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Rendszermegoldás gyártócsarnokokhoz: technológiai elszívás, a távozó 
levegő tisztítása, optimális helyiségklíma és alacsony energiaköltségek – mindezt
együtt valósíthatja meg a speciális ProcessLine helyiségklíma rendszerrel

ProcessLine:
Technológiai elszívás, szűrés, hővisszanyerés
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A hulladékenergia hasznosítása
A gyártócsarnokokban a forgácsoló szerszámgépek és hegesztőgépek szennyezett levegőjét közvetle-
nül elszívják, tisztítják, de a szennyeződések egy része visszamarad. A károsanyag-tartalom mennyi-
ségének függvényében – a legtöbb esetben – közvetlenül kiengedik a szabadba. A hagyományos kiala-
kításoknál egy légkezelő rendszer felel a friss levegőért és a kiegyenlített szellőzésért. A ProcessLine 
rendszer nem csak összegyűjti és megtisztítja a károsanyagokkal terhelt technológiai levegőt, hanem 
összekapcsolja azt a helyiségszellőztetéssel és a klimatizálással. Egy lemezes hőcserélővel közvetle-
nül átadja az elszívott levegő hőenergiáját a helyiségbe befúvott friss levegőnek. Így a ProcessLine a 
hővisszanyerés nélküli rendszerekhez képest akár 98%-kal csökkenti a szellőztetési hőszükségletet.

Modulos felépítésű rendszerkialakítás 
A ProcessLine magába foglalja és kielégíti a forgácsoló szer-
számgépek és a hegesztőgépek helyiségeinek légtechnikai 
követelményeit. A rendszer modulos felépítésű és decentrális 
működésű. Az elszívott levegő tisztítása a képződő károsanyag 
fajtájának (forgács, hűtő-kenőfolyadék, por, füst) megfelelő 
tisztítási technológiák alkalmazásával történik. 
A hővisszanyeréssel, valamint a mindenkori 
projekthez illesztett, testreszabott 
megoldással a Hoval 
egy optimálisan 
tervezhető és 
alkalmazható 
rendszermegol-
dást kínál.

Igényekhez igazodó szabályozás
A ProcessNet – a speciálisan kifejlesztett digitális szabályozó 
rendszer – felelős az összes rendszerkomponens optimális 
összhangjáért. Ez nem csak a kiegyenlített szellőztetést és 
az optimális helyiség-hőmérsékletet biztosítja, hanem az 

energiahatékonyságot is. A berendezés összes modul-
egysége dugaszos csatlakozással szerelt, ezzel is 

csökkentve az üzembe helyezés költségráfordítá-
sát. Ez a megoldás a ProcessNet épületfelügye-

leti rendszerhez történő egyszerű és gyors 
csatlakoztatást is lehetővé teszi.
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Jelentős energiamegtakarítás 
Mivel a megmunkálás során energiabevitel történik, 

a gépektől elszívott levegő melegebb a helyiséglevegőnél. 
A ProcessLine ezt a járulékos hőmennyiséget használja fel, és 
adja át az olajálló kivitelű lemezes hőcserélőnek, az pedig a 
bevezetett frisslevegőnek.
A stuttgarti példa összehasonlító számításai a ProcessLine 
alkalmazásával elérhető energiamegtakarítást mutatják. 
Az eredmény egy jelentős fűtési költségmegtakarítás, a beru-
házás gyors megtérülése, és nem utolsó sorban pozitív üzemi 
klímakörülmények.

A diagram 18 °C külső hőmérsékletnél mutatja a helyiséglevegő után
fűtésének energiaigényét egy stuttgarti mintakészülék esetében:

 Hővisszanyerő nélküli rendszer
 Helyiséglevegő hővisszanyerésével működö rendszer
 Technológiai hővisszanyeréssel működő rendszer (ProcessLine)

 
Maximális 
energiahatékonyság

■ A módszer a gépek elszívott levegője hőtartalmának 
visszanyerésén alapul

■ A rövid csőhálózat a ventilátor kisebb teljesítményfelvé-
telét eredményezi

■ Az üzemmód zónásan igazodik a termelés körülmény-
eihez és az üzemi feltételekhez

Az elszívott levegő megbízható tisztítása
■ A szennyezett géplevegő összegyűjtése és elszívása
■ A forgács, hűtő-kenőfolyadék, por, füst, stb. nagy ha-

tás fo kú kiszűrése, elvezetése és a megtisztított levegő 
visszatáplálása

Modulos felépítésű komplett rendszer
■ Kompakt, egymáshoz illesztett modulok
■ A teljes berendezés fokozatosan kiépíthető és lépésen-

ként bővíthető
■ A karbantartás üzemelés közben is elvégezhető
■ Nagyobb üzembiztonság a decentralizáltan működő 

rendszer miatt

Hővisszanyerés

ProcessLine
Elszívott 

levegő 

kezelés. 

tisztítás

Helyiség 

klimatizálás
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Szavunkon foghat
Vállalkozásunk fejlesztésének központjában az alternatív 
energia és az energiahatákonyság áll, mellyel Ön pénzt és 
nyersanyagot takaríthat meg.

Egyedi, igények szerinti megoldásokat kínálunk, melyhez 
természetesen az egyszerű üzembe helyezés és a könnyű 
kezelhetőség is hozzá tartozik. 

Termékeinkkel, tanácsadásunkkal és szervizszolgálatunkkal 
szemben rendkívüli igényeket támasztunk. Teljes rendszerre 
kiterjedő ajánlataink gyakran még Vevőink elvárásait is felül-
múlják.

Szakembereinek tudása és hozzáértése vevőink elégedettsé-
gének záloga. Képzett technikusaink átgondolt megoldásokat 
garantálnak – kompromisszumok nélkül.

Nyitottak vagyunk a 
különleges ötletekre 
és újításokra, melyek 
ismét csak az Önök 
javát szolgálhatják.

Tulajdonosi kézben 
működő vállalkozás-
ként mind munkatársa-
inkkal, mind vevőinkkel 
és szállítóinkkal barát-
ságos és nyílt kapcsolatot ápolunk.

Hővisszanyerő 

néküli rendszer Helyiséglevegős 

hővisszanyerős 

rendszer
ProcessLine

Éves viszonylatban a szellőztetési hőigénymegtakarítás igen 
jelentős mértékű.

Elszívott helyiséglevegő hőm. .........................  20 °C
Elszívott technológiai levegő hőm. ..................  26 °C
Helyiséglevegő hőm. .........................................  18 °C
Levegőmennyiség .............................................  10000 m³/h
Helyszín ..............................................................  Stuttgart
Üzemidő ..............................................................  12 óra / nap
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Nagymértékű energiamegtakarítás
Sok vállalat nagy hangsúlyt fektet az energiahatékony és környezetbarát gyártási folyamatok ki-
alakítására – saját meggyőződésből, illetve, hogy a törvény által előírt környezetbarát és egészsé-
ges munkakörülményeket megteremtse. Ebben a Hoval ProcessLine alkalmazása rendkívül nagy 
segítséget jelent, mert nemcsak a gyártás során keletkező levegőt szűri és tisztítja meg, hanem 
az abban található hőenergiát átadja a helyiségbe befúvott friss levegőnek. Ezáltal a ProcessLine 
csökkenti az emissziós értékeket, egészséges munkakörülményeket teremt, és egyúttal folyamato-
san csökkenti a gyártási költségeket.

Aesculap
Aesculap egy nemzetközi, gyógyászati eszközöket gyártó nagyvállalat, 
székhelye a dél-németországi Tuttlingenben található. A vállalatnál az 
ökológiai szempontok meghatározó tényezőt jelentenek. Nemrégiben, a 
csiszoló/gyártó műhely szellőztető berendezése került felújításra:

■ 2 darab cseppleválasz -
 tó tisztítja a technológiai 

levegőt, melyek mindegyike 
5000 m3/h lég teljesítményű

■ 1 darab ProcessVent szel-
lőz teti a gyártó csar  no kot, 
visszanyeri az el szívott le -
ve gőből a hő  ener giát, illet-

 ve igény sze rint hűt és fűt. 
 Ezalatt a levegő mennyi-

ségét az üzemi állapotok 
függ  vé nyében a két csepp-
leválasz  tó sza   bá  lyozza. 

 Amennyiben az elszí vott 
le ve gő tisztítóberendezése ki van kap   csol va, úgy a készülék re cir ku lá-
ciós üzemmódban dolgozik.

Volkswagen 
A németországi Salzgitterben VW-moto rokat gyártanak az Audi, 
Bentley, Seat és Skoda részére is, nagy hangsúlyt fektetve az ener-
giahatékonyságra és a környezetbarát gyártási eljárásokra. Az egyik, 
motoraklatrészeket gyártó csarnokba Hoval ProcessLine készüléke-
ket telepítettek az elszívott levegő tisztítására, hő vissza nyerésre és 
klimatizálásra.

Tények
A megtakarítások az Aesculap nevű cégnél ProcessLine-nal tör ténő 
hővisszanyerővel (WRG) (levegő teljesítmény 10000 m3/h):

 ■ Szellőztetési hőigény WRG nélkül ............................96 808 kWh/év
 ■ Szellőztetési hőigény technológiai  

hővisszanyeréssel ....................................................11 613 kWh/év
 ■ Energiamegtakarítás............................................................... 88 %

 ■ Költség-megtakarítás évente ................................................ 5112 €
 ■ Megtérülés ................................................................................ 3 év
 ■ Pénzbeni megtakarítás 15 év alatt  ....................................67 622 €

3



76

RoofVent®, TopVent®

decentralizált csarnokszel-
lőztető berendezések

 ■ Hővisszanyerés a helyiség-
levegőből

 ■ Befúvás- és elszívás a mun-
katerületen

 ■ Recirkulációs fűtés/hűtés a 
raktárcsarnokokban

 ■ Kapu-légfüggöny
 ■ Nagyhatékonyságú levegő-
elosztás

Összevont folyamatok és megtakarítások
A ProcessLine összekapcsolja a forgácsológépek levegőjének elszívását és tisztítását a helyiség-
klimatizálással. Kifejezetten erre a célra fejlesztett rendszer végzi az összes berendezés optimális 
összehangolását.

ProcessClean oil
olaj-/emulzióköd leválasztás

 ■ Helytakarékos, robosztus, hosszú élettartamú, 
modulos felépítésű

 ■ Szűrőanyag-kombinációk az alacsony 
energiafelhasználás és a szükséges szűrési 
teljesítmény igényeihez illesztve

 ■ Könnyen tisztán tartható a durvapor szűrés és 
a szabadalmaztatott lefúvatási módszer által

 ■ Hosszú élettartamú szűrőelemek                   
(6 év 3-műszakos üzemelés mellett)

 ■ Öntisztító és mosható szűrőelemek a problé-
mamentes, folyamatos üzemhez

 ■ Egyszerű karbantartás szerszám nélküli 
szűrőcsere által, gyorsfeszítővel

ProcessClean dry
nagyteljesítményű szárazszűrő

 ■ Helytakarékos, robusztos, 
hosszú élettartamú, modulos 
felépítésű

 ■ A szűrőanyagok optimális illeszt-
hetősége a szűrési feladathoz, 
begyulladás- és robbanásvédett 
biztonságtechnikához igazodóan 

 ■ Kopásvédelem durvapor-szű-
réssel

 ■ Hosszú élettartamú, ön -hordó 
szűrőelemek (8 év 3-műszakos 
üzemelés mellett)

 ■ Hatékony Jet-Pulse tisztítás a 
problémamentes, folyamatos 
üzemelés biztosításáért

 ■ Karbantartásbarát a nagyméretű 
ajtók miatt

 ■ Munkavédelem a tisztítóoldali 
kezelés és karbantartás által

ProcessClean mix
nagyteljesítményű csepplevá-
lasztó

 ■ Helytakarékos, robosztus, hosszú 
élettartamú, modulos felépítésű

 ■ Optimális illeszthetőség a 
különféle technológiai szűrési 
feladatokhoz és iszapleválasztó 
rendszerekhez

 ■ Eltömődésmentes szűrőelemek, 
állandó szűrési teljesítmény

 ■ A mosóvíz regenerálása iszap-
leválasztással, porleválasztás 
és kézi vagy automatikus 
iszapkihordás automatikus 
frissvízutántöltéssel 

 ■ Egyszerű és pormentes karban-
tartás

 ■ A legbiztonságosabb megoldás a 
ragadó, izzó, éghető és robba-
násveszélyes anyagtartalmú 
elszívásokhoz

ProcessNet
a komplett rendszer 
vezérlése és 
szabályozása

 ■ Maximális energiahaté-
konyságú

 ■ Megjelenítés közvetle-
nül a készüléknél

 ■ Gyors üzembe 
helyezés a modulok 
dugaszos csatlakozta-
tásával

 ■ Egyszerű csatlakoztat-
hatóság épületfelügye-
leti rendszerhez

UltraGas®

kondenzációs álló 
gázkazán

 ■ Szabadalmaztatott 
aluFer®-hőcserélő a 
maximális energia-
hasznosításhoz 

 ■ Emissziószegény az 
Ultraclean-égőnek 
köszönhetően

 ■ Modulált kondenzációs 
technika

 ■ Csekély CO2-
kibocsátás

Műszaki adatok RoofVent® TopVent® ProcessVent UltraGas®

Légteljesítmény m³/h 5000 – 8800 2000 – 10 500 8000 – 12 000 –
Fűtési teljesítmény kW-ig 160 164 191  2000
Hűtési teljesítmény kW-ig 114 115 124 –
Hővisszanyerés (száraz / nedves) %-ig 75 / 84 – 61 / 90 –

Figyelem: A teljesítményadatok projektspecifikusak. A modulos felépítés garantálja a maximális illeszthetőséget és flexibilitást.

Műszaki adatok ProcessClean oil ProcessClean dry ProcessClean mix
Légteljesítmény m³/h 8 000 – 12 000 8 000 – 12 000 8 000 – 12 000
Részecske szűrési fokozat > 0,3 μm %-ig 99,95 99,95 98

Alkalmazás – Hűtő-kenőfolyadékos
szerszámgépeknél

Száraz megmunkálásnál 
(minimális kenőanyag esetén is)

Univerzális (különösen vegyes 
megmunkálásnál, porfelhőnél és 

gáznemű keverékeknél 

ProcessVent
kompakt, decentralizált készülék a frissle-
vegő bevezetéséhez, az elhasznált levegő 
eltávolításához és a technológiai levegő-
ből történő hővisszanyeréséhez

 ■ Beépített fűtő-/hűtőregiszter a befúvott 
levegő temperálásához

 ■ Levegőelosztás befúvóegységgel vagy 
légcsatornával

 ■ Karbantartásbarát a nagyméretű 
revizióajtók révén

 ■ Szennyeződéseknek ellenálló leme-
zes hőcserélő, korrózióálló, olajálló 
kivitelben, bypass ággal a teljesítmény-
szabályozáshoz

Gazdaságos Környezetbarát Intelligens Komfortos

Fűtési költség -
megtakarítás 98%-ig

Rendkívül alacsony 
emissziós értékek

Decentrális és 
flexibilis

Egyszerű 
kezelhetőség

4 5
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Az időjárás kihívás
Főleg nálunk, itt az Alpokban, ahol olyan sokszínű. Leginkább 
ez befolyásolja életünket itt a hegyekben. Ennek ismeretében 
nemcsak megtanultuk megjósolni, hanem a technikai meg-
oldások segítségével áthelyeztük hétköznapjainkba sajátos 
tulajdonságait: meleg, hideg, nedvesség, szél – célzatos és 
arányos alkalmazásával kellemesebbé téve a helyiség klímáját.

Az időjárás ösztönöz
A hegyekben uralkodó szélsőséges körülmények munkatár-
sainkat rendkívüli teljesítményekre ösztönzik. Az eredményeik 
nemcsak a kivételes fűtési- és szellőzőrendszerek megoldá-
saiban mutatkoznak meg. Motivációjuk által egyéb, egyszerű, 
de fontos értékek is körvonalazódnak, mint: családias, felelős-
ségteljes, igényes, hozzáértő, megoldásorientált, lelkes és a 
technológia szerelmese. Ez egyfajta kultúrát jellemez, melyet 
munkatársaink nap mint nap szívesen megélnek.

Az energia megőrzése, környezetünk védelme
A helyiség levegője és környezetünk klímája kölcsönös kap-
csolatban áll. Különös felelősséggel viseltetünk eziránt a fűtés- 
és szellőzéstechnika rendszereink esetében is. 
A megújuló energiaforrások alkalmazásával és azok kiemel-
kedően magas kihasználási fokával óvjuk környezetünket – 
hiszen ebből mindannyian profitálunk. 

A Hoval a források környezettudatos 
fel használásával javítja a klímát — úgy 
kint, mint bent

6



Szavunkon foghat
Vállalkozásunk fejlesztésének központjában az alternatív 
energia és az energiahatákonyság áll, mellyel Ön pénzt és 
nyersanyagot takaríthat meg.

Egyedi, igények szerinti megoldásokat kínálunk, melyhez 
természetesen az egyszerű üzembe helyezés és a könnyű 
kezelhetőség is hozzá tartozik. 

Termékeinkkel, tanácsadásunkkal és szervizszolgálatunkkal 
szemben rendkívüli igényeket támasztunk. Teljes rendszerre 
kiterjedő ajánlataink gyakran még Vevőink elvárásait is felül-
múlják.

Szakembereinek tudása és hozzáértése vevőink elégedettsé-
gének záloga. Képzett technikusaink átgondolt megoldásokat 
garantálnak – kompromisszumok nélkül.

Nyitottak vagyunk a különleges ötletekre és újításokra, melyek 
ismét csak az Önök javát szolgálhatják.

Tulajdonosi kézben működő vállalkozásként mind munkatár-
sainkkal, mind vevőinkkel és szállítóinkkal barátságos és nyílt 
kapcsolatot ápolunk.

7
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Az energia megőrzése – környezetünk védelme
Ez a Hoval mottója, melyet 50 országban a Hoval csoport több, mint 1000 tagja tesz 
magáévá. A fűtéstechnika területén úttörőnek számító vállalatot 1945-ben alapítot-
ták. A Hoval-lal közösen továbbra is azon fáradozunk, hogy az új fejlesztésű innová-
ciós termékeinkkel minél több területen, a maximális energiatakarékosság elérésével 
hozzájáruljunk környezetünk megóvásához. Úgy, mint:

Hazai referenciák:

Baumax (Kecskemét)
BeldenDuna Kábel (Budapest) 
Bertrans I, II, III (Kecskemét)
British American Tobacco (Pécs)
BTH Műanyagfeldolgozó (Vadna)
CBA (Vecsés)
Dohányfeldolgozó (Debrecen)
Duropack I, II (Füzesabony)
DVSC edzőcsarnok (Debrecen)
EXIR (Mezõkövesd)
Foxconn I, II (Komárom)
Freudenberg Simmerringe (Kecskemét)
Gyulai Húskombinát (Gyula)
Hankook (Dunaújváros)
Heliport (Kecskemét)
Hellcsarnok (Szikszó)
HILTI (Kecskemét)
Höpe Kft. (Esztergom)
Intespar Áruház (Diósd)
JABIL (Tiszaújváros)
Kállófém (Nagykálló)
Kecskeméti Konzervgyár (Kecskemét)
Kékkúti Ásványvíz palackozó üzeme 
(Kékkút)
Kiss Műanyagtechnika 2003 (Győr)
Lufthansa (Budapest Ferihegy)
Magyar Gyula Szakközépisk. (Budapest)
Mitsuba I, II (Salgótarján)
NABI II. (Kaposvár)
Nestlé Hungária (Bük)
NOLATO (Mosonmagyaróvár)
Peugeot Gablini (Budapest) 
Philips (Székesfehérvár)
Pikopack Rt. (Füzesabony)
Renault Békési (Gödöllõ, Vecsés)
Révész Transz (Tiszaújváros Ipartelep)
Rigips Hungária (Halmajugra)
Rondo Hullámpapírgyár (Budapest)
Róna Kft. (Debrecen)
Samsung Chemical (Környe)
SFS intec Kft. (Jánossomorja)
Siewer (Kisbér)
Skoda Palota (Budapest)
StarpackDuropack Kft. (Füzesabony)
Sportcsarnok (Gödöllõ)
Szilády Nyomda (Kecskemét)
Tesco Áruház (Gyál)
Tesco Áruház (Vecsés)
Tésztagyár (Bag)
Toyota MH (Budaörs)
Triumph (Dunaújváros)
Reileck és Társa (Mór)
Zenon II (Oroszlány)

Az Ön partnere:

Hoval hővisszanyerés

Hatékony energiafelhasználás hővisszanyeréssel: 
A Hoval két különböző megoldást kínál: lemezes hőcserélőt, 
mint rekuperatív rendszert, illetve rotációs hőcserélőt, mint re-
generatív rendszert.

Hoval csarnokklíma rendszerek

Legyen szó friss levegő ellátásáról, használt levegő elszívás-
áról, fűtésről, hűtésről, levegő szűréséről és elosztásáról, 
hulla dékhő hasznosításáról, hűtőenergia visszanyeréséről – a 
Hoval szellőzőrendszerei minden feladatra a legmegfelelőbb 
megoldást nyújtják.

Hoval lakásszellőztetés

Kényelmes, magas hatásfokú és optimális szellőztetés, illetve 
páratartalom-szabályozás otthonában: 
A Hoval HomeVent® berendezéseivel magasra tette a mér-
cét az otthonok és nagyobb lakóépületek levegőminőségének 
területén.

Hoval fűtéstechnika

A Hoval termékpalettáján a legkülönbözőbb energiaforrások 
(olaj, gáz, fa, pellet és szolár) innovatív rendszermegoldásai 
megtalálhatóak, beleértve a hőszivattyúkat is. Teljesítmény-
palettája a legkisebb lakóháztól a legnagyobb felhőkarcolóig 
terjed.

LZ  theRmO
tRade KFT.
 ALAPÍTVA:   1994

LZ Thermotrade Kft.
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