
Decentralizált csarnokklíma rendszerek
egy szempillantás alatt

Rugalmas, hatékony és kényelmes



A Hoval csarnokklíma rendszerek biztosítják a jó levegőt. 
A szabadal maztatott örvénykamrán keresztül felülről friss leve-
gő áramlik be a helyiségbe. A tartózkodási zóna huzatmente-
sen szellőztethető; a helyiségben egyenletes hőmérséklet és 
levegőminőség biztosítható. A tökéletes klíma fontos feltétele 
a termelé keny munkavégzésnek, a feszültség mentes bevásár-
lásnak, az informatív vásárlátogatásnak, a sporteredmények 
elérésének, stb. 
A rendszerek decentralizáltan működnek; több önálló szel
lőztető és klímakészülékből állnak, légteljesítményük max. 
10 000 m³/h (kb. 2,8 m³/s). Ebből lényeges előnyök adódnak:

Egyszerű projekttervezés
A különböző készüléktípusok a célnak megfelelő megoldások-
kal az adott projektre szabhatók. A kompakt egységek köny-
nyen telepíthetők. A decentralizált rendszer lehetővé teszi az új 
rendszerek fokozatonkénti kiépítését és a régebbi rendszerek 
egyszerű bővítését.

Rövid szerelési idő 
A készülékek csatlakoztatásra készen kerülnek leszállításra; 
szerelésük gyors és egyszerű. A mennyezet alatti vagy a tetőbe 
történő felszerelésükkel értékes csarnokfelület takarítható meg.

A Hoval csarnokklíma rendszerek nagy csarnokok légkezelésének kényelmét teremtik meg, miközben az 

energiafelhasználást a minimálisra csökkentik. Más központi készülékektől eltérően modulokból épülnek 

fel. Ez azt jelenti, hogy egy berendezés több — akár különböző — klímakészüléket foglal magába. 

Ez maxi mális alkalmazkodást és rugalmasságot garantál minden fázisban: tervezésnél, szerelésnél, üze-

melésnél és karbantartásnál. A készülékek szerelése a helyiségben elosztva, a mennyezetre vagy a te-

tőbe történik. Ezek a levegőt közvetlenül a helyiségbe fújják, így nincs szükség légcsatornákra. Az ebből 

adódó előnyök a helyszükségletnél, a higiéniai igényeknél és a hatékonyságnál is megmutatkoznak.

Maximális rugalmasság — 
légcsatorna nélküli higiénia

Megbízható, rugalmas üzem 
Több készülék beépítésével a rendszer üzembiztos és külön-
féle üzemi feltételeknek megfelelően alakítható ki. 

Problémamentes karbantartás 
A karbantartási munkálatok egyszerűen és költséghatékonyan 
a normális üzemelés közben elvégezhetőek. Nem szükséges 
a komplett rendszer lekapcsolása, a karbantartás az üzemelés 
akadályoztatása nélkül a tetőről történik.

A légcsatorna nélküli rendszer előnyei:
 Egyszerű szerelés.

 A légcsatornák nem vesznek el hasznos területet, nem 
akadályozzák a csarnok infrastruktúráját (daruk, ellá tó ve
zetékek, szállítórendszerek, stb.).

 A befúvott levegő nem megy át egy nehezen tisztítható lég-
csatornán; tiszta és higiénikus marad.

 A légcsatorna nélküli rendszernek alacsony az össz nyo-
másvesztesége. Ez csökkenti a fajlagos ventilátorteljesít-
ményt (SFP-érték) és ezáltal az áramfelvételt.



Maximális hatékonyság
A Hoval csarnokklíma rendszer központi eleme a szabadal-
maztatott örvénykamrás légosztó — az ún. AirInjector. Olyan 
hatékonyan működik, hogy — összehasonlítva más rendsze-
rekkel — 2530 %kal kevesebb légmennyiség szükséges az 
igényelt feltételek eléréséhez. Ez több szempontból is költsé-
get takarít meg:

 Kisebb levegőtérfogatárammal tudnak működni; így a be-
ruházási költségek csökkennek.

 Kevesebb levegőt kell termelni; ami működési energiát ta-
karít meg.

 A szellőztetési hőigény csökken, ami szintén csökkenti az 
üzemelési költségeket.

Magas komfort 
Az AirInjector változó üzemi feltételeknél optimális légosztást 
biztosít és megszünteti a tartózkodási zónában a huzathatást. 
425 mes befúvási magassághoz alkalmas.
A befúvott levegő és a helyiséglevegő hőmérsékkülönbsége 
a légteljesítmény függvényében fokozatosan változtatható a 
kifúvólapátok szöge a vízszintestől a függőlegesig. Váltakozó 
üzemi állapotra az örvénykamra automatikusan vagy potenci-
ométerrel manuálisan állítható be.

A Hoval csarnokklíma rendszerek az energiatakarékosság mesterei. Megszüntetik a helyiség hőmérsék-

letrétegződését, így a tetőn keresztüli hőveszteség a minimálisra csökken. A magas hatékonyságnak 

köszönhetően összességében kevesebb légmennyiséget kell kezelni; ez a villamos segédenergiát és a 

légkezelés hőigényét is csökkenti.

Szabadalmaztatott 
                            légosztás

Kevesebb hőveszteség 
A fentről történő légbefúvással, valamint a befúvott levegő és a he-
lyiség levegő intenzív keveredésével alig keletkezik hőmérséklet
rétegződés a csarnokban, ezáltal a tetőn keresztüli hőveszteség a 
minimálisra csökken.

Stabil áramlási karakterisztika
A részletes mérések sora igazolta, hogy a Hoval AirInjector áram-
lási karakterisztikája rendkívül stabil és független a térfogatáramtól. 
Ez az áramlási stabilitás különösen a változtatható térfogatáramú 
légkezelőknél — klímaberendezéseknél — fontos.

Fűtési üzem: 
A befúvott levegő melegebb 
és ezáltal könnyebb a helyi-
ség levegőjénél. A függőle-
ges levegőáram révén a me-
leg pontosan oda juttatható, 
ahol az szükséges.

Hűtési üzem: 
A beáramló levegő hidegebb 
a helyiség levegőjénél, így a 
nagyobb fajsúly miatt a tar-
tózkodási zónába süllyed. 
A huzathatás elkerülése mi-
att a levegő bevezetése víz-
szintesen történik.

Más rendszerekkel történő 
összehasonlításban gyakran 
lényegesen kevesebb 
légmennyiség szükséges az 
igényelt feltételek elérésé-
hez
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Testre szabott szabályozás
A Hoval DigiNet speciálisan a Hoval csarnokklíma rendszer-
hez kifejlesztett szabályozás. A kialakított rendszer kihasználja 
a decentralizált csarnokklíma berendezések kínálta lehetősé-
geket:

 Azonos üzemi feltételek mellett működő készülékek egy 
szabályozási zónába vannak egyesítve. Ennek ellenére 
minden csarnokklíma készülék egyedileg és önállóan sza-
bályozott.

 A rendszer lehetővé teszi az eltérő módon használt csar-
nokterület szükség szerinti, egyidejű szellőztetését, fűtését 
és hűtését, ezáltal csökkentve az üzemelési költséget.

 Flexibilisen illeszkedik a mindenkori követelményekhez 
(hőterhelés, olajköd, stb.).

 Széles skálájú beállítási paraméterei révén biztosított a 
maximális komfort.

Időtakarékos tervezés és szerelés
A készülékek csatlakoztatásra készen, beépített MSR-
elemekkel kerülnek leszállításra: a tervezési és szerelési tevé-
kenység és azok költsége minimálisra csökkent.

Plug&Play
A készülékek már gyárilag előprogramozottak. A szabályozó 
mo du lokat szakembereink a helyszínen az igényekhez iga-
zodóan „címzik” fel. A felhasználóbarát Plug&Play módszer a 
berendezés üzembe helyezésének költséges mérnöki munká-
latait szükségtelenné teszi. 

Optimális légosztás  
A szabályozó algoritmusba beépítésre került az AirInjector
os légosztó vezér lése. A befúvott és a helyiséglevegő hőmér-
sékletkülönbségének függ vé nyé ben a levegő befúvási szöge 
állítható, ami a friss levegő huzatmentes szállítását eredmé-
nyezi.

Az egyedileg kifejlesztett, a decentrális rendszerhez igazított vezérlő és szabályozórendszer megbízha
tóan gondoskodik az erőforrások optimális kihasználásáról, és ezáltal az alacsony üzemelési költségekről. 
Az egyes klímakészülékek egyedileg vagy zónák szerint vezérelhetők. Így a rendszer rugalmasan alkal-
mazkodik a helyi követelményekhez.

Pontos szabályozás

Előnyök:
 ■ Alkalmazkodó, zónákon alapuló szabályozási elv

 ■ Csatlakoztatásra kész készülékek beépített  
MSR-elemekkel

 ■ Egyszerű és gyors üzembe helyezés

 ■ Automatikusan vezérelt légosztás

 ■ Energiaoptimalizált üzem

A zónákon alapuló szabályozási elv lehetővé 
teszi a különböző csarnokzónák igényei 

szerinti szellőztetést, fűtést és hűtést

Szabályozó recirkulációs és kevertlevegős 
berendezésekhez
A decentrális csarnokszellőztető készülékekhez egyedileg ki-
fejlesztett Hoval TopTronic® C beépített vezérlő és szabályozó 
rendszer teljesen automatikusan biztosítja az energiahatéko-
ny, igény szerint szabályozott működést valamennyi kompo-
nens számára.

BMSGLT



A Hoval csarnokklíma rendszerek optimális alkalmazási területei: 
gyártócsarnokok, magas raktárak, repülőgéphangárok, karbantartó-
csarnokok, gyárak, bevásárlóközpontok, építőipari áruházak, sport-
csarnokok, uszodák, vásárcsarnokok, autó-szalonok, stb.

Többszörösen bizonyított



A RoofVent® egy tetőszellőztető ké szü   lé  k, amely a 
frisslevegő bevezetéséről, az elhasz   nált levegő el-
szívásáról gondoskodik. A frisslevegőt a beépített 
hővisszanyerőn keresztül fűti és hűti. Az új gene-
rációs berendezések megfelelnek ErP-irányelvek 
legmagasabb követelményeinek: a beépített nagy-
teljesítményű lemezes hőcserélővel jelentős ener-
giát takarít meg és az aktuális igényeket kielégítő 
szellőztetést a beépített fokozatmentesen szabá-
lyozható ventilátorok 
biztosítják.

RoofVent® 

RoofVent® RH RoofVent® RC

Szellőztető berendezés 
nagy teljesítményű ener -
gia-visszanyerővel magas 
csarnokok fűtéséhez

Szellőztető berendezés 
nagy teljesítményű energia-
visszanyerővel magas 
csarnokok fűtéséhez és 
hűtéséhez

A RoofVent® RH szintén energia-
optimalizált ventilátorokkal 
gondoskodik a magas csarnokok 
igényeihez igazított frisslevegő
ellátásáról.
A készülék nagy teljesítményű 
lemezes hőcserélővel, valamint 
a helyiség utánfűtésére szolgáló 
fűtőregiszterrel rendelkezik.

RoofVent® RH új generációs 
készüléket rendkívül nagy 
energiahatékonyság jellemez

A RoofVent® RC felépítését 
tekintve megegyezik a RoofVent® 
RH készülékkel: 
a magas légterű csarnokokban 
a szük sé ges frisslevegőt és a 
megfelelő helyiséghőmérsékletet 
biztosítja minimális energiafo-
gyasztás mellett. 
A készülék fűtő/hűtőregiszterrel 
és cseppleválasztóval rendel-
kezik.
Az automatikusan állítható 
légosztó a legmagasabb szintű 
komfortot még hűtési üzemmód-
ban is huzatmentesen biztosítja.

Fontosabb funkciók

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

Műszaki adatok RH-6 RH-9 RC-6 RC-9

Légteljesítmény m³/h 5500 8000 5500 8000

Fűtőteljesítmény kW 79-ig 117-ig 79-ig 117-ig

Hűtőteljesítmény kW – – 52-ig 98-ig

Hatótávolság m x m 22 x 22 28 x 28 22 x 22 28 x 28

Tömeg kg 809 1103 842 1151

Száraz hővisszanyerési szám akár 76%-ig



RoofVent® RCH RoofVent® R RoofVent® RP RoofVent® condens

Szellőztető berendezés 
nagy teljesítményű energia-
visszanyerővel magas 
csarnokok fűtéséhez és 
hűtéséhez, 4-vezetékes 
rendszerben

Szellőztető berendezés 
nagy teljesítményű energia-
visszanyerővel magas 
csarnokokba

Szellőztető berendezés 
reverzibilis hőszivattyúval, 
nagy teljesítményű 
hővisszanyerővel, magas 
csarnokok fűtéséhez és 
hűtéséhez

Szellőztető berendezés 
kondenzációs gázkazánnal 
magas csarnokok 
fűtéséhez

A RoofVent® RHC készülék 
magas légterű csarnokok 
szellőztetését, valamint hűtését 
és fűtését biztosítja 4vezetékes 
rendszerrel, ami azt jelenti, hogy 
két elkülönített hidraulikus kör 
van fűtésre és hűtésre. 
Nemcsak a fűtőregiszter, hanem 
a hűtőregiszter is ezáltal a 
helyi előírásoknak megfelelve 
optimálisan méretezhető.

A RoofVent® R energia-optimali-
zált ventilátorokkal gondoskodik 
a magas csarnokok frisslevegő
ellátásáról.
A berendezés magában foglal 
egy nagy teljesítményű lemezes 
hőcserélőt a távozó levegő 
hőtar tal mának visszanyeréséhez. 
Ezért különösen alkalmasak 
olyan csarnokokban, ahol 
folyamathő keletkezik

A RoofVent® heat pump készü-
lékhez egy modulációs levegő/
levegő hőszivattyús rendszert 
integráltunk.
A környezeti levegő energiáját 
környezetbarát módon hasz-
nálja a csarnokok fűtésére 
és hűtésére. Ez a reverzibilis 
hőszivattyú a beépített hőcseré-
lővel kombinálva a készüléket az 
energiatakarékosság mesterévé 
teszi. 
A kiváló teljesítményadatok alá -
támasztják a kifejezetten
ha té  kony működést: 
COPszám 4,02; hővissza nye ré si 
mutató akár 78%. 
A rendszer működéséhez nem 
szükséges sem kazánház, sem 
hidraulikai rendszer kiépítése.

A RoofVent® condens szellőztető 
készülékbe beépítésre került egy 
nagy hatásfokú kondenzációs 
gáz ka zán.
A decentralizált hőfejlesztőnek 
köszönhetően nincs szükség 
sem kazán házra, sem csatla ko -
zás kiépítésére a hőközponthoz.
A RoofVent® condens működése 
során háromszorosan takarít 
meg energiát: 

 ■ A fűtőegység a legmagasabb 
hatásfokot garantálja a hő fej
lesztőben.

 ■ A távozó levegő hőenergiájá-
nak vissza nye ré se a lemezes 
hőcserélőn keresztül történik.

 ■ Alacsony külső hőmérséklet
nél a kevertlevegős üzemmód 
kapcsol be.

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz, 4vezetékes 
rendszer)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz, 4vezetékes 
rendszer)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés (beépített reverzibilis 
hőszivattyúval)

 ■ Hűtés (beépített reverzibilis 
hőszivattyúval)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés (beépített kondenzációs 
gázkazánnal)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

RC-6 RC-9 R-6 R-9 RP-6 RP-9 CON-9

5500 8000 5500 8000 5500 8000 8000

79-ig 117-ig 79-ig 117-ig  39-ig 53-ig 60

52-ig 98-ig 52-ig 98-ig 30-ig 60-ig –

22 x 22 28 x 28 22 x 22 28 x 28 22 x 22 28 x 28 28 x 28

842 1224 879 1030 925-ig 1195-ig 831



A TopVent® gas gáztüzelésű, recirkulációs vagy frisslevegős készü-
lék belső, külső vagy kevert levegővel történő fűtésre és hűtésre, 
modulált gázégővel szerelve.

TopVent® gas

TopVent® DGV

Gáztüzelésű, recirkulációs 
berendezés magas 
csarnokok fűtéséhez

A TopVent® DGV magas csarno-
kokba kifejlesztett, mennyezet 
alá felszerelt készülék, amely a 
helyiség levegőt elszívja, gázfű-
téses hőcse rélő jében felmelegíti 
és az örvénykamrán keresztül 
ismét befújja a helyiségbe.
A gáztüzelésű készülékek több-
nyire helyiséglevegőfüggetlen 
üzemben működnek, azaz az 
égéslevegőt kívülről szívják be. 
A rendszer a termelt meleg 
levegőt közvetlenül a csarnokba, 
a szükséges helyekre vezeti. 
Így nincs szükség sem 
kazán házra, sem csatla ko zás 
kiépítésére a hőközponthoz.

Fontosabb funkciók

(* = opcionális)

 ■ Fűtés                                 
(gázfűtéses hőcserélővel)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés*

Műszaki adatok DGV-6/30 DGV-6/60 DGV-9/60

Légteljesítmény m³/h 5700 7000 8200

Fűtőteljesítmény kW 29 61 61

Hűtőteljesítmény kW – – –

Hatótávolság m x m 23 x 23 26 x 26 29 x 29

Tömeg kg 125 135 170



TopVent® NGV TopVent® commercial GA TopVent® MG TopVent® GV

Gáztüzelésű, recirkulációs 
berendezés magas csar-
nokok fűtéséhez alacsony 
komfortkövetelményekkel

Gáztüzelésű tetőkészülék 
magas csarnokok szellőz-
tetéséhez és fűtéséhez

Gáztüzelésű, frisslevegős 
berendezés magas csar-
nokok szellőztetéséhez és 
fűtéséhez

Gáztüzelésű, recirkulációs 
berendezés alacsony 
csarnokok fűtéséhez

A TopVent® NGV az olyan csar-
nokok költségtakarékos fűtésére 
alkalmas, ahol a komfort igények 
viszonylag alacsonyak (pl. 
ma gas rak tárak).
A készülék a friss levegőt a 
fúvókán keresztül közvetlenül 
a helyiségbe fújja, azaz a 
légosztás nem szabályozható.

TopVent® NGV ma gas rak tárak 
különösen költségtakarékos 
fűtésére alkalmas

A TopVent® commercial GA 
készülék a hozzá tartozó tető-
konzollal gyorsan és egyszerűen 
építhető be a tetőbe. 
A készülékbe épített égés-
levegő   és füstgázelvezető 
csövek szükségtelenné teszik 
a külön tetőnyílást. A tetőbe 
szerelése miatt a TopVent® 
commercial GA csak kissé nyúlik 
be a helyiség légterébe. 
A zsaluzat helyzetétől függően 
a készülék beszívja a friss- és/
vagy a helyiséglevegőt, 
megszűri azt, majd gázfűtéses 
hőcserélőjében felmelegítve az 
örvénykamrán keresztül befújja 
a helyiségbe.

A TopVent® MG kifejezetten 
magas helyiségekhez kifej-
lesztett, külső légcsatornára 
csatlakoztatható, mennyezet 
alá szerelt készülék. A zsaluzat 
helyzetétől függően a készülék 
beszívja a friss- és/vagy a 
helyiséglevegőt, megszűri azt, 
majd gázfűtéses hőcserélőjében 
felmelegítve az örvénykamrán 
keresztül befújja a helyiségbe.
A készülék szállítása csatla-
koztatásra előkészítve történik 
függesztőkészlettel és füstgáz
tartozékokkal.

A TopVent® GV alacsony csar-
nokok költségtakarékos fűtésére 
alkalmas. A mennyezet alá 
vagy a falra szerelt készülék a 
helyiség levegőt elszívja, gázfű-
téses hőcserélőjében felmelegíti 
és a befúvózsaluzatán keresztül 
ismét befújja a helyiségbe.

TopVent® GV készülék mennyezeti 
vagy oldalfali szerelésre alkalmas

 ■ Fűtés                                 
(gázfűtéses hőcserélővel)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás fúvókával
 ■ Légszűrés*

 ■ Fűtés                                 
(gázfűtéses hőcserélővel)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Kevertlevegős üzemmód
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés                                 
(gázfűtéses hőcserélővel)

 ■ Frisslevegő befúvás   
(légcsatorna-csatlakozás)

 ■ Kevertlevegős üzemmód
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés                                 
(gázfűtéses hőcserélővel)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás befúvózsaluzattal

NGV-6/30 NGV-6/60 NGV-9/60 GA-9/60 MG-6/30 MG-6/60 MG-9/60 GV-3/10 GV-3/30 GV-5/40 GV-5/60

5900 7200 8800 6800 4200 5900 7000 1050 2350 4250 5750

29 61 61 61 29 61 61 13 29 40 61

– – – – – – – – – – –

23 x 23 26 x 26 30 x 30 25 x 25 19 x 19 23 x 23 26 x 26 5 x 5 8 x 8 10 x 10 12 x  12

117 127 160 510 175 185 230 36 38 78 82



TopVent® EC

A TopVent® recirkulációs vagy frisslevegős készülék belső, külső 
vagy kevert levegővel történő fűtésre és hűtésre. Széles skálájú 
modellpalettájának köszönhetően minden alkalmazáshoz méretre 
szabott megoldás áll rendelkezésre. A TopVent® TW és curtain ké-
szülékek kapu-légfüggönyként alkalmazhatók.

TopVent® TH (DHV)

Recirkulációs berendezés 
magas csarnokok 
fűtéséhez

A TopVent® TH speciálisan 
magas csarnokokba kifejlesztett 
készülék. Nagy teljesítményének 
és hatékony légosztásának 
köszönhető a készülék széles 
körben való használhatósága. Így 
lényegesen kevesebb készülék-
kel oldható meg a feladat; amiből 
következően a beruházási és 
szerelési költség is csökken.
A két készülékméret, az 
EC-ventilátorok, a különféle 
regisztertípusok és a tartozékok 
egész sora lehetővé teszi az 
egyedi megoldásokat minden 
csarnokhoz. Igény szerint gőz 
vagy elektromos fűtőregiszter is 
rendelhető hozzá.

Fontosabb funkciók

(* = opcionális)

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés*

Műszaki adatok TH-6 TH-9

Légteljesítmény m³/h 6000 9000

Fűtőteljesítmény kW  76-ig  118-ig

Hűtőteljesítmény kW – –

Hatótávolság m x m 23 x 23 30 x 30

Tömeg kg 103 157

hőszivattyús



TopVent® TC (DKV) TopVent® THC (DHKV) TopVent® THN (NHV) TopVent® TP

Recirkulációs berendezés 
magas csarnokok 
fűtéséhez és hűtéséhez
2-vezetékes rendszerben

Recirkulációs berendezés 
magas csarnokok 
fűtéséhez és hűtéséhez
4-vezetékes rendszerben

Recirkulációs berendezés 
magas csarnokok fűtésé-
hez alacsony komfortköve-
telményekkel

Recirkulációs berendezés 
reverzibilis hőszivattyúval
magas csarnokok fűtésé-
hez és hűtéséhez

A TopVent® TC felépítését
tekintve megegyezik a 
TopVent® TH recirkulációs fűtőké-
szülékkel, de nem csak fűtésre, 
hanem hűtésre is alkalmas. 
Lényeges különbség a beépített 
cseppleválasztó a lecsöpögő 
kondenzátum elvezetéséhez. 
A készülék hőszigetelt.
A TopVent® TC számos teljesít-
ményfokozattal rendelkezik.

TopVent® TC nem csak fűtésre, 
hanem hűtésre is alkalmas

A TopVent® THC felépítését
tekintve megegyezik a 
TopVent® TC recirkulációs készü-
lékkel, csak külön fűtőegységet 
(fűtőregiszterrel) és
hűtőegységet (ven ti lá tor  ral, 
hűtőregiszterrel, beépített 
kondenzátum-leválasztó csepp-
víz el ve ze tővel) tartalmaz.

A mennyezet alá fel sze  rel  t 
TopVent® THN ké szü lé k 
működése során a he  lyi ség le ve
gőt el szív ja, fű tő re gisz terében 
fel melegíti és a fú vó kán ke resz tül 
ismét be fújja a helyiségbe. 
A TopVent® THN ké szü lék nél a 
levegőelosztás nem szabá lyoz
ható, ezért a készülék első
sorban alacsony komfortigényű 
csar no kok hoz (pl. ma gas rak-
tárak) javasolt.

A TopVent® TP készülékhez egy 
modulációs levegő/levegő hőszi-
vattyús rendszert integráltunk.
A környezeti levegő energiáját 
környezetbarát módon hasz-
nálja a csarnokok fűtésére 
és hűtésére. Ez a reverzibilis 
hőszivattyú a beépített hőcseré-
lővel kombinálva a készüléket az 
energiatakarékosság mesterévé 
teszi. 
A kiváló teljesítményadatok alá -
támasztják a kifejezetten ha té -
kony működést: COPszám 4,02. 
A rendszer működéséhez nem 
szükséges sem kazánház, sem 
hidraulikai rendszer kiépítése.

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés*

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés*

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás fúvókával
 ■ Légszűrés*

 ■ Fűtés (beépített reverzibilis 
hőszivattyúval)

 ■ Hűtés (beépített reverzibilis 
hőszivattyúval)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés*

TC-6 TC-9 THC-6 THC-9 THN-6 THN-9 TP-6 TP-9

6000 9000 6000 9000 6000 9000 6000 9000

 76-ig  141-ig  76-ig  118-ig  76-ig  118-ig  39-ig  53-ig

 44-ig  87-ig  44-ig  87-ig – –  28-ig  56-ig

23 x 23 30 x 30 23 x 23 30 x 30 23 x 23 30 x 30 23 x 23 30 x 30

202 289 269 357 103 157  272-ig  346-ig



TopVent® commercial CAU TopVent® commercial CUM TopVent® MH TopVent® MC (MK)

Tetőkészülék szupermar-
ketek szellőztetéséhez, 
fűtéséhez és hűtéséhez

Tetőkészülék szupermarke-
tek fűtéséhez és hűtéséhez

Recirkulációs berendezés 
max. 6 m be Frisslevegős 
berendezés magas csar-
nokok szellőztetéséhez 
és fűtéséhez lmagasságú 
csarnokokhoz

Frisslevegős berendezés 
magas csarnokok szellőz-
tetéséhez, fűtéséhez és 
hűtéséhez

A TopVent® commercial CAU 
hiper- és szupermarketek meg fe-
lelő csarnokklíma be ren dezése. 
Kifejezetten a következő igé nyek 
kielégítésére készült: 
a készülék a hozzá tartozó tető-
konzollal gyorsan és egyszerűen 
a csarnokok tetőszerkezetébe 
szerelhető legyen. 
A zsalu beállításának megfe-
lelően a frisslevegőt és/vagy 
a he lyiséglevegőt el szívja, 
megszűri, fel me legíti vagy lehűti 
és az örvénykamrán keresztül 
ismét be fújja a he lyiségbe.
A tetőszerkezetbe történő 
szerelés révén a készülékek nem 
nyúlnak be mélyen a terembe 
és a karbantartás az üzemelés 
akadályoztatása nélkül a tetőről 
történik. Egy speciális zajcsilla-
pító biztosítja a különösen halk 
üzemelést.

A TopVent® commercial CUM 
fel építését tekintve megegyezik a 
TopVent® commercial CAU
készülékkel, de csak recir ku-
lációs üzemmódban üzemel.

TopVent® commercial készülékek 
szerelése a tető szerkezetébe 
történik

A TopVent® MH kifejezetten 
magas csarnokokhoz kifejlesztett, 
külső légcsatornára (kür tő re) 
csatlakoztatható, mennyezet 
alá szerelt készülék. A zsalu 
beállításának megfelelően 
a frisslevegőt és/vagy a 
he lyiséglevegőt beszívja, 
fel me legíti a fűtőregiszterben és 
az örvénykamrán keresztül ismét 
be fújja a he lyi ség be.
A két készülékméret, az 
ECventilátorok, a kü lön böző 
regiszter típusok és a tartozékok 
szé les tár há za biz tosítja minden 
csarnok részére a mé ret re sza-
bott meg ol dást. 
A készülékekhez — igény esetén 
— for róvizes, gőz vagy elektromos 
fűtőregiszter is rendelhető.

A TopVent® MC felépítését 
te kint ve megegyezik a TopVent® 
MH készülékkel, de nem csak 
fű tésre, hanem hűtésre is 
al kal  mas. Lényeges különbség 
a beépített cseppleválasztó a 
lecsöpögő kondenzátum elveze
téséhez. A készülék hőszigetelt.
A TopVent® MC számos teljesít-
ményfokozattal rendelkezik. 
Az opciók széles palettájával 
különböző követelményekhez 
illeszthető.

Itt a TopVent® MC készülékek 
egy autó elem-gyártócsarnok 
klimatizálását látják el

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Kevertlevegős üzemmód
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés*

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Frisslevegő befúvás (légcsa-
torna-csatlakozás)

 ■ Kevertlevegős üzemmód
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Frisslevegő befúvás (légcsa-
torna-csatlakozás)

 ■ Kevertlevegős üzemmód
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás örvénykamrával
 ■ Légszűrés

CAU-9/D CUM-9/D MH-6 MH-9 MC-6 MC-9

9000 9000 6000 9000 6000 9000

 145-ig  141-ig   78-ig  121-ig  78-ig  144-ig

  68-ig   87-ig – –  34-ig   68-ig

30 x 30 30 x 30 23 x 23 30 x 30 23 x 23 30 x 30

578 498 153 217 251 348



TopVent® TV TopVent® HV TopVent® TW TopVent® curtain

Recirkulációs berendezés 
max. 6 m belmagasságú 
csarnokokhoz

Recirkulációs berendezés 
max. 6 m belmagasságú 
csarnokokhoz

Légfüggöny Légfüggöny

A TopVent® TV a Hoval klíma-
család legegyszerűbb, falra vagy 
mennye zet alá szerelhető tagja, 
amely kifejezetten alacsony 
bel ma gas  ságú (max. 6 m) 
csarnokok rendkívül költségta-
karékos, recirkulációs fűtésére 
kifejlesztett készülék. Működése 
során a he lyiséglevegőt beszívja, 
fű tő re  gisz te rében fel melegíti és a 
befúvózsaluzaton keresztül is mét 
befújja a helyiségbe.
Három méretben kapható. 
Mind egyik fokazatmentesen 
szabályozható ven ti lá tor ral készül 
és méretre illesztett fűtőregiszter-
rel ellátott.

A TopVent® HV a Hoval klíma-
család legegyszerűbb, mennye
zet alá szerelhető tagja, amely 
kifejezetten alacsony bel ma gas -
ságú (max. 6 m) csarnokok rend-
kívül költségtakarékos fűtésére 
kifejlesztett készülék. Működése 
során a he lyiséglevegőt beszívja, 
fű tő re  gisz te rében fel melegíti és a 
befúvózsaluzaton keresztül is mét 
befújja a helyiségbe.
Három méretben kapható. 
Mind egyik kétfokazatú ven ti lá
tor ral készül, így összesen hat 
különböző fűtőteljesítmény áll 
rendelkezésre.

A TopVent® TW recir ku lá ciós 
fűtőkészülékek max. 6 m magas 
kapuk légfüggönyeként történő 
alkalmazásához.
Működése során ameleg légáram 
minimalizálja a külső levegő 
helyiségklímára kifejtett hatását, 
meggátolja a hideg levegő 
beáramlását, megnöveli a csar-
nok kihasználható felületét.
A kapu fölé vagy mellé szerelt 
készülék három méretben kap-
ható. Mind egyik fokazatmentesen 
szabályozható ven ti lá tor ral készül 
és méretre illesztett fűtőregiszter-
rel ellátott.

A TopVent® curtain max. 6 m 
magas kapuk recir ku lá ciós fűtésű 
légfüggöny készüléke.

TopVent® curtain megakadályozza 
a nyitott ajtónál jelentkező 
energiaveszteséget

A meleg légáram minimalizálja 
a külső levegő helyiségklímára 
kifejtett hatását, meggátolja 
a hideg levegő beáramlását, 
megnöveli a csar nok kihasznál-
ható felületét.

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás befúvózsaluzattal

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás befúvózsaluzattal

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás befúvókürtővel

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légosztás befúvókürtővel

TV-2 TV-4 TV-5 HV-2 HV-3 HV-5 TW-2 TW-3 TW-5 CUR-2 CUR-3 CUR-5

2100 4850 5700 2000 3400 5300 1850 3100 4400 2000 3400 5300

 14-ig  34-ig  50-ig  12-ig  21-ig  35-ig  12-ig  22-ig  33-ig  12-ig  21-ig  35-ig

– – – – – – – – – – – –

7 x 7 12 x 12 12 x 12 7 x 7 9 x 9 11 x 11  6 m-es kapumagasságig 7 x 7 9 x 9 11 x 11

16 23 24 18 28 42 23 31 39 22 36 53



Az AdiaVent® recirkulációs berendezés csarnokok 
hűtésére. A hűtés kizárólag a víz adiabatikus páro-
logtatásával történik, azaz környezetkárosító hűtő-
közeg nélkül.

AdiaVent®

AdiaVent® ADV

Recirkulációs berendezés csarnokok hűtéséhez

Az AdiaVent® ADV a homlok-
zatra vagy a tetőre telepíthető 
készülék. Működése során 
elszívja a helyiséglevegőt, 
lehűti azt, majd a légcsatornán 
keresztül ismét a helyiségbe 
fújja. Az opcionális kevertleve-
gős üzemmódnál max. 20% a 
frisslevegőhányad.
A készülék közvetett adiabatikus 
eljárással működik. A helyiség-
levegőt nem nedvesíti, így a 
szennyezés kizárt.
A szabadalmaztatott előhű
tés nek  köszönhetően az 
AdiaVent® ADV energiahaté-
konysági mutatója 11,2. Más 
szavakkal: a készülék minden 
felvett kilowatt-ból 11,2 kW 
hűtési teljesítményt állít elő. 
Ezzel jelentősen megelőzi a 
hagyományos hűtési rendsze-
reket.

 ■ Hűtés (közvetett adiabatikus)
 ■ Kevertlevegős üzemmód*
 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Légszűrés

(* = opcionális)

Műszaki adatok ADV-6

Légteljesítmény m³/h 6080

Fűtőteljesítmény kW –

Hűtőteljesítmény kW  21-ig

Hatótávolság m x m –

Tömeg kg 520

A ProcessVent egy kompakt egység a szellőztetés-
hez, fűtéshez és hűtéshez a technológiai levegőhő 
visszanyerésével. Alkalmazásuk burkolt szerszám-
gépekkel vagy hegesztő berendezésekkel felsze-
relt csarnokoban történik, és az elszívottlevegő
légtisztító berendezéssel együtt teljes rendszert 
alkot.

ProcessVent

ProcessVent

Kompakt berendezés csarnokok szellőztetéséhez, 
fűtéséhez és fűtéséhez

A ProcessVent készülék 
energia-optimalizált ventiláto-
rokkal gondoskodik a csarnokok 
friss  levegőjéről és visszanyeri 
a hőt a technológiai elszívott 
levegőből.
Az elhasznált levegő a levegő-
tisztító berendezésen keresztül 
átáramlik a olajálló kivitelű 
lemezes hőcserélőn, és kijut a 
szabadba; az ebben tárolt hő 
átkerül a befúvott levegőbe. 
A készülék típusától függően a 
befúvott levegő melegítésére és/
vagy hűtésére fűtő/hűtőregisz-
ter szerelhető be.

 ■ Fűtés (csatlakozással a 
hőközponthoz)

 ■ Hűtés (csatlakozással a 
folyadékhűtőhöz)

 ■ Frisslevegő befúvás
 ■ Használt levegő elszívás 

(légszállítás levegőtisztító 
berendezésen keresztül)

 ■ Recirkulációs üzemmód
 ■ Hővisszanyerés
 ■ Légszűrés

PV-10 PVH-10 PVC-10

12000 12000 12000

200-ig 239-ig

– – 142-ig

– – –

1657 1699 1754
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Időjárás, mint „isteni sugallat”
Főként, ha olyan sokoldalú, mint nálunk az Alpokban. 
Olymértékben meghatározza az életünket a hegyekben, mint 
semmilyen más tényező sem. Ennek ismeretében nemcsak 
megtanultuk megjósolni, hanem a technikai megoldások segít-
ségével áthelyeztük hétköznapjainkba sajátos tulajdonságait: 
meleg, hideg, nedvesség, szél — célzatos és arányos alkalma-
zásával kellemesebbé téve a helyiség klímáját.

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

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

Szavunkon foghat
Vállalkozásunk fejlesztésének központjában az alternatív 
ener gia és az energiahatákonyság áll, mellyel Ön pénzt és 
nyers anyagot takaríthat meg.

Egyedi, igények szerinti megoldásokat kínálunk, melyhez ter-
mészetesen az egyszerű üzembe helyezés és a könnyű kezel-
hetőség is hozzá tartozik. 

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

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

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

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



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

Hoval fűtéstechnika
A Hoval termékpalettáján a legkülönbözőbb energiaforrá-
sok (olaj, gáz, fa, pellet és szolár) innovatív rendszermeg-
oldásai megtalálhatóak, beleértve a hőszivattyúkat is.
Teljesítménypalettája a legkisebb lakóháztól a legnagyobb 
felhőkarcolóig terjed.

Hoval lakásszellőztetés
Kényelmes, magas hatásfokú és optimális szellőztetés, 
illetve páratartalom-szabályozás otthonában: 
A Hoval HomeVent® berendezéseivel magasra tette a 
mércét az otthonok és nagyobb lakóépületek levegőminő-
ségének területén.

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

Hoval hővisszanyerés
Hatékony energiafelhasználás hővisszanyeréssel: 
A Hoval két különböző megoldást kínál: lemezes hőcseré-
lőt, mint rekuperatív rendszert, illetve rotációs hőcserélőt, 
mint regeneratív rendszert.

Hazai referenciák:

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

Az Ön partnere:

LZ Thermotrade Kft. 
2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810
thermotrade@hoval.hu 
www.hoval.hu2018.10.


