Nagy hatékonyságú gázkazán
CompactGas

Extra magas hatásfok
a szabadalmaztatott aluFer® hőcserélőnek köszönhetően

CompactGas (700-2800) — optimális energiakihasználás
A Hoval CompactGas teljesíti a komforttal, gazdaságossággal, megbízhatósággal és a műszaki szakértelemmel kapcsolatos elvárásokat. CompactGas nagy hatékonyságú fűtési technológiát kínál nagyobb üzemi hőmérsékletet igénylő rendszerekhez.
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Beruházás, amely megtérül

aluFer®: a Hoval exkluzivitás
Ennek az egyedülálló hőcserélőnek —
melyen keresztül a füstgáz áramlik — a
külső burkolata rozsdamentes acélból,
a belső lamellák pedig alumínium profilból készülnek. Az aluFer® különleges
belső felületképzése megsokszorozza
a hőátvételt az égési gázokból, egyben
biztosítja az egyensúlyt a kazán vízoldalán a hőfelvétel és a hőleadás között.
Ezáltal a füstgáz különösen magas hatékonysággal hűthető le.

Optimális kombinálhatóság
napenergiával vagy más
Hoval kazánnal
A Hoval rendszertechnika kiforrott
megoldásokat nyújt családi-, vagy társasházak különféle fűtési- és melegvízigényéhez. A Hoval CompactGas például HMV-készítés és fűtéskiegészítés
céljából ideálisan kombinálható Hoval
szolárberendezéssel, ahol a Hoval Top
Tronic® E szabályozó biztosítja az egyes
komponensek összhangját.

okos

komfortos

Kompakt és komplett

Egyszerű karbantartás

• Széles körben alkalmazható a
rugalmas kombinációs lehetőségek
miatt

• Könnyen használható az intelligens
tervezés miatt

• Helytakarékos kompakt felépítésével

• Tiszta égésnek köszönhetően kevesebb tisztítás szükséges

• Egyszerű telepíthető a kis helyigény
és a kompakt forma miatt

• Kényelmes és könnyen hozzáférhető

környezetbarát

Alacsony emisszió
• Környezetbarát a károsanyag-kibocsátás rendkívüli lecsökkentésével
• Alacsony CO2 kibocsátás minimális
fogyasztással
• Kiemelkedő kibocsátási értékek a
modulációs LowNox égő miatt

gazdaságos

Költséghatékony

A hagyományos kazánokhoz képest
magasabb hatásfok okozta üzemel
tetési költségcsökkenés rövid idő alatt
kompenzálja a beruházáskor jelentkező
többletköltséget, és ezen időt követően
már profitot termel.

Gyors füstgáz-átáramolási elv
Az égéskamra geometriája optimálisan választott, és a füstgázok közvetlenül a kamra hátsó részén található
utánkapcsolt fűtőfelülethez áramolnak.
Ezen elv szerint a füstgázok csak rövid
ideig maradnak a láng magas hőmérsékletű zónájában, kevesebb termikus
nitrogén-oxidot termelve. LowNOx égővel kombinálva a CompactGas a legszigorúbb kibocsátási határértékeknek
is megfelel, az automatikus és fokozatmentes égés pedig még hatékonyabb
energiafelhasználásról gondoskodik.

• Alacsony beruházási költség
• Nagy hatékonyságú aluFer® hőcserélő csövek

Nagyobb víztér az energiahatékonyság növeléséhez

• Energiatakarékos és a magas hatásfokú a nagy víztérnek köszönhetően

A kazán nagy víztere kevés energiát
igénylő égőindítással biztosítja a kimagasló futási időt. Ez jelentősen csökkenti gázfogyasztást.

Környezetbarát és olcsó fűtés nagy teljesítménnyel ötvözve
Járható kazánborítás
Jelentősen megkönnyíti a telepítést a kazánházban

Égéstermék-kivezetés
a kazán elején
a helytakarékos
beszereléshez

Égéstermék-gyűjtő

Nagyvonalúan méretezett égéskamra
Biztosítja a gáz optimális és tiszta égését

aluFer® hőcserélő
A maximális hőátadást
és az alacsony füstgázhőmérséklet biztosítja

Kifordítható kazánajtó
egyszerű tisztításra
és az égéstérbe
történő könnyebb
hozzáférhetőséghez
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Kazán hatásfok teljes terhelésnél, 80/60 °C-on
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Kazán hatásfok 30% rész terhelésnél (EN 303)
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Méretek

Hu/Ho alsó/felső fűtőértékre vonatkozik

Változtatások joga fenntartva!

Hoval HMV-termelők

Hoval szolárrendszer

Kompakt kialakítás

A Hoval CombiVal HMV-termelő 1502000 liter tárolókapacitással (kívánságra villamos fűtőbetéttel), a Hoval Modulplus — nagyteljesítményű ellenáramlású
HMV-termelő — 640-10000 liter között
választható óránkénti teljesítménnyel
(60 °C-nál) gondoskodik a biztonságos
és a megfelelő hőmérsékletű melegvízellátásról.

Több hőtermelő kombinációja egy fűtési rendszerben környezetvédelmi és
gazdasági okokból egyre fontosabb
szerephez jut.
A melegvíz előállítására és/vagy fűtés
rásegítésére szolgáló napkollektoros
rendszer TopTronic® E szolár-moduljával könnyen beépíthető a Hoval fűtési
rendszerébe.

A kis helyigényű kompakt forma lehetővé teszi, hogy a kazán szűk kazánházakba is beépíthető legyen.
Ezért nevezhetjük a Hoval CompactGas
kazánt a felújítási és átépítési projektek
ideális készülékének. A könnyedén és
kényelmesen kifordítható égőtartó pedig lényegesen megkönnyíti az égő ellenőrzését és karbantartását.

Amiben megbízhat ...
Komplett, átgondolt megoldások egy kézből

Thermotrade Kft.

A hagyományos energiahordozókra, a megújuló energiákra vagy a kettő kombinálására alapozott, optimálisan
egymásra épülő rendszerelemekkel Ön valamennyi fűtési
és szellőztetési elképzelését megvalósíthatja.
A Hoval egy teljes technológia rendszert kínál ehhez —
legyen szó szoláros HMV-termelésről, lakásszellőztető
rendszerekről.

Széleskörű támogatás tervezésnél
A Hoval minden részletre kiterjedően segít Önnek és tervezőjének a legkorszerűbb és leggazdaságosabb rendszer
kiválasztásában. Használja fel tudásunkat és profitáljon
szakembereink tapasztalataiból.
Érdeklődjön Hoval rendszermegoldásainkról, sokszínű lehetőségeinkről, hőtermelőink kombinálhatóságairól.
Épp a különböző technológiák intelligens kombinálhatóságával realizálható nagymértékű megtakarítás.

Ön áll a Hoval szerviz középpontjában
A Hoval fűtésrendszerének szakszerű üzembe helyezéséhez, karbantartásához és zavarelhárításához tapasztalt
szervizszolgálattal állunk rendelkezésére.
Használja ki a le hetőséget, amellyel berendezésének gazdaságos üzemelését, hosszú élettartamát biztosíthatja.
A rendszeres, professzionális karbantartással megóvhatja
befektetésének élettartamát.

„Az energia megőrzése — környezetünk védelme”
A Hoval a fűtőberendezések és szellőztető rendszerek vezető gyártójaként nemzetközi szinten ismert és elismert.
Mintegy 65 év tapasztalata minősít és ösztönöz bennünket a szakadatlan fejlesztésekre, hogy különleges megoldásokat és műszaki csúcstermékeket állítsunk elő, szem
előtt tartava a maximális energiahatékonyságot és ezáltal
a környezetvédelemet. A Hoval az intelligens fűtő és szellőztető rendszerek egyedüli gyártójaként több, mint 50
országba exportál.

Az Ön partnere:

Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. 1994. szeptemberében
alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar tulaj
donban van.
Fő célkitűzésünk, hogy világszínvonalú,
energiatakarékos és környezetbarát ter
mékek szállításával és az ISO 9001:2008
szabvány által meghatározott minõségi
szolgáltatással az ágazat egyik meg
határozó szerepet betöltõ vállalkozásává
fejlõdjünk.
A Hoval termékek forgalmazása jelenti
cégünk fõ bevételi forrását, amelyeket
Magyarországon kizárólagosan a Ther
motrade Kft. végez.
Vállalatunk két fõ profilja a fûtés- és
szellõzéstechnika. Fűtéstechnikán belül
forgalmazzuk a Hoval kondenzációs és
hagyományos melegvíz kazánjait lakossági
és ipari méretekben. Emellett foglalkozunk
olaj- és gázégõk, valamint gõz- és forró
vízkazánok értékesítésével is.
Számos, rangos külföldi és hazai cégnél
találhatók cégünk forgalmazott termékei.

LZ Thermotrade Kft.
2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Telefon: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820
thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu

