
Ipari melegvízkazán
Hoval Max-3

3-huzamú melegvízkazán olaj- és gáztüzelésre 
420-3.000 kW teljesítménnyel



Költséghatékony
takarékos megoldás a kis 
beruházási költségnek kö-
szönhetően

Nagy hatékonyság 
bemélyedésekkel ellátott füst-
csövek garantálják az egyen-
letes hőátadást

Energiatakarékosság és ma-
gas hatásfok  
a nagy vízterű kialakítás miatt

Környezetbarát
 az extra kevés károsanyag-
kibocsátással

Alacsony CO2-kibocsátás 
alacsony tüzelőanyag-
fogyasztás 

Kiváló emissziós értékek 
az alkalmazott LowNOx-égő, 
és annak modulációs tulaj-
donsága által

A Hoval Max-3 az olajban vagy a gázban tárolt energiát nagy hatékonysággal alakítja értékes fűtési 

hővé. Ezt igazolja a 94%-os kazánhatásfok. Ez a magas hatásfok Önnek, mint befektetőnek, ténylege-

sen észrevehető, alacsony fűtési költséget eredményez. 

gazdaságos

Hatékony

környezetbarát

Alacsony 
emisszió

Könnyű használat 
az intelligens tervezésnek 
köszönhetően

Kényelmes és távoli 
karbantartás  
a TopTronic® online révén

Szervizbarát
a nagyméretű kazánajtó köny-
nyű hozzáférést biztosít 
a kazán és az égő 
tisztításához

Széles alkalmazási 
tartomány  
rugalmas kombinálási opciók 
miatt

Helytakarékos 
a kompakt kialakításnak  
köszönhetően

Egyszerű telepítés 
a magas fokú elhelyezési 
rugalmasság miatt

komfortos

Egyszerű 
karbantartás

okos

Tökéletes 
megoldás

A Hoval Max-3 kínál kiváló minőségű fűtési technológiát alacsony áron 
kínál Önnek. Különösen a költségoptimalizált fűtéskorszerűsítés ideális 
megoldása a Hoval Max-3. A modern 3-huzamú LowNOx-technika minden 
üzemállapotnál garantálja a tiszta, károsanyagszegény égést. 
A Hoval Max-3 az olajban vagy a gázban tárolt energiát nagy hatékonyság-
gal alakítja értékes fűtési hővé. Ezt igazolja a 94%-os kazánhatásfok. 
Ez a magas hatásfok Önnek, mint befektetőnek, ténylegesen észrevehető, 
alacsony fűtési költséget eredményez.

A Hoval Max-3 ideális a szerénytelen igényhez
és a szerény költségvetéshez

3. huzam

2. huzam

1. huzam

Modern 3-huzamú LowNOx-tüzelés 
a tiszta égésért
A modern, 3-huzamú technikával készült 
kazán tűz terében minden égőfej-kialakítás 
mellett biztosított a füstgázok recirkulációja. 
Ezzel a láng kritikus zónájában helyi O2-
hiány lép fel, a lánghőmérséklet le csökken 
és minimális lesz a károsanyag-kibocsátás.
 
A Hoval Max-3 emissziója a 3-huzamú konst-
rukciójának köszönhetően jelentősen alatta 
marad a szigorú előírásoknak. Ez nemcsak 
az új, hanem a már évek óta üzemelő kazá-
noknál is garantálja a tiszta égést.   

Beépíthetőségi flexibilitás
A kazánok kompakt méreteik miatt a leg-
alacsonyabb kazánházakba is telepíthetők. 
Bizonyos esetekben a kazán helyszíni ösz-
szeszerelése és hegesztése is megoldható 
— természetesen a kazán működési bizton-
ságának gyártóművi garanciájával.  



Szabad égőválasztás — 
a Hoval tesztelések eredményeinek biz-
tonságával
A háromhuzamú Hoval Max-3 kazánokhoz 
minden 2-fokozatú és folyamatos szabályo-
zású LowNOx égő alkalmazható. 

Minden vezető égőgyártó modelljeit a Hoval 
saját próbapadjain intenzíven teszteli és a 
teszteredményekből javaslatokat ad a Hoval 
Max-3-ra vonatkozó alkalmazáshoz.

Háromhuzamú olaj-/gáz kazánok főbb előnyei

Kezelőfelület 
modern, mik-
roprocesszor 
vezérlésű 
TopTronic® E 
szabályozóval

Szabadalmaztatott Hoval-fejlesztés a 
folyamatosan magas hatásfok biztosítására 
A Hoval Max-3 gazdaságossága révén előkelő 
helyet foglal el a fűtőfelületekre vonatkozó konst-
rukciós Hoval-szabadalmak körében. A hőátadás-
ért felelős speciális kialakítású rovátkolt csövek az 
égési gázok permanens örvénylését garantálják. 
Ez garantálja az optimális hőátadást és a folya-
matosan magas szintű hatásfokot.
A fűtőfelület speciális kiképzésének van még egy 
további előnye: a füstgázok akkor is egyenletesen 
áramolnak át a fűtőfelületen, amikor a berendezés 
alacsony teljesítményfokozaton üzemel. Ennek 
köszönhetően jelentősen csökken az agresszív 
anyagok lerakódásának, és így a korrózió kiala-
kulásának a veszélye. 

Hőszigetelt mellső kazánajtó
jobbra vagy balra kifordítható az egyszerű tisztítás 
és a jó megközelíthetőség céljából. Kívánságra hő- 
és zajszigetelő burkolattal 

Átgondolt karbantartási koncepció —  
garantált értékállóság
A kazánajtó 90°-ban nyitható, és igény esetén az ajtó nyitási iránya percek alatt 
megfordítható. A széles tisztítónyílás szabad hozzáférést kínál az égéskamrá-
hoz, valamint a második és a harmadik huzamok csöveihez. A harmadik huzam 
bordázott csőkiképzése miatt nincsenek a tisztítást hátráltató turbulátorok. 
A karbantartó által végzett gyors és időtakarékos tisztítás, valamint a berendezés 
értékálló, alapos karbantartása mindenkor biztosított.      

Műszaki adatok
Max-3 típus

Teljesítmény 
(kW)

Üzemi nyomás 
(bar)

Víztérfogat (l) Szélesség (mm)Mélység (mm) Magasság 
(mm)*

Tömeg kg**

(420) 320-500 6 552 2178 1190 1330 1093
(530) 350-610 6 52 2178 1190 1330 1150
(620) 450-720 6 969 2452 1310 1445 1770
(750) 520-870 6 938 2452 1310 1445 1800
(1000) 680-1150 6 1528 2739 1500 1660 2500
(1250) 850-1350 6 1478 2739 1500 1660 2600
(1500) 1050-1750 6 2343 3040 1610 1790 3566
(1800) 1250-2150 6 2750 3424 1770 1950 4888
(2200) 1500-2500 6 3050 3724 1770 1950 5017
(2700) 1780-3000 6 3550 4032 1800 1980 5589
*vezérlődobozzal   **borítással, víz nélkül

ThermoCondensor aluFer®-rel 
energiát takarít meg
A Hoval a ThermoCondensor aluFer®-rel egy 
hamar megté rülő lehetőséget kínál külön-
böző fűtőkazánokhoz. Ezzel a kie gé szítő be-
rendezéssel Ön maximális energiahasznosí-
tást, akár 20%-os éves ener gia meg ta ka rí tást 
is elérhet. 

A Hoval ThermoCondensor aluFer® hőcse-
rélő a legmoder nebb füst gáz-kondenzációs 
technológiát alkalmazza, amellyel értékes 
fűtési energiává hasz nosítja mindazt az 
energiát, ami a hagyományos berende-
zéseknél, mint füstgázveszteség, a kémé-
nyen keresztül elvész. Ezáltal kazánjának 
hatásfoka tovább emelkedik. 
A Hoval ThermoCondensor a kazán mögé 
állítható, csatlakoztatása gyors és egyszerű. 

Fűtésének intelligens szabályozója
Az új TopTronic® E modulált szabályozó min-
den Hoval készülék irányítója, mely a Hoval 
rendszerek komplett irányítását látja el. 
Az alapmodul a kazánban vagy a táv hő-
állomáson átveszi a direkt-, a kevertkör, illet-
ve a HMV-töltés szabályozását. 
Kiegészítő funkciók bővítő- és szabályozó 
mo du lok kal valósíthatók meg. Fő bővítési 
lehetőségek: fűtőköri-/HMV-modul, szolár-
modul, puffer modul és mérőmodul. 
Természetesen a TopTronic® E SmartGrid-
hálózatra alkalmas.

reggeleken, s automatikusan 

az okos telefonján keresztül 
meleg az esti órákban.

Szerviztechnikusaink mindig az Ön 

szolgálatára állnak.  



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


