Hűts most!

Csarnokklíma rendszerek a Hoval-tól

RoofVent® direct cool

TopVent® DKV

TopVent® commercial CAU

Hűtőteljesítmény 66 kW-ig
Fűtőteljesítmény 146 kW-ig
Légteljesítmény 7650 m³/h-ig

Hűtőteljesítmény 115 kW-ig
Fűtőteljesítmény 150 kW-ig
Légteljesítmény 8700 m³/h-ig

Hűtőteljesítmény 85 kW-ig
Fűtőteljesítmény 129 kW-ig
Légteljesítmény 7200 m³/h-ig

AdiaVent® ADV

RoofVent® LKW
Hűtőteljesítmény 114 kW-ig
Fűtőteljesítmény 160 kW-ig
Légteljesítmény 8400 m³/h-ig

Hűtőteljesítmény 21 kW-ig
Légteljesítmény 6080 m³/h

Szüksége van hűtésre? A Hoval megoldást kínál Önnek!
A Hoval csarnokklíma rendszerek
decentralizált működésűek, moduláris felépítésűek, ennélfogva rendkívül
flexibilisek. Használja ki az alábbiakban
felsorolt előnyöket:
 Sokrétű felhasználási lehetőség
A Hoval csarnokklíma rendszerek kivitelezői oldalról kiépített hűtővízhálózattal, beépített split hűtőrendszerrel vagy
közvetve, adiabatikus módon hűtenek.
Öné a választás lehetősége.
 Számtalan működési variáció
A rendszerek sokoldalú funkciót látnak
el: befúvás és elszívás, recirkulációs
üzem, légszűrés, nedvesítés, stb.
Mindemellett a hűtés és a fűtés egy és
ugyanazon készülékkel történik!
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 Széles teljesítményskála
A kívánt számú különböző készüléktípus kombinációjával szabadon variálhatja az összteljesítményt.
A rendszerek igazodnak a mindenkori berendezések méretéhez, a kis
üzemektől a szuper- és hipermarketeken keresztül egészen a nehézipari
gyártócsarnokig.

szerint vezérelhető. A rendszer tehát
mindig akkora teljesítménnyel működik,
amennyi épp szükséges.

 Méretre szabott szabályozás
Az egyedileg kifejlesztett DigiNet sza
bályozási rendszer garantálja az
energiaoptimalizált üzemet. Minden ké
szülék egyedileg vagy zónák

 Kompetens tanácsadás
A Hoval több, mint 30 éve gyártja
decentralizált csarnokklíma rendszereit.
Az ebből eredő sokéves tapasztalat
garantálja a megalapozott tanácsadást.

 Magasabb komfort
A szabadalmaztatott, automatikus szabályozású örvénykamrás légelosztó biztosítja a huzatmentes levegőbevezetést
mind fűtési, mind hűtési üzemmódban.
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H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820
thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu

Az energia megőrzése — környezetünk védelme

