
Ipari kazánok
THD-U · THSD-I...E · THW-I...NTE · THW-I...HTE

Gőz-, melegvíz- és forróvízkazánok



• Költséghatékony takarékos megoldás a kis 
beruházási költségnek köszönhetően

• Kiváló hatásfok 
a lángcső végén beépített vízhűtéses 
membránfallal, illetve a THD-U kazánoknál 
a hullámosított füstcsövekkel

• Energiatakarékosság és magas hatásfok  
a sima fűtőfelület és az érvényben lévő 
előírásoknak megfelelően méretezett kazán 
kialakítás miatt

• Környezetbarát
  az extra kevés szennyezőgáz-kibocsátás 

az alacsony tüzelőanyag-fogyasztás miatt

• Alacsony tüzelőanyag-fogyasztás 
 a különlegesen méretezett hőátadó felüle-

teknek köszönhető magas kazánhatásfok 
segítségével

• Kiváló emissziós értékek 
 az alkalmazott LowNOx-égő, és annak 

modulációs tulajdonsága által

Hoval ipari kazánok főbb előnyei

Termékeinket — melyek a legkorszerűbb technológiát képviselik — nagyvonalúan méretezett 

gőztér jellemzi. Speciális kazánok gyártásával lehetőségünk nyílik arra, hogy a gőzteret a gőz 

minőségéhez, a gazdaságossághoz, illetve az alacsony gőznyomáshoz igazítsuk, így megfe-

lelve a vevők egyedi igényeinek.

„Az energia megőrzése — környezetünk védelme” filozófiánk és sokéves tapasztalunk a ga-

rancia a biztonságos üzemre és kazánjaink kiváló minőségére.

gazdaságos

Hatékony

környezetbarát

Alacsony emisszió

• Könnyű használat 
 az intelligens tervezésnek köszönhetően

• Kényelmes és távoli karbantartás  
a TopTronic® online (THW-I…NTE) révén

• Nagyméretű kazánajtó könnyű hozzáférést 
biztosít a kazán és az égő tisztításához

• Kifordítható ajtó nem igényel speciális 
emelőt vagy segédeszközt

• Nincs tűzálló beton a kazán hátsó falánál

• Széles alkalmazási tartomány  
a rugalmas kombinálási opciók miatt

• Helytakarékos 
a kompakt kialakításnak köszönhetően

• Egyszerű telepítés 
a magas fokú elhelyezési rugalmasság 
miatt

komfortos

Egyszerű karbantartás

okos

Tökéletes megoldás
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Hoval ipari kazánok — tartós, hatékony és gazdaságos

A fűtési visszatérőt a kazán tetején vezetjük be injektálással

Tartósság

A fűtési rendszer visszatérő ágában lévő víz a kazán felső, 
meleg tartományába vezetjük. A speciális visszatérő ági-
bevezetés által a kazánba beáramló víz egy terelőlemezen 
át 90°-ot fordul és felgyorsul. A terelőlapátokról leáramló 
visszatérő víz az injektorhatás következtében keveredik 
a forróvízzel. Ezáltal a visszatérő-víz hőmérséklete meg-
emelkedik.

Ellenáramú füstjáratok

Minimális emisszió az összes üzemmód mellett

Ezt az optimális fűtőfelület és lángcső-kialakítás révén érjük 
el. A kazán a legszigorúbb előírásoknak is megfelel. Belső 
hőfeszültség szempontjából a kazán különösen rugalmas. 
A 3 tüzelési szakasz kiemelkedően alacsony szennyező-
anyag-kibocsátást és optimális kiégést eredményez.

Láng és füstjáratok a kazánban

A legmagasabb hatásfok

A vízhűtéses hátsó membránfal növeli a hőhasznosítást és 
csökkenti a kazán sugárzási veszteségét. Mivel a lángcső-
nél nincs szükség tűzálló (beton vagy kerámia) falazatra, 
a karbantartási és javítási költségek a legkisebb értéken 
tarthatók. A másodlagos fűtőfelületek simák, így könnyű 
tisz títani azokat.
A THD-U kazánok füstcsövei a Hoval szabadalma szerint 
hullámosítottak. Ezek kompakt kivitelt és alacsony füstgáz-
hőmérsékletet biztosítanak.

Minden Hoval ipari kazán természetes keringtetésű, ezáltal 
optimális leiszapolást és ürítést tesz lehetővé külső kerin-
gető szivattyú igénybevétele nélkül.
A tüzelőanyag függvényében speciálisan tervezett hőcse-
rélők (economizer) kombinálhatók minden kazántípussal, 
s ezáltal a kazán és a rendszer további hatásfoknövelését 
teszik lehetővé.
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Műszaki adatok 
THW-I ... NTE típus

Teljesítmény
kW*

Víztartalom
l

Szállítási tömeg
bar/kg

Hatásfok
% **

H x SZ x M
mm

(23/15) 1500 -  2300 2800 10 / 4500 91,3 - 93,3 3480 x 1750 x 2430

(28/20) 2000 - 2800 3500 10 / 6000 91,4 - 92,9 3980 x 1850 x 2530

(35/25) 2500 - 3300 4500 10 / 6900 91,7 - 93,1 4330 x 1950 x 2630

(40/30) 3000 - 4000 5000 10 / 7600 91,9 - 93,2 4630 x 2000 x 2835

(45/35) 3500 - 4500 5500 10 / 8200 92,1 - 93,2 4780 x 2050 x 2885

(50/40) 4000 - 5000 6500 10 / 10000 92,4 - 93,3 5180 x 2150 x 3065

(55/45) 4500 - 5500 7000 10 / 10800 92,3 - 93,2 5430 x 2200 x 3165

(60/50) 5000 - 6000 8000 10 / 12200 92,4 - 93,2 5480 x 2250 x 3215

(70/60) 6000 - 7000 9000 10 / 13500 92,6 - 93,2 5970 x 2450 x 3505

(80/70) 7000 - 8000 10000 10 / 15000 92,4 - 93,0 6270 x 2550 x 3605

(90/80) 8000 - 9000 11500 10 / 17000 92,6 - 92,9 6570 x 2650 x 3705

(100/90)  9000 - 10000 13000 10 / 18500 92,3 - 92,8 6720 x 2750 x 3910

(120/100) 10000 - 12000 14000 10 / 21000 92,4 - 93,2 7020 x 2850 x 4060

(140/120) 12000 - 14000 15000 10 / 23000 92,2 - 92,9 7220 x 3050 x 4260

(160/140) 14000 - 16000 16500 10 / 26500 92,2 - 92,9 7420 x 3250 x 4460

(180/160) 16000 - 18000 20000 10 / 30500 92,6 - 93,1 7620 x 3350 x 4745

(200/180) 18000 - 20000 25000 10 / 35500 92,8 - 93,2 7920 x 3650 x 5245

Kazánnyomás: standard 6 és 10 bar A váltotatások jogát fenntartjuk

* kW  Égő teljes terheléssel, légellátási tényező λ = 1.1
          (CO2, fűtőolaj EL = 13.9%, földgáz = 10.8%),
** %   Tiszta kazánfelülettel (kazán átlagos hőmérséklete) = 70 °C

Füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél kb. 175 °C 
Méretek és tömeg hőszigeteléssel, de égő és egyéb szerelvény 
nélkül

Membránfal
Az 1. és 2. huzam között a fordítókamra hű té se 
speciális vízcsövekből álló membránfallal tör té nik. 
Ezáltal a sugárzási veszteség elhanyagolható. 

A tűzteret teljesen körülöleli a vízköpeny.

Hőszigetelés
A strukturált alu mí   ni  umköpennyel borított nagy 
ha té konysá gú hőszigetelés mini mum ra csök kenti 
a készenléti vesz   teséget és magas szintű gaz da -

sá gosságot eredményez.

Kazánajtó
Nagyméretű kazánajtó, amelynek kinyitá-
sával az égőkamra, valamint a 2. és a 3. 
huzam tisztítása lényegesen egyszerűbb. 
A speciális sarokpánt-konstrukció által 
a kazánajtó jobbra, vagy balra könnyen 
kinyitható. Az optimális hőszigeteléssel 
ellátott kazánajtó minimálisra csökkenti a 
kazán hőveszteségét. 

Égő
A kazán égőtér geo met ri  ája és az alacsony 
tűztérter he lés alapján LowNOx-égő al  kal ma-
zása optimális.

Fűtőfelület
A belső építmény nélküli simacsöves fű tő-
  fe lület csökkenti a füstgáz veszteségét és 
le he tővé te szi a gaz da  ságos üzemhez szük-
sé ges kön nyű és gyors tisztítást.

THW-I ... NTE
gáz- és olajtüzelésű ipari melegvízkazán
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Membránfal
Az 1. és 2. huzam között a fordítókamra hű té se 
speciális vízcsövekből álló membránfallal tör té nik.   
Ezáltal a sugárzási veszteség elhanyagolható.   

A tűzteret teljesen körülöleli a vízköpeny.

Hőszigetelés
A strukturált alu mí   ni  umköpennyel borított nagy 
ha té konysá gú hőszigetelés mini mum ra csök kenti 
a készenléti vesz   teséget és magas szintű gaz da -

sá gosságot eredményez.

Kazánajtó
Nagyméretű kazánajtó, amelynek kinyitásá-
val az égőkamra, valamint a 2. és a 3. hu-
zam tisztítása lényegesen egyszerűbb. 
A speciális sarokpánt-konstrukció által a 
kazánajtó jobbra, vagy balra könnyen ki-
nyitható. Az optimális hőszigeteléssel ellá-
tott kazánajtó minimálisra csökkenti a kazán 
hőveszteségét. 

Égő
A kazán égőtér geo met ri  ája és az alacsony 
tűztérter he lés alapján LowNOx-égő al  kal-
ma zása optimális.

Fűtőfelület
A turbulátor (perdítő elem) nélküli simacsö-
ves fűtőfelület csökkenti a füstgáz vesztesé-
gét és lehetővé te szi a gaz da  ságos üzemhez 
szükséges kön nyű és gyors tisztítást.

Műszaki adatok 
THW-I ... HTE típus

Teljesítmény
kW*

Víztartalom
l

Szállítási tömeg
bar/kg

Hatásfok
% **

H x SZ x M
mm

(10/05) 500 - 1000 1700 10 / 2500 88,5 - 91,5 2580 x 1550 x 2150

(13/08) 800 - 1300 1900 10 / 2900 89,1 - 91,2 2880 x 1600 x 2285

(17/10) 1000 - 1700 2100 10 / 3500 89,9 - 91,9 3080 x 1700 x 2360

(22/15) 1500 - 2200 2800 10 / 4500 89,7 - 91,3 3480 x 1750 x 2430

(27/20) 2000 - 2700 3500 10 / 6000 89,6 - 90,9 3980 x 1850 x 2530

(34/25) 2500 - 3400 4500 10 / 7000 89,8 - 91,8 4330 x 1950 x 2630

(39/30) 3000 - 3900 5000 10 /7500 90,0 - 91,1 4630 x 2000 x 2835

(43/35) 3500 - 4300 5500 10 / 8500 90,3 - 91,2 4780 x 2050 x 2885

(48/40) 4000 - 4800 6500 10 / 10500 90,5 - 91,3 5180 x 2150 x 3065

(54/45) 4500 - 5400 7000 10 / 12000 90,4 - 91,1 5430 x 2200 x 3165

(59/50) 5000 - 5900 8000 10 / 12500 90,4 - 91,1 5480 x 2250 x 3215

(68/60) 6000 - 6800 9000 10 / 13500 90,7 - 91,2 5680 x 2350 x 3315

(78/70) 7000 - 7800 10000 10 / 16000 90,5 - 90,9 5970 x 2450 x 3505

(89/80) 8000 - 8900 11500 10 / 18000 90,4 - 90,8 6270 x 2550 x 3605

(99/90) 9000 - 9900 13000 10 / 20000 90,3 - 90,7 6570 x 2650 x 3705

(115/100) 10000 - 11500 14000 10 / 22000 90,3 - 90,9 6720 x 2750 x 3910

(130/120) 12000 - 13000 15000 10 / 25000 90,5 - 90,8 7020 x 2850 x 4060

(150/140) 14000 - 15000 16500 10 / 29000 90,5 - 90,8 7220 x 3050 x 4260

(170/160) 16000 - 17000 20000 10 / 33000 90,8 - 91,2 7420 x 3250 x 4460

(190/180) 18000 - 19000 25000 10 / 37000 90,9 - 91,2 7620 x 3350 x 4745

(210/200) 20000 - 21000 30000 10 / 43000 91,4 - 91,5 7920 x 3650 x 5245

Kazánnyomás: standard 10, 13 és 16 bar/max. üzemi hőmérséklet 210 °C-ig A váltotatások jogát fenntartjuk

* kW  Égő teljes terheléssel, légellátási tényező λ = 1.1
          (CO2, fűtőolaj EL = 13.9%, földgáz = 10.8%),
** %   Tiszta kazánfelülettel (kazán átlagos hőmérséklete) = 120 °C

Füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél kb. 210 °C
Méretek és tömeg hőszigeteléssel, de égő és egyéb szerelvény 
nélkül

THW-I ... HTE
gáz- és olajtüzelésű ipari forróvízkazán
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Gőzteljesítmény
kg/h

Töltettérfogat
LWL-ig*  (l)

Szállítási tömeg
bar/kg

Hatásfok
%

H x SZ x M
mm

(500) 871 10 / 1590 89,1 2285 x 1800 x 1950

(650) 997 10 / 1960 89,4 2435 x 1850 x 2000

(800) 1211 10 / 2330 89,3 2585 x 1950 x 2100

(1000) 1328 10 / 2720 89,4 2835 x 1950 x 2100

(1200) 1647 10 / 3260 89,7 3185 x 2000 x 2150

(1600) 1859 10 / 3680 89,6 3285 x 2100 x 2250

(2000) 2254 10 / 4700 89,6 3305 x 2300 x 2450

(2500) 2636 10 / 5560 89,5 3435 x 2300 x 2550

(3000) 3074 10 / 6150 89,4 3435 x 2450 x 2700

(3500) 3952 10 / 8415 89,5 3685 x 2650 x 2950

(4000) 4261 10 / 9230 89,7 4185 x 2650 x 2950

(4500) 4783 10 / 9860 89,7 4185 x 2700 x 3000

(5000) 5163 10 / 10520 89,8 4185 x 2800 x 3200

Kazánnyomás: standard 10, 13 bar

Égő teljes terheléssel, légellátási tényező λ = 1,1
(CO2, fűtőolaj EL = 13,9%, földgáz = 10,8%), 
* = alsó vízszintig

A váltotatások jogát fenntartjuk

Értékek ECO nélkül
Füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél kb. 240 °C
Méretek és tömeg hőszigeteléssel, szerelvény, égő nélkül

Hoval THD-U
visszaforduló lángvezetésű gáz- és olajtüzelésű gőzkazán 
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Műszaki adatok 
THSD-I ... E típus

Teljesítmény
kW/h

Töltettérfogat
LWL-ig*  (l)

Szállítási tömeg
bar/kg

Hatásfok
%

H x SZ x M
mm

(25/20) 2000 - 2500 3630 10 / 5000 89,3 - 89,9 3600 x 2450 x 2300

(30/25) 2500 - 3000 4370 10 / 6000 89,1 - 89,6 3850 x 2550 x 2400

(35/30) 3000 - 3500 4790 10 / 7000 88,9 - 89,4 4050 x 2600 x 2450

(45/40) 4000 - 4500 5840 10 / 8000 89,1 - 89,5 4400 x 2700 x 2600

(55/50) 5000 - 5500 7100 10 / 9500 89,5 - 89,8 4850 x 2800 x 2700

(70/60) 6000 - 7000 8050 10 / 11000 89,7 - 90,1 5050 x 2900 x 2800

(90/80) 8000 - 9000 9040 10 / 14500 88,8 - 89,2 5550 x 3100 x 3000

(110/100) 10000 - 11000 13280 10 / 17500 88,8 - 89,1 6000 x 3300 x 3250

(130/120) 12000 - 13000 15690 10 / 22000 88,9 - 89,2 6400 x 3400 x 3350

(150/140) 14000 - 15000 17650 10 / 26000 89,0 - 89,2 6700 x 3600 x 3550

(170/160) 16000 - 17000 19310 10 / 28500 88,8 - 89,0 7000 x 3700 x 3650

(190/120) 18000 - 19000 21970 10 / 30500 88,6 - 88,8 7200 x 3800 x 3750

(220/200) 20000 - 22000 23020 10 / 34000 88,9 - 89,2 7700 x 3900 x 3850

Kazánnyomás: standard 10, 13 és 16 bar

Égő teljes terheléssel, légellátási tényező λ = 1,1
(CO2, fűtőolaj EL = 13,9%, földgáz = 10,8%), 
* = alsó vízszintig

A váltotatások jogát fenntartjuk

Értékek ECO nélkül
Füstgázhőmérséklet névleges teljesítménynél kb. 260 °C
Méretek és tömeg hőszigeteléssel, szerelvény, égő nélkül

Hoval THSD-I ... E
háromhuzamú gáz- és olajtüzelésű gőzkazán
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Kiegészítők

Gáztalanítós tápvíztartály Tápvíz-előmelegítő ECO és szerelvényei az optimális hatásfokhoz

Kazán és égő vezérlőszerelvény Égő

Tápvíztartály (nyomás nélküli) Kondenztartály szivattyúállomással
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Különleges kivitel

Szerelési referenciák

Műszaki adatok

THD-I 
típusa

Gőzteljesítmény
kg/h

Szállítási tömeg*
bar/kg

Hatásfok
%

H x SZ x M
mm

(2000) 2000 10 / 5500 89 4600 x 2300 x 2495

(2500) 2500 10 / 6000 89 4900 x 2400 x 2570

(3200) 3200 10 / 7000 89 5100 x 2500 x 2895

(4000) 4000 10 / 9000 89 5400 x 2750 x 3005

(5000) 5000 10 / 10000 89 5600 x 2950 x 3205

(6000) 6000 10 / 12000 89 5900 x 3050 x 3390

(8000) 8000 10 / 18000 89 7250 x 3150 x 3540

(10000) 10000 10 / 21000 89 7600 x 3350 x 3835

(12000) 12000 10 / 25000 89 7600 x 3550 x 3985

(15000) 15000 10 / 30000 89 7600 x 3950 x 4325

THD-IZ 
típusa

Gőzteljesítmény
kg/h

Szállítási tömeg*
bar/kg

Hatásfok
%

H x SZ x M
mm

(16000) 16000 10 / 32000 89 7350 x 4150 x 4225

(18000) 18000 10 / 39000 89 7350 x 4450 x 4975

(20000) 20000 10 / 41000 89 7350 x 4550 x 4975

(25000) 25000 10 / 50000 89 7550 x 4750 x 5255

(30000) 30000 10 / 55000 89 7550 x 5150 x 5960

(34000) 34000 10 / 62000 89 8450 x 5150 x 5960

* Égő és ECO nélkül 10 bar esetén
Standard kazánnyomás fokozatok: 10, 13 és 16 bar 
Belső (integrált) túlhevítővel is lehetséges a szállítás

A váltotatások jogát fenntartjuk

Peoples Liberation Army Log Dep, Peking (CN)
Kazán típusa: 3 x THW 28/20 NTE, égő: Dreizler, üzemanyag: földgáz (H); 
Fűtés és HMV-termelés lakóépület részére.

Amennyiben a kívánt kazántí-
pus nem szerepel ezen termék-
ismertetőben, kérjük vegye fel 
velünk a kapcsolatot! Biztosan 
megtaláljuk az Ön igényeinek 
megfelelő megoldást.

THD-I / THD-IZ — nagynyomású gőzkazán nagyobb teljesítményekre és egyedi alkalmazásokra:
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Szerelési referenciák

Hilti AG, Schaan (LI)
Kazán típusa: THW-I 28/20 NTE, égő: Elco, 
üzemanyag: földgáz (H); 
A cégcsoport székházának és gyárának hőellátására. 

Baxter (AT)
Kazán típusa: 2 x THD-I 12500, égő: Saacke, 
üzemanyag: földgáz (H); A gőzkazán látja el gőzzel a gyártóművet, 
hőcserélőkön keresztül a fűtési rendszert.

Majakinskaja Poima, Moszkva (RU)
Kazán típusa: 3 x THW-I 90/80 NTE, égő: Dreizler, üzemanyag: földgáz (H) és fűtőolaj (EL);
Régiós ügyviteli és igazgatási épületek.
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Severnoye Domodedovo, Moszkva (RU)
Kazán típusa: 6 x THW-I 210/210 HTE, égő: Dreizler, üzemanyag: földgáz (H) és fűtőolaj (EL); Logisztikai központ

Petula (DE)
Kazán típusa: 1 x THSD-I 170/160 E, égő: Saacke, üzemanyag: földgáz (H); Egészségügyi papír gyártása
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Amiben megbízhat ...

„Az energia megőrzése — környezetünk védelme”

A Hoval a fűtőberendezések és szellőztető rendszerek ve-
zető gyártójaként nemzetközi szinten ismert és elismert. 
Mintegy 65 év tapasztalata minősít és ösztönöz bennün-
ket a szakadatlan fejlesztésekre, hogy különleges megol-
dásokat és műszaki csúcstermékeket állítsunk elő, szem 
előtt tartava a maximális energiahatékonyságot és ezáltal 
a környezetvédelemet. A Hoval az intelligens fűtő és szel-
lőztető rendszerek egyedüli gyártójaként több, mint 50 
országba exportál.

Komplett, átgondolt megoldások egy kézből

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

Széleskörű támogatás tervezésnél
A Hoval minden részletre kiterjedően segít Önnek és ter-
vezőjének a legkorszerűbb és leggazdaságosabb rendszer 
kiválasztásában. Használja fel tudásunkat és profitáljon 
szakembereink tapasztalataiból. 
Érdeklődjön Hoval rendszermegoldásainkról, sokszínű le-
hetőségeinkről, hőtermelőink kombinálhatóságairól. 
Épp a különböző technológiák intelligens kombinálhatósá-
gával nagymértékű megtakarítás realizálható.

Ön áll a Hoval szerviz középpontjában

A Hoval fűtésrendszerének szakszerű üzembe helyezé-
séhez, karbantartásához és zavarelhárításához tapasztalt 
szervizszolgálattal állunk rendelkezésére. 
Használja ki a le hetőséget, amellyel berendezésének gaz-
daságos üzemelését, hosszú élettartamát biztosíthatja. 
A rendszeres, professzionális karbantartással megóvhatja 
befektetésének élettartamát.

Thermotrade Kft.

Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 1994. szeptember 15-
én alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar 
tulajdonban van.

Fő célkitűzésünk, hogy világszín vonalú, 
energiatakarékos és kör  nyezetbarát ter-
mékek szállí tá sá val és az ISO 9001:2008 
szab  vány által meghatározott minõ ségi 
szolgáltatással az ágazat egyik meg-
határozó szerepet be töltõ vállal ko zá sává 
fejlõdjünk. 

A Hoval termékek forgalmazása jelenti 
cégünk fõ bevételi forrását, amelyeket 
Magyarországon kizárólagosan a Ther-
mo trade Kft. végez.
Vállalatunk két fõ profilja a fûtés- és 
szellõ zés technika. Fűtéstechnikán belül 
forgalmazzuk a Hoval kondenzációs és 
hagyományos melegvíz kazánjait lakossági 
és ipari méretekben. Emellett foglalkozunk 
olaj- és gázégõk, valamint gõz- és forró-
vízkazánok értékesítésével is.

Számos, rangos külföldi és hazai cégnél 
találhatók cégünk forgalmazott termékei.

Az Ön partnere: LZ  theRmO
tRade KFT.
 ALAPÍTVA:   1994

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


