECESARIOS

C.T.R. m3 ELEMENTOS NECESARIOS

Como obter o C.T.R.?

A fórmula a seguir indica como o Coeficiente Térmico Rointe é 
obtido, C.T.R.

C.T.R.COEFICIENTE CLIMÁTICO DE ZONA

COEFICIENTE DE RENDIMENTO DE ELEMENTO

Clima R.T.C. (m2) R.T.C. (m3)

Clima 
suave

110 Kcal/h m2 35 Kcal/h m3 0,75 elm./m2 0,23 elm./m3

Clima 
frio

120 Kcal/h m2 40 Kcal/h m3 0,80 elm./m2 0,26 elm./m3

Clima 
muito frio

130 Kcal/h m2 45 Kcal/h m3 0,85 elm./m2 0,30 elm./m3

Clima 
extra frio

140 Kcal/h m2 50 Kcal/h m3 0,90 elm./m2 0,33 elm./m3

Por exemplo, para obter o C.T.R. de um clima frio...



Exemplo do cálculo em M2 (altura do teto inferior a 3 metros)

DEPENDÊNCIA M2 CTR Nº ELEMENT. PRODUTOS POT. NOMINAL COEF. EQ. DE CONSUMO POT. EFETIVA

Sala de estar            19 0,80 15 1 x KRN1600RAD2 1.600 W 38% 608,00 W

Cozinha    14 0,80 11 1 x KRN1210RAD2 1.210 W 38% 459,80 W

Corredor  9 0,80 7 1 x KRN0770RAD2 770 W 38% 292,60 W

Casa de banho             6 0,80 5 1 x KRN0550RAD2 550 W 38% 209,00 W

Quarto 1 12 0,80 9 1 x KRN0990RAD2 990 W 38% 376,20 W

Quarto 2 10 0,80 7 1 x KRN0770RAD2 770 W 38% 292,60 W

Quarto 3 10 0,80 7 1 x KRN0770RAD2 770 W 38% 292,60 W

80 m2 61 7 6.660 W 38% 2.530,80 W

Termo 100 L 1 x KWN100DHW2 2.000 W 19% 380,00 W

POT. NOMINAL INSTALADA / POT.EFETIVA USADA 8.660 W 2.910,80 W

Cálculo estimativo do aquecimento com Rointe Série D com DELTA Ultimate Technology de 
uma vivenda ou local comercial de 80 m2, numa zona climática fria, com uma utilização de 
12 horas dia/noite e uma temperatura de 21 °C. O termo estaria funcionando 24 horas com 
um perfil de consumo de 120 litros/dia e uma temperatura de 73°C.

Calefacción integral y agua caliente sanitaria por tan sólo...

50 €

100 €

200 €

50 €

100 €

200 €

Aquecimento Água quente

1 DÍA 1 MES 1 DÍA 1 MES

Exemplo do cálculo
para um lar de 80 m² 
na zona climática fria com KYROS

26,50 €
0,85 €2,72 €

81,60 €
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Com o radiador KYROS, para manter uma temperatura 
estável de 21ºC durante 12 horas necessitamos 
apenas de um coeficiente equivalente de consumo 
de 38% da sua potência nominal.

Com o termo KYROS de 75 litros, se estabelecermos 
uma temperatura de 73ºC e tivermos um perfil de 
consumo de 120 litros por dia, só necessitamos de 
um coeficiente equivalente de consumo de 19%.

Radiador KYROS: cálculo da potência efetiva

POTÊNCIA NOMINAL POTÊNCIA EFETIVACOEFICIENTE EQ. DE CONSUMO

6.660 W 2,53 KW38%

Cálculo da potência efetiva

POTÊNCIA NOMINAL POTÊNCIA EFETIVACOEFICIENTE EQ. DE CONSUMO

2.000 W 0,38 KW19%

Cálculo da potência efetiva

POTÊNCIA EFETIVA

POTÊNCIA EFETIVA

CUSTO DIÁRIO        

CUSTO DIÁRIO   

CUSTO MENSAL

CUSTO MENSAL

12 HORAS DE AQUECIMENTO     

24 HORAS DE ÁGUA QUENTE

T. DISCRIMINAÇÃO HORÁRIA       

T. DISCRIMINAÇÃO HORÁRIA

2,53 kW

0,38 kW

4 HORAS / 8 HORAS 0,1206 € / 0,0740 €

0,1206 € / 0,0740 €10HORAS / 14 HORAS

Cálculo do custo diário/mensal

Cálculo do custo diário/mensal

Termo KYROS: cálculo da potência efetiva

2,72 € 81,60 €

0,85 € 25,50 €

Lembre-se que estes são cálculos aproximados e devem ser considerados como médias. Para um dimensionamento correto é necessária a 
realização de um estudo técnico personalizado e pormenorizado de uma instalação por parte de um técnico autorizado pela Rointe.

Tarifas em vigor de eletricidade Resolução de 1 de janeiro de 2016: Tarifas transitórias de venda a clientes finais em portugal continental



MODELOS KRN0330RAD2 KRN0550RAD2 KRN0770RAD2 KRN0990RAD2 KRN1210RAD2 KRN1430RAD2 KRN1600RAD2

Número de elementos 3 5 7 9 11 13 15

DIMENSÕES

A (mm) - Largura 350 520 680 840 1.010 1.180 1.330

B (mm) - Altura 580 580 580 580 580 580 580

C (mm) - Profundidade 98 98 98 98 98 98 98

D (mm) - Fundo instalado 120 120 120 120 120 120 120

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

Resistência de aço blindado

Alumínio de alta pureza

Óleo térmico

Painel de controlo PC/ABS 

Fecho lateral esquerdo PC/ABS 

Peso (Kg) 7,7 12,2 16,4 20,4 24,1 25,9 32,1

Peso com embalagem (Kg) 8,8 13,3 17,5 21,5 25,2 27,0 33,2

Cor Branco RAL 9010

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência nominal (W) 330 550 770 990 1.210 1.430 1.600

Potência Efetiva (W)* 125 209 293 376 460 543 608

Tensão (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corrente (A) 1,5 2,4 3,4 4,3 5,3 6,2 7,0

FUNCIONALIDADE

Ecrã TFT (1’77”)

Funções Manual/Automático

Modo Anti-gelo / Eco / Comfort

Função janelas abertas

Luminosidade do ecrã

Potência nominal e efetiva

Programável 24/7 (painel tátil  
e/ou comando AIR Control)

RENDIMENTO E SEGURANÇA 

Fuzzy Logic Energy Control

Rointe ULP8 Microcontroller

Estabilidade da temperatura (ºC) ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07

Velocidade do ar (m/seg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Potência por elemento (W/elemento) 110 110 110 110 110 110 110

Termostato de segurança

Temp. superficial média durante o 
período estacionário (ºC)**

40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC 40 ºC

Grau de proteção IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

INSTALAÇÃO

Molde e kit de instalação

CERTIFICAÇÕES

2004/108/CE Comp. Electromagnética

2006/95/CE Segurança Eletrónica

CÓDIGO EAN 8436045912046 8436045912053 8436045912060 8436045912077 8436045912084 8436045912091 8436045912107

P.V.R. 320,00 € 404,00 € 514,00 € 589,00 € 626,00 € 692,00 € 727,00 €

Características técnicas do radiador KYROS Tarifa de preços incluída no fim da tabela

* A potência efetiva é a potência real necessária para aquecer um quarto de 12m2 com uma temperatura estabelecida de 21ºC, sempre sob determinados parâmetros e de acordo com os resultados 
obtidos nos ensaios realizados por laboratórios independentes. ** Temperatura superficial média obtida com a temperatura do radiador estabelecida a 21ºC em câmara climática.

incluído não incluido não disponível / não aplicávelopcional



KRN1100RADC2 KRN1300RADC2 KRN1500RADC2

11 13 15

1.010 1.180 1.330

420 420 420

98 98 98

120 120 120

17,9 21,4 24,8

19,3 22,5 25,9

Branco RAL 9010

1.100 1.300 1.500

230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

4,8 5,7 6,5

±0,07 ±0,07 ±0,07 

< 0,1 < 0,1 < 0,1

100 100 100

40 ºC 40 ºC 40 ºC

IP21 IP21 IP21

8436045914484 8436045914491 8436045914507

576,00 € 637,00 € 667,00 €

Características técnicas do radiador KYROS Short
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Esquema de medidas
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vista frontal vista frontalvista lateral vista
lateral

Gama de modelos radiador KYROS

Gama de modelos radiador KYROS Short

1.180 mm1.010 mm
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350 mm 520 mm 680 mm

840 mm
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98 mm

120 mm

1.330 mm



MODELOS

BRANCO

METALIZADO

CROMADO

KTN030SEB2 KTN050SEB2 KTN075SEB2 KTN100SEB2

KTN030SEM2 KTN050SEM2 KTN075SEM2 KTN100SEM2

KTN030SEC2 KTN050SEC2 KTN075SEC2 KTN100SEC2

DIMENSÕES

A (mm) - Largura 500 500 500 500

B (mm) - Altura sem painel de controlo 800 1.200 1.600 1.800

C (mm) - Altura com painel de controlo 900 1.300 1.700 1.900

D (mm) - Fundo 50 50 50 50

E (mm) - Fundo instalado 100 100 100 100

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Resistência de aço blindado

Líquido térmico

Painel de controlo PC/ABS 

Peso (Kg) 11 15 22 28

                                             Branco RAL 9016

Acabamento                       Metalizado RAL 9006

                                              Cromado Cromado

Design Curvo

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Potência Nominal (W)      
Branco / Metalizado 300 500 750 1.000

Cromado 300 300 500 750

Tensão (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corrente (A)                    
Branco / Metalizado 1,3 2,2 3,3 4,4

Cromado 1,3 1,3 2,2 3,3

Classe II

FUNCIONALIDADE

Ecrã TFT (1’77”)

Funções Manual/Automático

Modos Eco / Comfort / Antigelo

Luminosidade do ecrã 

Funcionamento intenso (2H) 

Programável 24/7 (teclado e/ou AIR Control) 

RENDIMENTO E SEGURANÇA

Rointe ULP8 Microcontroller

Cablagem ignífuga 

Termostato de segurança 

Grau de proteção IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

INSTALAÇÃO

Molde

Kit de instalação

CERTIFICAÇÕES

2004/108/CE Compatibilidade Eletromagnética

2006/95/CE Segurança Eletrónica

CÓDIGO EAN

BRANCO

METALIZADO

CROMADO

8436045912312 8436045912329 8436045912336 8436045912343

8436045912237 8436045912244 8436045912251 8436045912268

8436045912152 8436045912169 8436045912176 8436045912183

P.V.R.

BRANCO

METALIZADO

CROMADO

316,00 € 396,00 € 439,00 € 497,00 €

518,00 € 642,00 € 729,00 € 762,00 €

546,00 € 719,00 € 878,00 € 950,00 €

Características técnicas secatoallas KYROS Tarifa de preços incluída no fim da tabela

incluído não incluido não disponível / não aplicávelopcional
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Gama de modelos seca-toalhas KYROS

Acabamentos KYROS

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Branco Metalizado Cromado
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Esquema de medidas

C

vista frontal vista lateral E



Características técnicas termo A.Q.S. KYROS

MODELOS KWN050DHW2 KWN075DHW2 KWN100DHW2 KWN150DHW2 KWN200DHW2

Volume 50 75 100 150 200

DIMENSÕES

A (mm) - Altura 615 865 1.100 900 1.070

B (mm) - Altura com tomadas 685 935 1.170 960 1.120

C (mm) - Largura frontal 404 404 404 580 580

D (mm) - Largura lateral 404 404 404 580 580

E (mm) - Fundo instalado 420 420 420 620 620

F (mm) - Fundo da tomada à parede 120 120 120 178 178

G (mm) - Dist. vert. entre orifícios da parede 340 573 768 490 670

H (mm) - Dist. vert. entre orifícios inferiores e tomada 215 230 275 355 355

I (mm) - Dist. vert. entre orifícios superiores e tomada 555 803 1.043 845 1.025

J (mm) - Dist. entre tomadas 160 160 160 235 235

K (mm) - Dist. horiz. entre orifícios da parede 350 350 350 350 350

INSTALAÇÃO

Posição Vertical

Tomada de agua (polegadas) 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Casquilhos eletrolíticos 

Tripé de suporte (opcional)

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Painel de controlo tátil 

Pressão máxima de trabalho (bar) 9 9 9 9 9

Tanque de aço vitrificado 

Ânodo protetor de magnésio

Isolamento de poliuretano isento de CFC

Peso no vazio (kg) 18 25 32 44 56

Cor Branco RAL 9016

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Nº de resistência x Potência (W) 2 x 800 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.000 2 x 1.200

Potência nominal (W) 1.600 2.000 2.000 2.000 2.400

Potência Efetiva (W)* 304 380 380 380 456

Tensão (V) 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

Corrente (A) 7,0 8,7 8,7 8,7 10,4

FUNCIONALIDADE

Ecrã TFT (1’77”)

Funções Manual / Automático

Modos Eco / Comfort / Antigelo

Função antilegionela 

Função evolução da temperatura 

Luminosidade do ecrã 

Potência nominal e efetiva 

Programável 24/7 (painel e/ou comando AIR Control) 

RENDIMENTO E SEGURANÇA

Fuzzy Logic Energy Control

Rointe ULP8 Microcontroller

Difusor de entrada de água fria

Válvula de segurança 

Termostato de segurança

Consumo de manutenção (kWh/24h) 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3

Grau de proteção IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

CERTIFICAÇÕES

2004/108/CE Compatibilidade Eletromagnética

2006/95/CE Segurança Eletrónica

CÓDIGO EAN 8436045912404 8436045912411 8436045912428 8436045912435 8436045912442 

P.V.R. 512,00 € 638,00 € 707,00 € 829,00 € 940,00 €

* A potência efetiva é a potência real necessária para obter água quente sanitária para uma família de quatro pessoas com um perfil de consumo de 120 litros/dia e até uma temperatura do termo 
estabelecida em 73ºC, sempre sob determinados parâmetros e de acordo com os resultados obtidos nos ensaios realizados por laboratórios independentes.

incluído no incluido no disponible / no aplicableopcional

Tarifa de preços incluída no fim da tabela



Características técnicas termo básico Rointe

RB030 RB050 RB075 RB100 RB150 RB200

30 50 75 100 150 200

426 620 853 1.048 900 1.070

496 690 936 1.176 960 1.120

410 410 410 410 580 580

410 410 410 410 580 580

429,5 429,5 429,5 429,5 620 620

120 120 120 120 178 178

490 670

355 355

410 620 840 1.090 845 1.025

160 160 160 160 235 235

350 350 350 350 350 350

Vertical   

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

9 9 9 9 9 9

13,5 18 25 32 44 56

Branco RAL 9016

2 x 600 2 x 600 2 x 800 2 x 800 2 x 1.000 2 x 1.200

1.200 1.200 1.600 1.600 2.000 2.400

230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~

5,2 5,2 6,9 6,9 8,7 10,4

1,1 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

8436045910240 8436045910257 8436045910264 8436045910271 8436045910288 8436045910295

324,00 € 375,00 € 452,00 € 532,00 € 749,00 € 817,00 €

Esquema de medidas
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Gama de modelos termo digital KYROS
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MODELOS KWN050DHW2 KWN075DHW2 KWN100DHW2 KWN150DHW2 KWN200DHW2

Volume (L) 50 75 100 150 200

Volume equivalente a 45ºC (L) 86 133 177 266 354

Acessórios para termos Rointe

A Rointe dispõe de um kit de poupança de energia constituído por uma válvula misturadora que se instala na saída da água quente do termo e 
permite misturar a mesma com a água fria proveniente da rede de abastecimento, transportando a água misturada à temperatura de utilização até 
ao ponto de consumo.

Através deste kit, consegue uma poupança energética ao minimizar 
perdas de calor pela tubagem, já que se transporta água a uma 
temperatura menor e a dissipação do calor é menor ao circular água a 
uma temperatura menor.

Outra das vantagens deste kit é o aumento do volume de água quente disponível em relação à capacidade do termo instalado. Esta quantidade de 
água define-se como volume equivalente. Este volume equivalente representa os litros de água disponíveis a 45ºC, supondo que a temperatura de 
entrada de água no termo é de 15ºC e que a temperatura nominal é de 73ºC.

Kit de poupança energética

O kit de suporte do piso consiste de um tripé metálico de fácil montagem, principalmente concebido 
dada a sua alta capacidade para os modelos KWN150DHW2 y KWN200DHW2.

A sua instalação está especialmente recomendada para os casos em que a fixação à 
parede não seja suficiente ou não garanta a estabilidade do produto, como acontece 

com estes modelos de peso muito elevado quando se encontram a 100% da sua 
capacidade.

O kit de suporte de piso está concebido para suportar até 260 kg, pelo 
que se adapta por completo aos modelos anteriormente citados.

O uso deste suporte não isenta a utilização da ancoragem 
obrigatória do termo à parede segundo o indicado no manual 

de instruções.

Kit de suporte do piso



MODELOS RTVAL001 RTVAL002

PRESTAÇÕES 

Campo de regulação 30÷50°C

Precisão ± 2°C

Pressão máxima de serviço (estática) 10 bar

Pressão máxima de serviço (dinâmica) 5 bar

Tª máxima de entrada 85ºC

Tª de entrada aconselhada para evitar depósitos de cal ≤ 65°C

Relação máx. entre as pressões de entrada (C/F ou F/C) 2:1

Dif. mínima de Tª entre a entrada de água quente e a 
saída de água misturada para evitar queimaduras 

15ºC

Caudal mínimo para assegurar temperatura estável 4 l/min 6 l/min

Ligações (com enlace) 1/2” M 3/4” M 

DIMENSÕES

A (polegadas) 1/2” 3/4”

B (mm) 62,5 67

C (mm) 125 134

D (mm) 126,5 127

E (mm) 81,5 82

F (mm) 45 45

MATERIAIS

Corpo: liga anti-desinfeção cromado EN 12165 CW602N

 EN 12165 CW602N PSU

Obturador Aço Inoxidável 

MOLAS 

INSTALAÇÃO Vert. / Horiz.

Posição

Filtros em entradas de água quente e fria

VÁLVULAS DE RETENÇÃO EM ENTRADAS DE ÁGUA QUENTE E FRIA 

SEGURANÇA

Regulação de bloqueio com porca de proteção 

Ajuste de temperatura com hexágono de parafuso hexagonal 

PROTEÇÃO ANTIQUEIMADURAS 

CERTIFICAÇÕES

NORMA NF 079 8436045911353 8436045911360

P.V.R. 150,00 € 180,00 €

MODELO TPRD001

COMPONENTES

Perfis (uds) 3

Tirantes (uds) 6

Bases de plástico (uds) 3

CARACTERÍSTICAS

Material Metálico

Cor RAL Branco RAL 9016

Peso máximo suportado (kg) 260

DIMENSÕES

A (mm) - Largura 530

B (mm) - Altura 625

CÓDIGO EAN 8436045911315

P.V.R. 102,00 €

Características técnicas kit de poupança energética para termos Rointe

Características técnicas suporte de piso para termos Rointe

Esquema de medidas

Esquema de medidas

B

A

B

A
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base de
plástico

Tarifa de preços incluída no fim da tabela

incluído não incluido não disponível / não aplicávelopcional



Sistema de proteção especialmente concebido para os radiadores da família KYROS (opcional), perfeito para 
ser instalado em espaços públicos.

Sistema de proteção concebida para os radiadores de perfil baixo da família KYROS 
(opcional).

Grelha de proteção radiadores KYROS

Grelha de proteção radiadores KYROS Short

Esquema de medidas

Esquema de medidas

C

vista lateral

vista frontal

C

vista lateral

vista frontal

Este sistema de proteção foi concebido em exclusivo 
para radiadores elétricos digitais Rointe. Assim, é 

garantido que não se entra em contacto direto com a 
superfície do radiador e, além disso, evita o risco de 

introdução de objetos estranhos no mesmo.

A sua instalação é especialmente
recomendada em edifícios como

creches, residências com
idosos, etc.

Grelha de proteção

Acessórios para radiadores Rointe

MODELOS RP1100 RP1300 RP1500

Compatível com KRN1100RADC2 KRN1300RADC2 KRN1500RADC2

DIMENSÕES

A (mm) - Largura 1.090 1.260 1.410

B (mm) - Altura 500 500 500

C (mm) - Fundo 150 150 150

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Peso (Kg) 10,8 12,1 13,4

Cor Branco RAL 9010

CÓDIGO EAN 8436045914514 8436045914521 8436045914538

P.V.R. 143,00 € 162,00 € 178,00 €

MODELOS RPK0550 RPK0770 RPK0990 RPK1210 RPK1430 RPK1600

Compatível com KRN0550RAD2 KRN0770RAD2 KRN0990RAD2 KRN1210RAD2 KRN1430RAD2 KRN1600RAD2

DIMENSÕES

A (mm) - Largura 600 760 920 1.090 1.260 1.410

B (mm) - Altura 660 660 660 660 660 660

C (mm) - Fundo 150 150 150 150 150 150

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Peso (Kg) 8,1 9 10,6 11,8 13,1 14,4

Cor Branco RAL 9010

CÓDIGO EAN 8436045910615 8436045910622 8436045910639 8436045910646 8436045910653 8436045910660

P.V.R. 113,00 € 124,00 € 135,00 € 155,00 € 176,00 € 194,00 €

Tarifa de preços incluída no fim da tabela
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Características técnicas do comando AIR Control

MODELOS ACMN120

DIMENSÕES

A (mm) - Largura 54

B (mm) - Altura 177

C (mm) - Comprimento 21

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Peso (grs) 115

Cor RAL Branco RAL 9010

Material envolvente PC/ABS

Intervalo da temperatura de funcionamento (ºC) -20 a 55

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentação 3Vdc

Tipo de bateria 2 x 1’5 AAA

COMUNICAÇÃO

Sem fios por infravermelhos

Envo - Alcance (m) 3

Receção - Alcance (m) 1

INSTALAÇÃO

Suporte de parede

Fundo instalado com suporte (mm) 25

FUNCIONALIDADE

Ecrã TFT (1’77”)

Programável 24 dias / 7 horas

Funções Manual / Automático

Bloqueio remoto da memória - Aquecimento e A.Q.S.

Apagamento da memória de programação

Modificação da iluminação do ecrã - Modo On/Modo Stand-by

Visualização da potência nominal e efetiva

FUNCIONALIDADE AVANÇADA

Visualização da versão do software

Visualização do tempo de consumo 

Possibilidade de reinicialização do sistema

Visualização do nível de bateria

NORMAS APLICÁVEIS

CE

ROHS

CÓDIGO EAN 8436045914279

P.V.R. 135,00 €

Comando à distância por infravermelhos 
compatível com todos os produtos da gama 
KYROS (opcional).

vista 
frontal

vista 
lateral

Esquema de medidas

Tarifa de preços incluída no fim da tabela

incluído não incluido não disponível / não aplicávelopcional



Condições Gerais 
1-. Condições gerais de venda

As presentes condições gerais de venda regem as relações contratuais entre INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL (doravante, a ROINTE) e os seus clientes para a venda dos produtos de marca 
ROINTE.

O fornecedor INDUSTRIAS ROYAL TERMIC, SL comercializa sistemas de aquecimento sob a marca ROINTE.

1.1. Todos os pedidos de encargos dirigidos à ROINTE implicam necessariamente, a título de condição essencial e determinante, a aceitação sem reserva para o cliente das presentes 
condições gerais de venda, sobre as próprias condições gerais de compra que tenha o cliente.

O Cliente reconhece expressamente ser conhecedor das presentes condições gerais de venda, ao ter revisto com carácter prévio, aceite a totalidade das condições expostas nas 
mesmas. (Catálogo nº CTD16V1-PT). 

Especifica-se expressamente que um pedido é válido e definitivo apenas se contar com a aprovação por parte da ROINTE. Todos os pedidos devem conter a especificação exata dos 
produtos designados, assim como, consoante o caso, o desconto que possa aplicar-se. 

1.2. O conteúdo dos nossos catálogos e listas de preços são aproximados e podem ser alterados sem aviso prévio. As propostas serão sempre condicionadas à aceitação posterior por 
parte da ROINTE do correspondente pedido.

Qualquer anotação ou condição que indique o comprador no pedido que não se ajustem às presentes condições de venda serão consideradas nulas, salvo conformidade da ROINTE, 
que deverá constar expressamente por escrito. 

1.3. A ROINTE reserva-se a possibilidade de modificar alguns artigos do catálogo ou de parar o fabrico sem aviso prévio. Se tal acontecer, a ROINTE poderá propor ao cliente um modelo 
de gamas o mais parecido possível do figurado no pedido. 

1.4. O cancelamento de todos ou parte dos pedidos não serão aceites se não forem confirmados por escrito pela ROINTE. Não se poderá anular um pedido nos seguintes casos:

1.4.1. Quando se tratar de unidades especiais e se tiver começado o fabrico.
1.4.2. Quando se tiver realizado a expedição. 

2-. Entrega

2.1. Os nossos produtos são entregues embalados com suportes, parafusos e buchas de fixação, estando o seu custo incluído no preço final de venda. A nossa mercadoria entende-
se como entregue sobre camião nos nossos armazéns em Santomera (Murcia), salvo ofertas com condições especiais que se reflitam num documento por escrito, ficando totalmente 
exonerada a ROINTE pelo factos ou acontecimentos que se possam produzir no transporte da mercadoria desde o carregamento no camião até ao destino de chegada.

Caso se contrate pela ROINTE o transporte, o se se bonifique por qualquer motivo o mesmo, não implica a aceitação da nossa parte dos riscos do mesmo.

Os prazos de entrega mencionados na confirmação do pedido são indicativos. Os atrasos nos prazos de entrega não podem, em circunstância alguma, dar direito ao pagamento de 
penalidades de atrasos, de danos e prejuízos, ou ao cancelamento do pedido. 

2.2. O cliente deverá, ao receber o pedido, verificá-los na presença da transportadora. Mesmo que as embalagens pareçam intactas, se ocorrer uma avaria, perda ou substituição, a sua 
comprovação deve ser anotada na parte da entrega da transportadora e estas reservas deverão ser confirmadas pelo cliente, nos 2 dias seguintes à receção, por carta certificada com 
acusação de receção à transportadora. Caberá ao cliente o direito de poder exercer qualquer tipo de ação face à transportadora em caso de perda, avaria ou atraso. 

2.3 Os montantes dos envios que se realizem entendem-se calculados para serem realizados na Península Ibérica e Baleares, sendo diferentes dos correspondentes para as Ilhas 
Canárias, Ceuta e Melilla. 

2.4. A ROINTE não é estará obrigada a entregar os produtos, se desde o pedido, tiver motivos razoáveis para temer pelo bom fim da transação, seja parcial ou total. 

3-. Preços e condições de pagamento 

3.1. A ROINTE reserva-se o direito de modificar as suas tarifas a qualquer momento. Não obstante, a ROINTE compromete-se a faturar os produtos pedidos aos preços indicados na 
hora de introduzir os produtos no pedido.

As tarifas de preços são os que estão em vigor na tarifa em curso no momento da entrega. Estes preços entendem-se sem IVA e sem contribuições ou gastos relativos à colocação em 
funcionamento dos produtos. 

3.2. As faturas serão emitidas conforme o preço em vigor no dia de entrega do material e deverão ser pagas segundo a forma de pagamento refletida na fatura. Nenhuma bonificação 
será praticada pela ROINTE para o pagamento em numerário ou num prazo inferior ao que figura nas condições gerais de venda ou na fatura emitida pela ROINTE, salvo caso se tenha 
expressamente acordado por escrito por ambas as partes. 

4-. Cláusula de reserva de propriedade (Domínio)

A ROINTE preservará a propriedade dos produtos vendidos até ao pagamento íntegro do preço acordado e faturado.

O cliente está autorizado a usar ou a revender as mercadorias entregues, com carácter prévio ao seu pagamento. Não obstante, esta autorização poderá ser revogada em pleno direito e 
sem formalidade alguma, em caso de falha de pagamento de um vencimento qualquer por parte do comprador.

Perante o não pagamento na íntegra da mercadoria, a ROINTE poderá, mediante carta certificada simples ou burofax requerer ao cliente a devolução da mercadoria por conta, riscos e 
perigos deste último num prazo de 48 horas.

Para o caso de não se receber contestação alguma à recuperação física dos bens vendidos ao cliente. O Cliente reconhece expressamente que a mercadoria recebida até ao seu efetivo 
pagamento tem uma reserva de domínio a favor da ROINTE, na garantia do cumprimento das obrigações de pagamento contraídas. 

5-. Garantia 

5.1. A garantia só surtirá efeitos com a apresentação da fatura, que obrigatoriamente deverá estar fechada no dia da sua compra, com a referência comercial do produto em questão. 
Qualquer reclamação deverá ser gerida pelo serviço de pós-venda da ROINTE para o seguinte correio eletrónico sat@rointe.com ou para o seguinte número de telefone 0034 968 864 363.

A ROINTE tem o direito de autorizar um profissional terceiro S.A.V. para assegurar as reparações na garantia. A responsabilidade da peritagem técnica e dos trabalhos de reparação fica 
a cargo deste último, que determinará e o seu relatório é vinculante para as partes, se efetivamente o produto está avariado, a forma de reparação, se aplicável, e, sobretudo, a efetiva 
vigência da garantia.

A garantia limita-se apenas à troca ou reparação do produto defeituoso, se estas se revelarem necessárias e após a peritagem dos serviços técnicos oficiais. No caso de substituição da 
peça defeituosa ou do aparato completo, os custos de transporte, de desmontagem e montagem são excluídos da garantia. Exclui toda a indemnização por danos e prejuízos.

Os danos provocados pelo serviço de pós-venda durante a reparação ou substituição de um produto serão subsanados por este sem encargos para a ROINTE. 

5.2. A garantia cobre unicamente produtos que foram objeto de um uso normal ou das condições de utilização para as quais se destinam. A garantia não se aplica em caso fortuito ou 
força maior. 

5.3. A duração da garantia inicia-se a partir da data de compra por parte do utilizador e especificamente tem de ser ter em conta nas estabelecidas para os seguintes produtos:
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5.3.1. Radiadores

Os radiadores têm uma garantia de 2 anos quando se trata de um defeito nos sistemas elétricos e eletrónicos e 10 anos no corpo do produto, contra todos os defeitos de fabrico ou 
materiais defeituosos, mediante a condição expressa de ter comprovado que a instalação foi efetuada por parte de um profissional qualificado e autorizado pela ROINTE, conforme 
as indicações técnicas dos aparelhos e da sua instalação especificamente estabelecida. 

5.3.2.Termos 

Partes elétricas e eletrónicas: 2 anos quando se trata de um defeito no seu sistema de funcionamento. Corpo do produto: 7 anos no termo digital e 7 no termo básico. A ROINTE 
assume esta garantia segundo a condição expressa de ter comprovado que a instalação foi efetuada por um profissional qualificado e autorizado pela ROINTE, conforme as 
indicações técnicas dos aparelhos e a sua instalação especificamente estabelecida. 

5.3.3. Seca-toalhas 

Os seca-toalhas têm uma garantia de 2 anos quando se trata de um defeito nos sistemas elétricos e eletrónicos e 10 anos no corpo do produto, contra todos os defeitos de fabrico 
ou materiais defeituosos, mediante a condição expressa de ter comprovado que a instalação foi efetuada por um profissional qualificado e autorizado pela ROINTE, conforme as 
indicações técnicas dos aparelhos e a sua instalação especificamente estabelecida. 

5.3.4. Peças de substituição

As Peças de substituição vendida pela ROINTE estão garantidas por 1 ano após a data de compra que deverá comprovar-se mediante a correspondente fatura. As peças a trocar 
devem ser devolvidas ao Serviço de Pós-Venda da ROINTE, situado em Santomera (Murcia). O fornecimento de peças de substituição indispensáveis para a utilização dos produtos 
está assegurado durante um período de 5 anos após a data de fabrico destas últimas. 

6-. Reclamações 

6.1. Todas as reclamações que se formulem por qualquer circunstância e produtos comercializados pela ROINTE deverão ser realizadas de tal forma que de plena seja de plena 
consciência a sua realização, devendo ser remitidas pelas vias oficiais fornecidas pela ROINTE para tais efeitos. (www.rointe.pt, sat@rointe.com, 0034 968 864 363).

6.2. Uma vez recebida a reclamação que se possa formalizar, a ROINTE compromete-se a resolver a referida reclamação com a maior brevidade possível, atendendo ao conteúdo e ao 
contexto da reclamação. 

7-. Devoluções

7.1. Todas as devoluções ou substituições que se solicitem deverão ser expressamente autorizadas pela ROINTE, ou o Serviço Técnico Autorizado. Todos os materiais devem chegar 
isentos de portes.

As possíveis devoluções que se solicitem e sejam aceites para estudo e resolução deverão ser acompanhadas obrigatoriamente da seguinte documentação:

• Lista de materiais ou produtos devolvidos.

• Causa ou motivo para a devolução.

• Cópia do recibo de compra do material ou produto.

Não se admitirão devoluções de material não padrão solicitado pelo cliente. A decisão última da aceitação da devolução será tomada mediante a comprovação da mercadoria, no 
momento de receção.

Excecionalmente, as devoluções de material em bom estado propriedade do cliente serão admitidas nas seguintes condições:

• Antiguidade do material inferior a 30 dias - 20% de depreciação.

• Entre 30 dias e 3 meses - depreciação de 30%.

• Entre 3 e 12 meses-depreciação de 50%.

• Superior a 12 meses - não será paga.

• As devoluções deverão ser pré-pagas, salvo aquelas que se produzam devido a defeitos de qualidade ou erros imputáveis à ROINTE, em cujo caso se enviarão pela agência 
indicada pelo comercial da zona.

• EEm circunstância alguma será aceite a devolução de mercadorias se se trate de unidades especiais. 

7.- Estudos Técnicos

Os estudos técnicos, dados dos produtos comercializados, as suas características de funcionamento, rendimentos, etc. que se reflitam no presente catálogo são o resultado dos ensaios 
realizados pelos nossos profissionais especializados nas nossas instalações e pelas Entidades tanto públicas como privadas de reconhecido prestígio que garantem os resultados 
indicados nos presentes catálogos. Não obstante a ROINTE isenta-se qualquer tipo de responsabilidade por qualquer outro dado ou resultados que se possam produzir em situações 
distintas às que se obtiveram os resultados expostos nos catálogos ou em circunstâncias distintas.

8.- Propriedade Intelectual

O cliente está autorizado a usar a marca, nome comercial, logotipo, elementos gráficos e outros sinais distintivos em relação aos produtos ROINTE com o único propósito de permitir a sua 
identificação e promoção e no exclusivo interesse da ROINTE. Este direito de utilização não se refere a qualquer direito de propriedade para o cliente. O cliente concorda em não depositar 
e em não deter nenhum direito de marcas, modelos, nomes de domínio, patentes, letreiros, nomes comerciais, referências de produtos e outros sinais distintivos pertencentes à ROINTE 
e que possa ser confundido com os seus. Quanto aos elementos gráficos da ROINTE tais como logótipos ou fotografias, o cliente compromete-se em usá-los e reproduzi-los estritamente 
no respeito pela qualidade da imagem e do formato dos elementos gráficos originais. O cliente não tem autorização para modificá-los ou usá-los de forma a que poder prejudicar a imagem 
da marca ROINTE ou dos seus produtos. O direito do cliente para usar as marcas, nomes comerciais e outros sinais distintivos da ROINTE é expressamente extinto quando as relações 
comerciais coma ROINTE terminem por qualquer motivo. Além disso, o incumprimento por parte do cliente das condições de uso descritas no presente número poderá ser motivo de 
resolução do presente direito de uso, que poderá ser notificado a qualquer momento por simples correio ou por qualquer outro meio. 

9.- Força maior e outras circunstâncias que isentem de responsabilidade a ROINTE

ROINTE, e isenta-se de toda a responsabilidade que venha motivada por caso fortuito ou força maior, devido ao cliente ou de um terceiro ou de motivos exteriores tais como conflitos 
sociais, catástrofes naturais, incêndios, inundações, mau funcionamento ou interrupções da rede de telecomunicação ou da rede elétrica, acidentes de ferramentas, perda de peças 
importantes durante o processo de fabrico, falha ou falta de um fornecedor ou subcontratante, indisponibilidade de matéria-prima ou de energia, interrupção ou atraso nos transportes ou 
outra causa, trazendo uma greve total ou parcial para a ROINTE ou seus fornecedores. 

10.- Os regulamentos

ROINTE reconhecem expressamente que todos os seus produtos são elaborados e fabricados com matérias-primas expressamente autorizadas e em conformidade com as normas legais 
tanto espanholas como europeias, cumprindo de forma escrupulosa e taxativa todas as suas obrigações de lei, tanto espanholas como comunitárias.

11.- Jurisdição

PPara a resolução de qualquer litígio, as partes submetem-se expressamente à jurisdição ordinária de Murcia, com renúncia expressa ao que pessoal ou materialmente lhes possa 
corresponder. Estas condições de vendas aplicar-se-ão a todas a resoluções comerciais entre a Industrias Royal Termic S.L. e os seus clientes, entendendo-se que o comprador aceita 
expressamente estas condições gerais pelo facto de efetuar um pedido e sobretudo por ser conhecedor das mesmas.

NOTA: a ROINTE reserva-se o direito de modificar a apresentação e a configuração dos conteúdos que se incluem nesta publicação. 



Ficou com vontade
de mais?

Entre em www.rointe.pt
e descubra tudo o que a Rointe

pode oferecer-lhe.

Estudos técnicos gratuitos, dimensionamento de instalações, descarregamento 
de manuais, ofertas e promoções, etc.

Rointe Portugal e Espanha
P.I. Vicente Antolinos
C/ E, parc. 43, 30140 Santomera, Murcia

T. 0034 968 864 363
F. 0034 968 277 125

www.rointe.pt
rointe@rointe.pt
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Rointe United Kingdom & Éire
Catalyst House, 720 Centennial Court,
Centennial Park, Elstree, Herts, WD6 3SY

T. 01432 598 019
F. 01432 598 026

www.rointe.co.uk
rointe@rointe.co.uk

Rointe France
6 Rue Duret,
75116 Paris

T. 01 82 88 25 18
F. 01 82 88 25 62

www.rointe.fr
rointe@rointe.fr


