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Termékleírás 

A változtatások joga fenntartva 

Hoval BioLyt

Felépítés
• Acél fűtőkazán, 6 mm átmérőjű, maximum 

30 mm hosszúságú fa-pellet elégetésére,
 EN ISO 17225-2, illetve EN plus A1 szerint
• Kézzel vagy auto ma tikusan feltölthető 
 pellet-tárolót is magába foglal
• Pellet-adagolócsiga forgó szeleppel a tüze-

lőanyag be ve ze tés hez
• Tűzálló, nemesacél égőfelület
• Fűtési csatlakozások és füstgázcsonk há tul
• Kazántest hőszigetelés 80 mm vastag kő-

zetgyapot-paplannal
• Kazántest acéllemez borítással, piros szín-

ben, porszórt kivitelben
• Biztonsági hőcserélő a túlhőmérséklet elle-

ni védelemre nem szükséges
• Beépített TopTronic® E szabályozóval

TopTronic® E szabályozó

Kezelőfelület
• Színes érintőképernyő, 4,3 coll
• Hőforrás-blokkolókapcsoló szakaszos 

üzemhez
• Zavarjelző lámpa

TopTronic® E kezelőegység:
• Egyszerű, intuitív kezelési koncepció
• Legfontosabb működési állapotok kijelzése
• Beállítható kezdőképernyő
• Működési mód kiválasztása
• Beállítható napi és heti programok
• Az összes csatlakoztatott Hoval CAN-bus 

modul kezelése
• Üzembe helyezési segédlet
• Szerviz- és karbantartási funkciók
• Elemző funkció
• Időjárás kijelző (online opciónál)
• Fűtési stratégia illesztése időjárás előrejel-

zés alapján (online opciónál)

TopTronic® E hőtermelő-alapmodul: 
(TTE-WEZ)
• Beépített fûtésszabályozó  
 - 1 direkt fûtési körhöz 
 - 1 kevertkörhöz 
 - HMV-termeléshez 
 - Bivalens- és kaszkádmenedzsmenthez
• Külsõ érzékelõ
• Merülő érzékelő (HMV-termelő-érzékelõ) 
• Elõremenõ hőmérséklet-érzékelõ 
• Rast5 alap csatlakozó készlet

Opciók TopTronic® E szabályozóhoz
• Bővíthető max. 1 modulbővítővel:  
 - fűtési modulbővítő vagy 
 - hőegyensúly modulbővítő vagy 
 - univerzális modulbővítő
• Hálózatba köthető maximum 16 modul: 
 - fűtőköri-/HMV-modul 
 - szolármodul 
 - puffermodul 
 - mérőmodul

Hőtermelőbe építhető kiegészítő modulok 
száma:
- 1 modulbővítő és 1 szabályozó modul vagy
- 2 szabályozó modul

A kibővített szabályozófunkciók használatá-
hoz kiegészítő dugaljkészletet kell megren-
delnie.

Szilárd tüzelőanyag funkció automatika FFA
• Villamos fűtőelem auto ma ti kus gyúj tás hoz
• Teljesen automatikus ha mueltávolítás az 

égő fe lü letről
• Mikroprocesszoros vezérlésű tüzelés -sza-

bályo zás tűztérhőmérséklet-érzékelővel és 
lambdaszondával

• Fokozatmentesen szabályozott ven tilá tor a 
modulált teljesítményillesztéshez

• Depresszió-felügyelet az égőtérben
• Automatikus fűtőfelület-tisztítás
• Teljesen automatikus hamukiürítés
• Merülőhüvellyel a visszatérő hőfokemelés 

funkcióhoz
• Optimális pufferszabályozó funkció 

merülőérzékelővel

További információkat a TopTronic® E-ről 
a Szabályozók fejezetben talál.

Igény szerinti kivitel
• A teljesen automatikus pellet-adagolás a 

kö vet kezőkből áll: 
- szállítóegység szívóturbinával (kazánba 

beépítve) és ve zér léssel
- automatikus átkapcsoló egység
- 4 szívószonda
- szállító- és visszatérőlevegő-tömlő

• A pellet-adagoló a karbantartást nem 
igénylő szívó tur bina segítségével teljesen 
auto matikusan tölti fel a BioLyt pellet napi 
tárolóját a pellet tartályból, a pellet tárolóból 
vagy a szövetsilóból. A fel töltés vezérlése 
töl tés szintfigyelő kapcso lóval és időkap-
csoló órával történik. A rak tárból történő 
vételezés 4 átkap csolható szí vó szonda 
segítségével történik, így az teljesen ki ü rít-
hető.

• Tartozék a pellet-tartálykocsi feltöltéséhez

Leírás a pellet-szövettárolóról a fejezet 
végén található

Szállítás
• A fűtőkazán TopTronic® E szabályozóval, 

hőszigeteléssel, burkolattal, égővel, pellet- 
és hamutárolóval külön cso magolva szállítva

Helyszíni szerelés
• A kazán szerelése
 (aláépítmény és hőcserélő)
• Az égő és a pellettartály szerelése
• A kazánvezérlés szerelése
• A burkolat szerelése

Hoval BioLyt (13-43)
pellet tüzelésű kazán

Kazánengedélyek 

EN 303-5 szerint

Típussorozat
BioLyt Fűtőteljesítmény
Típus kW

(13) 3,9-13,0
(15) 4,4-14,9
(23) 6,5-23,0
(25) 7,3-24,9
(31) 8,7-31,0
(36) 9,8-36,0
(43) 11,1-43,0

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A készülék energiahatékonysági osztálya 
szabályozással és beltéri egységgel A++
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Hoval BioLyt (13-43)

Hoval BioLyt pellet-kazán
automatikus fűtőfelület tisztítással 
és hamuürítéssel

Acél fűtőkazán pellet tüzeléshez beépített 
TopTronic® E szabályozóval.

Beépített szabályozófunkció
 - 1 direkt fûtési körhöz 
 - 1 kevertkörhöz 
 - HMV-termeléshez 
 - Bivalens- és kaszkádmenedzsmenthez
• Opcionálisan max. 1 modulbővítővel bővíthető:
 - fűtési modulbővítő vagy 
 - hőegyensúly modulbővítő vagy 
 - univerzális modulbővítő
• Opcionálisan hálózatba maximum 16 szabá-

lyo zómodul köthető (és más szolármodul)

Pellet napi (készenléti) tartállyal, automatikus 
fűtőfelület-tisztítással és teljesen automatikus 
hamukihordással.

Szállítás
• A fűtőkazán TopTronic® E szabályozóval, hő-

szigeteléssel, burkolattal, égővel, pellet- és 
hamutárolóval külön cso magolva szállítva

Az átkapcsoló egység és a pellet-tároló-
rendszer leírása a Pellet-raktár fejezetben

 Cikkszám

Adagolóegység RAS 81
Pelletbox-ba történő beépítéshez a kazánon. 
Karbantartást nem igénylő, szerelőkarimával 
ellátott szívó tur binákból és töl tés szintfigyelő 
csappantyúból áll.
TopTronic® E-hez

 6034 525 

Tartozékok_____________________________________

Betároló rendszer
Automatikus pellet-szállítás a tároló rendszer-
ből (raktár, szövetsiló vagy pellettartály) a BioLyt 
készülék napi tárolójába. 
RAS 81 adagolóegységből áll elszívószondával, 
adagolócsigával vagy vakonddal ellátott szívó-
rendszerhez.
Maximális távolság:

Szállítási hossz (m)  Max. szállítási
     magasság (m)_____________________________________
 15-25 1,8
 10-15 2,8
 5-10 4,5

 7013 613 
 7013 614 
 7013 615 
 7015 889 
 7015 890 
 7015 891 
 7015 892 

BioLyt Névl. Pellet Pelletbox
teljesítmény max. hossza Ø űrtartalma

Típus kW mm mm kg

(13) 3,9-13,0 30 6 90
(15) 4,4-14,9 30 6 90
(23) 6,5-23,0 30 6 90
(25) 7,3-24,9 30 6 110
(31) 8,7-31,0 30 6 110
(36) 9,8-36,0 30 6 110
(43) 11,1-43,0 30 6 110

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A készülék energiahatékonysági osztálya 
szabályozással és beltéri egységgel A++

Cikkszámok
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 6034 576 

 6037 062 

 6034 575 

TopTronic® E modulbővítők
TopTronic® E hőtermelő-alapmodulhoz

További információkat
a Szabályozók fejezetben talál - «Hoval 
TopTronic® E modulbővítők» fejezet

Figyelem!
A normáktól eltérő funkciók megvalósításhoz 
adott esetben kiegészítő dugaljkészletet kell 
rendelnie!

ODER+

Figyelem!
Realizálható funkciókat és hidraulikai sémá-
kat a Hoval kapcsolási rajzokban talál.

Figyelem!
Áramlásérzékelő-készletet feltétlenül rendel-
nie kell!.

TopTronic® E univerzális modulbővítő
TTE-FE UNI
A szabályozómodul (hőtermelő-alapmodul, 
fűtőköri-/HMV-modul, szolármodul, 
puffermodul) be- és kimeneteinek bővítése a 
különféle funkciókhoz

Szerelési anyagokkal

Fali dobozba vagy kapcsoló szekrénybe 
beépítő.

TopTronic® E fűtőköri hőegyensúly modul-
bővítő TTE-FE HK-EBZ
A hőtermelő-alapmodul vagy a fűtőkör-/ 
melegvízmodul be- és kimeneteinek bővítése a 
következő funkciókhoz:
 - 1 fűtési-/hűtési direktkör vagy
 - 1 fűtési-/hűtési kevertkör

energiamérleggel

Szerelési anyagokkal
3 db berendezés érzékelő ALF/2P/4/T L = 4,0 m

Kazánvezérlésbe, fali dobozba vagy kapcsoló 
szekrénybe beépítő.

TopTronic® E fűtőköri modulbővítő
TTE-FE HK
A hőtermelő-alapmodul vagy a fűtőkör-/ 
melegvízmodul be- és kimeneteinek bővítése a 
következő funkciókhoz:
- 1 fűtési direktkör vagy
- 1 fűtési kevertkör

szerelési anyagokkal
1 db előremenő hőmérséklet-érzékelő 
ALF/2P/4/T L = 4,0 m

Kazánvezérlésbe, fali dobozba vagy kapcsoló 
szekrénybe beépítő.

Hoval BioLyt (13-43)

Áramlásérzékelő-készlet vörösréz házzal
Méret Csatlakozás Átfolyás l/min

DN 10 G 1" 2-40 6042 949
DN 32 G 1½" 14-240 6042 950

Áramlásérzékelő-készlet műanyag házzal
Méret Csatlakozás Átfolyás l/min

DN 8 G ¾" 0,9-15 6038 526
DN 10 G ¾" 1,8-32 6038 507
DN 15 G 1" 3,5-50 6038 508
DN 20 G 1¼" 5-85 6038 509
DN 25 G 1½" 9-150 6038 510

 Cikkszám

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (13-43)

Tartozékok TopTronic® E szabályozóhoz  Cikkszám

Kiegészítő dugaljkészlet
TTE-WEZ hőtermelő-alapmodulhoz
szabályozómodulhoz és TTE-FE HK modulbővítőhöz

6034 499
6034 503

TopTronic® E szabályozó modul
TTE-HK/WW TopTronic® E fűtőköri-/HMV-modul
TTE-SOL TopTronic® E szolármodul
TTE-PS TopTronic® E puffermodul
TTE-MWA TopTronic® E mérőmodul

6034 571
6037 058
6037 057
6034 574

TopTronic® E kezelőegység
TTE-RBM TopTronic® E kezelőegység
 easy fehér
 comfort fehér
 comfort fekete

6037 071
6037 069
6034 070

TopTronic® E bővített nyelvcsomag
Kezelőegységenként 1 SD-kártya szükséges
Következő nyelvekből áll:
HU, CS, SK, RO, PL, TR, ES, HR, SR, PT, NL, DA

6039 253

HovalConnect
HovalConnect lakossági csomag LAN
HovalConnect lakossági csomag WLAN
HovalConnect ipari csomag LAN
HovalConnect ipari csomag WLAN
SMS-távkapcsoló készülék
Rendszerelem-SMS-távkap. készülék

TopTronic® E távfelügyeleti modul
 GLT Modul 0-10 V
 HovalConnect lakossági cs. ModBus
 HovalConnect lakossági cs. KNX
 HovalConnect ipari csomag ModBus
 HovalConnect ipari csomag KNX

6049 496
6049 498
6049 495
6049 497
6018 867
6022 797

6034 578
6049 501
6049 593
6049 500
6049 502

TopTronic® E távkapcsolat
TTE-GW TopTronic® E online LAN
TTE-GW TopTronic® E online WLAN
 SMS-távkapcsoló készülék
 Rendszerelem-SMS-távkap. készülék

TopTronic® E távfelügyeleti modul
 GLT Modul 0-10 V
 GatewayModul ModBus TCP/RS485
 GatewayModul KNX

6037 079
6037 078
6018 867
6022 797

6034 578
6034 579
6034 581

TopTronic® E fali doboz
WG-190 Fali doboz - kicsi
WG-360 Fali doboz - közepes
WG-360 BM Fali doboz - közepes
 kezelőegység kivágással
WG-510 Fali doboz - nagy
WG-510 BM Fali doboz - nagy kezelőegység
  kivágással

6035 563
6035 564
6035 565

6035 566
6035 533

TopTronic® E érzékelő
AF/2P/K Külsőhőmérséklet-érzékelő
TF/2P/5/6T Merülő érzékelő, L = 5,0 m
ALF/2P/4/T Berendezés érzékelő, L = 4,0 m
TF/1.1P/2.5S/6T Kollektorérzékelő L = 2,5 m

2055 889
2055 888
2056 775
2056 776

Rendszerdoboz Rendszerdoboz, 182 mm
 Rendszerdoboz, 254 mm

6038 551
6038 552

Bivalans kapcsoló
A külsőhőmérséklet-érzékelő, a merülő érzékelő és a  
berendezés érzékelő a hőszivattyú szállítási terjedel-
mébe tartozik

2061 826

A HovalConnect 2019 nyarától rendelhető, 
addig  a TopTronic® E online.

További információk a Szabályozók fejezetben

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (13-43)

Elõremenőhőmérséklet-határoló
padlófűtéshez (fűtési körönként 1 korlátozó) 
15-95 °C, SD 6K, kapilláris max. 700 mm-es; 
beállítás a fedél eltávolítása után lehetséges, (a 
beállított érték kívülről látható).

Készüléktermosztát RAK-TW1000.S
sza lag rögzítéssel, vezeték és csatlakozó nélkül

Merülőtermosztát RAK-TW1000.S SB 150
½"-os merülőhüvellyel — merülési mélység 
150 mm, nikkelezett sárgaréz

Si-biztonsági készlet SG15-1"
Max. 50 kW-ig alkalmas
Kompletten biztonsági szeleppel (3 bar), mano-
méterrel és automatikus légtelentővel
1"-os belső menetes zárócsatlakozóval

 242 902 126,-

 6010 082 152,-

 641 184

 Cikkszám

Fali rögzítőegység 
Reflex NG 8-25, S 8-25, V 6-20 tágulási tar-
tályhoz
Tároló csatlakozása fent vagy alul.

Gyorscsatlakozó SU R ¾"x ¾"
Membrános tágulási tartályokhoz zárt fűtési és 
hűtési vízrendszerekben.
A véletlenszerű elzáródástól védett elzáró 
(visszacsapó golyó) és leürítő a DIN 4751 2. 
rész szerint, TÜV által bevizsgálva
Csatlakozás R ¾", PN 10/120 °C

Gyorscsatlakozó SU R 1"x 1"
Membrános tágulási tartályokhoz zárt fűtési és 
hűtési vízrendszerekben.
A véletlenszerű elzáródástól védett elzáró 
(visszacsapó golyó) és leürítő a DIN 4751 2. 
rész szerint, TÜV által bevizsgálva
Csatlakozás R 1", PN 10/120 °C

 242 878

 242 771

 242 772

Tartály-
csatlakozás

Tartály-
csatlakozás

Tágulási tartályok Reflex NG

Reflex NG 25
Falra szerelhető tartály.
Maximális üzemi nyomás 6 bar, Megengedett 
üzemi hőmérséklet tartály/membrán 120/70 °C
Rögzítő szalaggal falra szerelhető
(rögzítő szalagot lásd a Tartozékoknál)

Reflex Ø D H A
Típus mm  mm 

NG 25 280 465 R ¾"

Reflex NG 35-140
Álló kivitelű tartály lábakkal.
Maximális üzemi nyomás 6 bar, Megengedett 
üzemi hőmérséklet tartály/membrán 120/70 °C

Reflex Ø D H h A
Típus mm  mm mm

NG 35 354 460 130 R ¾"
NG 50 409 493 175 R ¾"
NG 80 480 565 175 R 1"
NG 100 480 670 175 R 1"
NG 140 480 912 175 R 1"

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

 2427 91

 242 792
 2026 088
 2026 089
 2026 090
 2026 091

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (13-43)

 Cikkszám

Szolgáltatások

Kötelezõ üzembe helyezés

RH32-18/SPS-S 6 típusú DN 32-es vissza térő 
hőfoktartás szerelőkészlete
BioLyt® (25-43) típushoz;
visszatérő hőmérséklet emelésére
3-járatú motoros keverőszelep, kvs 12 m3/h 
nagyon hatékonyságú szivattyú 
berendezés érzékelő

6040 924

RH25-12/SPS-S 6 típusú DN 25-ös vissza térő 
hőfoktartás szerelőkészlete
BioLyt® (13-23) típushoz;
visszatérő hőmérséklet emelésére
3-járatú motoros keverőszelep, kvs 12 m3/h 
nagyon hatékonyságú szivattyú 
berendezés érzékelő

6040 923

3-járatú szelep B3G460
PN 10, 110 °C, DN32
rézből, belsőmenetes csatlakozással
Jobb és bal oldali csatlakozás lehetséges
kvs-érték 18 m3/h

Hajtómű NR230-E-20
B3G460 3-járatú szelephez
üzemi feszültség 230 V / 50 Hz
egyhuzalos vezérlés
fordulat 10 Nm
üzemidő 140 mp
kézi/automatikus állítás
megfordítható forgásirány és skála
0 ... 10 pozíció kijelzéshez
1 db kábel (2 m) szerelt hajtóműhöz
Kompletten rögzítőelemekkel

Huzathatároló ZET 13
nemesacélból, biztonsági csappantyúval,
90°-os T-i dommal, 
BioLyt (13-23) típushoz: belső Ø 130 mm

Huzathatároló ZET 15
nemesacélból, biztonsági csappantyúval,
90°-os T-i dommal, 
BioLyt (25-43) típushoz: belső Ø 150 mm

 2039 170

 245 235

 641 161

 6008 032

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (13-43)

Fűtési szerelvénycsoport

Fordulatszám-szabályozás magyarázata

Δp-v
Nyomáskülönbség - 
változtatható

air
ENF Légtelenítő funkció 10 perc

PWM1 
vagy PM1

PWM fűtési vezérlő jel

Δp-c Nyomáskülönbség - állandó

Fűtési szerelvénycsoport HA-3BM-R
3-járatú keverőszeleppel és hőszigetelő héjazattal. 
Jobb oldali szerelés (előremenő bal)

HA-csoport/szivattyú Ford.szám
szabályozás

EEI

air ≤

DN 20 (¾")
HA20-3BM-R/HSP 4 • • 0,20 6043 993
HA20-3BM-R/HSP 6 • • 0,20 6043 994
HA20-3BM-R/SPS-S 7 • • • 0,20 6049 541
HA20-3BM-R/SPS-S 8 • • • 0,21 6049 542

DN 25 (1")
HA25-3BM-R/HSP 6 • • 0,20 6046 609
HA25-3BM-R/SPS 7 • • • 0,20 6049 545
HA25-3BM-R/SPS 8 • • • 0,21 6049 546
HA25-3BM-R/SPS-I 8 PM1 • • • 0,23 6046 612
HA25-3BM-R szivattyú nélkül 6046 642

Szivattyúk HA25-3BM-R típushoz
lásd a «Váltószivattyúk» fejezetet
Szivattyú szerelési mérete 1½" x 180 mm

Töltőcsoport LG-2 
Fűtési szerelvénycsoport HA-2
Mellé állítható HMV-termelő csatlakoztatásához, 
illetve direkt fűtőkörként, hőszigetelő héjazattal. 
Jobb oldali szerelés (előremenő bal).

HA-csoport/szivattyú Ford.szám
szabályozás

EEI

air ≤

DN 20 (¾")
LG/HA20-2/SPS 4 • • 0,20 6044 023
LG/HA20-2/SPS 6 • • 0,20 6044 024

LG/HA20-2/SPS-S 7 • • • 0,20 6040 906
LG/HA20-2/SPS-S 8 • • • 0,21 6040 907

DN 25 (1")
LG/HA25-2/HSP 6 • • 0,20 6046 633

LG/HA25-2/SPS 7 • • 0,20 6049 553
LG/HA25-2/SPS 8 • • • 0,20 6049 554

LG/HA25-2/SPS-I 8 PM1 • • • 0,23 6046 636
LG/HA25-2 szivattyú nélkül 6046 646

Szivattyúk LG/HA25-2 típushoz
lásd a «Váltószivattyúk» fejezetet
Szivattyú szerelési mérete 1½" x 180 mm

Cikkszámok
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Compact töltőcsoport LG-2 
Hőszigetelő burkolattal CombiVal-ra történő köz-
vetlen csatlakozáshoz, 1"-os csonkkal, a vezeték-
be vagy a kazánra.

LG/HA-csoport/szivattyú Ford.szám-
szabályozás

EEI

air ≤

DN 25 (1")
LG 25-Compact/HSP 4 • • 0,20
LG 25-Compact/HSP 6 • • 0,20
LG 25-Compact/SPS-S 6 • • • 0,20

 6044 029 
 6044 030 
 6040 917 

Fűtési osztó WV-S 25-2/3 DN 25 (1") 
Fali elosztó (nem bővíthető)  
sárgarézből 2 szerelvénycsoporthoz felül, 
illetve 1 kiegészítő csoprthoz alul (WV-S25-U 
csatlakozó készlet alkalmazásakor) EPP-
hőszigeteléssel, tartóval

 6031 809 

Fali tartó
Hoval szerelvénycsoport fali szereléséhez

Tengely-
távolság

Csatlakozás Fal-
távolság -

Típus mm felül alul mm

DN 20 90 Rp 1" R 1" 70,85,100 6019 209

DN 25 125 Rp 1½" R 1" 87-162 6019 210

Adapter-szett DN 20 - DN 25 
DN 20-as HA-csoportra történő felépítéshez 
DN 25-ös fali elosztóra vagy DN 25-ös 
csatlakozókészletre. 
Einbauhöhe 120 mm

 6013 693 

Hoval BioLyt (13-43)

Fűtési szerelvénycsoport

 6013 694
 6013 695

 6006 945
 6006 946

Rendszer-fűtési osztó — bővíthető
Fali elosztó sárgarézből 2 vagy 3 szerelvény-
csoporthoz felül (bővíthető), hőszigeteléssel és 
tartóval.

Fali elosztó - típus HA-csoport

DN 20 (¾")
WV-M 20-2 2 HA-csoport
WV-M 20-3 3 HA-csoport

DN 25 (1")
WV-M 25-2 2 HA-csoport
WV-M 25-3 3 HA-csoport

Szolgáltatások

Kötelező üzembe helyezés 

 A Hoval szerviz általi üzembe helyezés a 
garancia előfeltétele.

Cikkszámok
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A változtatások joga fenntartva 
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Hoval BioLyt

Típus (13) (15) (23) (25) (31) (36) (43)

• Névleges hőteljesítmény kW 13,0 14,9 23,0 24,9 31,0 36,0 43,0

• Tüzelési teljesítmény névleges hőteljesítménynél kW 13,7 15,6 24,2 26,3 32,3 37,5 45,9

• Hőteljesítmény-tartomány kW 3,9-13,0 4,4-14,9 6,5-23,0 7,3-24,9 8,7-31,0 9,8-36,0 11,1-43,0

• Pellet    Ø mm 6 6 6 6 6 6 6

                hossz mm 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

                hamutartalom % < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7

                finomrész tartalom % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

• Maximális előremenő hőmérséklet °C 75 75 75 75 75 75 75

• Minimális üzemi hőmérséklet °C 60 60 60 60 60 60 60

• Minimális visszatérő hőmérséklet puffer nélkül/pufferrel °C 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40

• Füstgázhőmérséklet névleges hőteljesítménynél °C 120 120 120 120 120 120 120

• Füstgázhőmérséklet legkisebb hőteljesítménynél °C 90 90 90 90 90 90 90

• Füstgáz CO
2 tartalma % 11 12 12 13 13 13 13

• Üzemi-/póbanyomás bar 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5

• Hatásfok névleges hőteljesítménynél % > 93 > 93 > 95 > 95 > 95 > 95 > 93

• Füstgáz tömegáram névleges hőteljesítménynél 
 10 % nedvességtartalmú pelletnél kg/h

33,5 35,5 53,6 54,0 67,3 79,1 94,5

• Füstgáz tömegáram legkisebb névl. hőteljesítménynél kg/h 12,5 12,2 18,0 19,4 23,2 26,1 31,5

• Pelletkazán átfolyási ellenállása z-érték 13 19 19 9 9 9 9

• Vízoldali ellenállás 10 K esetén mbar 12 34 56 40 52 66 105

• Vízoldali ellenállás 20 K esetén mbar 4 10 15 11 14 18 28

• Átfolyó vízmennyiség 10 K esetén m³/h 1,12 1,29 1,97 2,15 2,66 3,09 3,71

• Átfolyó vízmennyiség 20 K esetén m³/h 0,56 0,65 0,99 1,08 1,33 1,55 1,85

• Víztöltet térfogata liter 40 52 52 78 78 78 78

• Pellettároló térfogata kg 90 90 90 110 110 110 110

• Hamugyűjtő térfogata liter 28 28 28 28 28 28 28

• Kazántest hőszigetelése mm 80 80 80 80 80 80 80

• Tömeg burkolattal kg 360 390 390 440 440 440 440

Füstgázelvezetés1

• Kazán minimális huzatigénye Pa 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2 5 (1)2

• Villamos üzemi teljesítményfelvétel W 46 57 107 118 141 160 170

• Villamos teljesítményfelvétel gyújtásnál W 300 300 300 300 300 300 300

• Villamos teljesítményfelvétel Standby W 10 10 10 10 10 10 10

Teljesen automatikus pelletszállítás (csak a pelletkazán üzemelésekor)

• Villamos teljesítményfelvétel W 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

• Maximális áramfelvétel 3 A 9 9 9 9 9 9 9

1 Robbanócsappantyúval ellátott léghuzathatároló beépítése feltétlenül szükséges!
2 Különleges esetekben kisebb teljesítménynél 1 Pa huzatigénnyel lehet számolni.
3 16 A biztosíték a meghúzási áram miatt lenne szükséges
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Méret és helyszükséglet karbantartáshoz
(Méretek mm-ben)

Vegye figyelembe megközelíthetőséget a kazán mögött

* a frontajtó kinyitásához 
  (a frontajtót le kell szerelni a karbantartás során),
** hőcserélő karbantartási munkáihoz (BioLyt (25-43)
  típusnál max. 100 mm-rel lehet csökkenteni)

1 Fûtési elõremenõ (13-23) DN 25 (Rp 1")/(25-43) DN 32 (Rp 1¼")
2 Fûtési visszatérõ (13-23) DN 25 (Rp 1")/(25-43) DN 32 (Rp 1¼")
3 Ürítőcsonk DN 15 (Rp ½")
4 Kazánvezérlés
5 Kazánhőmérséklet érzékelő
6 Kazán visszatérő érzékelő 

és STB
7 Lambdaszonda
8 Füstgáz-érzékelő
9 Füstgázcsonk (13-23) Ø 128 mm/(25-43) Ø 148 mm

10 Elszívó ventilátor

Opció
11 Pelletszállító szívóturbina 
12 Szállítótömlő-csatlakozás Ø 50 mm
13 Visszatérőtömlő-csatlakozás Ø 50 mm
14 Visszatérő hőfoktartó csoport
15 Biztonsági készlet

BioLyt A B C D H H1 H2

(13) 1010 996 741 400 1274 1435 1514
(15,23) 1210 1180 861 500 1474 1435 1514
(25-43) 1365 1254 1042 600 1667 1627 1708

A változtatások joga fenntartva
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Kazántest

A beszállítás könnyítésére (kisebb 
tömeg) a porleválasztó (6,7 kg) és a
visszaégésvédő gyűrű (10,7 kg)
kiszerelhető.

Kazán alátét
Tömeg 144 kg

Beszállítási méret
(Méretek mm-ben)

Hoval BioLyt (13-43)

BioLyt
H

mm
A

mm
Tömeg

kg

(13) 600 534 85

(15, 23) 800 534 104

(25-43) 985 570 148

A változtatások joga fenntartva
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Tervezési szempontok
- A vízminőséget évente legalább egyszer — 

amennyiben az inhibitor gyártója gyakoribb 
ellenőrzést nem ír elő — el len őrizze vagy a 
Hoval szakszervizzel ellenőriztesse.

- Ha egy meglévő rendszerben (pl. kazán) a 
vízminőség kielégíti a VDI 2035 előírásait, 
akkor az újratöltés nem javasolt. A VDI 2035 
alkalmazható a pótvízre is

- Mind régi, mind új fűtési rendszereknél a 
kazán feltöltését megelőzően a rendszert 
szakszerûen tisztítsa ki. 

- A kazán csak a fűtési rendszer előzetes 
átöblítését követően tölthető fel. Ez kazán-
csere esetére is érvényes

- A kazán vízzel érintkező elemei acéllemez-
ből készülnek.

- A pontkorrózió el ke rülése érdekében a víz 
klorid-, nitrát- és szul fáttartalmának össz-
mennyisége nem haladhatja meg a 200 mg/l 
értéket.

- A fűtővíz pH-értéke 6-12 héttel az üzembe
 helyezés után 8,3-9,5 között kell legyen.

Töltő- és pótvíz minőségével szemben 
támasztott speciális követel mények:
- A fűtővíz minősége a táblázat alapján, a 

VDI 2035:2005-ben rögzítetteknek feleljen 
meg. Amennyiben a rendelkezésre álló 
vezetékes víz a VDI 2035 szerint nem alkal-
mas a berendezés fel-, illetve utántöltésére, 
úgy sótalanításra és/vagy inhibitorokkal 
történő vízkezelésre van szükség. Kérjük 
vegyék figyelembe az EN 14868: 2005. 
novemberi előírásait. A garancia egyik fel-
tétele a vízminőségi előírások betartása. 

- A magas hatásfok megtartása és a fűtőfelü-
letek túlhevülésének elkerülése érdekében 
a kazánteljesítmény (többkazános beren-
dezések esetén a legkisebb kazán) és a 
víztérfogat függvényében a táblázatban 
foglalt értékek az irányadók. 

- A kazánberendezés élettartama alatt 
felhasznált össz töltő- és pótvízmennyiség 
nem haladhatja meg a fűtési rendszer víztér-
fogatának háromszorosát. 

Égéslevegő-ellátás 
A biztonságos és gazdaságos üzem érdeké-
ben az égési levegõ ellátást minden esetben 
biztosítsa. A kazánház levegőellátását biztosí-
tó levegő nyílás minimális keresztmetszetét a 
hatályos jogszabályok szerint kell kialakítani. 
Kerülje az égéslevegő érintkezését halogéntar-
talmú anyagokkal, pl. tisztító-, zsírtalanító- és 
oldószerekkel, ragasztóanyagokkal és fertőtle-
nítő lúgokkal. 

Villamos csatlakozás
A kazánt csak száraz helyiségben szabad 
felállítani (védelmi osztály IP 10). Az üzembe 
helyezést csak szakember végezheti a helyi 
előrások betartásával. Hálózati csatlakozó 230 
V, 50 Hz, min. 16 A. 
Figyelem:  ügyeljen a fázishelyes csatlakozta-
tásra! 
Vevőoldali feladat a kazánházon kívül többpó-
lusú főkapcsoló beépítése, legalább 3 mm-es 
kontakt-távolsággal 

A pellettárolókat külön fejezetben találja!

Tisztítás és kezelés
- Téli üzemben kb. 2-4 hetente a szállított tisz-

tító eszközzel és porszívóval a hamutátolót 
tisztítsa ki.

- A pelletraktárat kb. 3-4 évente tisztítsa ki és 
a visszamaradt fűtészport távolítsa el.

Elõírások
A tervezésnél a következõ szempontokat és 
elõ írásokat kell figyelembe vennie:
- A Hoval cég mûszaki és szerelési leírásait
- Vonatkozó előírásokat, különösen 
 EN 12828 „Épületek fűtési rendszerei - 

melegvizes fűtési rendszerek tervezése”
 EN 12831 „Épületek fűtési rendszerei - 

módszereek normál fűtési hőterhelés számí-
tásához”

- A hidraulikus és szabályozástechnikai elő-
írásokat

- Az országos és helyi tûzrendészeti elõ írá so kat
- A fűtő-, hűtő-, gőz- és klímaberendezések 

vízminõségével szemben támasztott általá-
nos elõírásokat (SWKI 97-1)

- A kazánház égéslevegõ-ellátásra vonatkozó 
elõírásokat (SWKI-91-1)

- A fûtõberendezések biztonságtechnikai 
szerelvényeire vonatkozó elõírásokat (SWKI 
93-1)

- A kémények keresztmetszetére vonatkozó 
javaslatokat

- Procal/FKR elõírásait „A kazánon és az 
égõn lévõ csatlakozáskész villamos csatla-
kozók” vonatkozásában

- Procal tájékoztatóját a „Kazánházi korrózió 
halogén vegyszerek által"

- Procal tájékoztató irányelveit a korrózióká rok 
megelőzése a tüzelőberendezésekben és 
vízkõvédelem zárt melegvizes fűtési rend-
szerek esetén.

- Pelletre vonatkozó követelményeket DIN/SN, 
Swisspellet, ÖNORM és PVA szerint

Kéményberendezés
Huzatmegszakító és biztosító szelep
- Huzatmegszakító, illetve biztonsági csap-

pantyú beépítése szükséges. A füstcsőbe 
vagy a kéménybe egy biztonsági csappan-
tyút kell beépítenie a kazánházon belül.

Füstcsatorna
- A füstcsatornát a kazán és a kémény között  

30-45° emelkedéssel vezesse a kéménybe.
- Min. 30 mm-es hõszigeteléssel kell ellátnia.
- A füstcsövet úgy kell a kéménybe csat la koz-

tatnia, hogy a kéménybõl a kondenzvíz ne 
juthasson a kazánba. 

- A füstgázcsövet nem szabad befalaznia, ha-
nem felxibilisen kell bekötnie, a zajterjedés 
megakadályozása céljából.

- A füstcsatornába egy lezárható 10-21 mm 
bel sõ átmérõjû füstgáz mérõcsonkot kell 
be épí tenie. A csonkot a hõszigetelésen ke-
resztül kell ki vezetnie. A csonk pozíciója az 
alábbi ábrán látható.

Hoval BioLyt (13-43)

Maximális töltővízmennyiség
A töltővíz összkeménysége ... -ig.

[mol/m3] 1 <0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H <0,56 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H <0,71 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 >21,3
~mg/l <10 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Vezetőképesség2 <20 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Az egyes kazánok 
mérete

maximális töltővízmennyiség sótalanítás nélkül 

50 kW-ig nincs előírás   50 l/kW 20 l/kW
1  Alkáli földfémek összes mennyisége
2 Ha a vezetőképesség µS/cm-ben meghaladja a táblázat értékét, akkor mindig szükséges 
 vízminőség-vizs gá latot végezni..

Kéményberendezés
- BioLyt huzatigénye: a műszaki adatoknál
- Az égéstermék kivezető a tetőgerincen 40 

cm-rel, vagy a tetőfelületen 1 m-rel nyúljon túl.
- A kéményberendezés legyen víztömör, sav- 

és koromégésálló.
- Már meglévő kéményberendezések esetén 

a kémény felújítását a kéménygyártó elõ írá-
sa inak megfelelõen végezze el.

- Vegye figyelembe a kémények keresztmet-
szetére vonatkozó  EN 13384/1. és 2. útmuta-
tásait.

Puffertároló
Az energia-puffertároló optimalizálja a pellet-
fűtési működését, így mindig ajánlott.
Az energia-puffertároló kötelező 
- BioLyt (23-43)-hoz,
- túlméretes kazánoknál (≥ 50%),
- ha az objektum részterületei gyakran nem 

fűtöttek,
- zónaszabályozásnál.
- magas passzív szolárbelépésnél.

Energia-puffertároló kiválasztása

BioLyt típusa Min. tárolási térfogat kb. liter
(13.15) 200
(23) 300
(25-31) 500
(36, 43) 600

Irányodó méret: 20 l/kW kazánteljesítmény 
plusz a térfogat a HMV-készítéshez és a 
szolárberendezéshez. A berendezés részletes 
tervezése szükséges.

Mindig kövesse az aktuális támogatási prog-
ramok iránymutatásait.

Visszatérő hőfoktartás
Puffertárolós vagy kombinált HMV-tárolós be-
rendezéseknél kazán-visszatérő hőfoktartással 
kell számol nia. Vegye figyelembe az alkalma-
zási példákban leírtakat.

Hoval vízminőségi irányelvek és 
követel mények:
- Az EN 14868: (2005. november) európai 

szabványt és a VDI 2035:2005-ös irányelve-
ket tartsa be. Különösen ügyeljen az alábbi 
előírásokra:

- A Hoval kazánok és HMV-termelők jellemző-
en oxigénbevitel nélküli fűtőberendezésként 
üzemelnek (Készüléktípus I, EN 14868: 
2005. november szerint).

- Azon berendezéseknél, amelyeknél az 
- az oxigénbevitel folyamatos (pl. nem diffú-

ziómentes csővel szerelt padlófűtés vagy 
nyitott tágulási tartály esetén) vagy 

- időszakosan ismétlődő (gyakori) utántöltés 
esetén rendszerleválasztás indokolt. 
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Fontos utasítások:
- A hidraulikus séma egy elvi kapcso-

lási rajz, amely nem tartalmazza az 
installáció összes elemét. A szerelést 
a helyi a dott  ságokkal és előírásokkal 
össz hang ban végezze!

- Padlófűtésnél előremenő hőmér sék-
let-kor látozó beépítése szükséges.

- A biztonsági egy sé gek elzárószerel-
vé nyeit (tágulási tartály, biz  ton sági 
szelep stb.) a véletlen e lzá rás ellen 
biztosítania kell!

- "Vízzsákok" beépítése szükséges a 
gravitációs cirkuláció meg aka dá lyo-
zására!
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
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Hidraulikus kapcsolási rajz BCCE040 
BioLyt (13-43)
Pelletkazán
 - HMV-termelővel 
 - 1-... kevertkörrel

TTE-WEZ TopTronic® E hőtermelő alapmodul (beépíthető)
TTE-PS TopTronic® E puffermodul

VF1 Előremenő érzékelő 1
B1.1 Előremenő hőmérséklet korlátozó (igény szerint)

MK1 Kevertköri szivattyú 1
YK1 Motoros keverőszelep 1 kevertkör

AF Külső érzékelő
SF HMV-termelő érzékelő

SF2 HMV-termelő érzékelő 2
RLF Visszatérő érzékelő

PF1 Pufferérzékelő 1
PF2 Pufferérzékelő 2

PF-A Pufferérzékelő automatika
SLP HMV-töltőszivattyú

KKP Kazánköri szivattyú

Opció

RBM TopTronic® E kezelőegység

TTE-GW TopTronic® E Gateway
TTE-FE HK TopTronic® E fűtőköri modulbővítő
UPA Hajtómű lágy indítás (egyhuzalos vezérlés)
VF2 Előremenő érzékelő 2
B1.2 Előremenő hőmérséklet korlátozó (igény szerint)
MK2 Kevertköri szivattyú 2
YK2 Motoros keverőszelep 2

Alkalmazási példák
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Termékleírás 

A változtatások joga fenntartva 

Hoval BioLyt

Felépítés
• Acél fűtőkazán, 6-8 mm átmérőjű, maxi-

mum 30 mm hosszúságú fa-pellet elége-
tésére EN ISO 17225-2, illetve EN plus A1 
szerint

• Auto ma tikusan vagy kézzel (vészüzem) 
feltölthető 183 literes pellet-tárolóval

 (napi tároló)
 BioLyt (100): 105 kg
 BioLyt (50,70,130,160): 130 kg
• Felső pellet-csiga a tüzelőanyag adagolásá-

hoz
• BioLyt (50, 70): cellákra osztott adagolókerék
 BioLyt (100-160): kettős cellákra osztott 

adagolókerék
• Alsó pellet-csiga az égőcsőbe történő tüze-

lőanyag bevezetéséhez
• Égőcső tűzálló nemesacélból
• Biztonsági hőcserélő a túlhőmérséklet elleni 

védelemre
• Fűtési csatlakozások és füstgázcsonkok 
 há tul
• Kazántest hőszigetelése 80 mm vastag 

kőzetgyapot-paplannal és üveg gyapottal
• Acéllemez borítással, piros szín ben, por-

szórt kivitelben
• Tisztító készlet hamuzó lapátból, keféből 

és hamukihúzóból áll. Tartalmazza még a 
fali konzolt, a szerelőanyagokat és hálózati 
kábelt a szívóventilátorok kézzel működte-
téséhez

• Villamos csatlakozás 230V, 50 Hz
• Bizonsági hőmérséklet-határoló 100 °C
• A teljesen automatikus pellet-szállítás csat-

la koztatására előkészítve
• Beépített TopTronic® E szabályozóval

TopTronic® E szabályozó

Kezelőfelület
• Színes érintőképernyő, 4,3 coll
• Hőforrás-blokkolókapcsoló szakaszos 

üzemhez
• Zavarjelző lámpa

TopTronic® E kezelőegység:
• Egyszerű, intuitív kezelési koncepció
• Legfontosabb működési állapotok kijelzése
• Beállítható kezdőképernyő
• Működési mód kiválasztása
• Beállítható napi és heti programok
• Az összes csatlakoztatott Hoval CAN-bus 

modul kezelése
• Üzembe helyezési segédlet
• Szerviz- és karbantartási funkciók
• Elemző funkció
• Időjárás kijelző (online opciónál)
• Fűtési stratégia illesztése időjárás előrejel-

zés alapján (online opciónál)

TopTronic® E hőtermelő-alapmodul: 
(TTE-WEZ)
• Beépített fûtésszabályozó  
 - 1 direkt fûtési körhöz 
 - 1 kevertkörhöz 
 - HMV-termeléshez 
 - Bivalens- és kaszkádmenedzsmenthez
• Külsõ érzékelõ
• Merülő érzékelő (HMV-termelő-érzékelõ) 
• Elõremenõ hőmérséklet-érzékelõ 
• Rast5 alap csatlakozó készlet

Típussorozat
Hoval BioLyt Fűtőteljesítmény
Típus kW

(50) 49
(70) 69
(100) 105
(130) 130
(150) 149

Opciók TopTronic® E szabályozóhoz
• Bővíthető max. 1 modulbővítővel:  
 - fűtési modulbővítő vagy 
 - hőegyensúly modulbővítő vagy 
 - univerzális modulbővítő
• Hálózatba köthető maximum 16 modul: 
 - fűtőköri-/HMV-modul 
 - szolármodul 
 - puffermodul 
 - mérőmodul

Hőtermelőbe építhető kiegészítő modulok 
száma:
- 1 modulbővítő és 2 szabályozó modul vagy
- 1 szabályozó modul és 2 modulbővítő vagy
- 3 szabályozó modul

A kibővített szabályozófunkciók használatá-
hoz kiegészítő dugaljkészletet kell megren-
delnie.

Szilárd tüzelőanyag funkció automatika FFA
• Forrólevegő-ventilátor az auto ma ti kus gyúj-

tás hoz
• Teljesen automatikus égőcső tisztítás
• Mikroprocesszoros vezérlésű tüzeléssza-

bályo zás tűztérhőmérséklet-érzékelővel és 
lambda-szondával

• Fokozatmentesen szabályozott ven tilá tor 
(primerlevegő) a modulált teljesítmény-
illesztéshez

• Fokozatmentesen szabályozott elszívó 
ven tilá tor (szekunderlevegő) a lambda-
szabályozáshoz

• Elektronikus nyomáshiány-felügyelet az 
égőtérben

• Teljesen automatikus fűtőfelület-tisztítás és 
hamukiürítés

• Merülőhüvellyel a visszatérő hőfokemelés 
funkcióhoz

• Optimális pufferszabályozó funkció 
merülőérzékelővel

További információkat a TopTronic® E-ről 
a Szabályozók fejezetben talál.

Pellet-szállítás igény szerint
• A teljesen automatikus pellet-szállítás a 

kö vet kezőkből áll: 
- szállítóegység szívóturbinával és zajcsil-

lapítóval (kazánra szerelhető)
- Vízszintes csiga a silótároló kiürítéséhez; 

beleértve a továbbító elemeket beépí-
tett tűzvédelmi tömítéssel a szállító- és 
vissza térőlevegő-tömlő csatlakozásához

- Automatikus vezérlés
• A pellet-adagoló a karbantartást nem 

igénylő szívó tur bina segítségével teljesen 
automatikusan tölti fel a BioLyt pellet-
készenléti tárolóját a pellet tartályból. A 
feltöltés vezérlése töl tés szintfigyelő kap-
csolóval és időkapcsoló órával történik. A 
rak tárból történő vételezés a vízszintesen 
a padlóra szerelt csiga segítségével törté-
nik, így az teljesen ki ü rít hető. A rendszer 
tartalmaz 2 tűzvédelemi tömítést a tároló 
és a ka zánház között szükséges (F90) 
csatlakoztatáshoz. 

Szállítás
• A fűtőkazán hőszigeteléssel, a burkolat az 

égő a pellet készenléti tartállyal, a hamu-
tároló és a kapcsolótábla a tüzelésvezérlő 
automatikával külön cso magolva.

Helyszíni szerelés
• Az égő szerelése a készenléti tartállyal a 

kazánba
• A burkolat felszerelése a kazánra
• A kapcsolótábla szerelése a kazánba

Hoval BioLyt (50-160)
pellet tüzelésű kazán

Kazánengedélyek

TÜV-minősítés EN 303-5 szerint 
VKF szám: 16019
VHe szám: 0022/6

BioLyt (50, 70)

A+

A+

BioLyt (100-160)

A készülék energiahatékonysági osztálya 
szabályozással.
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Termékleírás 

A változtatások joga fenntartva

Hoval BioLyt (50-160)

7-RH 32-18-M, visszatérő-hőfok-
tartás szerelvényei (elektromotoros) 
csak BioLyt 50,70 típushoz
A következőkből áll:
-  Dugaljjal ellátott vezeték az N5.4/0 kazán-alap-

vezérlésre való csatlakoztatáshoz
- 1 db 3-járatú motoros elzárócsap a kazánvisz-

szatérő-hőfoktartáshoz
- 3 db elzáró golyóscsap
 -  puffertároló visszatérő
 -  kazán előremenő és 
 -  kazán visszatérő hőmérővel
- Hőszigetelt csövezés és flexibilis bordáscső-

tömlő
- Puffertároló-töltőszivattyú (külön mellékelve)
- Merülő érzékelő a visszatérő hőfoktartás funk-

cióhoz

Szállítás
• A visszatérő-hőfok tartás szerelvényei komp-

lett szerelési egységként cso magolva.
 Szivattyú külön

Helyszíni szerelés
• A visszatérő-hőfoktartó csoport felszerelése 

a fűtőkazánban
• A szivattyú beszerelése

DN 50 RH 50-40 visszatérő-hőfok-
tartás építőelem (elektromotoros) 
csak BioLyt (100-160) típushoz.
Tároló-töltőszivattyúból és 3-járatú motoros 
hajtúműből áll
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Hoval BioLyt (50-160)

 7014 802
 7014 804
 7010 929
 7014 806
 7014 808

 242 662

 6038 094

Hoval BioLyt pellet-kazán

Acél fűtőkazán pellet tüzelésére, beépített Hoval 
TopTronic® E szabályozóval, biztonsági hőcse-
rélővel a túlhőmérséklet elleni védelemre, Pellet 
napi (készenléti) tartállyal, teljesen automatikus 
fűtőfelület-tisztítással és hamukihordással.

Beépített szabályozófunkció
 - 1 direkt fûtési körhöz 
 - 1 kevertkörhöz 
 - HMV-termeléshez 
 - Bivalens- és kaszkádmenedzsmenthez
• Opcionálisan max. 1 modulbővítővel bővíthető:
 - fűtési modulbővítő vagy 
 - hőegyensúly modulbővítő vagy 
 - univerzális modulbővítő
• Opcionálisan hálózatba maximum 16 szabá-

lyo zómodul köthető (és más szolármodul)

Szállítás
A fűtőkazán hőszigeteléssel, a burkolat, az égő 
a pellet készenléti tartály, a hamutároló és a 
kapcsolótábla a tüzelésvezérlő automatikával, 
tisztítókészelet külön cso magolva.

Pelletkazán TopTronic® E szabályozóval

BioLyt        Névl.                 Pellet-         Töltőtér
Típus    teljesítmény     hossz      Ø     térfogata
                   kW             max.     (mm)        kg

(50) 49 30 6-8 130
(70) 69 30 6-8 130
(100) 99 30 6-8 105
(130) 130 30 6-8 130
(160) 160 30 6-8 130

Túlhőmérséklet határoló STS20
¾"-os szelep 1,3 m-es kapillárcsővel, 
½"-os me rü lő hüvellyel - 142 mm

Az STS20 túlhőmérséklet határolót feltétlenül 
meg kell rendelnie!

Fali kábelkészlet kazánvezérléshez
A vezérlés falra szereléséhez, ha helyhiány miatt 
nem lehet a kazán bal vagy jobb oldalára szerelni
A következőkből áll:
kábelköteg-hosszabbító (15 m) és szerelési 
tartozékok

 Cikkszám

Energiamegtakarítás céljából feltétlenül 
építsen be huzathatárolót!
Lásd. Huzatigény és kéményrendszer

Hoval BioLyt (50,70)

Hoval BioLyt (100-160)

Biztonsági készlet
szerelvénycsőhöz 
Feleljen meg a biztonsági követelményeknek:
EN 12828> 300 kW (egykazános)
vagy SWKI 93-1> 70 kW.
A következőkből áll:
- beállítható maximum nyomáshatároló 

gyolyóscsappal
- RAK-ST.131 biztonsági hőmérséklet-

határoló.

 6025 358 

A két szükséges ½"-os hüvelyt az előremenő 
csonkra (növekvő nyomáshatároló és bizton-
sági hőmérséklet-határoló szereléséhez) kell 
szerelnie (vevő oldali feladat).

A+

A+

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (50-160)

 6035 265
 6035 266
 6035 267

 6035 361

 6040 219

 6027 960

Pellettbox-bővítés
kiegészítő tároló a kazánon lévő pellet tar-
tályhoz. BioLyt (50-160) típushoz.
Az égő futamidő meghosszabbításához 
BioLyt (50, 70) típusnál és a szívóturbina 
zárási idejének (pl. éjszaka) meghosszabbí-
tásához BioLyt (50-160) típusnál.

BioLyt (50-160) típushoz
Plusz térfogat 65 l/plusz magasság = 300 mm
Plusz térfogat 110 l/plusz magasság = 500 mm
Plusz térfogat 175 l/plusz magasság = 800 mm

Adapterlemez
BioLyt (50-160) típushoz
Pelletadagoló-rendszer szereléséhez 
flexibilis szállítócsigável vagy egyéb adagoló-
rendszerhez, felső pellet-töltésszintjelzővel

Hamu-tömlőkapcsoló készlet 
Fixen szerelt hamu-elszívó-vezeték 
szereléséhez(15 m.)
Ehhez RAS 23 (DN 51)szállító- és vissza-
térő levegő-tömlőalkalmas.
Tartsa be a helyi tűzvédelmi előírásokat, ha 
szükséges alkalmazzon RAS 29 tűzvédelmi 
tömítést.

Hamuelszívó adapterkészlet
Nilfisk-hamuelszívó egy 240 literes tárolóra 
történő, Hoval-előírás szerinti felhelyezésé-
hez DIN EN 840-1 szabványnak megfelelően
(ideális a horganyzott lemezes kivitel).
A következőkből áll:
adapterlemez, tároló megerősítése

 Cikkszám

Adagoló egység RAS 85 zajcsillapító házzal
pellet-tartályára történő szereléshez vagy a 
pellettartály bővítéséhez.
A következőkből áll:
karbantartás nem igénylő szívó tur bina szerelő-
karimával, szintjelző és zajcsillapító ház.

 6037 507 

Tartozékok

Szállítórendszerhez
- szállítócsigával
- pellet-vakonddal 
- pellet-szövetsilóval

Rezgéscsillapító kazánalátét, talpsínek alá
4 db gumiból készült rezgéscsillapító elem a 
kazántalpsínek alá, 
Keresztmetszet 80/50 mm,

2-es méret = 150 mm hosszúság
3-es méret = 200 mm hosszúság

 6003 738
 6003 739

Pellet-tárolórendszer
leírása külön fejezetben található.

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (50-160)

 6034 576 

 6037 062 

 6034 575 

TopTronic® E modulbővítők
TopTronic® E hőtermelő-alapmodulhoz

További információkat
a Szabályozók fejezetben talál - «Hoval 
TopTronic® E modulbővítők» fejezet

Figyelem!
A normáktól eltérő funkciók megvalósításhoz 
adott esetben kiegészítő dugaljkészletet kell 
rendelnie!

ODER+

Figyelem!
Realizálható funkciókat és hidraulikai sémá-
kat a Hoval kapcsolási rajzokban talál.

Figyelem!
Áramlásérzékelő-készletet feltétlenül rendel-
nie kell!.

TopTronic® E univerzális modulbővítő
TTE-FE UNI
A szabályozómodul (hőtermelő-alapmodul, 
fűtőköri-/HMV-modul, szolármodul, 
puffermodul) be- és kimeneteinek bővítése a 
különféle funkciókhoz

Szerelési anyagokkal

Fali dobozba vagy kapcsoló szekrénybe 
beépítő.

TopTronic® E fűtőköri hőegyensúly modul-
bővítő TTE-FE HK-EBZ
A hőtermelő-alapmodul vagy a fűtőkör-/ 
melegvízmodul be- és kimeneteinek bővítése a 
következő funkciókhoz:
 - 1 fűtési-/hűtési direktkör vagy
 - 1 fűtési-/hűtési kevertkör

energiamérleggel

Szerelési anyagokkal
3 db berendezés érzékelő ALF/2P/4/T L = 4,0 m

Kazánvezérlésbe, fali dobozba vagy kapcsoló 
szekrénybe beépítő.

TopTronic® E fűtőköri modulbővítő
TTE-FE HK
A hőtermelő-alapmodul vagy a fűtőkör-/ 
melegvízmodul be- és kimeneteinek bővítése a 
következő funkciókhoz:
- 1 fűtési direktkör vagy
- 1 fűtési kevertkör

szerelési anyagokkal
1 db előremenő hőmérséklet-érzékelő 
ALF/2P/4/T L = 4,0 m

Kazánvezérlésbe, fali dobozba vagy kapcsoló 
szekrénybe beépítő.

 Cikkszám

Cikkszámok
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Tartozékok TopTronic® E szabályozóhoz  Cikkszám

Hoval BioLyt (50-160)

Kiegészítő dugaljkészlet
TTE-WEZ hőtermelő-alapmodulhoz
szabályozómodulhoz és TTE-FE HK modulbővítőhöz

6034 499
6034 503

TopTronic® E szabályozó modul
TTE-HK/WW TopTronic® E fűtőköri-/HMV-modul
TTE-SOL TopTronic® E szolármodul
TTE-PS TopTronic® E puffermodul
TTE-MWA TopTronic® E mérőmodul

6034 571
6037 058
6037 057
6034 574

TopTronic® E kezelőegység
TTE-RBM TopTronic® E kezelőegység
 easy fehér
 comfort fehér
 comfort fekete

6037 071
6037 069
6034 070

TopTronic® E bővített nyelvcsomag
Kezelőegységenként 1 SD-kártya szükséges
Következő nyelvekből áll:
HU, CS, SK, RO, PL, TR, ES, HR, SR, PT, NL, DA

6039 253

HovalConnect
HovalConnect lakossági csomag LAN
HovalConnect lakossági csomag WLAN
HovalConnect ipari csomag LAN
HovalConnect ipari csomag WLAN
SMS-távkapcsoló készülék
Rendszerelem-SMS-távkap. készülék

TopTronic® E távfelügyeleti modul
 GLT Modul 0-10 V
 HovalConnect lakossági cs. ModBus
 HovalConnect lakossági cs. KNX
 HovalConnect ipari csomag ModBus
 HovalConnect ipari csomag KNX

6049 496
6049 498
6049 495
6049 497
6018 867
6022 797

6034 578
6049 501
6049 593
6049 500
6049 502

TopTronic® E távkapcsolat
TTE-GW TopTronic® E online LAN
TTE-GW TopTronic® E online WLAN
 SMS-távkapcsoló készülék
 Rendszerelem-SMS-távkap. készülék

TopTronic® E távfelügyeleti modul
 GLT Modul 0-10 V
 GatewayModul ModBus TCP/RS485
 GatewayModul KNX

6037 079
6037 078
6018 867
6022 797

6034 578
6034 579
6034 581

TopTronic® E fali doboz
WG-190 Fali doboz - kicsi
WG-360 Fali doboz - közepes
WG-360 BM Fali doboz - közepes
 kezelőegység kivágással
WG-510 Fali doboz - nagy
WG-510 BM Fali doboz - nagy kezelőegység
  kivágással

6035 563
6035 564
6035 565

6035 566
6035 533

TopTronic® E érzékelő
AF/2P/K Külsőhőmérséklet-érzékelő
TF/2P/5/6T Merülő érzékelő, L = 5,0 m
ALF/2P/4/T Berendezés érzékelő, L = 4,0 m
TF/1.1P/2.5S/6T Kollektorérzékelő L = 2,5 m

2055 889
2055 888
2056 775
2056 776

Rendszerdoboz Rendszerdoboz, 182 mm
 Rendszerdoboz, 254 mm

6038 551
6038 552

Bivalans kapcsoló
A külsőhőmérséklet-érzékelő, a merülő érzékelő és a  
berendezés érzékelő a hőszivattyú szállítási terjedel-
mébe tartozik

2061 826

A HovalConnect 2019 nyarától rendelhető, 
addig  a TopTronic® E online.

További információk a Szabályozók fejezetben

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (50-160)

Tartozékok TopTronic® T
fűtésszabályozó rendszerhez

Elõremenőhőmérséklet-határoló
padlófűtéshez (fűtési körönként 1 korlátozó) 
15-95 °C, SD 6K, kapilláris max. 700 mm-es; 
beállítás a fedél eltávolítása után lehetséges, (a 
beállított érték kívülről látható).

Készüléktermosztát RAK-TW1000.S
sza lag rögzítéssel, vezeték és csatlakozó nélkül

Merülőtermosztát RAK-TW1000.S SB 150
½"-os merülőhüvellyel — merülési mélység 
150 mm, nikkelezett sárgaréz

Si-biztonsági készlet SG15-1"
kompletten biztonsági szeleppel (3 bar), 
mano méterrel és automatikus, belső menetes 
zárócsatlakozóval ellátott légtelentővel:
DN15: 1" max. 50 kW-ig
DN20: 1" max. 100 kW-ig
DN25: 1" BioLyt (100-160) típushoz

 

 242 902 126,-

 6010 082 152,-

 641 184 87,- 
 6014 390
 6018 709

 Cikkszám

Vissza térő hőfoktartó csoport DN 32
BioLyt (50, 70) típushoz, a visszatérő hőmér-
séklet emelésére
3-járatú motoros keverőszelep kvs 18 m3/h és 
nagyon hatékonyságú Biral szivattyú, 
csatlakozásra kész, 
merülő érzékelő a visszatérő hőfoktartás 
funkcióhoz, golyóscsapok a berendezés előre-
menőjében/visszatérőjében, szigetelt csövek, 
hőmérő/csap a kazán visszatérőben, 
komplett csavarokkal kazán csonkjára történő 
készre szereléshez
Csatlakozás: Rp 1¼"; (szivattyú külön)

7-RH 32-18-M/SPS 6
BioLyt (50) típushoz; 
ΔT = 20K vagy 15K esetén

6040 921

7-RH 32-18-M/SPS 8
BioLyt® (50) típushoz; 
ΔT = 10K esetén

6040 922

7-RH 32-18-M/SPS 6
BioLyt® (70) típushoz; 
ΔT = 20K esetén

6040 921

7-RH 32-18-M/SPS 8
BioLyt® (70) típushoz; 
ΔT = 15 vagy 10K esetén

6040 922

Cikkszámok
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Hoval BioLyt (50-160)

Szolgáltatások

Kötelezõ üzembe helyezés

A huzathatároló méreteinek kiválasztásá-
hoz a füstgázrendszer méretei az irány-
adóak. Ezt ki kell számítani.

 Cikkszám

DN 50-es vissza térő hőfoktartás szerelő-
készlete BioLyt (100, 130) típushoz;
visszatérő hőmérséklet emelésére
A következőkből áll:
3-járatú motoros keverőszelep, kvs 40 m3/h és 
nagyon hatékonyságú szivattyú

RH 50-40 / SPS 12 BioLyt (100) típushoz;
ΔT = 20K esetén 10K-ig

6040 925

RH 50-40 / SPS 12 BioLyt (130) típushoz;
ΔT = 20K esetén 15K-ig

6040 925

DN 50-es vissza térő hőfoktartás szerelő-
készlete BioLyt (130, 160) típushoz;
visszatérő hőmérséklet emelésére
A következőkből áll: 
3-járatú motoros keverőszelep, kvs 40 m3/h és 
nagyon hatékonyságú szivattyú

RH 50-40 / Str 40/8 BioLyt (130) típushoz;
ΔT = 10K esetén

6040 926

RH 50-40 / Str 40/8 BioLyt (160) típushoz;
ΔT = 20K esetén 10K-ig

6040 926

Huzathatároló ZET
nemesacélból, biztonsági csappantyúval és
90°-os T-i dommal

Típus Belső átmérő Alkalmas
 [mm] típushoz

ZET 150 150 BioLyt (50, 70)
ZET 180 180 BioLyt (50-160)
ZET 200 200 BioLyt (100-160)
ZET 250 250 BioLyt (100-160)

 6008 032
 6008 033
 6008 034
 6008 035

Tartály-
csatlakozás

Tágulási tartályok Reflex NG/N

Tartályok lábakkal
Maximális üzemi nyomás 6 bar.
Megengedett üzemi hőmérséklet tároló/memb-
rán 120 °C/70 °C

Reflex Ø D H h A
Típus mm mm mm

NG 100 480 670 166 R 1" 2026 090
NG 140 480 912 175 R 1" 2026 091
N 200 634 758 205 R 1" 242 797

N 250 634 888 205 R 1" 242 798
N 300 634 1092 235 R 1" 242 799
N 400 740 1102 245 R 1" 242 800

Gyorscsatlakozó SU R 1"x 1"
Membrános tágulási tartályokhoz zárt fűtési és 
hűtési vízrendszerekben.
A véletlenszerű elzáródástól védett elzáró 
(visszacsapó golyó) és leürítő a DIN 4751 2. 
rész szerint, TÜV által bevizsgálva
Csatlakozás R 1", PN 10/120 °C

 242 772

Ø D

H

h

A

Cikkszámok
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Műszaki adatok 

A változtatások joga fenntartva 

Hoval BioLyt (50-160)

Hoval BioLyt

Típus (50) (70) (100) (130) (160)

• Napi hőteljesítmény 3 kW 45 62 99 130 144

• Névleges hőteljesítmény kW 49 69 99 130 156

• Tüzelési teljesítmény névleges hőteljesítménynél kW 54 74 108 141 170

• Hőteljesítmény-tartomány kW 14-49 20-69 29-99 39-130 43-156

• Pellet EN ISO 17225-2, illetve EN plus A1 szerint       Ø mm 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

hossza mm 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30

hamutartalom % < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7 < 0,7

finomrész tartalom % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

• Maximális előremenő hőmérséklet °C 85 85 85 85 85

• Minimális üzemi hőmérséklet °C 60 60 60 60 60

• Minimális visszatérő hőmérséklet °C 45 45 45 45 45

• Füstgázhőmérséklet1 névleges hőteljesítménynél °C 170 170 160 170 185

• Füstgázhőmérséklet1 legkisebb névl. hőteljesítménynél °C 90 90 80 90 100

• Füstgáz CO2 tartalma % 12 12 12 12 12

• Üzemi-/póbanyomás bar 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5 3,0/4,5

• Hatásfok névleges hőteljesítménynél % > 90 > 90 >90 >90 >90

• Füstgáz tömegáram névleges hőteljesítménynél 
 10% nedvességtartalmú pelletnél kg/h 120 170 260 320 375
• Füstgáz tömegáram legkisebb névl. hőteljesítménynél kg/h 38 53 82 98 112

• Pelletkazán átfolyási ellenállása z-érték 1,5 1,5 0,4 0,3 0,3

• Vízoldali ellenállás 10 K esetén mbar 25 55 30 39 52

• Vízoldali ellenállás 20 K esetén mbar 7 16 8 10 13

• Átfolyó vízmennyiség 10 K esetén m³/h 4,2 6,4 9,1 11,5 13

• Átfolyó vízmennyiség 20 K esetén m³/h 2,1 3,2 4,5 5,7 6,7

• Víztöltet térfogata liter 180 215 245 360 360

• Tüzelőanyag-töltőtároló térfogata kg 130 130 105 130 130

• Hamugyűjtő térfogata liter 65 65 120 180 180

• Kazántest hőszigetelése mm 80 80 80 80 80

• Tömeg (burkolat, égő, pellettartály nélkül) kg 390 520 670 980 980

• Tömeg (burkolattal, égővél, pellettartállyal) kg 640 780 950 1350 1350

Túlhőmérséklet határoló

• Túlhőmérséklet határoló kapcsolási pontja °C 95 95 95 95 95

• Minimális átfolyási vízmennyiség  (10 °C-os víz) m³/h 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
• Min./max. szükséges hidegvíznyomás bar 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

Füstgázelvezetés1

• Kazán minimális huzatigénye Pa 5 5 5 5 5

• Villamos üzemi teljesítményfelvétel W 170 170 270 380 400

• Villamos teljesítményfelvétel gyújtásnál W 1800 1800 1950 1950 1950

• Villamos teljesítményfelvétel pelletszállításnál W 1900 1900 1900 1900 1900

• Maximális áramfelvétel 2 A 13 13 13 13 13

• Zajteljesítmény

 - Fűtési zaj (felállítás helyiségben) dB (A) 67 67 67 67 67

 - Égési zaj (felállítás helyiségben) dB (A) 72 72 72 72 72

 - Füstgázzaj a csövekben dB (A) 82 82 82 82 82

 - Füstgázzaj a torkolatban dB (A) 74 74 74 74 74

 - Pelletszállítás dB (A) 73 73 73 73 73
1 Huzathatároló beépítése általánosságban javasolt. 
2 16 A biztosíték a meghúzási áram miatt.
3 A kazán tervezése a szívóturbina a kazán töltésiszakaszos üzemidejének (BioLyt 50,70) és a kazán tisztítási idejének figyelembe vételével.
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Méretek 



Hoval BioLyt (50-160)

Hoval BioLyt (50 ,70) mérete és helyszükséglete karbantartáshoz
(Méretek mm-ben)

BioLyt Típus L H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 E1 E2 E3

(50) 1660 2160 1705 1545 740 640 105 175 905 1310 490 1290
(70) 1685 2250 1800 1635 800 740 200 190 965 1410 590 1385

Rezgéscsillapító elemekkel minden 
magasság +50 mm

1a Kazán - elõremenõ R 1¼"
1b Berendezés - elõremenõ R 1¼"
2a Kazán - visszatérõ R 1¼"
2b Berendezés - visszatérõ R 1¼"
3 Biztonsági hőcserélő 2 x R ½"
4 Ürítőcsonk R ¾"
5 Füstgázcsonk külső Ø 150 mm
6 Elektromos vezérlés bal vagy jobb 

választható
7 Elszívó ventilátor

8 Csatlakozás - pelletszállítás (360°-ban 
elfodítható)

Ø 50 mm

9 Visszatérő - pelletszállítás (360°-ban 
elfodítható)

Ø 50 mm

10 RAS 85 adagoló egység zajcsillapítóval 
(tartozék)

11 Kémlelőnyílás
12 Hüvely kazánérzékelőhöz Rp ¾"
13a Hüvely a túlhőmérséklet határoló érzékelő-

jéhez BioLyt (50)
Rp ½"

13b Hüvely a túlhőmérséklet határoló érzékelő-
jéhez BioLyt (70)

Rp ½"

14 Elektromos csatlakozás bal vagy jobb oldal
15 Tisztítónyílás

A változtatások joga fenntartva
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Méretek 



1 Kazán - elõremenõ DN 50
2 Berendezés - visszatérõ DN 50
3 Biztonsági hőcserélő 2 x R ½"
4 Ürítőcsonk R 1"

5 Füstgázcsonk külső Ø 180 mm
6 Elektromos vezérlés bal vagy jobb 

választható
7 Elszívó ventilátor
8 Csatlakozás - pelletszállítás Ø 50 mm
9 Visszatérő - pelletszállítás Ø 50 mm
10 RAS 85 adagoló egység zajcsillapítóval 

(tartozék)
11 Kémlelőnyílás

12 Hüvely kazánérzékelőhöz (borítás mögött) Rp ¾"
13 Hüvely a túlhőmérséklet határoló érzékelő-

jéhez (borítás mögött)
Rp ½"

14 Elektromos csatlakozás bal vagy jobb oldal
15 Tisztítónyílás

Rezgéscsillapító elemekkel minden 
magasság +50 mm

Hoval BioLyt (100) mérete és helyszükséglete karbantartáshoz
(Méretek mm-ben)

Hoval BioLyt (50-160)

A változtatások joga fenntartva



5 - 28

Méretek 



Hoval BioLyt (50-160)

Hoval BioLyt (130-160) méretei és helyszükséglete karbantartáshoz
(Méretek mm-ben)

1 Kazán - elõremenõ DN 50

2 Berendezés - visszatérõ DN 50

3 Biztonsági hőcserélő 2 x R ½"

4 Ürítőcsonk R 1"

5 Füstgázcsonk külső Ø 180 mm

6 Elektromos vezérlés bal vagy jobb 
választható

7 Elszívó ventilátor

8 Csatlakozás - pelletszállítás Ø 50 mm

9 Visszatérő - pelletszállítás Ø 50 mm

10 RAS 85 adagoló egység zajcsillapítóval 
(tartozék)

11 Kémlelőnyílás

12 Hüvely kazánérzékelőhöz (borítás 
mögött)

Rp ¾"

13 Hüvely a túlhőmérséklet határoló érzéke-
lőjéhez (borítás mögött)

Rp ½"

14 Elektromos csatlakozás 
bal vagy jobb oldal

15 Tisztítónyílás

Rezgéscsillapító elemekkel minden 
magasság +50 mm

A változtatások joga fenntartva
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Méretek 



Hoval BioLyt (50-160)

Helyszükséglet BioLyt (50-70)
(Méretek mm-ben)

Helyszükséglet BioLyt (100)
(Méretek mm-ben)

BioLyt 
Típus H L B

(50) 2160 1660 740

(70) 2250 1685 800

1 Minimális faltávolság a 
vezérlés oldalán 700 mm, az 
ellentétes oldalon 150 mm

2 Pellettartály-bővítéssel és 
zajszigetelő alátéttel 

 50 mm-rel magasabb.

Karbantartáshoz ezt a terü-
letet hagyja szabadon

Karbantartáshoz ezt a terü-
letet hagyja szabadon

Karbantartáshoz ezt a terü-
letet hagyja szabadon

Helyszükséglet BioLyt (130, 160)
(Méretek mm-ben)

1 Minimális faltávolság a 
vezérlés oldalán 700 mm, az 
ellentétes oldalon 150 mm

2 Pellettartály-bővítéssel és 
zajszigetelő alátéttel 

 50 mm-rel magasabb.

1 Minimális faltávolság a 
vezérlés oldalán 700 mm, az 
ellentétes oldalon 150 mm

2 Pellettartály-bővítéssel és 
zajszigetelő alátéttel 

 50 mm-rel magasabb.

A változtatások joga fenntartva
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Méretek 



BioLyt Típus H1 H2 B1 B2 L1 L2

(50) 1790 1650 740 640 1430 1255
(70) 1880 1740 840 740 1430 1255
(100) 1940 1775 950 876 1430 1290
(130,160) 1940 1775 950 860 1880 1810

Hoval BioLyt (50-160)

Beszállítási méretek

Automatikus hamuürítés helyigénye
(méretek mm-ben; BioLyt (130,160) ábrája, érvényes BioLyt (100) típusra is)

Az automatikus hamuürítő mindkét oldara, azaz választhatóan a kazán jobb vagy bal oldalára szerelhető.
Ezen kívül a hamutároló választhatóan vagy a kazán elé (1-es variáció), vagy helytakarékosan a kazán mögé (2-es variáció) telepíthető.

1) min. faltávolság a vezérlésoldalon 700 mm
2) pellet doboz bővítéssel ennek megfelelően magasabb

1-es változat

2-es változat

A változtatások joga fenntartva
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Tervezési szempontok
- A füstcsövet úgy kell a kéménybe csat la koz-

tatnia, hogy a kéménybõl a kondenzvíz ne 
juthasson a kazánba. 

- A füstgázcsövet nem szabad befalaznia, ha-
nem felxibilisen kell bekötnie, a zajterjedés 
megakadályozása céljából.

- A füstcsatornába egy lezárható 10-21 mm 
bel sõ átmérõjû füstgáz mérõcsonkot kell 
be épí tenie. A csonkot a hõszigetelésen ke-
resztül kell ki vezetnie. A csonk pozíciója az 
alábbi ábrán látható.

Kéményberendezés
- BioLyt huzatigénye: a műszaki adatoknál
- Az égéstermék kivezető a tetőgerincen 40 

cm-rel, vagy a tetőfelületen 1 m-rel nyúljon túl.
 Kedvezőtlen szélviszonyok esetén az épület 

tetőjén alacsony nyomású zónák keletkezhet-
nek, amelyen keresztül a füstgáz a kémény-
ből visszaáramlik. Ennek elkerülése céljából 
javasoljuk, hogy az égéstermék kivezető 
legalább 0,5 m-rel a tető gerinc fölé (ferdetető 
/nyeregtető tető), vagy 2 m-rel lapostető fölé 
vezzesse). (Lásd még a regionális előrásokat 
is.)

- A kéményberendezés legyen víztömör, sav- 
és koromégésálló.

- Már meglévő kéményberendezések esetén 
a kémény felújítását a kéménygyártó elõ írá-
sa inak megfelelõen végezze el.

- Vegye figyelembe a kémények keresztmet-
szetére vonatkozó  EN 13384/1. és 2. útmuta-
tásait.

Irányadások kéményátmérőhöz
A következő adatok csak tájékoztató jellegűek: 
pontos számítások berendezéstől függően 
történnek.

Szempontok: simafalú króm-acél kémény, 
össze  kötő vezeték ≤ 2,5 m 0,5 m-es emelke-
déssel, 1 db 90°-os és 1 db 45°-os könyök, 
Σζ = 0,8. Az összekötő vezeték átmérője 
megegyezik a kazán füstgázcsonkjával, az 
összekötő vezeték és a kémény 40 mm-es szi-
geteléssel ellátott. A számítások max. 1000 m 
tengerszint fe let ti magasságra és max. -15° C 
külső hő mér sék letre vonatkoznak.

BioLyt (50) (70) (100) (130) (160)
m Ø Ø Ø Ø Ø_____________________________________

6-25 180 200 220 240 250

m = hatékony kéménymagasság
Ø = min. szükséges kéményátmérő (mm)

2 db Hoval BioLyt (50, 70) 
csatlakoztatása közös kéményre
A legjobb megoldás alapvetően két, egymástól 
független kéményre történő csatlakozás.

Egyedi eseteknél, amennyiben a különál-
ló csatlakozás nem lehetséges, úgy 2 db 
Hoval BioLyt (50-1500) típusú pelletkazán 
fütgázelvezetésének közösítése a következő 
feltételek szerint történjen: 
- Kéményszámítást kell végezni, ahol minden 

vonatkozó feltételnek teljesülnie kell (pl. 
minimális huzatigény); vegye figyelembe 
egyebek között a két kazán erősen megnö-
vekedett modulációs tartományát.

- Mindkét pelletkazántól egy elkülönített ösz-
szekötő csövet kell a kémyényhez vezetni; a 
két füstgázcső csak a függőleges kémény-
huzatban találkozhat (torkolatok egyenként 
45°-kal); a kéménybe lépés előtti összeve-
zetés nadrágidommal vagy hasonló nem 
megengedett.

- Minden összekötő csövet huzathatároló-/
robbanásvédett kombicsappantyúval kell 
felszerelni; a kazán füstgázkilépéstől való 
távolság legalább 2x D legyen.

- Füstgázcsappantyú beépítése nem megen-
gedett.

- A kazán üzembe helyezésekor a Hoval 
szakszerviz ellenőrzi a füstgázberendezés 
helyes működését.

- A helyileg illetékes kéményseprő vállalat 
engedélyével kell rendelkeznie.

Puffertároló
Energia-puffertároló kötelező.
Előírányzott méretek: 20-30 liter/kW. A beren-
dezés pontos méretezése nélkülözhetetlen.

Energia-puffertároló ügyeljen a csatlakozó 
csonkok a megfelelő méretezésére (ne 
legyen túl kicsi)

Visszatérő hőfoktartás
Puffertárolós vagy kombinált HMV-tárolós be-
rendezéseknél kazán-visszatérő hőfoktartással 
kell számol nia. Vegye figyelembe az alkalma-
zási példákban leírtakat.

Túlhőmérséklet határoló
Egy túlhőmérséklet határolót építsen be.

A hőmér séklet hatá ro lót a hidegvízhálózatra 
kell csatlakoz tatnia. Minimálisan szükséges 
nyomás 2 bar, a minimális átfolyás 2000 l/h.
Ellenőrzéshez a leeresztő legyen látható, ezért 
használjon lefolyótölcsért.

Elõírások
A tervezésnél a következõ szempontokat és 

elõ írásokat kell figyelembe vennie:
- A Hoval cég mûszaki és szerelési leírásait
- Vonatkozó előírásokat, különösen 
 EN 12828 „Épületek fűtési rendszerei - 

melegvizes fűtési rendszerek tervezése”
 EN 12831 „Épületek fűtési rendszerei - 

módszereek normál fűtési hőterhelés számí-
tásához”

- A hidraulikus és szabályozástechnikai elő-
írásokat

- Az országos és helyi tûzrendészeti elõ írá so-
kat

- A fűtő-, hűtő-, gőz- és klímaberendezések 
vízminõségével szemben támasztott általá-
nos elõírásokat (SWKI 97-1)

- A kazánház égéslevegõ-ellátásra vonatkozó 
elõírásokat (SWKI-91-1)

- A fûtõberendezések biztonságtechnikai 
szerelvényeire vonatkozó elõírásokat (SWKI 
93-1)

- A kémények keresztmetszetére vonatkozó 
javaslatokat

- Procal/FKR elõírásait „A kazánon és az 
égõn lévõ csatlakozáskész villamos csatla-
kozók” vonatkozásában

- Procal tájékoztatóját a „Kazánházi korrózió 
halogén vegyszerek által”

- Procal tájékoztató irányelveit a korrózióká rok 
megelőzése a tüzelőberendezésekben és 
vízkõvédelem zárt melegvizes fűtési rend-
szerek esetén.

- Pelletre vonatkozó követelményeket DIN/SN, 
Swisspellet, ÖNORM és PVA szerint

Kazán kiválasztása
A kazán kiválasztása során az égőtisztítási- és 
a töltési időt vegye figyelembe (lásd Műszaki 
adatok).

Kéményberendezés
Huzatmegszakító és biztosító szelep
- Huzatmegszakító, illetve biztonsági csap-

pantyú beépítése szükséges. A füstcsőbe 
vagy a kéménybe egy biztonsági csappan-
tyút kell beépítenie a kazánházon belül.

Füstcsatorna
- A füstcsatornát a kazán és a kémény között  

30-45° emelkedéssel vezesse a kéménybe.
- Min. 30 mm-es hõszigeteléssel kell ellátnia.

Hoval BioLyt (50-160)

Maximális töltővízmennyiség a VDI 2035:2005 szerint
A töltővíz összkeménysége ... -ig.

[mol/m3] 1 <0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0

f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30

d°H <0,56 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8

e°H <0,71 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 >21,3

~mg/l <10 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300

Vezetőképesség2 <20 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600

Az egyes kazá-
nok mérete

maximális töltővízmennyiség sótalanítás nélkül 

50 - 200 kW nincs előírás  50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW folyamatos sótalanítás

1  Alkáli földfémek összes mennyisége
2 Ha a vezetőképesség µS/cm-ben meghaladja a táblázat értékét, akkor mindig szükséges 
 vízminőség-vizs gá latot végezni..
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A kazán helyigénye
A helyszükséglet adatait a Méretek fejezetnél 
találja.

Égéslevegő-ellátás 
A telepítésre egy helyiség, illetve  50 kW név-
leges teljesítménytől egy kazánház alkalmas.
A biztonságos és gazdaságos üzem érdeké-
ben az égési levegõ ellátást minden esetben 
biztosítsa.
 A kazánház levegőellátását biztosító levegő 
nyílás minimális keresztmetszetét a hatályos 
jogszabályok szerint kell kialakítani. Kerülje 
az égéslevegő érintkezését halogéntartalmú 
anyagokkal, pl. tisztító-, zsírtalanító- és oldó-
szerekkel, ragasztóanyagokkal és fertőtlenítő 
lúgokkal. 

Hangszigetelés
A zaj csökkentésére a következő intézkedések 
lehetségesek:
- A kazánház falai, a mennyezet és a padló 

lehetőleg masszív legyen. A zajcsillapítót a 
befúvottlevegő-nyílásba építse be. A veze-
tékek tartóit és konzolait hangszigetelése 
lássa el.

- Ha a kazánház alatt vagy fölött lakóhelyiség 
található, a kazán talpsínei alá gumi rezgés-
csillapítót szereljen, és a vezetékeket rugal-
masan kompenzátorokkal csatlakoztassa

- A keringető szivattyú kompenzátorokkal 
csatlakoztassa a kábelhálózatra

Villamos csatlakozás
A kazánt csak száraz helyiségben szabad 
felállítani (védelmi osztály IP 10). Az üzembe 
helyezést csak szakember végezheti a helyi 
előrások betartásával. Hálózati csatlakozó 230 
V, 50 Hz, min. 16 A. 
Figyelem:  ügyeljen a fázishelyes csatlakoz-
tatásra! 
Vevőoldali feladat a kazánházon kívül többpó-
lusú főkapcsoló beépítése, legalább 3 mm-es 
kontakt-távolsággal 

A pellettárolókat külön fejezetben találja!

Tisztítás és kezelés
- Téli üzemben kb. 2-4 hetente a szállí-

tott tisztító eszközzel és porszívóval a 
hamutátolót tisztítsa ki.

- A pelletraktárat kb. 3-4 évente tisztítsa ki és 
a visszamaradt fűtészport távolítsa el.

Hoval vízminőségi irányelvek és 
követel mények:
- Az EN 14868: (2005. november) európai 

szabványt és a VDI 2035:2005-ös irányelve-
ket tartsa be. Különösen ügyeljen az alábbi 
előírásokra:

- A Hoval kazánok és HMV-termelők jellem-
zően oxigénbevitel nélküli fűtőberendezés-
ként üzemelnek (Készüléktípus I, EN 14868: 
2005. november szerint).

- Azon berendezéseknél, amelyeknél az 
- az oxigénbevitel folyamatos (pl. nem diffú-

ziómentes csővel szerelt padlófűtés vagy 
nyitott tágulási tartály esetén) vagy 

- időszakosan ismétlődő (gyakori) utántöltés 
esetén rendszerleválasztás indokolt. 

- A vízminőséget évente legalább egyszer — 
amennyiben az inhibitor gyártója gyakoribb 
ellenőrzést nem ír elő — el len őrizze vagy a 
Hoval szakszervizzel ellenőriztesse.

- Ha egy meglévő rendszerben (pl. kazán) a 
vízminőség kielégíti a VDI 2035 előírásait, 
akkor az újratöltés nem javasolt. A VDI 2035 
alkalmazható a pótvízre is

- Mind régi, mind új fűtési rendszereknél a 
kazán feltöltését megelőzően a rendszert 
szakszerûen tisztítsa ki. 

- A kazán csak a fűtési rendszer előzetes 
átöblítését követően tölthető fel. Ez kazán-
csere esetére is érvényes

- A kazán vízzel érintkező elemei acéllemez-
ből készülnek.

- A pontkorrózió el ke rülése érdekében a víz 
klorid-, nitrát- és szul fáttartalmának össz-
mennyisége nem haladhatja meg a 200 
mg/l értéket.

- A fűtővíz pH-értéke 6-12 héttel az üzembe
 helyezés után 8,3-9,5 között kell legyen.

Töltő- és pótvíz minőségével szemben 
támasztott speciális követel mények:
- A fűtővíz minősége a táblázat alapján, a 

VDI 2035:2005-ben rögzítetteknek feleljen 
meg. Amennyiben a rendelkezésre álló 
vezetékes víz a VDI 2035 szerint nem alkal-
mas a berendezés fel-, illetve utántöltésére, 
úgy sótalanításra és/vagy inhibitorokkal 
történő vízkezelésre van szükség. Kérjük 
vegyék figyelembe az EN 14868: 2005. 
novemberi előírásait. A garancia egyik fel-
tétele a vízminőségi előírások betartása. 

- A magas hatásfok megtartása és a fűtőfelü-
letek túlhevülésének elkerülése érdekében 
a kazánteljesítmény (többkazános beren-
dezések esetén a legkisebb kazán) és a 
víztérfogat függvényében a táblázatban 
foglalt értékek az irányadók. 

- A kazánberendezés élettartama alatt 
felhasznált össz töltő- és pótvízmennyiség 
nem haladhatja meg a fűtési rendszer víz-
térfogatának háromszorosát.

Tervezési szempontok

Hoval BioLyt (50-160)
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Hoval BioLyt (50-160)

Fontos utasítások:
- A hidraulikus séma egy elvi kapcso-

lási rajz, amely nem tartalmazza az 
installáció összes elemét. 

 A szerelést a helyi a dott  ságokkal és 
előírásokkal össz hang ban végezze!

- Padlófűtésnél előremenő hőmér sék-
let-kor látozó beépítése szükséges.

- A biztonsági egy sé gek elzárószerel-
vé nyeit (tágulási tartály, biz  ton sági 
szelep stb.) a véletlen e lzá rás ellen 
biztosítania kell!

- "Vízzsákok" beépítése szükséges a 
gravitációs cirkuláció meg aka dá lyo-
zására!

Hidraulikus kapcsolási rajz BCDE010 
BioLyt (50-160)
Pelletkazán
 - Energia-puffertárolóval
 - HMV-termelővel 
 - 1-... kevertkörrel

TTE-WEZ TopTronic® E hőtermelő alapmodul (beépíthető)
TTE-PS TopTronic® E puffermodul
VF1 Előremenő érzékelő 1
B1.1 Előremenő hőmérséklet korlátozó (igény szerint)
MK1 Kevertköri szivattyú 1
YK1 Motoros keverőszelep 1 kevertkör
UPA Hajtómű lágy indítás (egyhuzalos vezérlés)
AF Külső érzékelő
SF HMV-termelő érzékelő
SF2 HMV-termelő érzékelő 2
RLF Visszatérő érzékelő
PF1 Pufferérzékelő 1
PF2 Pufferérzékelő 2
PF-A Pufferérzékelő automatika
SLP HMV-töltőszivattyú
KKP Kazánköri szivattyú

Opció
RBM TopTronic® E kezelőegység
TTE-GW TopTronic® E Gateway
TTE-FE HK TopTronic® E fűtőköri modulbővítő
VF2 Előremenő érzékelő 2
B1.2 Előremenő hőmérséklet korlátozó (igény szerint)
MK2 Kevertköri szivattyú 2
YK2 Motoros keverőszelep 2

1
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BCDE010.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
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Termékleírás 

A változtatások joga fenntartva 

Pelletraktár ferde oldalakkal

Raktárhelyiség alatt kizárólag pellet tárolására 
használatos helyiség értendő. 
Meglévő épületeknél az olajtartály tárolására 
használt helyiség is átalakítható.

A tároló helyiség le gyen tökéletesen szá raz, 
mivel a pellet a nedvességtől felduzzad és 
minősége romlik. Magasabb nedvességtartal-
mú helyiség esetén a pelletet szövettárolóban 
raktározza. Ezen kívül a tároló helyiség legyen 
tömített és a falak le gye nek masszívak.

Hoval pelletraktár

Betároló rendszer: 
különböző opciók pelletraktárhoz

A tárolóhelyiséget úgy alakítsa ki, hogy tar-
tálykocsival feltölthető legyen.

Figyelem:
A pelletraktárat rendszeresen tisztítsa ki (kb. 
minden 2-3. évben), a visszamaradó fűrész-
port távolítsa el..

Szállítórendszer szállítócsigával
Hoval BioLyt (13-43, 50-160) típushoz
• 10 m3-nél nagyobb, keskeny, hosszúkás 

tárolóhelyiségekhez
• Ellenőrző kapcsolóval a fejrész eltömődésé-

nek megakadályozására

Szállítórendszer hagyományos vakonddal
Hoval BioLyt (13-43) típushoz
• Vakond-rendszer 2,5 m x 2,5 m alapterületű 

és 1,8-2,5 m magasságú területhez
• Kicsi tárolóhelyiségek optimális kihasználá-

sához
• Általában lejtős padló nem  szükséges

Szállítórendszer 4 szívószondával
Hoval BioLyt (13-43, 50-70) típushoz
• Kb. max. 4 m hosszú tárolóhelyiségekhez
• Automatikus átkapcsolás a szükséges 

szívószondára

Flexibilis szállítócsigás betároló rendszer
Hoval BioLyt (13-43, 50-160) típushoz
• Nagyon széles körben alkalmazható
• Nagyon csendes betároló rendszer (a fűtő-

kazán közvetlen ellátása szívóturbina nélkül 
lehetséges)

Egyedi megoldások szívóturbinával vagy 
turbina nélkül külön kérésre

Szállítórendszer E3 típusú vakonddal
Hoval BioLyt (13-43, 50-160) típushoz
• Különböző alapfelületekhez (kerek, négyzet 

alakú, négyszögletes vagy aszimmetrikus) 
maximum:
 - 40 m²  max. 2,5 m helyiségmagasságig
 - 35 m²  max. 3,0 m helyiségmagasságig
 - 25 m²  max. 4,0 m helyiségmagasságig

• A tároló helyiségének majdnem teljes kiürí-
tése alkalmas.
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Tartálykocsis raktárfeltöltés elemei

RAS 52 töltőcsatlakozó készlet
DN 100-as karimás csővel
A következőkből áll:
2 db egyenes, karimás cső, L = 500 mm
Alaplemez hossza a karimáig = 420 mm
2 db töltőkapcsoló
2 db szellőztethető kombifedél
2 db retesz

6034 938

Hoval pelletraktár

 Cikkszám

RAS 52-1 töltőcsatlakozó készlet
DN 100-as karimás csővel
A következőkből áll:
1 db egyenes, karimás cső, L = 500 mm
Alaplemez hossza a karimáig = 420 mm
1 db töltőkapcsoló
1 db szellőztethető kombifedél
1 db retesz

6034 939

RAS 53 töltőcsatlakozó készlet
DN 100-as karimás csővel
A következőkből áll:
2 db 45°-ban hajlított, karimás cső, L = 500 mm
Alaplemez hossza a karimáig = 420 mm
2 db töltőkapcsoló
2 db szellőztethető kombifedél
2 db retesz

6034 940

RAS 53-1 töltőcsatlakozó készlet
DN 100-as karimás csővel
A következőkből áll:
1 db 45°-ban hajlított, karimás cső, L = 500 mm
Alaplemez hossza a karimáig = 420 mm
1 db töltőkapcsoló
1 db szellőztethető kombifedél
1 db retesz

6034 941

Csőhosszabbító
Töltő és elszívóvezeték meghosszabbításához

DN 100 x 50 mm
L = 50 mm

6034 942

DN 100 x 200 mm
L = 200 mm

6025 614

DN 100 x 500 mm
L = 500 mm

6025 615

DN 100 x 1000 mm
L = 1000 mm

6025 616

DN 100 x 2000 mm
L = 2000 mm

6034 973

Csőkönyök DN 100
A töltő és elszívóvezetékhez csatlakoztatható
Sugár: 200 mm

15°-os könyök 6034 974

30°-os könyök 6025 619

45°-os könyök 6025 618

90°-os könyök 6025 617

5°-os és  60°-os könyök kérésre

Feszítőgyűrű
A karimás csövek összekötéséhez, 
az összekötött csövek között elektromosan 
vezető

6034 975

Cikkszámok
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RAS 27-1 csőbilincs E100 
mennyezeti rögzítéshez

RAS 27-2 masszív csőbilincs E100
fali rögzítéshez
a töltőkapcsoló stabil rögzítéshez pl. világító 
aknában.

RAS 54 ütközőpaplan
1,5 x 1,2 m-es ütköző paplan rögzítővel

RAS 25 Z-profil
2 darab, egyenként 2 m hosszú csavarokkal és 
dűbellel, raktár-ajtófélfához, 30 mm széles.

 641 160

 6013 129

 6034 976

 641 158

Tartálykocsis raktárfeltöltés elemei

Hoval pelletraktár

 Cikkszám

 6031 955 

 6031 959

 6031 958

Szállítórendszer raktárfeltöltés

Automatikus átkapcsoló egység RAS 82
Hoval BioLyt (13-43, 50-70) típushoz
4 szívószondával a tároló hatékony kiürítéséhez. 
Az átkapcsolás a szükséges szívószondára auto-
matikusan történik.

Tűzvédelmi egység RAS 83
RAS 82 automatikus átkapcsoló egységhez,
tűzvédelmi madzsettából és rögzítő elemekből áll.

Állapotbeállítás RAS 84
RAS 82 automatikus átkapcsoló egység talajhoz 
történő rögzítéséhez

 6037 363
 6037 364

 6037 365
 6037 366
 6037 367
 6037 368
 6037 369

 6037 370
 6037 371
 6037 372

Szállítórendszer szállítócsigával
Hoval BioLyt (13-43, 50-160) típushoz

Szállítócsiga komplett hajtómotorral és 
csatlakozásokkal a szállító- és visszatérőle-
vegő-tömlőhöz
csigacsatornából és -spirálból áll hengeres 
csapággyal. Fejrész hajtóműegységgel (motor) 
és ∅ 50 mm-es csatlakozásokkal beépített 
tűzvédelemi tömítéssel ellátott szállító- és 
visszatérőlevegő-tömlőhöz.

Típus Hossz Minimális Szállítás
RAS  helyiségmélység

42-1 1300 1550 1-részes
42-2 1800 2050 1-részes

42-3 2300 2550 2-részes
42-4 2600 2850 2-részes
42-5 2800 3050 2-részes
42-6 3100 3350 2-részes
42-7 3600 3850 2-részes

42-8 4600 4850 3-részes
42-9 4900 5150 3-részes
42-10 5400 5650 3-részes

Szállítási idő kb. 3 hét.

Tűzvédelmi előírásokat vegye figyelembe!

Cikkszámok
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Hoval pelletraktár

 6044 134

 6044 135

 6044 136

 6044 137

 6044 138

 6044 139

 6044 140

 6044 141

 6044 142

 6044 143

Egyéni megoldás berendezésre
szívóturbinával / anélkül külön kérésre.

Kazánhozszállítás vezérlése
flexibilis szállítócsigás szállításhoz
választhatóan 1-5 db csiga-meghajtómotor 
csatlakoztatásához 400 V (3-fázisú) beleértve a 
Thermoklixont és a vezérlő kapcsolót a BioLyt 
kazánvezérlésre történő csatlakoztatáshoz, TopT-
ronic® E-n keresztüli hibaértékeléssel

RAS 91-M1
1 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 91-M2
2 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 91-M3
3 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 91-M4
4 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 91-M5
5 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához

Szállítási idő 4 hét.

Köztes tároló vezérlése 
flexibilis szállítócsigás szállításhoz
választhatóan 2-6 db csiga-meghajtómotor 
csatlakoztatásához 400 V (3-fázisú) beleértve a 
Thermoklixon és a vezérlőkapcsolót, valamint a két 
szintérzékelő csatlakozását a közbenső tartályból

RAS 92-M2
2 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 92-M3
3 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 92-M4
4 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 92-M5
5 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához
RAS 92-M6
6 db csiga-meghajtómotor csatlakoztatásához

Szállítási idő 4 hét.

Flexiblilis szállítócsigás szállítás
BioLyt (13-43, 50-150) típushoz

  auf Anfrage

Példa: kazánhoz szállítás 2 csigával

Beispiel: köztes tároló 2 csigával, 
 plusz  2 kazánhoz szállítás egy-

enként 1 csigával

A motorok elektromos vezérlését és szabá-
lyozástechnikai integrálását az alább felso-
rolt speciális relé-vezérlőkkel végezzük.

Szállítórendszer raktárfeltöltés  Cikkszám

Cikkszámok
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Hoval pelletraktár

 Cikkszám

Szállítórendszer RAS 74-1 klasszikus vakond-
dal, kézi emelőkábellel
Hoval BioLyt (13-43) típushoz
Vakond-rendszer a következőkből áll:
kitároló készülék, speciális szállító tömlő (5 m) és 
komplett szerelési tartozék

Szállítórendszer RAS 74-2 klasszikus vakond-
dal, komfort modullal
Hoval BioLyt (13-43) típushoz
Vakond-rendszer a következőkből áll:
kitároló készülék, speciális szállító tömlő (5 m) és 
komplett szerelési tartozék
A komfort modul 24 V-os motorral meghajtott 
emelőmodulból és komfortvezérlésből áll.
Töltés során a vakond raktérbe lépés nélkül 
kiemelhető. Ismételt emeléssel és süllyesztéssel, 
kézi igazítás nélkül, a vakond a megfelelő helyze-
tet éri el. 

Szállítórendszer tartozékai

6030 467

6030 469

Szállítórendszer E3 RAS 76 típusú vakonddal
Hoval BioLyt (13-43) típushoz
A következőkből áll:
alapkészülék 3 db meghajtóhengerrel,
speciális szállítótömlő (8 m),
vezérlés elektromos csatlakozó dobozzal,
kézi emelőszerkezet,
3 húzórugó (mindegyik 3 m-es kötéllel)
komplett szerelési tartozékok 

2068 507

Szállítási idő 2 hét.

Húzórugó 4,5 m-es acélsodronnyal 
E3 típusú vakondhoz 
Kiegészítőleg szükséges 6 méternél nagyobb 
helyiség átlójú vagy 3,5 m-nél nagyobb 
magasságú tárolóhelyiségek számára, hogy az 
E3 anyajegy elérhessen minden sarkot.
(Meg kell rendelni, ha a tervezés egyedi).

 2068 527

Húzórugó 3 m-es műanyag kötéllel
E3 típusú vakondhoz
Kiegészítőleg szükséges nagyon nagy 
tárolóhelyiségekhez.
(Meg kell rendelni, ha a tervezés egyedi).

 2068 525

Figyelem
A kötelező érvényű ajánlat berendezésspe-
cifikus tervezést igényel a Hoval-tól.

Cikkszámok
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 CikkszámSzállítórendszer tartozékai

 6019 577RAS 43 automatikus átkapcsoló egység
BioLyt (50-160) típushoz
2 db BioLyt (50-160) típusú 1 db szállítócsi-
gára, illetve egy vakondrendszerre vagy egy 
szövettárolóra csatlakoztatásához,
komplett vezérlőszekrénnyel

Szállító- és visszatérőlevegő-tömlő RAS 23 
földeléssel, DN 51

RAS 23 - 15 m-es tekercsben
RAS 23 - 25 m-es tekercsben

2051 655
247 209

Szállító- és visszatérőlevegő-tömlő RAS 23 
Megerősített kivitel
évenként 20 tonnánál több tüzelőanyagot fel-
használó berendezésekhez, 
BioLyt (50-160) típushoz kötelező

2054 420

RAS 23 - 15 m-es tekercsben
RAS 23 - 25 m-es tekercsben

2051 656
2038 754

Csőkönyök 90°
A 30 cm-nél kisebb sugarú pelletszállító tömlők-
höz. Évenként 40 tonnánál több tüzelőanyagot 
felhasználó berendezéseknél ajánlott a 90°-os 
csőkönyök beépítése meg abban az esetben is, 
ha a tömlő sugara nagyobb, mint 30 cm.
90°-os könyökből  és tömlőrögzítő bilincsekből 
áll. Ø 50 mm, sarokméret 250 mm

6031 960

Tűzvédelemi tömítés RAS 29
szállító- és visszatérőlevegő-tömlő falátvezeté-
sénél szükséges 2 darab, rögzítővel

6014 716

Figyelem!
2 db szállítócsiga, illetve 2 pellet-vakond 
rendszer, vagy két szövettároló kazánnal 
kombinálva közvetlenül a BioLyt (50-160) típusú 
kazánvezérlésre csatlakoztatható. 
Ehhez RAS 82 automatikus kapcsoló egységet 
és RAS 84 állványt alkalmazzon. A csöveket 
igény szerint a helyszínen kell rövidíteni

Hoval pelletraktár

Cikkszámok
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A raktárral szemben támasztott követelmények:
- A tároló helyiség le gyen tökéletesen szá raz, 

porral szemben tömített és ne tartalmazzon 
ide gen szennye ző déseket (kis kövek, fa da-
rab kák ... stb.).

- A fe dél és a falak le gye nek masszívak és 
tűzállóak (REI90 / F90). 

- Tűz biztos aj tó (T30) Z-profilú, bel ső fa le-
mezzel ellátott, ezáltal biztosított az aj tó 
min denkori kinyitása.

- Ne legyen nyi tott be épí tés, különösen ne 
szige telés nél küli elek tro mos szerelés. A 
szükséges elektromos szerelés legyen rob-
banásvédett ki vi telű és feleljen meg az ér-
vényes előírásoknak.

- A csúszda ferde oldala sima, kopásálló, fé-
nyes felületű, kb. 45°-os emelkedéssel, ki-
magaslóan stabil tartószerkezettel beépített. 

 A pellet tömege 2,5 m-es tároló magasság-
nál kb. 1700 kg/m2.

- A befúvás és az elszívás 2 db Storz A 110 
fedélrendszerű kap csolóval történik. A kap-
csolókat  a fedél alá 20 cm-re, kb. 50-100 
cm távolságra, lehetőség szerint a tárolótér 
keske nyebb oldalára építse.

- A töltő- és elszívócson kok ugyan úgy, mint 
a hozzájuk tartozó veze té kek, fém ből 
készültek és a statikus feltöl tő dés ellen biz-
tosítottak (földelés).

- A befúvási és elszívási csatlakozások állan-
dóak és nem cserélhetők fel.

- A töltő- és elszívóve ze tékeket, amelyek a 
mel lék téren keresztül haladnak, tűzbiztos 
anyag gal kell burkolnia (L90-es tűzvédelmi 
osztály).

- A befúvócsonkkal szem ben egy ütközőle-
mez található, amely feltöltésnél védi a fa lat 
és megakadályozza a pellet széttöredezé-
sét (lásd Tartozékok). 

- Elszívószondák alkalmazásakor a helyiség 
méretétől függetlenül 4 szondát kell beépí-
teni. 

 Az elszívószondáknál nem szükséges mini-
mális távolságot tartani.

- A tartály feltöltő és elszívó berendezéséhez 
a pellet-tartálykocsinak 230 V-os, 16 A-es 
dugaljra van szüksége, amely lehetőség 
szerint a betöltőcsonk közelében legyen, de 
semmi esetre sem a raktártérben.

- A tároló helyiség megfelelően kell szellőztet-
ni. A max. 10 tonnás pellettároló helyiség és 
max. 2 m hosszú töltőcső esetén elegen-
dő a fedélszellőztetés. Ehhez a szellőző 
fedelet, legalább 20 cm2 szabad szellőztető 
átmérővel, a töltő és szívócsonkokra kell 
szerelni. (Csak akkor megengedett, ha a 
csonk a szabadba van kivezetve.)

- A több, mint 10 tonnás pellettároló helyiség 
és 2 m-nél hosszabb töltőcső esetén a VDI 
3464 előírások érvényesek.

- A gyári kombifedelek a helyszínen tömíten-
dők, és legalább 30 cm2 keresztmetszetű 
szellőztetést lehetővé téve átalakíthatók.

Betöltő kapcsoló

 max. 30 m

Pellet- Kazánház

raktár

P
el

le
ts

-

ta
rt

ál
yk

oc
si

Pellet-tartály (napi tároló)
- A napi tároló a kazánba van beépítve.
- Innen a kazánba épített szállítócsiga viszi a 

pelletet a tűztérbe.

Betároló rendszer 
(automatikus pelletszállítás)  
- A napi tárolóra egy automatikus adagoló 

 rendszer van építve.
- A szállítóegység (kazán) és a legtávolabbi 

elszívó szonda, szállítócsiga, illetve vakond 
közötti távolságban.

- Maximális szállítási távolság:

Szállítási távolság 
[m]

Max. lehetséges  
szállítási magasság [m]

15 - 25 1,8
10 - 15 2,8
5  - 10 4,5

* A szállítási magasság a szívószondától a 
kazán legfelső pontjáig, illetve siló- vagy 
földtartálytól a kazán legfelső pontjáig tartó 
távolságot jelenti.

Szállító- és visszatérőlevegő-tömlő
- Csak a Hoval által gyártott tömlő alkal maz-

ha tó.
- A töm lőket nem lehet hullámvonalban 

vezet ni, minimális hajlítási sugár 30 cm. Ha 
a minimális hajlítási sugár nem tartható be, 
megfelelő csőkönyököt használjon.

- Nem vezethető a szabadban. Az UV-sugár-
zás a töm lőt törékennyé teszi. 

 Sérülésektől (tilos rálépni), 60°C fe let ti 
hőmérséklettől védenie kell. 

- A szállító tömlő egy darabból legyen, a 
visszatérő-le ve gő tömlő állhat több darabból 
is. A fém össze kötő elemeket és az elektro-
mos csatlakoz ta tást földelje le.

- A tömlők az átkapcsoló egységnél legyenek 
mozgathatóak. Az átkapcsoló egység lineá-
ris irányba tolódik el.

A kazánház és a pelletraktár 
elhelyezése
- A pelletet tartálykocsi szállítja be és tölti a 

raktárba, amely meg aka dályozza a feltöltés-
nél keletkező por le ve gőbe jutását.

- A tar tály kocsi tömlőhossza nem lehet több 
30 m-nél.

- A befúvás előtt a pellet -kazánt időben le kell 
kapcsolnia. Erre vonatkozólag a csatlakozó 
kap cso ló nál és a kazánházban útmutató táb-
la kihelyezése szükséges.

- A raktártér lehetőleg külső falhoz kerüljön, 
mivel a betöltőcsonknak kívülről elérhetőnek 
kell lennie.

- Belső raktártér esetén befúvó- és 
távozólevegő-csövet kell a külső falig 
vezetnie. Tartsa be a vonatkozó tűzvédel-
mi irányelveket (TRVB H118: ”Automati-
kus fatüzelésű berendezés”, va lamint az 
Ö-Norm H 7137 ”A végfelhasználó pellet -
-tárolójá nak követelményei”). Így 10 tonna 
pelletmennyiségig könnyen elvégezhető a 
töltés, és a szellőzés is biztosított, amennyi-
ben a csővezeték nem hosszabb, mint 2 m.

- A kazánház ugyanígy külső falhoz kerüljön, 
a közvetlen szellőztetés céljából.

 - Belső kazánház esetén legalább Ø 200 cm2-
es levegőcsövet kell a külső falig vezetnie.

Pelletraktár

Tervezés

Hoval pelletraktár
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A pelletraktártér mérete

- A pelletraktér szívószonda  vagy szállítócsi-
ga használata esetén alapvetően hosszúkás 
és de rék szögű legyen. Minél keskenyebb a 
helyiség, annál kevesebb üres tér marad.

 Vakond-szállítórendszernél négyzet alakú 
tároló az ideális.

- A raktér mérete az épület fűtési terhelésétől 
függ, ezért akkorát célszerű választani, hogy 
az éves tüzelőanyag-mennyiség betárolható 
legyen. Nagyberendezéseknél ajánlott 15-25 
tonna (egy tartálykocsi-betöltés) betárolásá-
nak lehetősége.

A hozzávetőleges éves pellet-szükséglet meg-
állapítása (ökölszabály):
kW-onkénti fűtésterhelés = 400-500 kg  
  pellet

Példa: 10 kW-os fűtésterhelés

Pellet térfogatsűrűség = 0,65 t/m3

Hasznos térfogat = 75% 

Pelletraktár és kazánház kialakítása

- A pelletraktár és kazánház oldalfalai és 
mennyezete REI90 / F90 tűzvédelmi előírás-
ban foglaltaknak feleljen meg.

- Vegye figyelembe az építési és tűzvédelmi 
előírásokat!

Feltöltés (fémcső)

Visszatérő levegő 
(fémcső)

Ferde oldal  
(kb. 35°-45°)

Szonda/csiga

Hasznos térfogat 
= kb. a tárolótér 

térfogatának 
¾-ed része

Levegőtér

Üres tér

m
in

. 2
00

500 - 1000

300

= =

Töltő- és visszatérőlevegő-csonkok elhelyezkedése

Ha a kapcsolók közötti távolság több 500 mm-nél: Ha a kapcsolók közötti távolság kevesebb 500 mm-nél: 
(pl. beépítése a pinceablakba)

Feltöltés és elszívás

Tervezés
Tárolótér metszeti képe

Hoval pelletraktár

Minden csonkot és csövet földeljen le!

Tűzvédelmi ajtó

Visszatérő-
levegő-
csonk

Töltőcsonk

min. 30 cm

 

min. 20 cm

18
 c

m

max. 4 m

Tűzvédelmi ajtó

Visszatérő-
levegő-
csonk

Töltőcsonk

Ütközőlemez

min. 50 cm
min. 20 cm

m
in

. 3
5 

cm

max. 4 m

Éves szükséglet = 10 x 0,5 = 5 t

Raktártér [m3]

Éves szükséglet [t]
= Helyiség m3

Térfogatsűrűség [t/m3] x Hasznos helyiségtérfogat

5 t
= Helyiség 10,3 m3

0,65 t/m3 x 0,75

Tárolótér felülete [m2]

Raktár bruttó térfogata [m3] 10,3 m3

= 4,3 m2

Helyiség magassága [m] 2,4 m3



5 - 43A változtatások joga fenntartva 

Tűzvédelmi ajtó T30 
körkörös tömítéssel

Ütközőlemez

    Váltottoldali töltés

Visszatérő levegőcsonkTöltőcsonk Töltőcsonk

m
in

. 2
0 

cm

m
in

. 3
0 

cm

 

Z-profil

Fa le mez (3 cm széles 
nútolt, féderezett

Töltő- és visszatérőlevegő-csonkok elhelyezkedése 

Csőbilincs

Hosszabbító csövek

Borítás tűzvédelmi lemezzel vagy 
F90-es kőzetgyapottal

Csonkrögzítés ablakon történő átvezetésnél

Amennyiben a csonkoldal nagyobb, mint 3 m, akkor 2 db töltőcsonk 
beépítését javasoljuk, ezáltal a raktár egyenletesebben feltölthető.

Tervezés

Hoval pelletraktár

Csonkrögzítés befalazással

Csonk

Falátvezetés 
min. ∅ 150 mm
falazathoz

Mennyezet

min. 200

Csőcsonk csatlakoztatása 
potenciál kiegyenlítőre (földelés).

Csőcsonk csatlakoztatása 
potenciál kiegyenlítőre (földelés).

Tűzvédelem F90 
biztosítása

Csonk rögzítése 
kívülről 2 csavarral

Átvezetés ∅ 120 mm

Mennyezet

Csőcsonk csatla-
koztatása potenciál-
kiegyenlítőre 
(földelés).

min. 60 cm

Töltőcsonk

Visszatérőle-
vegő-csonkok 
kötésben a fallal

45°-os
 könyök min. 

50 cm

 
 

Mennyezet

Csonkrögzítés világító aknában

Csőcsonk csatlakoz-
tatása potenciál ki e-
gyenlítőre (földelés).

Hosszabbító csövek alkalmazása

Feszítőgyűrű
A karimás csövek me-
chanikus és elektro-
mos összekötéséhez
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Tömlőcsatlakozás 
az elszívószondához

Fordítható csatlakozás (180°) 
átállításhoz. A tömlők szabad 
elmozdulását biztosítsa. 

Szállítórendszer szívószondával
csak BioLyt (13-43, 50-160) típushoz

Automatikus átkapcsoló egység RAS 82

Átkapcsoló egység 
fali átvezetésének méretei RAS 82
(Minden méret mm-ben)

Furatok 
rögzítő csavarokhoz

Falátvezetés bal oldali falnál
(elölnézet)

Falátvezetés jobb oldali falnál
(elölnézet)

A szükséges tömlőhossz kiszámítása

Szállító egység az átkapcsoló egységhez távolsága ............... m x 2 = ............... m
Átkapcsoló egység az 1-es elszívószondához távolsága ............... m x 2 = ............... m
Átkapcsoló egység a 2-es elszívószondához távolsága ............... m x 2 = ............... m
Átkapcsoló egység a 3-as elszívószondához távolsága ............... m x 2 = ............... m
Átkapcsoló egység a 4-es elszívószondához távolsága ............... m x 2 = ............... m

Szükséges tömlőhossz:       ............... m

Tervezés

Tárolótér és a fűtőtér alaprajza

Hoval pelletraktár

* Az elszívószondák 45°-os, vagy 90°-os el-
forgatással is beépíthetők.

> 20 cm

> 30 cm

B
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Fa le mez
Elszívószondák*

Pelletraktár

Ütközőlemez

Teljesen automatikus 
átkapcsoló egység

Kazánház

Hoval BioLyt (13-43) 
teljesen automatikus 
szállítással

> 20 cm

> 30 cm

Fa le mez

Elszívószondák*

Pellet-
raktár

Ütközőlemez

Teljesen automatikus 
átkapcsoló egység

Kazánház

Hoval BioLyt (13-43) 
teljesen automatikus 
szállítással

A helyiség maximális hossza változó, de a 
maximális tömlőhosszt és a 4 m-es maximá-
lis befúvási hosszt vegye figyelembe.
Az elszívó szondákat úgy kell egyenletesen 
elhelyezni, ahogy a raktár legjobban kiürül.

A szívószondáknak ezt az elrendezését 
kizárólag max. 1,7 x 1,7 m alapterületű 
tárolóhelyiségeknél használjuk.
Az elszívó szondákat úgy kell egyenletesen 
elhelyezni, ahogy a raktár legjobban kiürül.

Az elszívószondák közötti maradékmennyiség korlátozásához, 
ajánljuk:
- elszívószondák közötti távolság <1,0 m
- nagyobb távolságnál a szívószondák közé és a tárolóhe-

lyiség elülső oldalára építsen ferde falat
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Szállítórendszer szállítócsigával BioLyt (13-43, 50-160) típushoz

Adagoló rendszer RAS 42-x

Tervezés

Szállítócsiga
minden méret mm-ben

RAS A B C A+B+C

Hely. 
hossz

 R 
min.

Teljes. 
hossz

 G

42-1 1300 - - 1300 1550 2107

42-2 1800 - - 1800 2050 2607

42-3 1300 1000 - 2300 2550 3107

42-4 1300 1300 - 2600 2850 3407

42-5 1800 1000 - 2800 3050 3607

42-6 1800 1300 - 3100 3350 3907

42-7 1800 1800 - 3600 3850 4407

42-8 1800 1800 1000 4600 4850 5407

42-9 1800 1800 1300 4900 5150 5707

42-101800 1800 1800 5400 5650 6207

Hoval pelletraktár

Csigamotor

Elszívó turbina a zaj-
csillapító fedél alatt

Szállítócsiga

Ellenőrző kapcsoló

Max. z = 640 mm - falvastagság

4213983 Bild Förderschnecke
06.11.2015 / sjul

=  Platzbedarf für Montage und 
    Demontage des Getriebemotors.

max. z = 640mm - Mauerstärke

Ansicht x
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> 1 5 0
1 3 0

2
5

0
6

0

< 3 7 0
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= Helyszükséglet a hajtómotor 
fel- és leszereléséhez

Nézet x

Nézet y
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Ferdeoldal-csatlakozás
a szállítócsigához

Ügyeljen arra, hogy a hamuürítő csiga hamuja és 
a faláttörés a raktár közepétől 80 mm-re kerüljön.

Pelletraktár metszeti képe
minden méret mm-ben.

1  Pellet-befúvócsonk
2  Elszívócsonk
3  Min. 27 mm vastag, sima felületű lemez vagy 

24 mm-es durva zsalu kemény bevonattal
4  Szállítócsiga
5  Faoszlop 80 x 80 mm
6  Fémlemez
7  Deszka a rögzítéshez

Vastagabb faoszlopok esetén nagyobb 
magasság lehetséges.

Faláttörés

R
ak
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r 

kö
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pe

Tervezés

A hajlított perem csak 
a vezetéshez alkalmas, 
tartószerkezetként nem 
használható!

Faláttörés 
min. 200 x 200 mm 
vagy ∅ 300 mm
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Hoval pelletraktár
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Figyelem!
Minden pellettároló-helyiség, szövettartály, 
szövetsiló, golyós- és betontartály csak az 
üzembe helyezés után tölthető fel pellettel.
Kérjük, az üzembe helyezéshez 5-10 darab 
15 kg-os zsákot készítsen!
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 ■Műszaki adatok
Klasszikus pelletvakond

Szállítórendszer klasszikus vakond-
dal Hoval BioLyt (13-43) típushoz

Szállítórendszer RAS 74-x
A pelletvakond kizárólag a fapellet tartályból 
történő pneumatikus ürítésre szolgál.

A pelletvakond stabil acéllemez házból, szink-
ronmeghajtású motorból (elektromos rendszer 
irányváltáshoz) 230 V / 50 Hz-es váltakozó 
feszültséghez történő csatlakoztatáshoz, és 
egy szívócsőből áll DN 50-es (belső) szívótöm-
lőhöz.

Ezenkívül egy speciális, flexibilis, DN 50-es 
tömlő, kábel- és tömlőcsatlakozások és a teljes 
szerelési tartozékok találhatók a rendszerben.

A vakondtartály feltöltésekor a pelletva-
kondot ne merüljön el a pelletben.

- Pelletvakond-készülék
- Kb. 5 m flexibilis, antisztatikus, DN 50-es 
 speciális-szívótömlő kábellel és kábelcsatla-

kozással
- komplett szerelési tartozékok

Figyelem!
A vakondrendszer maximális alapterülete 2,5 x 
2,5 m és magassága 1,8 x 3,0 m. 
Nagyobb vagy téglalap alakú tereknél 45°-os 
kis lejtést kell szerelni, hogy a munkaterületet a 
maximális méretig lehessen csökkenteni vagy 
közelítőleg négyzet alakú alapterületet érjen el. 
Háromszögletű lejtés 45°-ban használható a 
szoba sarkában
Hosszúkás pellettárolókban két lógó kampó is 
telepíthető (áthelyezéshez). Ez lehetővé teszi 
a helyiségek hatékonyabb kihasználását és 
kiürítését.

• Szállítóteljesítmény 
(mindenkori szállítórendszer szerint, 
tömlőhossz és tömlőhosszabbítás)

kg/min kb. 6  

• Szívási hossz (egyszerű) 
(függ a szállítómagasságtól)

m kb. 10-25 

• Szívótömlő DN belső mm 50
• Tömeg kg kb. 4,0
• Átmérő mm kb. 410
• Magasság mm kb. 270
• Csatlakozó feszültség 230 VAC/50 Hz
• Teljesítmény-felvétel W < 30
• Motorvédelmi osztály F IP 55
• Kábelcsatlakozás IP 67
• ATEX-készülékcsoport II
• ATEX-készülékkategória 3D T100

2

1

3

6

4

5

Nagy helyiség 
(mérete: 2,5 x 2,5 m)

1 Legalább 27 mm vastag, nagyon sima 
felületű lfaanyagú emez vagy 24 mm-es, 
de laminált-bevonattal

1 Csatlakozás a DN 50-es szívótömlőhöz  
(rézspirál földelés)

2 Kábel H05 BQ- F3G 1,0  
szikrabiztos csavarkötéssel

3 Láb (pelletszállítás a szívócsőhöz vala-
mint mozgatás a pelletben és a padlón)

4 Elszívónyílás (rejtett)
5 Felhajtógyűrű
6 Forgáscsökkentő

Tervezés

Hoval pelletraktár

Saugsystem mit Maulwurf Classic
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 ■Műszaki adatok
Klasszikus pelletvakond

Szállítórendszer E3 típusú vakonddal 
Hoval BioLyt (13-160) típushoz

Szállítórendszer RAS 76
Az E3-as pelletvakond kizárólag a fapellet tartályból 
történő pneumatikus ürítésre szolgál.
A pelletvakond stabil acéllemez házból, DN 50 mm-
es szívócsővel, 3 csillag alakú meghajtó görgőkkel, 
valamint az beépített elővezetéklt vezérléssel, 
érzékelőkkel.
Ezenkívül egy speciális, flexibilis, DN 50-es tömlő, 
az elektromos csatlakozódoboz, egy kézi emelő-
szerkezet, 3 rugóhúzó (mindegyik 3 m-es kötéllel), 
valamint kábel- és tömlőcsatlakozások és a teljes 
szerelési tartozékok találhatók a rendszerben.

Az vakondtartály feltöltésekor az E3 pelletva-
kond ne merüljön el a pelletben.

- E3-as pelletvakond-alapkészülék
- Kb. 8 m flexibilis, antisztatikus, DN 50-es 
 speciális-szívótömlő 
- kézi emelőszerkezet
- 3 rugóhúzó (mindegyik 3 m-es kötéllel)
- csatlakozódoboz, kábel- és tömlőcsatlakozás
- komplett szerelési tartozékok

Figyelem!
Az E3-as vakondrendszer munkafelülete nagyon 
különböző lehet: kerek, négyzet alakú, négyszögle-
tes vagy aszimmetrikus.

• Szállítóteljesítmény 
(mindenkori szállítórendszer szerint, 
tömlőhossz és tömlőhosszabbítás)

kg/min 15-ig  

• Szívási hossz (egyszerű) 
(függ a szállítómagasságtól)

m kb. 10-25 

• Szívótömlő DN belső mm 50
• Tömeg kg kb. 12,0
• Teljesítmény-felvétel W < 80
Vezérlés a Hoval BioLyt 230 V-os kimenetén keresztül.
Intelligens érzékelőtechnológia mikroprocesszoros vezérléssel.

Példák lehetséges raktárméretekre

1 Szívócső, csatlakozás a DN 50-es szívótömlőhöz 
(rézspirál földelés)

2 Elszívónyílás (rejtett)
3 Meghajtógörgők

Tervezés

Hoval pelletraktár

2

1

3

3

Beispiele für mögliche Lagerraum-Geometrien mit dem Maulwurf E3:

1: Befüllstutzen
2: Absaugstutzen
3. Prallschutzmatte
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1 Töltőcsonk
2 Absaugstutzen
3 Prallschutzmatte

Maximális lehetséges alapterület a helyiség ma-
gasságától függően:
- 40 m²  max. 2,5 m helyiségmagasságig
- 35 m²  max. 3,0 m helyiségmagasságig
- 25 m²  max. 4,0 m helyiségmagasságig

A 6 méternél nagyobb átmérőjű, vagy a 3,5 méter-
nél magasabb tárolóhelyiségeknél rugóhúzót kell 
alkalmazni hosszabbítással (4,5 m-es acélkábel-
lel), hogy az E3-as vakond minden sarkot elérjen.
A tárolóhelyiség nem lehet ferde, a padló legyen 
vízszintes, és amennyire csak lehetséges, a falak 
függőlegesek (min. 70 °).
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Belépés a pelletraktérbe, tárolóba

A pellet rakterében kedvezőtlen körülmények 
esetén megemelkedhet a veszélyes gázok (pl. 
szénmonoxid) koncentrációja, mely huzamo-
sabb idő után felsűrűsödve veszélyessé válik. 
Még ha normál esetben nincs is veszély, eze-
ket az eseteket nem szabad soha kizárni.

• Feltöltött raktérben történő munkavégzés 
során biztonsági okokból a raktéren kívül 
mindig tartózkodjon egy második személy.

• Belépés előtt a pelletraktárat alaposan 
szellőztesse ki! A szellőztetési idő minimum 
15 perc legyen. 10 tonnánál több pelletet be-
fogadó raktár esetén hosszabb szellőztetési 
időre vagy mechanikus szellőztető alkalma-
zására van szükség.

• A raktár feltöltését követő 4 héten belül ne 
menjen a raktárba. Amennyiben ez mégis 
szükséges, belépés előtt legalább 2 órán 
keresztül szellőztessen.

• A raktárban tartózkodás ideje alatt biztosít-
sa, hogy az ajtó nyitva maradjon.

• Szellőzés nélküli tüzelőanyag-raktárba (kü-
lönösen földbe helyezett tartály esetén) ne 
lépjen be, hagyja ezt szakemberre. 

 Ilyen esetben belépés előtt mindig meg kell 
mérni a CO-koncentrációt (az érték 30 ppm 
alatt legyen). Szükség szerint a rakteret 
belépés előtt szellőztetni kell.

• Nehezen vagy csak fentről (földbe helyezett 
tartály) hozzáférhető raktérbe történő belé-
pés esetén a személyt kiegészítő biztosítás-
sal kell ellátni.

• A gyerekeket tartsa távol a pelletraktártól!
• Amennyiben mozgó részek vannak a rak-

tárban (pl. szállítócsiga), a veszélyhelyzet 
elkerülése érdekében a fűtőberendezést 
kapcsolja le a hálózatról.

• A raktárban dohányozás, nyílt láng, illetve 
gyúlékony anyag használata tilos!

Hoval pelletraktár

Biztonsági útmutató
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Termékleírás 

A változtatások joga fenntartva

Hoval pellet-szövettároló
BioLyt (13-160) típusokhoz

• Pellet-szövettároló:
 - antisztatikus anyagú, légáteresztő, 

portömör tároló bevarrt ütközésvédelem-
mel és revíziónyílással

 - horganyzott acélszerkezet támasztógeren-
dával és tárolófedél-felfüggesztéssel

 - Töltő csonkok, Storz A kapcsolóval és 
rögzítő konzollal

• Elvételi egység:
 spirális szállítócsiga csatlakozással ∅ 50 

mm-es pellet szállító- és visszatérőlevegő-
tömlőhöz, kézi vész-tolóajtóval

• Hoval BioLyt (13-160) típusú berendezések 
automatikus feltöltésére

• Felállítása kazánházban vagy egyéb helyi-
ségben

Szállítás
• Szövettároló, acélszerkezet és támasztó-

gerenda, spirális szállítócsiga, csavarok, 
anyák és egyéb tartozékok raklapon, külön 
csomagolva.

Vevőoldali feladat:
• Szövettárolók és az állványzat beszállítása, 

felállítása és összeszerelése.

Ezek a tárolók nem rendelkeznek visszatérő-
levegő-csonkkal. A levegő a szöveten keresztül 
(portömör) a felállítási helyiségben levegőnyílá-
son át szivárog (minimum nyílás 200 cm2) 

Tároló gömb-tartókeret nélkül
HP 24x24-ig

Típus
Raktármennyiség 

max. t
Raktár űrtartalom 

max. m3

HP 15x15/1800/SFA 1,9 2,9
HP 15x15/2100/SFA 2,3 3,5
HP 15x15/2400/SFA 2,7 4,2
HP 15x15/2700/SFA 3,2 4,9

HP 18x18/1800/SFA 2,5 3,8
HP 18x18/2100/SFA 3,1 4,8
HP 18x18/2400/SFA 3,7 5,7
HP 18x18/2700/SFA 4,4 6,7

HP 21x21/1800/SFA 3,1 4,7
HP 21x21/2100/SFA 3,9 6,0
HP 21x21/2400/SFA 4,8 7,4
HP 21x21/2700/SFA 5,6 8,7

HP 24x24/1800/SFA 3,6 5,6
HP 24x24/2100/SFA 4,8 7,3
HP 24x24/2400/SFA 5,9 9,0
HP 24x24/2700/SFA 7,0 10,8

HP 28x28/2000/SFA 5,3 8,1
HP 28x28/2400/SFA 7,3 11,3
HP 28x28/2700/SFA 8,8 13,6

HP 30x30/2300/SFA 7,4 11,4
HP 30x30/2700/SFA 9,8 15,0

HP 21x28/2000/SFA 4,0 6,1
HP 21x28/2400/SFA 5,5 8,5
HP 21x28/2700/SFA 6,7 10,2

Hoval pellet-szövettároló

Tároló gömb-tartókerettel
HP 28x28-tól

További méretek és egyedi megoldások külön kérésre!
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Pellettárolás szövettárolóban

Hoval pellet-szövettároló

 Cikkszám

• Pellet-szövettároló:
 BioLyt (13-160) típusokhoz
 - antisztatikus anyagú tároló
 - horganyzott acélszerkezet kereszttámfallal
 - felfüggesztés tárolófedéllel
 - töltő csonkok Storz A kapcsolóval
 - spirális szállítócsiga csatlakozással  a 

pellet-tömlőkhöz
 - szerelési útmutató

Szállítás
• Szövettároló külön szállítva, beszállítás és 

összeszerelés nélkül.

BioLyt (13-160) 
típus

Állványzat
mérete1

Sz x H

Minimális
helyiség
mag. [m]

Max.
töltettömeg

t

HP 15x15/1800/SFA 1,6 x 1,6 2,0 1,9 6025 590
HP 15x15/2100/SFA 1,6 x 1,6 2,3 2,3 6025 591
HP 15x15/2400/SFA 1,6 x 1,6 2,6 2,7 6025 592
HP 15x15/2700/SFA 1,6 x 1,6 2,9 3,2 6025 593

HP 18x18/1800/SFA 1,9 x 1,9 2,0 2,5 6025 594
HP 18x18/2100/SFA 1,9 x 1,9 2,3 3,1 6025 595
HP 18x18/2400/SFA 1,9 x 1,9 2,6 3,7 6025 596
HP 18x18/2700/SFA 1,9 x 1,9 2,9 4,4 6025 597

HP 21x21/1800/SFA 2,2 x 2,2 2,0 3,1 6025 598
HP 21x21/2100/SFA 2,2 x 2,2 2,3 3,9 6025 599
HP 21x21/2400/SFA 2,2 x 2,2 2,6 4,8 6025 600
HP 21x21/2700/SFA 2,2 x 2,2 2,9 5,6 6025 601

HP 24x24/1800/SFA 2,5 x 2,5 2,0 3,6 6025 602
HP 24x24/2100/SFA 2,5 x 2,5 2,3 4,8 6025 603
HP 24x24/2400/SFA 2,5 x 2,5 2,6 5,9 6025 604
HP 24x24/2700/SFA 2,5 x 2,5 2,9 7 6025 605

HP 28x28/2000/SFA 2,9 x 2,9 2,2 5,3 6025 606
HP 28x28/2400/SFA 2,9 x 2,9 2,6 7,3 6025 607
HP 28x28/2700/SFA 2,9 x 2,9 2,9 8,8 6025 608

HP 30x30/2300/SFA 3,1 x 3,1 2,5 7,4 6025 609
HP 30x30/2700/SFA 3,1 x 3,1 2,9 9,8 6025 610

HP 21x28/2000/SFA 2,2 x 2,9 2,2 4 6025 611
HP 21x28/2400/SFA 2,2 x 2,9 2,6 5,5 6025 612
HP 21x28/2700/SFA 2,2 x 2,9 2,9 6,7 6025 613

Tároló gömb-tartókerettel
HP 28x28-tól

További tárolók más méretekkel és egye-
di megoldásokkal, pl. kaszkád (nagybe-
rendezésekhez is) külön kérésre!

Tároló gömb-tartókeret nélkül
HP 24x24-ig

Hoval Pellet-szövettároló

1  Min. faltávolság:  szélesség/hossz + 100 mm 
  töltőoldalon + 800 mm

RAS 48-2 ellenőrző kapcsoló  
Hoval Pellets-szövettárolóhoz 
A pelletszállító csiga időben történő 
leállításához eltömődés esetén.

 6038 149   

Motor-összekötőkábel
Csigamotor csatlakoztatásához robusztus 
dugóval.
A motor egyszerű leszereléséhez zavar esetén.
Feltétlenül szükséges, ha az ellenőrző kapcso-
lót rendeltek.

 6038 159   

Cikkszámok
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Tartozék pellet-szállítórendszerhez

Hoval pellet-szövettároló

 Cikkszám

Csőhosszabbító
A töltő és elszívóvezeték 
meghosszabbításához

DN 100 x 50 mm
L = 50 mm

6034 942

DN 100 x 200 mm
L = 200 mm

6025 614

DN 100 x 500 mm
L = 500 mm

6025 615

DN 100 x 1000 mm
L = 1000 mm

6025 616

DN 100 x 2000 mm
L = 2000 mm

6034 973

Csőkönyök DN 100
A töltő és elszívóvezetékhez csatlakoztatható
Sugár: 200 mm

15°-os könyök 6034 974

30°-os könyök 6025 619

45°-os könyök 6025 618

90°-os könyök 6025 617

5°-os és  60°-os könyök kérésre

Szorítógyűrű
A karimás csövek összekötéséhez.
Az összekötött csövek között elektromosan 
szigetelt

6034 975

RAS 27-1 csőbilincs E100 
mennyezeti rögzítéshez

RAS 27-2 masszív csőbilincs E100
fali rögzítéshez

 641 160

 6013 129

Csőkönyök 90°
A 30 cm-nél kisebb sugarú pelletszállító tömlők-
höz. Évenként 40 tonnánál több tüzelőanyagot 
felhasználó berendezéseknél ajánlott a 90°-os 
csőkönyök beépítése meg abban az esetben is, 
ha a tömlő sugara nagyobb, mint 30 cm.
90°-os könyökből  és tömlőrögzítő bilincsekből 
áll. Ø 50 mm, sarokméret 250

6031 960

Tűzvédelemi tömítés  RAS 29
szállító- és visszatérőlevegő-tömlő falátvezeté-
sénél szükséges 2 darab, rögzítővel

6014 716

Szállító- és visszatérőlevegő-tömlő RAS 23 
földeléssel, DN 51

RAS 23 - 15 m-es tekercsben
RAS 23 - 25 m-es tekercsben

2051 655
247 209

Szállító- és visszatérőlevegő-tömlő RAS 23 
Megerősített kivitel
évenként 20 tonnánál több tüzelőanyagot fel-
használó berendezésekhez, 
BioLyt (50-160) típushoz kötelező

RAS 23 - 15 m-es tekercsben
RAS 23 - 25 m-es tekercsben

2051 656
2038 754

Cikkszámok
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Műszaki adatok 

A változtatások joga fenntartva 

Hoval pellet-szövettároló

Hoval Pellet-szövettároló

Típus HP 15x15/1800/SFA1 HP 15x15/2100/SFA HP 15x15/2400/SFA HP 15x15/2700/SFA

• Űrtartalom t 1,9 2,3 2,7 3,2

m3 2,9 3,5 4,2 4,9

• Külső méretek2 Sz m 1,6 1,6 1,6 1,6

(állványzat) H m 1,6 1,6 1,6 1,6

M m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Gömb tartókeret nincs nincs nincs nincs

• Töltőcsonkok száma 1 1 1 1

helyzete középen középen középen középen

Típus HP 18x18/1800/SFA1 HP 18x18/2100/SFA HP 18x18/2400/SFA HP 18x18/2700/SFA

• Űrtartalom t 2,5 3,1 3,7 4,4

m3 3,8 4,8 5,7 6,7

• Külső méretek2 Sz m 1,9 1,9 1,9 1,9

(állványzat) H m 1,9 1,9 1,9 1,9

M m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Gömb tartókeret nincs nincs nincs nincs

• Töltőcsonkok száma 1 1 1 1

helyzete középen középen középen középen

Típus HP 21x21/1800/SFA1 HP 21x21/2100/SFA HP 21x21/2400/SFA HP 21x21/2700/SFA

• Űrtartalom t 3,1 3,9 4,8 5,6

m3 4,7 6 7,4 8,7

• Külső méretek2 Sz m 2,2 2,2 2,2 2,2

(állványzat) H m 2,2 2,2 2,2 2,2

M m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Gömb tartókeret nincs nincs nincs nincs

• Töltőcsonkok száma 1 1 1 1

helyzete középen középen középen középen

Típus HP 24x24/1800/SFA1 HP 24x24/2100/SFA HP 24x24/2400/SFA HP 24x24/2700/SFA

• Űrtartalom t 3,6 4,8 5,9 7

m3 5,6 7,3 9 10,8

• Külső méretek2 Sz m 2,5 2,5 2,5 2,5

(állványzat) H m 2,5 2,5 2,5 2,5

M m 1,8 2,1 2,4 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,0 2,3 2,6 2,9

• Gömb tartókeret nincs nincs nincs nincs

• Töltőcsonkok száma 2 2 2 2

helyzete távolság 1200 mm távolság 1200 mm távolság 1200 mm távolság 1200 mm

1 SFA = csigás szállítóberendezés
2 Minimális helyigény:
 faltávolság: állványméret + minimum 100 mm, töltőoldalon minimum 800 mm 
  Minimális helyiségmagasság = állványmagasság + 200 mm
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Műszaki adatok 

A változtatások joga fenntartva

Hoval pellet-szövettároló

Hoval Pellet-szövettároló

Típus HP 28x28/2000/SFA1 HP 28x28/2400/SFA HP 28x28/2700/SFA

• Űrtartalom t 5,3 7,3 8,8

m3 8,1 11,3 13,6

• Külső méretek2 Sz m 2,9 2,9 2,9

(állványzat) H m 2,9 2,9 2,9

M m 2,0 2,4 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,2 2,6 2,9

• Gömb tartókeret van van van

• Töltőcsonkok száma 2 2 2

helyzete távolság 1400 mm távolság 1400 mm távolság 1400 mm

Típus HP 30x30/2300/SFA1 HP 30x30/2700/SFA

• Űrtartalom t 7,4 9,8

m3 11,4 15

• Külső méretek2 Sz m 3,1 3,1

(állványzat) H m 3,1 3,1

M m 2,3 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,5 2,9

• Gömb tartókeret van van

• Töltőcsonkok száma 2 2

helyzete távolság 1500 mm távolság 1500 mm

Típus HP 21x28/2000/SFA1 HP 21x28/2400/SFA HP 21x28/2700/SFA

• Űrtartalom t 4 5,5 6,7

m3 6,1 8,5 10,2

• Külső méretek2 Sz m 2,2 2,2 2,2

(állványzat) H m 2,9 2,9 2,9

M m 2,0 2,4 2,7

• Min. helyiségmagasság m 2,2 2,6 2,9

• Gömb tartókeret van van van

• Töltőcsonkok száma 1 1 1

helyzete középen, keskeny oldal

1 SFA = csigás szállítóberendezés
2 Minimális helyigény:
 faltávolság: állványméret + minimum 100 mm, töltőoldalon minimum 800 mm 
  Minimális helyiségmagasság = állványmagasság + 200 mm

Elvételi egység 
Csigahajtómű: 250 W
Fordulatszám: 57 U/min
Villamos csatlakozás: 230V/1,75A/IP54
Maximális szállítómennyiség: 290 kg/h
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Méretek 



Hoval pellet-szövettároló

Pellet-szövettároló helyszükséglete
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Kézi betöltőcsonk

Szellőztető
min. 200 cm2

250 cm-nél nagyobb 
tárolószélességtől 
2 db töltőcsonk szükséges

Kézi betöltőcsonk szabványosan a 
töltőoldalon található. 
Az eltérést rendeléskor kell megadni.

A változtatások joga fenntartva
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Alkalmazási lehetőségek
A tárolótartály csak az EN ISO 17225-2, illetve 
az EN plus A1 előírásainak megfelelő pellet 
tárolására alkalmazható.

A tároló méretének kiválasztása
Ideális esetben a tárolónak az egy éves szük-
ségletnek megfelelő pelletmennyiséget kell 
biztosítania. 
• Pelletfelhasználás irányértéke: 400-500 kg 

kW-onkénti fűtési teljesítmény.
• A kiválasztás a meglevő helyhez igazodik 

(alapterület, magasság).

Felállítási hely
A helyi előírások függvényében állítható fel a 
pellet tárolására alkalmas tároló:
• erre a célra elkülönített, tűzbiztos raktárhe-

lyiségben (F60/REI90); 
 vagy
• közvetlenül a fűtőhelyiségben, minimum 
 1 m távolságra a fűtőkazántól. A minimum 

távolság lehet kisebb, ha a tároló és fűtőka-
zán közé tűzálló lemez kerül.

Figyelembe ajánlott:
A VKF tűzmegelőzési magyarázata a pellet-
tüzelésre vonatkozólag 05.05.2003/ 106-03d.

Az állványzat és falak között biztosítsa a 
szellőzést, biztosítson védelmet mechanikus 
sérülések ellen. A szükséges hozzáférhető-
ség érdekében feltöltéshez szükséges helyet 
hagyja el: 

Faltávolság: 
állványméret + minimum 100 mm,
töltőoldalon minimum 800 mm 

Mennyezettávolság:
Állványmagasság + 200 mm

A szövet nem érintkezhet sem a fallal, sem 
éles vagy hegyes tárgyakkal.

Feltöltésnél, hogy a tároló szövetfedele ne 
sérüljön, kerüljük a mennyezeten az éles, kiálló 
részeket.

A szövetanyagot védeni kell a napfénytől. 
A nedves oldalfalak megengedettek, ameny-
nyiben a helyiség jól szellőztetett, illetve a 
mennyezet és a talapzat száraz.

Helyiség szellőztetése
A betöltés folyamán biztosítsa, hogy a szállí-
tólevegő, amivel a pellet a tárolóba befúvásra 
kerül, nyitott ablakon, vagy ajtón keresztül a 
szabadba kijuthasson.
Ehhez minimum 200 cm2 keresztmetszetű nyí-
lás szükséges, ami lehet akár faláttörés, ablak 
vagy üres kémény is.
A befúvott levegő a tároló szövetfedelén ke-
resztül távozik, ezért nincs szükség levegőel-
szívásra a tároló feltöltésekor.

Belépés
A illetéktelen személyek (gyermek, háziállat …
stb.) belépése a felállítási helyre tilos.

Felállítási hely
Megfelelő teherbíró képességű felületet kell 
biztosítani. Vegye figyelembe a támasztólábak 
pontterhelését!
Kerülendő minden „úszó padlózat” 
(nyersbeton + hőszigetelés + padlózat)!
Alap: egyenes és száraz

Felállítás a szabadban
A fent jelzett követelmények mellett az alábbi-
akra ügyeljünk:
• eső, hó, nedvesség és napsugárzás elleni 

védelem (minden oldalról szükséges),
• helyi tűzvédelmi előírások figyelembe vétele 

(minimális távolság, tűzvédelmi zónák).

Padló: vízszintes és száraz

Feltöltés 
Töltőkocsiról való feltöltés közvetlenül a töltő- 
és szívótömlő rácsatlakoztatásával történhet. 

Az egyszerűbb feltöltés érdekében a töltő- és 
szívócsonk a fal külső részén is elhelyezhető. 
Ehhez a tartály vezetékeinek helyszíni meg-
hosszabbítására, rögzítésére és földelésére 
van szükség.

Töltési nyomás
A töltési nyomás 0,3 bar (kb. 10 m tömlőhossz) 
és 0,6 bar (kb. 30 m tömlőhossz) közé esik. 
A maximális 0,8 bar-os nyomást nem szabad 
túllépni!

Betároló rendszer
(automatikus pelletszállítás)
Csak a Hoval cég által gyártott tömlők alkal-
mazhatók.

Szállítási távolság 
[m]

Max. lehetséges  
szállítási magasság* 

[m]

15 - 25 1,8

10 - 15 2,8

5  - 10 4,5

• A tömlőket nem szabad hullámvonalban 
fektetni, minimális hajlítási sugár 30 cm, 

 60 °C feletti hőmérséklettől és a napsugár-
zástól védenie kell.

• Az ellátóvezeték nem darabolható.
• Valamennyi vezetéket mindkét oldalról 

földelni kell.

Tűzvédelmi hüvely
A fűtőhelyiségben a tömlők falátvezetésénél
tűzvédelmi hüvely szükséges.
Ha a tömlők köztes helyiségen keresztül 
futnak, úgy kiegészítő RAS 29 tűzvédelmi 
hüvelyre (lásd Tartozékok) van szükség. 

Pellet beszállítás tartálykocsival
A tar tály kocsi tömlőhossza nem lehet több 
30 m-nél — pozicionálásnál figyeljen a csatlako-
zó kapcsolóra. A befúvás előtt a pellet -kazánt 
időben le kell kapcsolnia. Erre vonatkozóan 
figyelmeztető tábla kihelyezése szükséges a 
csatlakozó kapcsolónál és a kazánházban.

A töltő- és elszívócson kok ugyan úgy, mint a 
hozzájuk tartozó veze té kek, fém ből készültek 
és a statikus feltöl tő dés ellen biz tosítottak. 
A töltő- és elszívóve ze tékeket, amelyek a 
tűz veszélyes mel lék téren keresztül ve zetnek, 
tűz biztos anyag gal kell burkolnia (pl. 5 cm 
kő zet  gyapot és rá 15 mm tűzálló lemezborí tás).
A befúvó- és elszívócsonkok tartós és összeté-
veszthetetlen megjelölését biztosítani kell. 

Szerelési útmutató
Minden esetben vegye figyelembe a szerelési 
útmutatóban leírtakat!

Tervezés

Hoval pellet-szövettároló


