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Odpowiedzialność za energię i środowisko

Odpowiedzialność za energię i środowisko

Klimat wnętrz i klimat światowy mają ciągle zmienia-
jące się powiązanie.  Projektujemy nasze systemy 
grzewcze i wentylacyjne w pełni świadomi naszej 
odpowiedzialności za klimat. Chronimy nasze środo-
wisko z możliwie najwyższą skutecznością – dla 
korzyści nas wszystkich.

Trzymaj nas za słowo!

Efektywność energetyczna i alternatywne źródła 
energii są w centrum naszych zainteresowań rozwojo-
wych – pomagając zaoszczędzić pieniądze Klientów 
oraz surowce. Oferujemy rozwiązania dopasowane do 
wymogów użytkowników. Jest oczywistym, że oznacza 
to również zapewnianie systemów łatwych w rozruchu 
i użytkowaniu. 

Przywiązujemy wielką wagę do jakości naszych 
produktów, doradztwa i usług.  Jako dostawcy komplet-
nych rozwiązań, nawet przekraczamy oczekiwania 
naszych klientów.

 
 
Poziom przeszkolenia i umiejętności personelu Hoval 
stanowią podstawę zadowolenia Klienta. Specjaliści 
pracujący dla Hoval gwarantują sprawdzone, zaawan-
sowane technicznie rozwiązania bez kompromisów.

Jesteśmy otwarci na nietypowe pomysły i innowacje. 
Z korzyścią dla Waszych projektów. 

Jako firma rodzinna, postępujemy uczciwie i szczerze 
przy współpracy z pracownikami, klientami i dostaw-
cami.
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Koszty energii. Dziś i jutro.

Hoval robi wszystko, aby zapewnić 
ekonomiczną eksploatację.  
Kluczem do sukcesu jest efektywność. 
Dzięki zaawansowanej technologii, 
produkty Hoval należą do najbardziej 
efektywnych w swoim rodzaju. Przez 
lata, pozwala to zaoszczędzić nie tylko 
znaczne sumy, lecz również zasoby 
i obniżyć emisję CO2. Oszczędności te 
oznaczają, że być może wyższy koszt 
inwestycji zwraca się po krótkim czasie.
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Cykl użytkowy

Cykl użytkowy. Ekonomiczność od samego początku.

Koszty planowania: Profesjonalne plano-
wanie uwzględnia potencjał ekonomiczny. 
Dopasowuje wydajność systemu do 
rzeczywistych potrzeb, co jest podstawą 
długoterminowego ekonomicznego użytko-
wania. 

Koszty przygotowania: Kompletny system 
zawiera od początku wszystkie potrzebne 
urządzenia.  Pozwala to uniknąć niepożą-
danych, kosztownych niespodzianek ukry-
tych za początkową inwestycją.

Koszty instalacji: Gotowe do podłączenia 
urządzenia upraszczają i przyśpieszają 
proces montażu na miejscu. Ponadto, jeśli 
montaż wykonywany jest przez specjali-
stów, koszty pozostają na dostępnym, 
niskim poziomie.

Koszty eksploatacji: Ekonomiczna techno-
logia i wysokie poziomy efektywności 
zapewniają oszczędną eksploatację. Biorąc 
pod uwagę rosnące ceny energii, poten-
cjalne oszczędności mogą być znaczne.

Koszty serwisowania: Produkty, których 
właściwością jest mniejsza podatność na 
usterki i awarie gwarantują niższe koszty 
serwisowania. Umowy serwisowe pozwa-
lają dodatkowo zaoszczędzić pieniądze 
i gwarantują spokój użytkownika.

Koszty wycofania z eksploatacji: Opóź-
nienie kosztów wycofania urządzeń grzew-
czych i klimatyzacyjnych poprawi ogólny 
stosunek koszty/zyski. Ponadto, środowi-
skowo kompatybilne materiały ułatwiają 
recykling.

Odpowiedzialność za energię i środowisko
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Ponieważ koncentrujemy się na segmencie budown-
ictwa przemysłowego i komercyjnego, rozumiemy 
potrzeby inwestorów, projektantów, planistów 
i monterów rozwiązań systemowych i projektujemy je 
tak, aby biznes naszych Klientów mógł się rozwijać, 
przynosił zyski i zwracał nakłady. Nasi inżynierowie 
zaprojektują optymalny system dla określonych 
potrzeb.

* Systemy pokazowe na tej stronie jako ilustracja, nie przedstawiają 
jakichkolwiek konkretnych rozwiązań - osoby zainteresowane szczegółami 
prosimy o kontakt z pracownikami Hoval

▪ Ogrzewanie

▪ Ciepła woda

▪  Energia  
odnawialna

▪  Wsparcie CWU

▪ Wentylacja

▪ Chłodzenie

▪ Odzysk ciepła

Rodzaj budynku

UltraGas® WK / GFK
Panele słoneczne

TopVent®

handlowo-
usługowy

Podgrzewanie wody

RoofVent®

 przemysłowy

Rozwiązania systemowe Hoval: dopasowanie do określonych potrzeb

Ilustracja: Wykorzystanie synergii. 
Wszystkie komponenty Hoval  

współpracują ze sobą gładko i wspierają 
wzajemnie swoje działanie
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2°C-18°C

20°C

Sterownik Hoval TopTronic
zapewnia precyzyjne i efektywne działania wszystkich 
komponentów Hoval lub innych, zawartych w systemie. 
Posiadając klasyczny interfejs i sprawdzoną 
konstrukcję układów TopTronic gwarantuje prostotę 
obsługi i niezawodność.

Masz pełną kontrolę nad Twoim systemem Hoval:
Platforma sieciowa TopTronic online
umożliwia zdalny dostęp do systemu poprzez łącze 
internetowe. Uzyskaj pełny i stały nadzór nad 
systemem poprzez komputer lub smartfon. W razie 
awarii otrzymasz wiadomość tekstową, aby uniknąć 
przykrych niespodzianek.





Technologia grzewcza: odpowiednia do Twoich potrzeb

Prosty, odpowiednio dostosowany zakres generatorów ciepła.

Nasze skupienie na konsumentach komercyjnych i przemysłowych pozwala nam 
upraszczać i doskonalić zakres generatorów ciepła we wszystkich segmentach. 
Powoduje to, że wybór jest prosty, bezpieczny i szybki oraz zapewnia niezawodność 
działania i obsługi. Nasz flagowy generator ciepła – kocioł kondensacyjny UltraGas® 
– pokrywa ogromny zakres zastosowań przy niezrównanej efektywności i najmniej-
szych emisjach CO2.

Mieszkanie Handlowo-usługowe Przemysłowe

kW 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000

Gaz

UltraGas® 15 – 1000 aż do 5000*

CompactGas 1000 – 2800

TopGas® 10 – 80

Gaz 
lub 
olej

Uno-3 50 – 360

Max-3 192 – 3000

Titan-3 900 – 10000

Pelety BioLyt 50 – 160

 * jako kaskada
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Application

UltraGas®

Gazowy kocioł kondensacyjny o niezrównanej  
efektywności i mocy od 15 do 2000 kW.

Ekologiczny

 ▪ Czyste spalanie dzięki opatentowanemu 
palnikowi Ultraclean® i wysokiemu zakreso-
wi modulacji

Minimalna emisja  
dwutlenku węgla

Zaawansowany

 ▪ Nie wymaga dużej przestrzeni dzięki kompa-
ktowej konstrukcji

 ▪ Szybki montaż zapewniają różnorodne opcje 
podłączeń oraz zintegrowany czujnik ciśnienia wody

 ▪ Szeroki zakres zastosowań dzięki szerokie-
mu zakresowi możliwych kombinacji

 ▪ Brak konieczności minimalnego natężenia 
przepływu wody

Elastyczność  
i uniwersalność

Ekonomiczny

 ▪ Niezrównana efektywność dzięki opatentowanemu 
wymiennikowi ciepła aluFer® i dużej objętości wody 

 ▪ Wzrost sprawności do 8% porównując do in-
nych kotłów kondensacyjnych dzięki oddzielnym 
przepływom powrotnym niskiej i wysokiej tem-
peratury

 ▪ Najdłuższy okres użytkowy zapewnia 
wykończenie wnętrza kotła ze stali nierdzewnej

Niskie koszty energii

Łatwy w użyciu

 ▪ Łatwa obsługa dzięki uproszczonemu interfejsowi 
użytkownika, czystemu spalaniu, inteligentnemu 
projektowi i opcjonalnemu nadzorowi zdalnemu

 ▪ Duże bezpieczeństwo działania zapewniają 
kotły podwójne

 ▪ Zdalnie sterowany system napraw i monitorin-
gu  dzięki opcjonalnemu TopTronic  online 

Bezproblemowe działanie

8

Zastosowania
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Ultraclean® combustion system and  modulating 
radiant burner

Układ spalania Ultraclean®  
i modulowany palnik promiennikowy
dopasowuje dokładnie wydajność  do wymogów, 
redukuje częstotliwość przełączeń i gwarantuje czyste, 
niskoemisyjne i oszczędne spalanie. Sterownik TopTronic 

pod stylową pokrywą

Duża objętość wody bez pompy 
głównej oszczędza energię 
i zwiększa okres użytkowy kotła

Technologia Hoval aluFer® 
Unikalny wymiennik ciepła aluFer® o wielkiej 
powierzchni transmisji ciepła umożliwia odzysk 
dodatkowej energii ze spalin na poziomie do 
20 %. 

Kompaktowa , inteligentna 
konstrukcja oszczędza miejsce 
w kotłowni, umożliwia umieszczenie 
bliżej ścian i ułatwia konserwację 
i obsługę.

Oddzielne powroty dla niskiej  
i wysokiej temperatury 
zapewniają  idealne warunki dla kondensacji, a zatem 
zwiększony odzysk energii ze spalin. Złącza mogą 
znajdować się z lewej lub prawej strony.

Podstawowe właściwości *

Zakres mocy 15 do 2000 kW (5000kW w kaskadzie)
Efektywność 
energetyczna do 109,9 / 99,0 %**

Redukcja CO2 do 90 ton/rok ***

*    Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.

**   Efektywność przy częściowym obciążeniu (DIN 4702) do 
Hi(dolna wartość opałowa) / do Hs(górna wartość opałowa)

*** Zależnie od mocy i liczby godzin pracy w roku
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Application

CompactGas
Kocioł niskotemperaturowy o wysokiej efektywności  
za umiarkowaną cenę. Moc od 1000 do 2800 kW.

Ekologiczny

Pomimo klasyfikacji, jako kocioł niskotempera-
turowy, dzięki przemyślanej konstrukcji  
i wymiennikowi aluFer®, CompactGas  
posiada poziomy emisji CO2 i NOx  
porównywalne do kotłów kondensacyjnych.

Niska temperatura  
i niska emisja

Łatwy w obsłudze

Modułowa i kompaktowa budowa ułatwia 
utrzymanie i obsługę.

Łatwość utrzymania

Ekonomiczny

 ▪ Niższy nakład inwestycyjny porównując  
do kotłów kondensacyjnych

 ▪ Wyższa efektywność porównując do innych 
kotłów niskotemperaturowych dzięki opaten-
towanemu wymiennikowi ciepła aluFer®

Pozwala zaoszczędzić

Zaawansowany

Wymiennik ciepła aluFer®, z do 5 razy więk-
szą powierzchnią wymiany ciepła, powoduje, 
że kocioł ma o wiele bardziej kompaktową  
budowę, porównując do innych kotłów tego 
typu.

Kompaktowy lecz mocny

Zastosowania
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aluFer®. Wyłączność Hoval

Unikalny wymiennik ciepła aluFer® z dużą 
powierzchnią wymiany ciepła. Wnętrze 
wykonane z aluminium i zewnętrzna 
obudowa ze stali nierdzewnej sprawiają, że 
kocioł CompactGas jest niezwykle trwały i 
wysoce ekonomiczny.

Przyjazny dla palników

Kompatybilny ze wszystkimi 2-stopniowymi 
palnikami modulacyjnymi typu LowNOx.

Obrotowe drzwi przednie
dla łatwiejszego czyszczenia i dostępu 
do komory spalania

Wylot spalin z przodu kotła
dla montażu nie wymagającego dużej 
przestrzeni

Kolektor spalin

Pokrywa kotła umożliwiająca 
wchodzenie
znacznie ułatwia montaż w kotłowni

Obszerna komora spalania
dla optymalnego i czystego spalania

Podstawowe właściwości *

Zakres mocy 1000 to 2800 kW (14 000kW w kaskadzie)
Efektywność 
energetyczna do 97,5/ 87,9 %**

Redukcja CO2 do 45 ton/rok ***

*    Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.

**   Efektywność przy częściowym obciążeniu (DIN 4702) do 
Hi(dolna wartość opałowa) / do Hs(górna wartość opałowa)

*** Zależnie od mocy i liczby godzin pracy w roku
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Application

TopGas®

Naścienny kocioł kondensacyjny  
o zakresie mocy od 10 do 80 kW.

Zaawansowany

Inteligentne sterowanie 
ułatwia kontrolę, łączenie kaskadowe lub 
sprzęganie z panelami solarnymi

Łatwe podłączenie

Łatwy w obsłudze

Bardzo zwarta konstrukcja 
ułatwia montaż i utrzymanie w ciasnych 
pomieszczeniach

Kompaktowa budowa

Ekonomiczny

Do 15% mniejsze zużycie gazu  
w porównaniu do kotłów nie-kondensacyjnych 
z powodu technologii kondensacyjnej i zopty-
malizowanej modulacji palnika.

Niskie koszty  
eksploatacyjne

Ekologiczny

Zmniejszone emisje związków węgla  
z powodu mniejszego zużycia paliwa

Niskie emisje

Zastosowania
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Niskoemisyjny układ palnika

dostosowuje dokładnie wydajność do 
wymogów, redukuje częstotliwość 
przełączania i gwarantuje czyste, 
niskoemisyjne i oszczędne spalanie.

Podłączenie spaliny/świeże powietrze 
umożliwia  pracę niezależną od powietrza 
w pomieszczeniu, co dopuszcza montaż 
w pomieszczeniach mieszkalnych.

Dmuchawa powietrza 
dla optymalnego spalania

Czopuch spalinowy  
z odprowadzeniem kondensatu łatwo 
dostępnym do  kontroli i czyszczenia

Układy bezpieczeństwa i sterowania
zapewniają bezpieczne i niezawodne 
działanie.

Panel sterowania z elektroniczną 
kontrolą obwodu grzewczego
Praktyczny i kompaktowy  – wszystko 
zintegrowane w jednej obudowie.Technologia kondensacyjna

znacznie redukuje temperaturę spalin, 
oszczędza energię, koszty i obniża emisję 
związków węgla.

Wytrzymały wymiennik ciepła

Obudowa z aluminium i wnętrze z miedzi 
powoduje, że wymiennik TopGas® posiada 
podobną odporność na korozję, jak stal 
nierdzewna, lecz do dziesięciu razy lepszą 
przewodność cieplną dla lepszej wymiany 
i efektywności energetycznej.

Spaliny 
schłodzone do 

około 45ºC

Kocioł gazowy

Wymienniki 
ciepła

Wylot 
ciepła

Grzejniki

Dodatkowe 
ciepło 

użyteczne

Podstawowe właściwości *

Zakres mocy 10 to 80 kW (400 kW w kaskadzie)
Efektywność 
energetyczna do 109,0 / 98,2 %**

Redukcja CO2 do 4 ton/rok ***

*    Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.

**   Efektywność przy częściowym obciążeniu (DIN 4702) do 
Hi(dolna wartość opałowa) / do Hs(górna wartość opałowa)

*** Zależnie od mocy i liczby godzin pracy w roku
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Application

Uno-3 ▪ Max-3 ▪ Titan-3
Jakość i zaawansowana technologia za stosunkowo niską cenę.  
Kotły o mocy od 50 do 10.000 kW.

Ekologiczny

 ▪ Przyjazny dla środowiska dzięki najniż-
szym poziomom uciążliwych emisji

 ▪ Niskie emisje CO2 
dzięki minimalnemu zużyciu paliwa

 ▪ Znakomite wartości emisji 
dzięki regulacji mocy (modulacji) palników 
LowNOx

Najniższe emisje

Łatwy w obsłudze

 ▪ Łatwy w obsłudze 
dzięki przemyślanym detalom projektowym

 ▪ Dogodny zdalny dostęp 
poprzez użycie platformy TopTronic®

 ▪ Łatwe serwisowanie 
dzięki bardzo łatwemu dostępowi przez 
przednie drzwi

Prosty w utrzymaniu

Ekonomiczny

 ▪ Oszczędne rozwiązanie 
z powodu niskiego nakładu inwestycyjnego

 ▪ Najlepsza efektywność 
dzięki wbudowanym rurom profilowanym / 
termolitycznym powierzchniom grzewczym

 ▪ Oszczędność energii i wysoka skuteczność 
dzięki większej objętości wody

Oszczędność

Zaawansowany

 ▪ Duży zakres zastosowań 
z powodu elastycznej kombinacji opcji

 ▪ Oszczędność miejsca 
z powodu zwartej budowy

 ▪ Łatwy montaż 
dzięki wielu możliwościom ustawienia

Kompaktowy i kompletny

Hoval Max-3
oferuje wysoce wartościową technologię grzewczą przy 
rozsądnych warunkach. Szczególnie podczas wymiany lub 
remontu istniejących systemów – sytuacja kiedy optymali-
zacja kosztów jest bardzo ważna– Hoval Max-3 stanowi 
idealne rozwiązanie. Sprawdzona technologia z 3 ciągami 
i niską emisją NOx zapewnia bardzo niskie poziomy emisji 
we wszystkich etapach operacyjnych. Niskie koszty eksp-
loatacyjne kotła Hoval Max-3 można przyjąć za pewne: 
Hoval Max-3 przekształca energię z oleju i gazu 
w wartościowe ciepło przy imponującej efektywności – 
o czym świadczy poziom efektywności do 95,2%.

Uno-3
modele tej serii spełniają najostrzejsze wymogi dotyczące 
przyjazności dla środowiska, niskiej emisji i ekonomicznej 
pracy. Precyzyjnie dopasowane modele tej serii mają 
zakresy od 50 do 360 kW, więc można wybrać urządzenie 
odpowiednie do ogrzewanego budynku. Szczególnie 
w sektorze średnich zakresów, Hoval posiada ogromne 
doświadczenie i jest rozpoznawany na całym świecie, jako 
producent wysokiej jakości, wytrzymałych kotłów.

Titan-3
Hoval Titan-3 posiada szeroki zakres zastosowań dzięki 
dużemu zakresowi wydajności, zaletom konstrukcyjnym 
i kompaktowej budowie. Jest stosowany tam, gdzie 
wymaga się najwyższych standardów niezawodności 
i ekonomiczności – nie tylko w nowych budynkach, ale 
również w remontowanych. Lista referencyjna Titana-3 
obejmuje obiekty przemysłowe, biurowce, budownictwo 
mieszkaniowe, szpitale, hotele i centra handlowe.

Zastosowania
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Drzwi na podwójnych zawiasach uła-
twiają serwisowanie 

Serwisowanie elementów 
układu spalania Hoval 
Uno-3 jest znacznie 
ułatwione dzięki drzwiom 
uchylnym  na podwójnych 
zawiasach. Drzwi kotła 
obracają się do przodu 
wraz z palnikiem. Jest to 
możliwe również przy 
długich i grubych głowi-
cach palników. Technik 
może uzyskać dostęp do 
komory spalania łatwo 
i w czasie kilku sekund. 
Praco i czasochłonny 
demontaż palnika nie jest 
konieczny. Kierunek 
otwierania drzwi można 
dowolnie wybrać i łatwo 
oraz szybko zmieniać.

Termolityczna powierzchnia grzewcza  
- innowacja Hoval 

Jeśli na powierzchniach grzewczych gromadzi 
się sadza,  przekazywanie energii jest zakłó-
cone, co powoduje zwiększenie zużycia paliwa 
i szkodliwych emisji. Problem ten występuje 
często przy konwencjonalnych powierzchniach 
grzewczych. Jednakże, w Uno-3, sadza nie 
może gromadzić się na powierzchniach: dzięki 
specjalnej żebrowanej strukturze osady podle-
gają termicznej dekompozycji. Z racji efektu 
samooczyszczania termolitycznych powierzchni 
grzewczych Uno-3 osiąga prawie stałą, wysoką 
efektywność – również po długim okresie użyt-
kowania.

Uno-3 
Olejowo-gazowy kocioł niskotemperaturowy o mocy 50 do 360 kW

Przednia osłona akustyczna 

(jeśli konieczna) dla efektywnej izolacji 
akustycznej i cieplnej. Pasuje do wszystkich 
standardowych palników olejowych (do 
gazowych i dwupalnikowych na życzenie).

Suchy kolektor spalin 

Kolektor spalin nie jest chłodzony wodą, 
zapobiegając niebezpiecznemu groma-
dzeniu kondensatu i wynikłej z tego 
korozji.

Wysoko skuteczna izolacja termiczna 130 mm 

80 mm maty z włókna mineralnego z tkanym 
wzmocnieniem powierzchni dla korpusu kotła. 
Maty pośrednie, jako blok konwekcyjny. 50 mm 
maty z włókna mineralnego, jako dodatkowa 
izolacja. Część przednia z 30 mm i kolektor 
spalin z 20 mm matami z włókna mineralnego.

Podstawowe właściwości *

Zakres mocy 50 to 360 kW
Efektywność 
energetyczna do 96,6 /91,1 %**

Redukcja CO2 do 2 ton/rok ***

*    Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.

**   Efektywność przy częściowym obciążeniu (DIN 4702) do 
Hi(dolna wartość opałowa) / do Hs(górna wartość opałowa)

*** Zależnie od mocy i liczby godzin pracy w roku
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Drzwi na podwójnych zawiasach 
ułatwiają serwisowanie
Serwisowanie elementów układu spalania 
Hoval Max-3 jest znacznie ułatwione dzięki 
drzwiom uchylnym  na podwójnych zawia-
sach. Drzwi kotła obracają się do przodu 
wraz z palnikiem. Jest to możliwe również 
przy długich i grubych głowicach palników. 
Technik może uzyskać dostęp do komory 
spalania łatwo i w krótkim czasie. Praco- 
i czasochłonny demontaż palnika nie jest 
konieczny. Kierunek otwierania drzwi 
można dowolnie wybrać i łatwo oraz szybko 
zmienić.

Max-3 
Kocioł olejowo-gazowy, 3-ciągowy, o mocy 192 do 3000 kW

Panel sterowania

z mikroprocesorowymi urządzeniami steru-
jącymi TopTronic®

Izolowane drzwi obrotowe

dla łatwego czyszczenia i szybkiego 
dostępu do komory spalania. Opcjo-
nalnie z pokrywą izolującą termicznie 
i akustycznie.

Kształtowane rury – patent firmy 
Hoval dla stale wysokiej 
efektywności

Efektywność Hoval Max-3 jest wynikiem 
opatentowanego projektu powierzchni 
grzewczych. Unikalne wykonanie 
specjalnie kształtowanych rur gwaran-
tuje stałe turbulencje spalin. Powoduje 
to optymalny przepływ ciepła i utrzymuje 
stałą wysoką efektywność spalania.

Specjalna cecha, trzecie przejście 
spalin przez powierzchnie grzewcze 
daje dodatkową korzyść: jeśli kotły są 
używane przy niskim obciążeniu palnika 
spaliny nadal równomiernie przechodzą 
przez powierzchnie grzewcze. Dzięki 
gładkiej powierzchni wewnętrznej rur 
zagniatanych oraz ich formie, nie są 
konieczne dodatkowe turbulatory i nie 
ma możliwości osadzania agresywnych 
zanieczyszczeń. Uzyskuje się stałą 
wysoką efektywność a dodatkowo 
zmniejsza się znacznie ryzyko korozji. Podstawowe właściwości *

Zakres mocy 192 to 3000 kW
Efektywność 
energetyczna do 89,9 %**

Redukcja CO2 do 18 ton/rok ***

*    Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.

**   30% efektywność przy częściowym obciążeniu (EN303) do 
Hi(dolna wartość opałowa) / do Hs(górna wartość opałowa)

*** Zależnie od mocy i liczby godzin pracy w roku
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Wykonanie z trzema przejściami
sprzyja niskoemisyjnej pracy z niską 
emisją NOx. Spaliny przepływają do 
powierzchni rur umieszczonych koncen-
trycznie wokół komory spalania przez 
cylindryczną komorę (pierwsze 
przejście). Drugie i trzecie przejście 
dokonywane jest przez gładkie rury. 
Odwrócenie przepływu następuje 
w obszernie zwymiarowanej komorze 
zwrotnej.

Titan-3 
Kocioł olejowo-gazowy, 3-ciągowy, o mocy 900 do 10 000 kW

Powierzchnia grzewcza
bez turbulatorów redukuje straty spalin 
i umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie, 
aby utrzymać ekonomiczną 
eksploatację.

Dowolny wybór palników
Kocioł jest również optymalnie przysto-
sowany do palników Low NOx z powodu 
geometrii komory spalania i niskiego 
stopnia strat ciepła.

Wysoce skuteczna izolacja termiczna
z okładziną aluminiową efektywnie 
redukuje straty cieplne do minimum 
i przyczynia się ekonomiczności 
użytkowej.

Podstawowe właściwości *

Zakres mocy 900 to 10 000 kW
Efektywność 
energetyczna do 95,2 / 85,8 %**

Redukcja CO2 do 45 ton/rok ***

*    Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.

**   30% efektywność przy częściowym obciążeniu (EN303) do 
Hi(dolna wartość opałowa) / do Hs(górna wartość opałowa)

*** Zależnie od mocy i liczby godzin pracy w roku
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Application

BioLyt (50 - 160)
Przyjazdy dla środowiska i innowacyjny.  
Odpowiedni dla nowych i remontowanych budynków.

Ekonomiczny

 ▪ Znacznie niższe koszty paliwa w porów-
naniu do oleju lub gazu

 ▪ Wysoka efektywność dzięki innowacyjnej 
technologii spalania

 ▪ Niezależny od cen  na międzynarodowym 
rynku paliw

Szybki zwrot  
kosztów inwestycji

Łatwy w użyciu

 ▪ W pełni automatyczne ładowanie pelet 
praktycznie tak wygodne i łatwe, jak przy 
kotłach gazowych i olejowych.

 ▪ W pełni automatyczne czyszczenie  
powierzchni grzewczych i palnika.

 ▪ Zdalne sterowanie i moni toring  
dzięki opcjonalnemu układowi TopTronic®.

Łatwe i niezawodne 
użytkowanie

Ekologiczny

 ▪ Neutralny pod względem CO2. wykorzys-
tuje odnawialne źródło energii – drewno

 ▪ Niskie emisje dzięki znakomitej 
efektywności spalania

 ▪ Drewno i słońce – idealne połączenie  
dla zorientowanego na przyszłość systemu

Bardzo niski wpływ na 
środowisko

Zaawansowany

 ▪ Wymaga niewiele przestrzeni dzięki wyjątkowo 
kompaktowej budowie

 ▪ Prosta konwersja z paliw kopalnych na drewno
 ▪ Dostępny również w wydajnym systemie 
dwóch/wielu kotłów

 ▪ Łatwy w adaptacji,  automatyczny transport 
pelet na odległość do 25 metrów

Idealny wybór przy mod-
ernizacji systemu

Zastosowania
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W pełni automatyczny system 
zasysania pelet
umożliwia łatwe ulokowanie 
magazynu paliwa

Silnikowe, mechaniczne 
urządzenie czyszczące 
dla łatwiejszej obsługi

Pełna automatyzacja z efektywnością ponad 90%

Za pomocą czujnika lambda, sterowanie mikroproceso-
rowe zapewnia idealne warunki spalania przy mini-
malnej emisji zanieczyszczeń.

Automatycznie wykrywa zróżnicowanie jakości pelet 
i w razie potrzeby dokonuje odpowiedniej korekty. 
W połączeniu z opatentowanymi powierzchniami 
grzewczymi „termolitycznymi”, mechanizmy te zapew-
niają optymalny transfer ciepła przy wysokich pozio-
mach efektywności.

Usuwanie popiołu i czyszczenie przy minimalnym wysiłku

Każde 1000 kg pelet produkuje ok. tylko 5 kg popiołu 
(zależnie od jakości pelet). System usuwania popiołu 
w BioLyt automatycznie przenosi popiół do specjalnego 
pojemnika na kółkach (dla łatwego transportu).

Mistrz współpracy

Duży kocioł BioLyt jest odpowiedni do współpracy 
z innymi systemami dostarczającymi ciepło. Technologia 
systemowa Hoval umożliwia implementację komplekso-
wych systemów przy minimalnym planowaniu: 
▪ Jednorodzajowe kaskady z maks. 5 kotłami na pelety 
▪  Dwurodzajowe (biwalentne) systemy z (istniejącymi) 

kotłami gazowymi lub olejowymi
▪ Integracja z systemami energii słoneczne

Podstawowe właściwości*

Zakres mocy 50 to 160 kW (800 kW w kaskadzie)
Pojemność zbiornika 
na pelet do 130 kg

Redukcja CO2 CO2 neutral fuel

*   Dokładna charakterystyka zależy od mocy wyjściowej. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji.
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Systemy energii słonecznej Hoval
Ogrzewanie i ciepła woda – za darmo.
Z jednego źródła. Perfekcyjna koordynacja i kompleksowość.

Ekologiczny
Naturalna energia – 
całkowity brak emisji

Zaawansowany

 ▪ Odpowiedni do podgrzewania wody 
i jako dodatkowe źródło ciepła

 ▪ Kompaktowy kompletny system ze 
zintegrowaną armaturą i sterownikami

 ▪ Elastyczny system energii słonecznej  
dla wszystkich wymogów i wielkości

Elastyczne, sprawdzone 
kompletne rozwiązania

Ekonomiczny

 ▪ do 90 % kosztów grzania wody
 ▪ 20 - 50 % oszczędności przy wsparciu inne-
go systemu grzewczego

 ▪ Niezależność od wysokich cen energii
 ▪ Możliwość skorzystania z regionalnych 
programów rozwojowych

Znaczne obniżenie  
kosztów ogrzewania

Łatwy w użyciu

 ▪ Proste planowanie i szybki montaż 
dzięki dobrze opracowanemu kompletnemu 
systemowi

 ▪ Komfortowa obsługa poprzez sterownik TopTronic®

 ▪ Łatwe łączenie z innymi systemami grzewczymi
 ▪ Duża niezawodność poprzez zastosowanie 
sprawdzonych rozwiązań systemowych

Nic skomplikowanego

 ▪ Wolny od  CO2 i innych emisji 
 ▪ Wykorzystanie stałego źródła energii – 
Słońca

Zastosowania
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Kolektor montowany w dachu
Kolektor ten jest zintegrowany z konstrukcją dachu. Gotowy do 
montażu o wielkości dwóch metrów kwadratowych, 
z drewnianą ramą, izolacją z wełny mineralnej i elementami 
absorpcyjnymi na całej powierzchni zapewnia łatwy i niedrogi 
montaż.
System ten jest idealny dla nowych budynków i remontow-
anych dachów. Jednakże, kolektory te nadają się także do 
montażu na istniejących obiektach.

Płaskie kolektory płytowe, również wielkopowierzchniowe
Płaskie kolektory płytowe Hoval posiadają znakomity 
współczynnik wydajności do ceny. Umożliwiają szybki montaż 
na dachu i są idealnym rozwiązaniem dla niskobudżetowych 
modernizacji. Płaskie kolektory płytowe są wyposażone we 
wszystkie połączenia i urządzenia konieczne do szybkiej insta-
lacji na wspornikach umieszczonych na dachu.

Podstawowe właściwości Kolektory montowane w dachu Płaskie kolektory płytowe

Typ kolektora IDKM 250 WK 251A GFK-ALGT-10

Certyfikat Solar Keymark tak tak tak

Efektywność  C0 0,792 0,784 0,789

Powierzchnia kolektora brutto  m2 2,52 2,55 10,05

Powierzchnia absorbująca  m2 2,28 2,20 9,17

Szerokość x Wysokość x Głębokość  mm 1227 x 2058 x 105 1081 x 2356 x 100 4896 x 2064 x 114

Zmiany zastrzeżone

Warianty montażowe

Wielofunkcjonalny i łatwy w adaptacji 
zakres kolektorów umożliwia wszystkie 
warianty montażowe.

Kanały absorpcyjne Bezpieczne szkło 
solarne

Wspólny kanał

Uszczelka

Korytko aluminiowe

Izolacja termiczna
Drewniana rama Elementy absorpcyjne 

na całej powierzchni
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EnerVal ▪ MultiVal ▪ CombiVal
Zbiorniki energii i podgrzewacze.  
Od 200 do 5000 litrów.

Ekologiczne

Najlepsza higiena

Zaawansowane

 ▪ Łatwe umieszczanie przez demontowany 
płaszcz zewnętrzny bądź izolację

 ▪ Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce 
poprzez kompaktową konstrukcję

 ▪ Opcjonalna możliwość dodatkowego 
wyposażenia w ogrzewanie elektryczne

Łatwe umieszczanie

Ekonomiczne

 ▪ Niewielka strata promieniowania 
przez izolację cieplną o wysokiej jakości

 ▪ Nagrzewanie całej pojemności wody
 ▪ Wężownica prowadzona w dużej objętości 
zbiornika

 ▪ Zoptymalizowane przenoszenie ciepła 
przez powierzchnie wymienne, dostosowane  
do mocy grzewczej i temperatury 

Doskonała wydajność 
ciepłej wody

Łatwe w użyciu

 ▪ Emaliowanie o wysokiej jakości  
do ochrony zbiornika i wężownicy

 ▪ Dodatkowa ochrona antykorozyjna przez 
anodę magnezową albo aktywną zasilaną 
elektrycznie

Długi okres użytkowania

 ▪ Prosta kontrola i czyszczenie 
przez otwór rewizyjny

 ▪ Najlepsza higiena 
przez emaliowanie o wysokiej jakości

Zastosowania
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EnerVal

 ▪ Zbiornik energii wykonany ze stali do hydraulicznej 
integracji z kotłami, pompami ciepła i systemami 
solarnymi

 ▪ Izolacja termiczna
 ▪  EnerVal (200-500): pianka poliuretanowa twarda, 

formowana na zbiorniku
 ▪  EnerVal (800-5000): pianka poliuretanowa miękka 

z twardą obudową z polistyrenu w kolorze czer-
wonym

 ▪ Na życzenie elektryczny wkład grzewczy

Podstawowe właściwości (200-5000)

Objętość l 200 do 5000

Izolacja termiczna mm 50 do 120

Średnica (wraz z izolacją)/wysokość mm 600 / 1440 do 1500 / 3161

MultiVal ERR

 ▪ Podgrzewacz do ogrzewania biwalentny
 ▪ Wymiennik emaliowany z dwoma gładkimi rurami, 
przeznaczony do:

 ▪ alternatywnego użycia
 ▪  dodatkowego ogrzewania kotłem zasilanym olejem, 

gazem lub drewnem
 ▪ Wbudowane zabezpieczenie anodowe z magnezu
 ▪ Demontowana osłona w kolorze czerwonym
 ▪ Na życzenie elektryczny wkład grzewczy
 ▪ Izolacja termiczna: pianka poliuretanowa twarda, 
formowana na urządzeniu

 ▪ Kanał czujnika
 ▪ Zawiera termometr

Podstawowe właściwości (300-1000)

Objętość l 300 do 950

Izolacja termiczna mm 50 do 100

Dla pola pow. kolektorów m2 8 do 20

Średnica (wraz z izolacją)/wysokość mm 600 / 1826 do 1050 / 2030

MultiVal ESRR

 ▪ Podgrzewacz do ogrzewania biwalentnego
 ▪ Wymiennik emaliowany z dwoma gładkimi rurami, 
przeznaczony do:

 ▪ zastosowania z systemem solarnym
 ▪ ogrzewania pompami ciepła
 ▪ Na życzenie elektryczny wkład grzewczy 
 ▪ Wbudowane zabezpieczenie anodowe z magnezu 
(500) lub zewnętrzna anoda prądowa (800-1000)

 ▪ Izolacja termiczna
 ▪  ESRR (500): poliuretanowa twarda, formowana na 

urządzeniu, demontowana osłona w kolorze czer-
wonym

 ▪  ESRR (800-1000): pianka poliuretanowa miękka 
z twardą obudową z polistyrenu w kolorze czer-
wonym

 ▪ Kanał czujnika
 ▪ Zawiera termometr 

Podstawowe właściwości (500-1000)

Objętość l 420 do 897

Izolacja termiczna mm 50 do 100

Dla pola pow. kolektorów m2 11 do 20

Średnica (wraz z izolacją)/wysokość mm 700 / 1921 do 1050 / 2060

 Zastrzega się możliwość zmian
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Ekologiczny

 ▪ Brak możliwości rozwoju bakterii Legionella, 
dzięki temperaturze i ograniczonemu przechowy-
waniu ciepłej wody

 ▪ 99% efektywność zapewnia zwarta konstrukcja 
i maksymalna grubość izolacji

Bez szans dla Legionella 
lub innych bakterii

Zaawansowany

 ▪ Małe wymiary umożliwiają mniejsze pomieszcze-
nia kotłowni, mniej rur i armatury

 ▪ Niewielki ciężar na metrze kwadratowym podłoża
 ▪ Łatwy montaż dodatkowego urządzenia Modul-

-plus  w celu zwiększenia wydajności ciepłej wody

Kompaktowa  
konstrukcja

Ekonomiczny

 ▪ Gwarantowana znakomita wydajność gorącej 
wody w okresach szczytowego zapotrzebowania

 ▪ Zestaw kocioł i Modul-plus w systemach ka-
skadowych z układem sterowania TopTronic

 ▪ Każdy Modul-plus umożliwia oddzielne usta-
wienie temperatury.

Wysoka ekonomiczność – 
niskie koszty

Łatwy w użyciu

 ▪ Łatwa kontrola wnętrzna podgrzewacza poprzez otwór 
inspekcyjny

 ▪ Dostarczamy wykresy do wymiarowania oraz in-
strukcje poprzez specjalistyczny dział projektowy

 ▪ Możliwość dostosowania do każdego zapotrzebowania na 
gorącą wodę dzięki indywidualnemu wymiarowaniu urządzeń

 ▪ Sprawdzona konstrukcja, ponad 500.000 pracujących 
urządzeń na całym świecie

Brak problemów  
z wapnieniem

Modul-plus
Wysoko wydajny podgrzewacz o  niezrównanym działaniu i najlepszej 
higienie. Wydajność gorącej wody do 17 500 l/h.

Zastosowania



25

Obrotowy układ 
przepływowy turbulencyjny
dla maksymalnego 
przepływu ciepła

Wyjście ciepłej wodyZasilanie ogrzewania

Panel sterowania
z termostatem, gotowy do 
podłączenia

Powierzchnia wymiany 
ciepła
z zew. powłoką ze stali 
nierdzewnej

Optymalne zamknięcie / 
otoczenie
gorącej wody wodą 
grzewczą

Cylinder modułowy
o pojemności 115 l każdy

Wejście  
zimnej wody

Powrót ogrzewania

Otwór inspekcyjny:
możliwy dostęp do każdego 
cylindra od przodu dla 
wygodnego czyszczenia.

Izolacja

Podstawowe właściwości
Stała wydajność przy 45°C I/h* 2250 do 17500
szerokość mm 530 do 885
wysokość mm 1615 do 2160
głębokość mm 1872
pow. grzewcza m2 2,84 do 14,2
masa* kg 165 do 570

* bez obudowy Zastrzega się możliwość zmian

Zasada komórkowa:
Głównymi elementami Modul-plus są zintegrowane, 
wysokiej jakości cylindry grzewcze ze stali 
nierdzewnej. Pojemność wody w każdym module 
wynosi 115 litrów a 1,42 m2 powierzchni grzewczej 
zapewnia efektywną wymianę ciepła dla każdego 
cylindra. Duża pojemność gwarantuje nadzwyczajną 
wydajność 10-minutową a duża powierzchnia 
grzewcza zapewnia znakomitą stałą wydajność.

Maksymalna wydajność na minimalnej 
przestrzeni
Hoval Modul-plus zaskakuje nie tylko niezwykłą wydaj-
nością, lecz również umiarkowanymi wymogami 
powierzchni do montażu. Urządzenie wymaga mniej 
miejsca niż konwencjonalne podgrzewacze o tej wydaj-
ności. Ponieważ podgrzewacz można ustawić bezpo-
średnio przy kotle, nie są konieczne długie połączenia 
rurowe. Pozwala to zmniejszyć koszty montażu i utrzy-
mania.

Dopuszczalna wysokość stężenia chlorków 
w wodzie wynosi 100 mg/litr dla wybranych typów.





Technologia klimatyzacyjna: zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów

Klimat wewnętrzny 
Od wielu lat, Hoval wdraża rozwią-
zanie klimatyzacyjne oparte na bazie 
systemów rozproszonych. Składają 
się one z połączenia wielu – i często 
różnych – urządzeń klimatyzacyj-
nych, które są oddzielnie regulowane 
lecz wspólnie sterowane. Umożliwia 
to elastyczne podejście do różnych 
wymogów i oferowanie kompletnych 
rozwiązań w zakresie ogrzewania, chło-
dzenie i wentylacji.

Odzysk ciepła
Ciepłe powietrze przenosi energię –  
energię, którą wypróbowane wymienniki 
płytowe Hoval przenoszą bezpośrednio 
z ciepłego, zużytego powietrza odpro-
wadzanego z budynków do chłodnego, 
czystego powietrza dopływowego. Obro-
towe wymienniki ciepła mogą nawet 
odzyskać wilgoć zawartą w powietrzu, 
aby zapobiegać osuszaniu klimatu 
wnętrza.

Handel-usługi Przemysł RoofVent® TopVent® TopVent® gas

Ogrzewanie

Chłodzenie

Dostawa świeżego powietrza

Wyciąg powietrza

Recyrkulacja

Odzysk energii

Mieszanie powietrza

Dystrybucja z nawiewem powietrza

Filtracja powietrza
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RoofVent®

Dachowe urządzenia wentylacyjne do dostarczania świeżego powietrza i odprowadzania powietrza zużytego.  
Ogrzewają i chłodzą dostarczane powietrze, wykorzystując zintegrowane wymienniki ciepła.

Ekologiczny

 ▪ Koncepcja sterowania strefowego 
umożliwia wentylację, ogrzewanie 
i chłodzenie odpowiednie do potrzeb

 ▪ Niskie emisje związków węgla dzięki 
energooszczędnej pracy

Zoptymalizowane 
energetycznie działanie

Zaawansowany

 ▪ Czyste, zdrowe i świeże powietrze
 ▪ Brak utrudnień dla infrastruktury hali 
(suwnic, instalacji, itd.)

 ▪ Brak strat ciśnienia w kanałach i mniej 
wycieków

Bezkanalowa dostawa 
powietrza

Ekonomiczny

 ▪ Wyposażone w płytowe wymienniki  
osiągające skuteczność odzysku ciepła 
do 84%

 ▪ Wysoce efektywna dystrybucja powietrza 
eliminuje stratyfikację temperatur, 
ograniczając do minimum ucieczkę 
ciepła przez dach

Mistrzowie oszczędzania 
energii

Łatwy w użyciu

 ▪ Oszczędzają na wadze około 
70% w porównaniu do systemów 
scentralizowanych, umożliwiają znacznie 
lżejszą konstrukcję budynku

 ▪ Szybki i łatwy montaż
 ▪ Prace konserwacyjne mogą być 
wykonywane z dachu

Kompaktowa, lekka 
konstrukcja

Zastosowania
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Wysoko efektywny odzysk ciepła

Urządzenia RoofVent® posiadają płytowe wymienniki ciepła, które 
odzyskują energię z powietrza wyciągowego i przekazują ją do powie-
trza dostarczanego. Niektóry typy urządzeń są wyposażone 
w podwójne wymienniki, które pozwalają uzyskać efektywność 
odzysku na poziomie do 84%, a przez to znaczne oszczędności na 
energii.

Dane techniczne

Natężenie przepływu powietrza do 8800 m³/h

Moc grzewcza do  160 kW

Moc chłodnicza do  114 kW

Uwaga: Podane informacje dotyczą jednego urządzenia. Dane dla całych systemów zawierających 
więcej urządzeń będą się różnić.

Centralnym elementem systemów klimatyzacyjnych 
Hoval jest opatentowany nawiewnik wirowy  
tzw. AirInjector umożliwiający regulację kształtu stru-
mienia powietrza. Jest on tak skuteczny, że w porów-
naniu do innych systemów, wymaga 25-30% 
mniejszego natężenia przepływu aby uzyskać wyma-
gane warunki. Pozwala to na różnorakie oszczędności: 
▪  Można stosować urządzenia z niższymi przepływami, 

oszczędzając na inwestycji. 
▪  Trzeba przenieść mniej powietrza, co oszczędza moc 

operacyjną. 
▪  Mniejsze wymogi ogrzewania wentylacyjnego, co 

obniża z kolei koszty operacyjne.

Wentylacja
Urządzenie wdmuchuje świeże powietrze do wnętrza 
i wyciąga zużyte powietrze. Ogrzewanie i odzysk ciepła 
są sterowane odpowiednio do zapotrzebowania na 
ciepło.

Recyrkulacja
Jeśli świeże powietrze nie jest wymagane, ogrzewanie 
następuje w trybie recyrkulacji, aby zaoszczędzić 
koszty i energię (na przykład, w nocy lub podczas 
wstępnego rozgrzewania porannego).

Automatycznie regulowany kształt nawiewu

Wentylatory bezobsługowe

100%

75%

Hoval  

Air-I
njecto

r

Konwencjo
nal-

na dyst
ryb

ucja
 

powietrz
a
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TopVent®

Urządzenia do recyrkulacji oraz nawiewu świeżego lub zmieszanego 
powietrza, z możliwością ogrzewania i chłodzenia.

Zastosowania

Ekologiczny

 ▪ Optymalne wykorzystanie energii 
zapewnia sterownik TempTronic RC 
ze specjalnym algorytmem sterowania 
logicznego opartym na logice rozmytych 
zbiorów.

Zoptymalizowane 
energetycznie działanie

Zaawansowany

 ▪ Niezawodne działanie poprzez 
zastosowanie większej liczby urządzeń

 ▪ Łatwe dostosowanie do szerokiego 
zakresu warunków eksploatacyjnych

 ▪ Prosta rozbudowa istniejącego systemu

Modułowy system z mak-
simum elastyczności

Ekonomiczny

 ▪ Wysoce efektywna dystrybucja powietrza eli-
minuje stratyfikację temperatur, ograniczając 
do minimum uciekanie ciepła przez dach

 ▪ Dzięki nawiewnikowi AirInjector mniejsze 
masy powietrza należy przemieszczać, 
co pozwala oszczędzić moc operacyjną.

Mistrzowie oszczędzania 
energii

Łatwy w użyciu

 ▪ Urządzenie dostarczane gotowe do 
podłączenia wraz ze zintegrowanymi 
komponentami sterującymi

 ▪ Konserwację można wykonywać podczas 
normalnej pracy, ponieważ nie ma 
potrzeby wyłączania całego systemu

Szybki montaż, łatwe 
utrzymanie
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Nawiew AirInjector

Sterowany kształt nawiewu powietrza zapewnia optymalną dystrybucję 
powietrza w zmiennych warunkach eksploatacyjnych i zapobiega 
przeciągom w miejscach przebywania ludzi. Odpowiednia wysokość 
montażu 4 – 25 m.
Zależnie od różnic temperatur pomiędzy dostarczanym powietrzem 
i powietrzem wewnętrznym oraz natężenia przepływu, urządzenie 
reguluje kąt nadmuchu pomiędzy położeniem pionowym i poziomym. 
Urządzenia te można dostosować do automatycznej lub ręcznej zmiany, 
przy użyciu potencjometru.

Gotowe do podłączenia

Urządzenia są dostarczane gotowe do podłączenia, co umożliwia 
szybki i łatwy montaż. Montaż pod sufitem lub w dachu pozwala 
oszczędzić cenną przestrzeń.

Rozwiązanie dostosowane do każdej wielkości przestrzeni

Różne wielkości urządzeń i typy nagrzewnic, wentylatory z dwoma 
prędkościami obrotów, a także szereg akcesoriów, zapewniają 
możliwość dostosowania do każdej wielkości przestrzeni. Dodat-
kowo, do podłączenia systemu kotła lub chłodnicy wody dostępne są 
również nagrzewnice specjalne (np. parowe albo elektryczne).

Ogrzewanie: Dostarczane powietrze 
jest cieplejsze, a przez to lżejsze niż 
wewnętrzne. Pionowy napływ 
powietrza zapewnia, że ciepło 
osiągnie wymagane miejsca.

Chłodzenie: Wpływające powietrze 
jest chłodniejsze niż wewnętrzne 
i opada. Aby uniknąć przeciągów, 
jest ono wtryskiwane poziomo.

Dane techniczne

Natężenie przepływu powietrza do 10 500 m³/h

Moc grzewcza do    164 kW

Moc chłodnicza do    115 kW

Uwaga: Podane informacje dotyczą jednego urządzenia. Dane dla całych systemów zawierających 
więcej urządzeń będą się różnić.
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TopVent® gas
Opalane gazem urządzenia do recyrkulacji lub dostawy powietrza,  
ogrzewania powietrzem recyrkulowanym, mieszanym lub świeżym.

Zastosowania

Ekologiczny

 ▪ Optymalne wykorzystanie energii 
zapewnia sterownik TempTronic RC 
ze pecjalnym algorytmem sterowania 
logicznego opartym na logice rozmytych 
zbiorów.

Zoptymalizowane  
energetycznie działanie

Zaawansowany

 ▪ Niezawodne działanie poprzez 
zastosowanie większej liczby urządzeń

 ▪ Łatwe dostosowanie do szerokiego 
zakresu warunków eksploatacyjnych

 ▪ Prosta rozbudowa istniejącego systemu

Modułowy system z mak-
simum elastyczności

Ekonomiczny

 ▪ Wyposażony w modulacyjne palniki 
gazowe do generowania ciepła, jeśli 
konieczne

 ▪ Nie wymaga kotłowni lub instalacji  
ciepłej wody

 ▪ Montaż pod sufitem lub w dachu 
oszczędza cenną przestrzeń

Oszczędza miejsce  
i koszty

Łatwy w użyciu

 ▪ Urządzenie dostarczane gotowe do 
podłączenia wraz ze zintegrowanymi 
komponentami sterującymi

 ▪ Konserwację można wykonywać podczas 
normalnej pracy, ponieważ nie ma 
potrzeby wyłączania całego systemu

Szybki montaż,  
łatwe utrzymanie
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Modulowany palnik gazowy

Urządzenia gazowe TopVent® są wyposażone w modulowane palniki 
gazowe, aby energia cieplna mogła być wytwarzana wtedy, kiedy jest 
to potrzebne. Ciepło jest doprowadzane bezpośrednio i bezstratnie do 
pomieszczenia. Brak przewodów od generatora ciepła do odbiorcy, 
które mogą wpływać na efektywność. Gazowy układ nie wymaga 
kotłowni lub instalacji ciepłej wody. Nowoczesna technologia spalania 
zwiększa również ekonomikę i przyjazność dla środowiska.

Szeroki zakres modeli umożliwia planowanie 
precyzyjnie dostosowane do warunków i wymogów 
pomieszczenia. Na przykład, instalowany w dachu 
TopVent® GA można łatwo i szybko zamontować na 
dachu wykorzystując dostarczony specjalny cokół 
stanowiący podstawę. Przewody powietrza do spalania 
oraz do powietrza wyciągowego są zintegrowane 
w urządzeniu, oddzielny otwór w dachu nie jest 
wymagany.
Z powodu montażu w dachu, TopVent® nie sięga 
daleko w głąb wnętrza. Zależnie od wymogów, działa 
ze świeżym powietrzem, mieszanym lub w trybie 
recyrkulacji.

Nawiewnik AirInjector

Opatentowany dystrybutor powietrza gwarantuje niezrównaną 
skuteczność rozprowadzania ciepła i wyraźną poprawę komfortu 
cieplnego. Dzięki automatycznie regulowanym łopatkom istnieje 
możliwość precyzyjnej regulacji kąta wypływu ciepłego powietrza 
i warunków temperaturowych. Przez to, następuje skuteczna redukcja 
uwarstwienia temperatur w pomieszczeniu. W wyniku tego uzysku-
jemy większy obszar ogrzany przez jedno urządzenie, niższe koszty 
energii i dystrybucję ciepła wolną od przeciągów.

Dane techniczne

Natężenie przepływu powietrza do 8815 m³/h

Moc grzewcza do   61 kW

Moc chłodnicza –

Uwaga: Podane informacje dotyczą jednego urządzenia. Dane dla całych systemów zawierających 
więcej urządzeń będą się różnić.
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Płytowe wymienniki ciepła
Przepływowe, płytowe wymienniki ciepła marki Hoval są jedyne w swoim rodzaju, pozwalające 
uzyskać efektywność odzysku ciepła na poziomie ponad 80 %. Co powoduje, że są lepszym 
wyborem w porównaniu do wymienników przeciwprądowych o podobnej wydajności: kształt 
wymiennika Hoval jest bardziej zwarty – pozwala to oszczędzić przestrzeń i przez to koszty 
systemu.

Główne właściwości 

Długość krawędzi 0.4 – 2.4 m

Szerokość 0.2 – 3 m

Natężenia przepływu 500 – 100 000 m³/h

Dane wydajnościowe zależą od warunków projektowych. 
Skontaktuj się z Hoval po więcej informacji .

Wykończenie płyt 

Płyty są uszczelnione podwójnym 
zakładem z blach, zapewniając dobrą 
sztywność i minimalizując przecieki.

Opcja recyrkulacji obejściowej 

Z opcją recyrkulacji obejściowej, komora 
mieszania AHU do recyrkulacji nie jest 
wymagana, co pozwala zaoszczędzić 
koszty.

Opcja wymiennika ze stali nierdzewnej 

Istnieje szeroki zakres dostępnych opcji, 
w tym wykonanie ze stali nierdzewnej do 
specjalnych zastosowań, w tym do 
środowisk silnie narażonych na korozję.

Specjalny profil płyt 

Profil powierzchni płyt został zaprojek-
towany i gruntownie przetestowany 
w celu zapewnienia maksymalnej 
efektywności i stabilności przy minimal-
nych stratach ciśnienia.

Uszczelnienie profile krawędzi 

Profile krawędzi wymiennika są uszczel-
nione  elastycznym uszczelnieniem, 
zapewniającym nieprzepuszczalność 
powietrza.
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Obrotowe wymienniki ciepła
Opatentowane, automatycznie regulowane uszczelnienie ślizgowe w obrotowych wymiennikach ciepła Hoval trwale 
redukuje przecieki, w porównaniu do konwencjonalnych systemów, aż do 70 %. A ponieważ Hoval jest jedynym produ-
centem, zapewniającym program ułatwiający wybór systemu z obliczaniem przecieków,  można odpowiednio dobrać 
urządzenia i systemy wentylacyjne: w ten sposób oszczędzając koszty i energię.

Podstawowe właściwości

Średnica (1 szt.) 0.6 – 2.62 m

Średnica (w segmentach) do 5 m

Natężenia przepływu powietrza do 150 000 m³/h

Dane wydajnościowe zależą od warunków projektowych. 
Skontaktuj się z Hoval, aby uzyskać więcej informacji.

Krawędziowa uszczelka ślizgowa

Sprężyny o stałym nacisku przez cały 
czas napierają na odporną na ścieranie 
uszczelkę dopychając ją do obudowy. 
System ten (patent w trakcie) minimali-
zuje przecieki i umożliwia zwymiaro-
wanie urządzeń wentylacyjnych na 
mniejsze wartości przepływów.

Silnik napędowy

3-fazowy silnik przekładniowy z kołem 
pasowym i paskiem klinowym jest 
zamontowany na zawieszeniu w rogu 
obudowy. Prędkość obrotów jest płynnie 
regulowana.

Regulowany sektor przeczyszczania

Wielkość sektora przeczyszczania może 
być regulowana według wymogów. 
Urządzenie to (patent w trakcie) zapo-
biega zanieczyszczeniu powietrza 
dostarczanego przez powietrze wycią-
gowe, a jednocześnie minimalizuje 
proces przeczyszczania i straty energii.

Wypełnienie

Hoval dostarcza wypełnienie w trzech 
typach materiału: do kondensacji, 
entalpii i  koła sorpcyjne. Pokrycie sorp-
cyjne gwarantuje stale wysoki stopień 
odzysku wilgoci, nawet w warunkach 
letnich.
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