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woczesna technologia radiowa nie wymaga insta-
lowania okablowania elektrycznego regulatorów 
pokojowych. Termostaty zasilane są bateriami gu-
zikowymi, które realizują energooszczędny tryb 
pracy. Opcjonalnie regulatory pokojowe można 
również podłączyć i zasilić bezpośrednio do sie-
ci 230 V za pomocą dodatkowego asortymentu.
Płaska obudowa, dyskretna konstrukcja i obsłu-
ga dotykiem, wzorowane są na wysokiej klasy 
smartfonach. Obsługa systemu może być reali-
zowana bezpośrednio za pomocą termostatów 
pokojowych lub intuicyjnej aplikacji Touchline S, 
która jest idealna i przydatna do bardziej złożo-
nych ustawień systemowych i tworzenia indywi-
dualnych programów czasowych.

TermosTaT pokojowy Touchline s 
smarT/smarT ir
 
Touchline S Smart/
Smart IR uruchamiane 
są za pomocą trzech 
przycisków dotykowych 
na przednim panelu 
obudowy. Termostat 
pokojowy zapewnia 
dostęp do wszystkich 
istotnych dla eksplo-
atacji instalacji ogrze-
wania podłogowego 
ustawień całego syste-
mu. Ma również zinte-
growany czujnik wilgotności. Opcjonalnie dostęp-
ny z czujnikiem na podczerwień IR do określania 
temperatury podłogi.

TermosTaT pokojowy Touchline s 
slide 
 
Najbardziej wyrazisty 
i innowacyjny model 
termostatu Touchline 
S Slide w trybie czuwa-
nia nie ma widocznego 
wyświetlacza, dzięki 
czemu jest szczegól-
nie dyskretny. wyma-
ganą temperaturę po-
mieszczenia można 
ustawić i wyświetlić, 
przesuwając palcem 
po powierzchni ter-
mostatu. wartość temperatury oraz wszystkie 
inne ustawienia w wygodny sposób dostępne 
są również z poziomu aplikacji systemowej  
Touchline S App.

sTerowanie radiowe sysTemami roTh

Regulacja radiowa Touchline S systemów ogrze-
wania i chłodzenia płaszczyznowego wyposażo-
na jest w najnowsze elektroniczne i programowe 
moduły. Możliwe są liczne rozwiązania systemo-
we i funkcyjne, m.in. integracja z aplikacjami inte-
ligentnego domu z asystentem głosowym. Nowy 
program termostatów Touchline obejmuje cztery 
modele termostatów pokojowych do indywidu-
alnej regulacji pomieszczeń: Touchline S Smart/
Smart IR, Slide, Sense i Standard. 
Regulatory pokojowe Smart, Slide i Sense mają 
tylną płytę montażową, która umożliwia łatwą  
i bezpieczną instalację urządzeń na ścianie. No-

Premiera systemu sterowania Roth EnergyLogic 
Touchline S i wprowadzenie do sprzedaży na rynek 
polski zaplanowane są na pierwszy kwartał 2022. 
System był już zaprezentowany na jednym  
z największych międzynarodowych wydarzeń branży 
instalacyjnej, jakim są targi ISH we Frankfurcie. 
Urządzenia z serii Touchline S wyróżniają się wysokim 
standardem techniki z najnowocześniejszą formą 
zdalnej obsługi, realizowaną za pomocą asystenta 
głosowego Amazon Alexa. Nowa odsłona regulacji 
zwraca swoją uwagę również na design, super płaski 
kształt – sylwetka Touchline S jest niezwykle „slim”. 

Roth EnERgyLogic touchLinE S
Nowa odsłona radiowej regulacji ogrzewania podłogowego w jakości Premium

Just yna Py tkowsk a

Porównanie: z lewej nowy model Touchline S, z prawej stary 
model Touchline

http://www.instalreporter.pl
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konTrola za pomocą jednej aplikacji
 
System sterowania obsługiwany jest za pomo-
cą aplikacji Touchline S na smartfony i tablety 
(Android i iOS). Umożliwia prostą obsługę, usta-
wianie i zarządzanie systemem, przejrzyste two-
rzenie programów czasowych, parametryza-
cję urządzeń operacyjnych i sterowania pętlami  
w pomieszczeniach, regulację wartości zada-
nych, opcjonalną funkcję uczenia się (parowa-
nia) za pomocą kodu QR i połączenia głosowego. 
Dzięki aplikacji jeden lub więcej systemów może 
być obsługiwany z domu lub w ten sam sposób 
podczas podróży.

Roth zapewnia stałą aktualizację oprogramo-
wania online. Oznacza to, że system sterowa-
nia pozostanie zawsze aktualny, a w przyszłości 
urządzenia można również doposażyć w nowe 
funkcje systemu sterowania. Zupełnie nową wła-
snością urządzeń Touchline S jest pogodowa re-
gulacja temperatury zasilania. Integracja danych 
pogodowych w połączeniu z dodatkową aplika-
cją umożliwia sterowanie temperaturą w odnie-
sieniu do prognozy pogody. Możliwa jest reje-
stracja danych do analiz i optymalizacji systemu.
Ostatnia z cech – opcjonalna funkcja geolokali-
zacji, obecność lub brak użytkownika w domu 
rozpoznawalne są poprzez smartfon i na tej pod-
stawie wyzwalana jest odpowiednia funkcja re-
gulacji, np. „aktywacja ogrzewania”, gdy użyt-
kownik zbliży się do budynku. 

TermosTaT pokojowy Touchline s 
sense

 
Touchline S Sense 
jest obsługiwany tylko  
i wyłącznie za pośred-
nictwem aplikacji. 
Urządzenie wyróż-
nia się minimalistycz-
nym designem, pozba-
wiony jest przycisków  
i wyświetlacza. Ten 
model szczególne 
przeznaczony jest do 
sterowania w budyn-

kach użyteczności publicznej i hotelach, elimi-
nując ingerencję w ustawienia osób trzecich. 

TermosTaT pokojowy Touchline s 
sTandard

 
Touchline S Standard 
to bezprzewodowy, 
radiowy regulator po-
kojowy z podstawo-
wym wyposażeniem 
do regulacji tempe-
ratury ogrzewania  
i chłodzenia podłogo-
wego. wartość tempe-
ratury ustawiana jest 
pokrętłem. Typ stan-
dardowy urządzenia 
nie ma funkcji progra-

mów czasowych, wyświetlacza temperatury oraz 
nie zapewnia możliwości zdalnego sterowania  
z aplikacji. w odróżnieniu do powyższych mo-
deli, zasilanie tego termostatu realizowane jest 
poprzez dwie baterie typ AAA, zamiast ogniwa 
guzikowego.

moduł przyłączeniowy Touchline s
 
Moduł przyłączeniowy integruje całą gamę urzą-
dzeń należącą do systemu Touchline S i jest do-
stępny z LAN lub bez LAN oraz z czterema, ośmio-
ma i dwunastoma kanałami. 
Możliwe jest także sprzężenie kilku modułów po-
łączeniowych. Aktywacja pracy modułu z termo-
statami odbywa się na zasadzie radiowej komu-
nikacji w oparciu o programowanie przyciskiem 
„z kanału na kanał” od modułu do termostatu.

asysTenT głosowy alexa amazon

Sterowniki pokojowe Smart, Sense i Slide mogą 
być obsługiwane za pomocą systemu pomocy 
głosowej Alexa firmy Amazon. Oznacza to, że ste-
rowanie poszczególnymi pomieszczeniami moż-
na wykonać przez polecenia głosowe, np.: „Alexa, 
ustaw ogrzewanie w łazience na 24 stopnie Cel-
sjusza”.  w przygotowaniu jest integracja innych 
systemów pomocy głosowej, takich jak Google 
Home i Siri firmy Apple.

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra

tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com

www.roth-polska.com
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