Termikus napkollektor
UltraSol

Kollektorcsalád minden szerelési módhoz:
rendkívül keskeny és könnyű, mindemellett nagy hatékonyságú

Címlap:
AluFrame — az UltraSol kollektorcsalád új
alumínium öntvénykerete — mely maximális
szilárdságot biztosít, és emellett különösen
kicsi, könnyű és elegáns.

A Nap energiájának felhasználása — mint a melegvíz-készítés
és fűtésrásegítés kifogyhatatlan és ingyenes energiaforrása
— a jövőbe mutató út, amelynek segítségével mi is hozzájárulhatunk a fosszilis energia felhasználásának csökkentéséhez,
ezáltal a környezet tehermentesítéséhez.
Az új UltraSol termékcsalád a Hoval új fejlesztése, melyet
a legjobb minőség, a legnagyobb hatékonyság és a könnyű
szerelhetőség iránti kívánalom hozott létre. Kétféle típusú
UltraSol kollektort kínálunk (UltraSol és UltraSol eco) fekvő
és álló kivitelben. Kialakításuk lehetővé teszi a különlegesen
alacsony építési magasságot és a kisebb tömeget. A szerelőrendszer és a csatlakoztatásra kész hidraulikus készletek
segítségével a napkollektorok minden típusú tetőre felszerelhetők (tetőbe, tetőre és lapostetőre történő szerelés, illetve
szabadban történő felállítás). A kollektorok fejlesztése is és
előállítása is a Hoval vaduzi gyárában történik.
Az iparágban elsőként alkalmazott az ultrakönnyű, alumínium
öntvénykeret, amely varratnélküliségével, nagyfokú szilárdságával és tartósságával tűnik ki. A Hoval UltraSol kollektorok hatékonyságának növelésére speciális tükröződésmentes bevonattal ellátott szolárüveget alkalmazunk, ami a tetőn
diszkrét külsőt kölcsönöz.
A Hoval, mint rendszerszolgáltató, az UltraSol kollektorokat a
leghatékonyabban integrálja a fűtési rendszerbe.
A TopTronic® E szabályozó, mely egyben a kazánszabályozást is ellátja, a legoptimálisabb szabályozást biztosítja, hogy
Önnek a melegvíztermelés mellett egyúttal a fűtésrásegítés is
a lehető leggazdaságosabb legyen.

Termikus napkollektor: UltraSol

Solar Keymark által
bevizsgálva

Az UltaSol kollektor flexibilis
tervezést és szerelést biztosít

UltraSol: előnyök egy pillantásra
A költségmentes és fenntartható napenergia hasznosítása szolár rendszerrel gazdaságos és
környezetbarát működést biztosít melegvíz-készítéshez és szezonálisan fűtéshez.
A Hoval UltraSol napkollektorok rugalmas megoldást kínálnak, mivel a két típusú kollektor
minden beépítési módhoz alkalmas. Az alacsony építési magasság, az extra keskeny öntött alumínium váz, illetve az antireflex szolárüveg lenyűgözően szép és ugyanakkor diszkrét
megjelenést nyújt.

okos

komfortos
Rugalmas tervezés és szerelés

Szerelőrendszer minden kollektorhoz

• Alacsony építési magasság és nagy stabilitás
jól megtervezett konstrukció
különlegesen keskeny alumínium öntvénykerettel

• Gyors és egyszerű szerelés
a komfortos csatlakozó rendszerrel az egész
UltraSol családhoz

• Minden szerelési mód lehetséges
a két modellből álló kollektorcsaláddal

• Egyszerű hidraulikai bekötés
meander-abszorber és 4 db csatlakozó segítségével

• Minimális vakító hatás
antireflex szolárüveg által

• Kényelmes kezelés
1 db TopTronic® E szabályozóval

• Nagyon kicsi tömeg
az egyszerű szereléshez

• Optimális beillesztés a fűtési rendszerbe
Hoval rendszermegoldással — mindent egy kézből

környezetbarát
Tiszta napenergia
hatékony hasznosítása
• CO2- és emisszió-mentes
• Környezetbarát energia HMV-készítéséhez, fűtés
kiegészítéshez, uszodavíz felfűtéséhez vagy
folyamathő kiegészítéséhez
• A befektetés gyors megtérülése
a nagy mennyiségben termelt energia segítségével:
HMV-készítésnél 80%-os, fűtésnél 50%-os energiamegtakarítás érhető el.

gazdaságos
Megtakarítás optimális
szolárishozammal
• Napenergia optimális hasznosítása
a legmodernebb technikával
• Energia-megtakarítása
a napenergia költségmentes felhasználásával
• Kiegészítésként az áramköltségek megtakarítása: a szolárhő alkalmazása mosó- és mosogató
gépekhez
• Megtakarítás a regionális támogatási programoknak köszönhetően

UltraSol — formatervezett, flexibilis, könnyen szerelhető

Nagy, szinte keret nélküli
kollektorfelület
a maximális szolárhozamhoz

Dugaljjal ellátott hidraulikai
bekötő
a könnyű és gyors szerelésért és
a megbízható csatlakoztatásért
nagyméretű kollektorokhoz is

Szolár biztonsági üveg
tükröződésmentes bevonattal
az optimális hatásfokért
(az UltraSol eco-nál standard
szolárüveg)

Teljes felületű Meander-abszorber
az egyenletes áramlásért

Műszaki adatok

UltraSol

Solar Keymark tanúsítvány

UltraSol eco
igen

Hatásfok

85,1%
m2

2,52

Abszorber felület

m2

2,36

Méretek (sz x ma x mé)

vízszintes kivitel mm
függőleges kivitel

4 db hidraulikai csatlakozó
a maximális flexibilitásért

Kivitel
függőleges szerelés vízszintes szerelés

78,6%

Brutto felület

Ásványgyapot hőszigetelés

1230 x 2050 x 54
2052 x 1230 x 54

UltraSol: ügyes konstrukció a szép megjelenés, a könnyű
szerelés és a magas szoláris hozam érdekében

Optimális szerelhetőség minden tetőformához

Egyedülállóan keskeny alumínium öntvénykeret

A Hoval Ultrasol család két kollektortípusból áll — mindkettő
álló és fekvő kivitelben is. Ez a rugalmasság, valamint a rendkívül keskeny öntött alumínium vázzal nyert abszorberfelület
lehetővé teszi a tetőfelület optimális kihasználását. Ezen kívül minden formához a megfelelő szerelőrendszert és hidraulikai készletet biztosítunk.

Az aluFrame öntött alumínium váz egyedülálló az ilyen gyártási elv alapján Európában gyártott keret között.
Előnyei közé tartozik a nagyobb szilárdságú, varrat nélküli
keret, a könnyű szállíthatóság és kezelés. A keret keskeny
oldalprofilja miatt a kollektortábla optikailag nagyon harmonikus látványt nyújt.

Rugalmas szerelőrendszer
minden kollektorhoz

Tükröződésmentes szolárüveg

A jól megtervezett rögzítő rendszer mindkét kollektortípusnál
lehetővé teszi a gyors szerelést tetőre, tetőbe és lapostetőre,
valamint szabadba történő felállításhoz. A szerelőkészlet
megfelelő komponenseit kínáljuk minden változathoz. Így
minden készlet tartalmazza a szereléshez szükséges rögzítő rendszert, valamint a hidraulikai felszerelést. Az új rögzítő
rendszer 20°/30°/45°-os dőlésszögben állítható.

A szolárüveg bevonatának választásakor az optika és az alacsony tükröződés mellett, elsősorban a szoláris hozam maximalizálása játszotta a legfontosabb szerepet. Az UltraSol
antireflex bevonata kevesebb napfényt tükröz vissza, így
használja fel és tárolja a kollektor a hőt.
A Solar Keymark tanúsítvánnyal rendelkező UltraSol kollektorok könnyedén eleget tesznek az éves minimális kollek
torhozamnak.

Meander abszorber
4 db csatlakozással
Az UltraSolban a teljes felületű meander-abszorber egyenletes áramláshoz és a napenergia szolárfolyadékba történő
különösen jó hőátadásához vezet.
Az UltraSol négy csatlakozása lehetővé teszi az egyszerű
hidraulikai bekötést, miközben nagy rugalmasságot kínál: az
egyes kollektorok igényektől függően több sorban, párhuzamosan vagy vízszintesen köthetők össze.
A csatlakoztatási módtól függően maximum 12 kollektor
köthető sorba, ami a hidraulikai ellenállás tökéletes összehangolását teszi lehetővé. Ezáltal az UltraSol ideális nagy
berendezésekhez is. Másik előnye a 4 csatlakozón keresztül
történő praktikus és gyors leürítés.

Szükségleteken alapuló tervezés
A Hoval segítséget nyújt Önnek a teljes szolárrendszer tervezésekor. Ezek közé tartozik a kollektorok, a szolár-szerelvénycsoportok, a szabályozó egységek, az energia-puffertárolók és a napsütésben szegényebb hónapokra a kiegészítő
HMV-termelők számának és típusának a meghatározása.
A Polysun szimulációs szoftver segítségével a készülék viselkedése és az egész éves lefedettség is kiszámítható.
A Hoval, mint szolgáltató, a rendszer minden elemét optimálisan összehangolja, ami nem csak könnyű kezelhetőséget,
hanem hatékony rendszert is eredményez.

Hoval szolár-megoldások HMV-előállításához ...
A Hoval szolárcsomag nulla költséggel termeli az éves használati melegvíz-szükséglet nagy részét. A tárolók méretei és
a kollektorfelületek egymással optimálisan összehangoltak
és ideálisak helytakarékos szerkezetükkel és gyors szerelhetőségükkel.

... HMV-előállításhoz és fűtésrásegítéshez
Ez a megoldás puffertárolóval kombinálva az ivóvíz felmelegítését és járulékosan a fűtés egy részének a előállítását
valósítja meg. Alkalmazható akár kéttárolós (egy puffertároló
és egy különálló melegvíztároló), akár egytárolós rendszerként is. Az egytárolós rendszernél adott a kombitároló variálhatósága, tehát beépített melegvíztárolóként vagy csak
puffertárolóként szerepelhet.
Különleges előnye abban van, hogy a szolárberendezés szabályozását is átveszi a Hoval TopTronic® E fűtésszabályozó.
Ezáltal a szolárberendezés a lakótérből kezelhető és ellen
őrizhető.

UltraSol — egy mindenkinek.
Tetőbe, tetőre vagy lapostetőre szerelhető

Napjainkban a napkollektorok az épület összképének építészetileg érdekes és optikailag látványos elemei. Kollektorokat nem csak a háztetőre telepítve láthatunk, hanem például külső homlokzatokon, előtetőkön, garázs
fölött vagy a kertben, illetve a teraszon. A két típusból álló UltraSol kollektorcsalád az összes lehetőségre megoldást kínál: a felületektől és a telepítéstől függetlenül az egységes Hoval szerelési koncepció flexibilis és egyszerű szerelést garantál. A rendkívül alacsony beépítési magasság építészeti szempontokat kielégítő, vizuálisan
kifogástalan integrációt tesz lehetővé.

Tetőbe szerelés
A tetőbe szerelésnél az UltraSol kollektorok harmonikusan illeszkednek az épület
összképébe. A rendszer ideálisan alkalmazható új építésű házaknál vagy felújításkor.

Lemezkeret tetőbe történő szereléshez

Tetőre szerelés
A tetőre szerelés a kollektorok utólagos telepítésére alkalmas, mivel nem kíván nagy
beavatkozást a tetőszerkezetbe.
A speciális tartó rugalmasan állítható,
és rögzítése közvetlenül a tetőlécekre
történik.
UltraSol tetőre szerelése speciális
tartóval

Lapostetőre szerelés
A kollektorok lapostetőre szerelése betonalappal vagy tőcsavarral történik. Ez
a szerelési mód ott alkalmazható, ahol a
tető dőlésszöge alacsony. Az alkalmazástól függően (melegvíz-készítés vagy fűtés)
30-60°-os felállítási szög szükséges.

UltraSol: családi házak HMV-termelésétől
az ipari folyamatok rásegítéséig
A moduláris koncepcióval, a fexibilis szerelhetőséggel és a hidraulikával az UltraSol ideális megoldás a különböző követelményeknek teljesítéséhez. Az UltraSol kisebb berendezésként családi házak melegvíz készítéséhez, nagyobb méretű szolár berendezésként ipari alkalmazásokhoz — tehát mindenhez — alkalmas. Az egyszerű
és gyors telepítésnek köszönhetően a nagy felületű rendszerek is olcsón telepíthetők.
Szolár HMV-termelés ...
Hoval szolárberendezéssel egy 4-fős családi ház éves
használati melegvíz energiaigényének mintegy 80%-a állítható elő.
Egy ilyen kompakt berendezés kombinálható minden fűtési
rendszerrel, egyszerű szerelhetősége és kompakt felépítése
révén házfelújításkor is ideálisan alkalmazható.
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Szolárkollektorok
HMV-termelő szolár szerelvényekkel
Kiegészítő hőtermelő
HMV-felhasználás

… vagy kiegészítő fűtésrásegítés
Még érdekesebb, ha a napenergia nem csak HMV-előállí
táskor, hanem pelletes vagy hőszivattyús berendezések fűtésrásegítésében is hasznosul, de olaj- vagy gázfűtéssel is
kombinálható. Általánosságban 20-35% energia takarítható
meg, de alacsony energiájú lakásoknál akár 50% is elérhető.
A szolárberendezés méretével arányosan csökkentheti éves
fűtésenergia-ráfordítást.
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Szolárkollektorok
Szolár kombitároló HMV-készítéshez és fűtés rásegítéséhez
Kiegészítő hőtermelő
HMV-felhasználás
Fűtőtest

Szolár folyamathő ipari alkalmazásokhoz
1

A napkollektorok az ipari folyamatokhoz is biztosítják a szükséges hőenergiát. Különösen az alacsonyabb hőmérséklet-tartományú (40-60 °C-os) folyamatoknál, például mosás, tisztítás
és szárítás, a szolárrendszer jelentős energiamegtakarítást
eredményez.
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1) Szolárkollektorok
2) Folyamathő (pl. mosás, tisztítás, szárítás)
3) Épület fűtési rendszere
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Tetszés szerinti kombinációs lehetőség
A Hoval UltraSol napkollektor erőssége más Hoval berendezésekkel történő kombinációban
— és a Hoval TopTronic® E intelligens rendszerszabályozóval központilag vezérelve — mutatkozik meg igazán.

Hoval TopTronic® E
szabályozó
a berendezés agya és a rend
szerelemek hatékony együttműködését biztosítja.

Hoval szolárrendszer
Több hőtermelő kombinációja egy
fűtési rendszerben környezetvédelmi és gazdasági okokból egyre fontosabb szerephez jut.
A melegvíz előállítására és/vagy
fűtés rásegítésére szolgáló napkollektoros rendszer TopTronic® E szolár-moduljával könnyen beépíthető a
Hoval fűtési rendszerébe.

Hoval puffertároló
tárolja a hőenergiát és készenlétben
tartja fűtési és/vagy HMV-készítési
igény esetére. 140 - 5000 liter űrtartalommal áll az Ön rendelkezésre.

Hoval HMV-termelők
gondoskodnak a biztonságos és a
megfelelő hőmérsékletű melegvízellátásról. Különféle Hoval rendszermegoldásokba beilleszthetők és
120-5000 liter kapacitással bírnak.

Hoval szellőztető rendszer
biztosítja a szabályozott, folyamatos frisslevegő-ellátást. A hő- és páratartalom visszanyerővel nem csak
a kiváló helyiségklímát biztosítja,
hanem megakadályozza a nyitott
ablak okozta energiaveszteséget.
Ezen túlmenően a külső levegőt
szűrők tisztítják meg a pollenektől
és egyéb részecskéktől.

Kondenzációs gázkazán

Olajtüzelésű kazán

Hőátadó állomás
egyes lakások kényelmesebb hőés melegvíz-ellátásáért.

Fatüzelésű kazán

Hőszivattyú

Hoval hőtermelő berendezés
az összes rendszer alapja, mely minden igénynek eleget
tesz és minden energiaforrást hasznosít.

Mindemellett a legnagyobb hatékonyságot kínálja — különösen más Hoval-elemekkel kombinálva.

Csak optimális kölcsönhatás garantálja a szolárrendszer
legnagyobb hatékonyságát

A modern szolárrendszer sok komponensből áll. A hatékonyságot az egyes komponensek
minősége és az egész rendszer szakszerű összeállítása határozza meg. A Hoval mindezt egy
kézben tartja.
Kollektorok
Függetlenül attól, hogy diszkréten a tetőbe építve vagy tudatosan konstrukciós elemekként az
épületre vagy lapostetőre szereltek — a beépítésre kész Hoval napkollektorok rugalmas megoldásokat kínálnak minden helyzetben. A jól
megtervezett rögzítő készlet biztosítja a könnyű,
gyors és olcsó szerelést.

UltraSol

Szabályozás
A szolárrendszer és a kiegészítő fűtés közötti tökéletes kölcsönhatás elérését a szolármodullal
ellátott TopTronic® E Hoval szabályozó rendszer
garantálja.

TopTronic® E
szabályozó rendszer
szolármodullal

HMV-tárolók

Szolár HMV-termelők és tárolók
a szolár berendezés integrációját nagyon egyszerűvé és olcsóvá teszik.
A napkollektoros melegvíz készítéséhez és
kombi tárolóként fűtéshez és melegvízhez állnak rendelkezésre.

Szolár szerelvénycsoportok és
töltőmodulok
gondoskodnak a hőenergia szolárkörből a
tárolókörbe történő lehető leghatékonyabb átadásáról. A víz tárolása különböző hőmérsékletű
rétegekben a fűtés- és a melegvíz-körök különböző hőmérsékleti követelményeihez megnöveli
az egész berendezés hatékonyságát.
SAG és SAR
szolár szerelvénycsoport

Solex
szolár töltőmodul

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 realizálható nagymértékű megtakarítás.

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. szeptemberében
alakult. Vállalatunk 100%-ig magyar tulaj
donban 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

