Talaj/víz — víz/víz hőszivattyú
Thermalia®

Energianyereség föld vagy talajvíz hőforrással.
Környezeti energia hasznosítása a legmagasabb szintű hatékonysággal.

Thermalia® talaj/víz és víz/víz hőszivattyú előnyeiről
A Thermalia® hőszivattyúk 1. osztályú gazdaságosságukkal tűnnek ki a földben és a talajvízben
tárolt természetes energiát kihasználva. Ezt a magas COP-teljesítményadatok garantálják.
Kínálatunk teljes körű, a családi házaktól egészen a lakó-, kereskedelmi vagy igazgatási épületekig terjed. A Thermalia® dual hőszivattyúnk hűtőfunkcióval is rendelhető.

Thermalia® twin (20-35)
Thermalia®H twin (20-35)
Kompakt hőszivattyú két teljesítményfokozattal az optimális üzem, a magasabb
hatékonyság és a hosszabb élettartam
eléréséhez.

gazdaságos

20% energiafelhasználás
100% hőnyereség

környezetbarát

Környezeti energia
ökológiai kihasználása

Kiváló gazdaságosság

• Magas energetikai hatásfok (COP)
innovatív technológia segítségével

• 80% tiszta környezeti energia
20% villamos energia

• Állandóan magas hatásfok a föld és
talajvíz energiáinak hasznosításával

• Környezetbarát energia
a földből és a talajvízből kinyerve

• Villamosenergia-megtakarítás
a nagy hatékonyságú, A-osztályú szivattyú által

• CO2-semleges és környezetbarát
ökoenergiával összekapcsolva

• Ingyenes környezeti energia
• Emelkedő energiaáraktól független

okos

komfortos

Kompakt és
rugalmas

A Thermalia® talajvíz/víz és víz/víz hő
szivattyúk különösen gazdaságosan
üzemelnek, amit a készülékek magas,
4,5 és 6,5 közötti COP-teljesítményér
tékei támasztanak alá. A fokozott hatékonyságot a szabályozásra, a hidraulikára, a hűtőkörökre vonatkozó tech
nológiai fejlesztések egész sora garantálja. A finom átmenetekkel kialakított
elemek, valamint a nagyfelületű hőcserélő még több hőnyereséget garantál a
befektetett villamos energiából.

Egyszerű tervezés,
csendes működés

• Gyors telepítés szerelésre kész, komplett berendezések által (15 kW-ig)

• Fűtéshez és HMV-készítéshez
használható

• Helytakarékos a kompakt kialakításnak köszönhetően

• Egyszerűen kombinálható szolárral
az ökoegyensúly további javítására

• Könnyen telepíthető nagy elhelyezési
rugalmassága miatt

• Teljesen automatikus és ellenőrzött
üzem az intelligens szabályozó révén

• Átfogó termékskála
6-tól 90 kW-ig

• Csendes működés a zajoptimalizált,
3-szoros rétegezésű felépítés által

• 2 kompresszor és 2 teljesítményfokozat 15 kW-tól

• Alacsony karbantartási költség
• Távfelügyeleti lehetőség

Hivatalos
minőség

check the validity of this label at www.ehpa.org/QL

Thermalia® (6-15)
Thermalia®H (6-15)
Kompakt hőszivattyú az optimális üzem,
a magasabb hatékonyság és a hosszabb
élettartam eléréséhez.

Thermalia® dual (43-90)
Thermalia®H dual (43-90)
Thermalia®R dual (43-90) hűtőfunkcióval
Kompakt hőszivattyú két teljesítményfoko
zattal az optimális üzem, a magasabb
hatékonyság és a hosszabb élettartam
eléréséhez. Megbízható üzemi biztonság a
két, elkülönített hűtőkörnek köszönhetően.

European Quality Label
Számos Hoval hőfor Heat Pumps
szivattyú megkapta
a nemzetközi minőségi kitüntetést.
Ez a hivatalos elismerés garantálja az
energetikai hatékonyságot, a magas
minőséget, a megbízhatóságot és a teljes körű szervizszolgálatot.

A felszín alatti hő
A Thermalia® a földben tárolt természetes energiát használja ki. A Thermalia®
hőszivattyúk árammal, mint segédenergiával, a felületen levő legkisebb hőmérséklet-különbségeket hasznosítva
energiát szolgáltatnak a fűtéshez.
1 kilowatt villamos energia felhasználásával kb. 4,5-6,5 kilowatt hő keletkezik.
Számos részlet javításával a Hoval fejlesztők ismét jelentősen megnövelték
a Thermalia® típusok gazdaságosságát. Az alapkivitelű készüléknél maximum 62 °C-os, a H-típusúnál maximum 67 °C-os előremenő hőmérséklet
valósítható meg. Ez alkalmassá teszi
a hagyományos radiátorokkal történő
üzemeltetésre — ami a felújítások esetén lényeges szempont.

Rendkívül csendes
A-energiaosztályú szivattyú
A Thermalia® (6-15) típusú hőszivattyúk
A-energiaosztályú fordulatszám szabá
lyozott fűtési- és keringtető szivattyúval
készülnek. Ez lényegesen alacsonyabb
villamosenergia-felhasználás mellett a
legmagasabb gazdaságosságot biztosítja.

Teljes, kompakt és robusztus
A Thermalia® kiváló minőségű, robosztus váza mögött számos a technológiai
komponens rejtőzik, melyek az egyenletes, gazdaságos és biztonságos működést biztosítják. A csatlakoztatásra
kész, teljesen felszerelt kompakt készülék egyszerűen szállítható és kön�nyen telepíthető.

A Thermalia® modellek szerkezetét
alapjaiktók kezdve újratervezték. A ké
szülékek már nem lábakon, hanem
antivibrációs gumiszőnyegen állnak.
A hangszigetelt, 3-szoros rétegezésű
felépítési garantálja a csendes műkö
dést. A kiváló minőségű zaj- és és
hőszigetelt bélés tovább csökkenti a
zajkibocsátást és megakadályozza a
hőveszteséget.

Thermalia® (6-15), Thermalia® H
kompakt hőszivattyú családi házakhoz

TopTronic® T/NWP

Csatlakoztatásra kész
kompakt egység

egyszerű és kényelmes
kezelést tesz lehetővé a
formatervezett kapcsolótáblán

új formában, amely a horganyzott
acélból és porszórt oldalfalakból
készült robusztus vázszerkezetével
hosszú élettartamot garantál

Fordulatszám-szabályozott
szivattyúk
a legjobb energiaosztállyal
biztosítják a rendkívül
energiahatékony üzemet

Zajszigetelt burkolat
a csendes üzemért
Nagyfelületű, nemesacél hőcserélő
optimális hőátadást biztosít fűtővízre,
illetve magas hőmérsékletet és kiváló
hatásfokot ér el
Levehető oldalfalak
a karbantartási munkáknál
az összes alkatrészhez a
kényelmes hozzáférést
biztosítják
Hangszigetelő szőnyeg
elnyeli a zajokat és megakadályozza
szerkezetekben keletkező zajterhelést

Műszaki adatok
Thermalia®

(6)

(8)

(10)

(12)

(15)

H (6)

H (8)

H (10)

H (15)

Fűtőteljesítmény
COP*-teljesítményszám

kW

6,1
4,4

8,3
4,6

10,6
4,6

12,2
4,6

14,5
4,6

3,7
4,5

5,2
4,7

6,6
4,8

9,3
409

Tömeg

kg

140

150

160

170

180

140

150

160

180

Méretek

Ma x Szé x Mé

mm

A teljesítményadatok 0°C-os talajvíz / 35°C-os fűtővíz esetén (EN 14511)
*COP = a fűtőteljesítmény és a ráfordított energia viszonya.
Minél nagyobb ez a szám, annál gazdaságosabban üzemel a hőszivattyú.

600 / 1480 / 750
A változtatások joga fenntartva!

Thermalia® twin (20-35)
kompakt hőszivattyú két teljesítményfokozattal

Csatlakoztatásra kész
kompakt egység
új formában, amely a horganyzott
acélból és porszórt oldalfalakból
készült robusztus vázszerkezetével
hosszú élettartamot garantál
TopTronic® T/NWP
egyszerű és kényelmes
kezelést tesz lehetővé a
formatervezett kapcsolótáblán
Zajszigetelt burkolat
a kellemesen csendes üzemért

Nagyfelületű,
nemesacél hőcserélő
optimális hőátadást biztosít
fűtővízre, illetve magas
hőmérsékletet és kiváló
hatásfokot ér el.

A két teljesítmény-fokozatú üzem
kevesebb indítást, ezáltal nagyobb
gazdaságosságot és hosszabb élettartamot eredményez

Levehető oldalfalak
a karbantartási munkáknál
az összes alkatrészhez a
kényelmes hozzáférést
biztosítják

Zajoptimalizált konstrukció

Hangszigetelő szőnyeg

rendkívül halk futás
a 3-rétegű
zaj- és hőszigetelésnek
köszönhetően

elnyeli a zajokat és megakadályozza
szerkezetekben keletkező zajterhelést

Műszaki adatok
Thermalia® twin

(20)

Fokozat
Fűtőteljesítmény
COP*-teljesítményszám

kW

Tömeg

kg

Méretek

Ma x Szé x Mé

mm

(28)

(35)

H (20)

H (28)

H (35)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

10,7
4,7

20,2
4,5

15,2
4,7

28,6
4,5

18,0
4,7

34,0
4,5

6,8
4,9

12,9
4,7

9,7
4,9

18,3
4,7

11,6
5,0

21,9
4,8

273

283

293

273

283

293

690 / 1120 / 765

A teljesítményadatok 0°C-os talajvíz / 35°C-os fűtővíz esetén (EN 14511)
*COP = a fűtőteljesítmény és a ráfordított energia viszonya.
Minél nagyobb ez a szám, annál gazdaságosabban üzemel a hőszivattyú.

A változtatások joga fenntartva!

Thermalia® dual (43-90)
kompakt hőszivattyú nagyobb létesítményekhez
Zajoptimalizált konstrukció
rendkívül halk futás
a 3-rétegű zaj- és hőszigetelésnek
köszönhetően
TopTronic® T/NWP
egyszerű és kényelmes
kezelést tesz lehetővé
a formatervezett
kapcsolótáblán

Levehető oldalfalak
a karbantartási munkáknál a
kényelmes hozzáférést
biztosítják

Nagyfelületű,
nemesacél hőcserélő

Dual-technika

optimális hőátadást biztosít
fűtővízre, illetve magas
hőmérsékletet és kiváló
hatásfokot ér el.

két komplett, egymástól független
hűtőkörrel gondoskodik a nagyobb
üzemi biztonságról

Csatlakoztatásra kész
kompakt egység,

A két teljesítmény-fokozatú üzem
kevesebb indítást, ezáltal nagyobb
gazdaságosságot és hosszabb
élettartamot eredményez

amely a horganyzott acélból
és porszórt oldalfalakból
készült robusztus
vázszerkezetével hosszú
élettartamot garantál

A Thermalia® R dual típusú
készülék hűtési funkcióval
kiegészül.

Műszaki adatok
Thermalia®dual
Fűtőteljesítmény (R 407C)
COP*-teljesítményszám
Tömeg
Méretek

Ma x Szé x Mé

(43)

(60)

(74)

(90)

kW

43,0
4,3

60,8
4,4

74,2
4,4

90,2
4,4

kg

590

610

625

660

mm

1450 / 1286 / 650

Műszaki adatok
Thermalia®H dual
Fűtőteljesítmény (R134a)
COP*-teljesítményszám

kW

H (43)

H (60)

H (74)

H (90)

26,7
4,5

37,1
4,6

46,3
4,7

55,9
4,6

X (43)

X (60)

X (74)

X (90)

39,4
4,4

49,0
4,5

60,2
4,5

73,0
4,5

R (43)

R (60)

R (74)

R (90)

40,6
4,9

57,3
5,1

69,9
5,1

85,0
5,1

Műszaki adatok
Thermalia®X dual
Fűtőteljesítmény (R 407C / R134a)
COP*-teljesítményszám

kW

Műszaki adatok
Thermalia®R dual
Fűtőteljesítmény (R 407C)
EER-teljesítményszám

kW

Fűtőteljesítmény-adatok 0°C-os talajvíz / 35°C-os fűtővíz esetén (EN 14511)
Hűtőteljesítmény-adatok 15°C-os talajvíz / 7°C-os hűtővíz esetén

A változtatások joga fenntartva!

*COP = a fűtőteljesítmény és a ráfordított energia viszonya. Minél nagyobb ez a szám, annál gazdaságosabban üzemel a hőszivattyú.

Hőszivattyú és szolár — egy álompár
A természet, mint gazdaságos
energiaforrás
A Hoval hőszivattyú egy Hoval szo
lárberendezéssel kombinálva olyan kis
erőművé alakítja házát, amely energiaszükségletének nagy részét folyamatos, ökológiai és tiszta energiaforrásból fedezi. A levegő, a föld és a Nap
energiahordozóként történő felhasználása intelligens és kifizetődő megoldás.

Nap a fűtésrásegítésben
A Hoval szolárrendszer nemcsak HMVelőállításra, hanem fűtésrásegítésre is
tökéletesen alkalmas. A kollektorfelület
megnövelésével a Nap a fűtési rendszernek is szállít energiát.
Az energiamegtakarítás a szigeteléstől függően a 20-35%-ot, míg alacsony
energiaköltségű épületek esetében
akár az 50%-ot is elérheti.

Nap nyújtotta melegvízkomfort

CombiVal WPE, WPER (300)
hőszivattyú HMV-termeléshez
CombiVal WPE a hőenergia 2/3 részét a
környezeti levegőből nyeri. Ez ideálissá
teszi egy elektromos vízmelegítő kiváltására, ami további energiahatékonyságot biztosít, miközben jelentősen javítja
az épület energiamérlegét. A CombiVal
WPE egy beépített leolvasztó egységgel van szerelve, így -10 °C-os külső
hőmérsékletig üzemeltethető.
A CombiVal nem csak hatékony vízmelegítő, remekül használható helyiségek
hűtésére, szárítására és páratartalmának csökkentésére, mindezt többletenergia-fogyasztás nélkül.

A hőszivattyúval kombinált szolár
technika évek során kipróbált és folyamatosan továbbfejlesztett megoldásai
lehetővé teszik a napenergia széles
körű, gazdaságos és rendkívül hatékony felhasználását egész éven át.
Így a HMV-készítés energiaigényének
jelentős része csupán a Nap erejével
előállítható.

Az elektromos fűtőbetéttel felszerelt
CombiVal WPER napkollektorhoz vagy
egy már meglévő fűtéshez is csatlakoztatható.

Intelligens TopTronic®T/NWP és
Hoval rendszermegoldások a tökéletes összhanghoz

Opcionális kiegészítő: 		
helyiségszabályozás

Intelligens szabályozó

Egy fokkal melegebb ... két fokkal hidegebb ... a berendezést elindítani vagy
lekapcsolni — a Hoval beltéri egységgel
mindez kényelmesen és pontosan beállítható a lakótérből is.

Számos Thermalia® berendezés szabványszerűen TopTronic®T/NWP szabályozóval felszerelt.
A speciálisan hőszivattyúhoz kifejlesz
tett szabályozási technika teszi lehe
tővé a teljesítmény-igényhez való ru
galmasabb alkalmazkodást.

A praktikus helyiségszabályozó nem
csak a komfortot növeli, hanem megkönnyíti az igény szerinti hőfokra beállított pontos üzemet. Ebben rejlik a
mérhetetlen energiatakarékosság lehetősége.

Egy innovatív, beépített mikroproces�szoros technika garantálja a folyamatosan ellenőrzött, zavarmentes üzemet.
A jól áttekinthető LCD-kijelzőnek köszönhetően a kívánt program néhány
érintéssel aktiválható.

HMV-készítés
Használati melegvíz készítéséhez át
fogó programot kínálunk HMV-terme
lőinkkel és HMV-tárolóinkkal.
Mindegy, hogy Ön meleg vizét természetbarát módon, a legmagasabb minőség szerint, vagy a verhetetlen árteljesítmény függvényében szeretné
előállítani, termékeink széles skálája
garantálja a méretre szabott megoldást, az Ön esetleges kívánalmaival
összehangolva és a tárgyi adottságokhoz igazítva.

Amiben megbízhat ...
Komplett, átgondolt megoldások egy kézből

Thermotrade Kft.

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

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

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

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

Az Ön partnere:

Cégünk, az LZ Thermotrade Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. 1994. szeptember 15én alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar
tulajdonban van.
Fő célkitűzésünk, hogy világszínvonalú,
energiatakarékos és környezetbarát ter
mékek szállításával és az ISO 9001:2008
szabvány által meghatározott minõségi
szolgáltatással az ágazat egyik meg
határozó szerepet betöltõ vállalkozásává
fejlõdjünk.
A Hoval termékek forgalmazása jelenti
cégünk fõ bevételi forrását, amelyeket
Magyarországon kizárólagosan a Ther
motrade Kft. végez.
Vállalatunk két fõ profilja a fûtés- és
szellõzéstechnika. Fűtéstechnikán belül
forgalmazzuk a Hoval kondenzációs és
hagyományos melegvíz kazánjait lakossági
és ipari méretekben. Emellett foglalkozunk
olaj- és gázégõk, valamint gõz- és forró
vízkazánok értékesítésével is.
Számos, rangos külföldi és hazai cégnél
találhatók cégünk forgalmazott termékei.

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

