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TopVent® DHV

1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® DHV készülékek magas csarnokok fűtését való
sítják meg recirkulációs üzemmódban az alábbi funkciókkal:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás állítható örvénykamrával (Air-Injector),
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A TopVent® DHV készülékeket kifejezetten magas csar no
kok recirkulációs fűtésére fejlesztettük ki. A ké sz ülé keket 
a mennye zet alá kell felszerelni. Működése során a he-
lyiséglevegőt beszívja, fűtőregiszterében fel melegíti és az 
örvénykamrán keresztül ismét befújja a helyiségbe.
A TopVent® DHV készülék óriási előnye a nagy tel je sít mény 
és a tökéletes légelosztás, így más rend szerekkel össze-
ha sonlítva lényegesen kevesebb ké szü lék ele gendő a tá-
masz tott követelmények ki e lé gítésére.
A két készülékméret, a szabályozható ventilátorok, a kü lön-
böző regisztertípusok és a tartozékok szé les tár há za bizto
sítja minden csarnok részére a mé ret re szabott meg ol dást.

2.1 Készülék felépítése
A TopVent® DHV készülék fűtőegységből (ventilátor és fű tő-
regiszter), valamint automatikusan állítható ör  vény kamrás 
befúvóból áll. A két egység oldható csa va ros kötéssel kap-
csolódik egymáshoz.

2.2 Légelosztás örvénykamrával (Air-Injector)
A szabadalmaztatott légelosztó — ún. örvénykamra — a 
ké szü  lék meghatározó eleme. A levegő befúvási szö ge a 
fokozatmentesen állítható terelőlapátokkal változtatható. Ez 
függ a tel je sítménytől, a be fú vási ma gas ság tól, valamint a 
befúvott és a helyiséglevegő kö zöt ti hőmérséklet-különb
ségtől. 
A levegőt me rő le gesen le fe lé, egy bizonyos kúpszögben, 
vagy víz szintesen a mennyezet alatt fújjuk be. Ezáltal bizto
sítjuk, hogy:
 minden készülék nagy csar nok fe lü letet fűt sön,
 a tartózkodási zónában huzathatás ne léphessen fel,
 a helyiségben ne legyen hőmérséklet-rétegződés, ráadá

sul ez zel ener gia takarítható meg.
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TopVent® DHV

A

Alkalmazás

Fűtőegység

Air-Injector

Kép A2: A TopVent® DHV építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként

Hőcserélő: 
alumínium lamellákkal ellátott réz
csövekből

Air-Injector:
szabadalmaztatott, automatikusan 
állítható örvénykamrás befúvó 
nagy felületen történő huzatmen
tes légelosztáshoz, állítómotorral

Kép A1: TopVent® DHV felépítése
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TopVent® DHV

Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® DHV üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzem
módokat, szabályozási zónánként, a naptárban megadottaknak megfe
lelően. Ezen felül Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a 

recirkulációs 1es fokozat üzemmódokra kapcsolhatja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás 
és vezérlés fejezetben találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hőigény esetén a készülék beszívja a helyiség 
levegőjét, felmelegíti és ismét befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

CPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Fűtés........................................ be

L_OFF Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.
A fagyvédelem aktív marad.

Ventilátor ....................................ki

Fűtés..........................................ki

Táblázat A1: A TopVent® DHV üzemmódjai
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A

Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

DHV - 6 / A

Készüléktípus

TopVent® DHV

Készülékméret

6 vagy 9

Hőcserélő

A, B vagy C típusú 
regiszterrel

Táblázat A2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat  A3: A TopVent® DHV alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus DHV-6 DHV-9

Névleges légteljesítmény m³/h 6000 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 537 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 48,5 43,0

Regisztertípus A B C A B C

Felvett villamos teljesítmény kW 0,60 0,68 0,93 1,01 1,10 1,42

Táblázat A4: A TopVent® DHV műszaki adatai
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TopVent® DHV

3.4 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tRaum Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

DHV-6

A
16 32,8 13,4 34,2 7 1410 18,8 16,8 27,3 2 807

20 30,3 14,0 37,0 6 1301 16,2 17,9 30,0 2 697

B
16 47,0 11,6 41,3 13 2020 26,9 14,6 31,3 4 1157

20 43,4 12,0 43,5 11 1864 23,3 15,5 33,5 3 1001

C
16 76,0 9,4 55,6 18 3267 45,0 11,8 40,3 6 1935

20 70,3 9,8 56,8 16 3022 39,3 12,5 41,5 5 1690

DHV-9

A
16 55,5 13,6 36,3 8 2386 31,7 17,0 28,5 3 1364

20 51,2 14,1 38,9 7 2201 27,4 18,1 31,1 2 1179

B
16 71,2 12,2 41,5 12 3060 40,6 15,4 31,4 4 1746

20 65,7 12,7 43,7 10 2823 35,1 16,5 33,6 3 1509

C
16 117,9 9,8 56,9 18 5066 69,9 12,3 41,1 6 3003

20 109,1 10,2 58,0 15 4686 61,0 13,1 42,1 5 2622

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: - 16 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 18 °C
- 20 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 22 °C

Táblázat A5: TopVent® DHV fűtőteljesítményei

3.5 Zajteljesítmény

Készüléktípus DHV-6 DHV-9

Regisztertípus A B C A B C

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 51 53 55 54 55 58

Teljeszajszint dB(A) 73 75 77 76 77 80

Oktávzajszint 63 Hz dB 51 53 55 58 59 61

125 Hz dB 56 58 60 61 62 65

250 Hz dB 61 63 65 64 65 69

500 Hz dB 66 68 70 68 69 73

1000 Hz dB 70 72 74 71 72 75

2000 Hz dB 66 68 70 71 72 75

4000 Hz dB 60 62 64 66 67 70

8000 Hz dB 52 54 56 58 59 63
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat A6: Zajadatok

Műszaki adatok
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TopVent® DHV

A
3.8 Méret és tömegadatok

E
28 4 x M10 F

I
A

J

K

B
G

C

R

H

40

30

∅ D

Készüléktípus DHV-6 DHV-9 Visszatérő

ElőremenőA mm 900 1100

B mm 905 1050

C mm 415 480

∅ D mm 500 630

E mm 594 846

F mm 758 882

G mm 322 367

H mm 244 289

I mm 760 935

J " Rp 1¼ (belső) Rp 1½ (belső)

K mm 1020 1220

R mm 977 1120

Tömeg kg 100 100 103 153 153 157

Regiszter víztartalma Típus A B C A B C

l 3,1 3,1 6,2 4,7 4,7 9,4

Táblázat A7:  Méretek

Műszaki adatok
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® DHV 
Recirkulációs berendezés magas csarnokok    
fűtéséhez 

A burkolat korrózióálló alucink lemezbõl készült, a mennye-
zetre rög zítéshez a készülék gyárilag négy darab M10-es 
hat lap fejû csavarral és hagyományos csavaralátéttel fel sze-
relt. A fûtési hõcserélõ vörösréz csõbõl készül alumínium 
la mel lákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból.

Ventilátor egység karbantartásmentes, nagy hatékonyságú 
EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású axiál ven tilátorból 
és a kiegyensúlyozott járókerékből aerodinamikailag opti
malizált hajlított la pá tok kal és fogazott hátsó éllel. 
Örvénykamrás befúvó koncentrikus fúvókával, 12 állít ható 
terelõlapáttal, beépített zajcsillapító egységgel és be fú-
vottlevegő-hőmérsékletérzékelővel, állítómotorral a levegő 
irányának függőlegestől a vízszintesig történő automatikus 
beállítá sához.

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______ 

Függesztő készlet AHS
a készülék mennyezethez rögzítésére szolgál, mely 4 pár 
alucink lemezből készült U-szelvény; 1300 mm-ig állítható a 
magasság. Fényezés a készüléknek megfelelően. 

Szűrődoboz FK
2 darab G4 típusú táskás szűrővel (DIN EN 779 szerint), 
differenciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez 

Laposzűrődoboz FFK 
4 darab plisszírozott cellaszűrővel (DIN EN 779 szerint), dif
ferenciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez 

Zajcsillapító betét AHD 
zajcsillapító anyaggal bélelt nagyméretű zajcsillapító burko
latból áll, csillapító hatás 4 dB(A)

Recirkulációs zajcsillapító USD 
alucink lemez burkolat beépített zajcsökkentő anyaggal, 
csillapító hatás 3 dB(A) 

Befúvórács AK 
Alucink-lemezből készült, négy állítható kifúvóráccsal (az 
örvénykamrát pótolja) 

Sorkapocsdoboz 
A burkolat oldalfalába van építve, lehetővé 
téve a tápfeszültség és a tartozékok csatlakoztatását.  

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó
 Főkapcsoló
 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Relé vészüzemhez
 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Nyitásérzékelő-kapcsoló
Csatlakozó sorkapcsok a kapcsolószekrényben a készülék 
nyitásérzékelő-kapcsolótól függő üzemeléséhez

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 
db szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re
cir ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából 
áll — igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz

Kiírási szöveg
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A
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiségleve
gő minőségétől függően

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez)

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Kiírási szöveg

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése

4.4 Helyiséghőmérséklet szabályozása 
     EasyTronic-kal 

Egyszerű kapcsolókészülék 2-pont szabályozással és kézi 
átkapcsolással az 1es és 2es fokozatok között 
 EasyTronic EC, fali kapcsolókészülék fűtési üzemmódra, 

műanyag házban, helyiségtermosztáttal 

4.5 A levegőelosztás kézi vezérlése 
     potenciométerrel 

Kézi vezérlés potenciométerrel és állítómotorral a levegő 
befúvási irányának függőleges és vízszintes határok közötti 
állítására: 
 Potenciométer falra történő felszereléshez PMS-W 
 Potenciométer, kapcsolószekrénybe történő beépítéshez 

PMSS 
 Transzformátor TA maximum 7 db állítómotorhoz
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TopVent® DKV

1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® DKV készülékek magas csarnokok fűtését és 
hűtését valósítják meg recirkulációs üzemmódban az alábbi 
funkciókkal:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 hűtés (csatlakozással folyadékhűtőhöz),
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás állítható örvénykamrával (Air-Injector),
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A TopVent® DKV készülékeket kifejezetten magas csar no
kok recirkulációs fűtésére és hűtésére fejlesztettük ki. 
A ké sz ülé keket a mennye zet alá kell felszerelni. Működése 
során a he  lyiséglevegőt elszívja, fel me legíti vagy lehűti azt, 
és az ör vény kamrán ke resz tül ismét befújja a helyiségbe.
A TopVent® DKV készülék óriási előnye a nagy tel je sít mény 
és a tökéletes légelosztás, így más rend szerekkel össze-
ha sonlítva lényegesen kevesebb ké szü lék ele gendő a tá-
masz tott követelmények ki e lé gítésére.
A két készülékméret, a szabályozható ventilátorok, a kü lön-
böző regisztertípusok és a tartozékok szé les tár há za bizto
sítja minden csarnok részére a mé ret re szabott meg ol dást.

2.1 Készülék felépítése
A TopVent® DKV készülék fűtő-/hűtőegységből (ven ti lá tor -
ral, hőcserélővel, beépített kon den zá tum le vá lasztó csepp-
víz el ve ze tővel) és automatikusan ál lít ható ör vény kam rás 
be fú vó ból áll. A kondenzáció el ke rü lé sére a fű tő-/hűtőegy
ség külső fe lü lete hőszigetelt. A két egység old ható csa va-
ros kötéssel kap cso lódik egy máshoz.

2.2 Légelosztás örvénykamrával (Air-Injector)
A szabadalmaztatott légelosztó — ún. örvénykamra — a 
ké szü  lék meghatározó eleme. A levegő befúvási szö ge a 
fokozatmentesen állítható terelőlapátokkal változtatható. Ez 
függ a tel je sítménytől, a be fú vási ma gas ság tól, valamint a 
befúvott és a helyiséglevegő kö zöt ti hőmérséklet-különb
ségtől. 
A levegőt me rő le gesen le fe lé, egy bizonyos kúpszögben, 
vagy víz szintesen a mennyezet alatt fújjuk be. Ezáltal bizto
sítjuk, hogy:
 minden készülék nagy csar nok fe lü letet fűt sön,
 a tartózkodási zónában huzathatás ne léphessen fel,
 a helyiségben ne legyen hőmérséklet-rétegződés, ráadá

sul ez zel ener gia takarítható meg.
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Alkalmazás

Fűtő-/hűtőegység

Air-Injector

Kép B2: A TopVent® DKV építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből,
belülről szigetelt

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Hőcserélő: 
fűtő-/hűtőregiszter alumínium la
mellákkal ellátott rézcsövekből

Kondenzátum leválasztó:
cseppelvezető csatlakozással

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként

Air-Injector:
szabadalmaztatott, automatikusan 
állítható örvénykamrás befúvó 
nagy felületen történő huzatmen
tes légelosztáshoz, állítómotorral

Kép B1: TopVent® DKV felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® DKV üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzemmódokat, 
szabályozási zónánként, a naptárban megadottaknak megfelelően. Ezen felül Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a recirkulációs 1es 

fokozat üzemmódokra kapcsolhatja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás és vezérlés 
fejezetben találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hő- és hűtési igény esetén a készülék beszívja 
a helyiség levegőjét, felmelegíti, illetve lehűti, és ismét be
fújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Fűtés/hűtés .............................. be

1) hő- és hűtési igény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Fűtés/hűtés .............................. be

1) hő- és hűtési igény esetén

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

OPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Fűtés........................................ be

OPR  Túlfűtésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított túlfűtésvédelmi 

érték fölé emelkedik, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban lehűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Hűtés ....................................... be

L_OFF Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.
A fagyvédelem aktív marad.

Ventilátor ....................................ki

Fűtés..........................................ki

Táblázat B1: A TopVent® DKV üzemmódjai
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Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

DKV - 6 / C

Készüléktípus

TopVent® DKV

Készülékméret

6 vagy 9

Hőcserélő

C vagy D típusú 
regiszterrel

Táblázat B2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

Max. kondenzátum mennyiség DKV6 90 kg/h

DKV9 150 kg/h

Min. térfogatáram DKV6 3100 m3/h

DKV9 5000 m3/h

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat  B3: A TopVent® DKV alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus DKV-6 DKV-9

Névleges légteljesítmény m³/h 6000 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 537 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 63,6 63,6

Regisztertípus C C D

Felvett villamos teljesítmény kW 0,50 1,29 1,41

Táblázat B4: A TopVent® DKV műszaki adatai
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3.4 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tRaum Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

DKV-6 C
16 76,0 9,4 55,6 18 3267 45,0 11,8 40,3 6 1935

20 70,3 9,8 56,8 16 3022 39,3 12,5 41,5 5 1690

DKV-9
C

16 117,9 9,8 56,9 18 5066 69,9 12,3 41,1 6 3003

20 109,1 10,2 58,0 15 4686 61,0 13,1 42,1 5 2622

D
16 140,7 9,1 64,4 15 6045 85,4 11,3 46,2 5 3670

20 130,4 9,5 65,0 13 5600 75,1 12,0 46,8 4 3225

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: 16 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 18 °C
20 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 22 °C

Táblázat B5: TopVent® DHV fűtőteljesítményei

Műszaki adatok
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3.5 Hűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  

www.hoval.hu.

Hűtőközeg-hőmérséklet 6/12 °C 8/14 °C

Készülék tRaum rFRaum Qsen Qges tZul ∆pW mW mK Qsen Qges tZul ∆pW mW mK

Méret Típus °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

DKV-6 C

22
50 18,8 18,8 14,7 13 2688 0,0 16,3 16,3 15,9 10 2340 0,0

70 17,1 27,3 15,6 27 3909 15,0 14,6 21,4 16,8 17 3058 9,9

26
50 23,6 30,7 16,3 35 4397 10,4 21,2 24,8 17,5 23 3547 5,2

70 21,9 41,4 17,1 63 5926 28,6 19,5 35,3 18,3 46 5075 23,4

DKV-9

C

22
50 29,1 29,1 14,4 13 4173 0,0 27,5 27,5 14,9 12 3934 0,0

70 26,6 41,7 15,2 27 5969 22,2 24,9 37,9 15,8 22 5424 19,0

26
50 36,7 47,0 15,9 34 6735 15,4 35,1 43,2 16,4 29 6189 12,0

70 34,2 63,7 16,7 62 9116 43,3 32,5 59,9 17,3 55 8571 40,2

D

22
50 35,9 38,0 12,2 13 5439 3,1 31,1 31,1 13,7 9 4457 0,0

70 33,9 59,1 12,8 32 8464 37,1 29,1 47,9 14,4 21 6856 27,6

26
50 45,2 65,3 13,1 39 9348 29,5 40,5 54,0 14,6 27 7740 20,0

70 43,2 86,5 13,7 69 12384 63,6 38,4 75,2 15,3 52 10776 54,1

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
rFRaum = Helyiséglevegő relatív páratartalma
Qsen = Érezhető hűtőteljesítmény
Qges = Összes hűtőteljesítmény

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram
mK = Kondensatmenge

Vonatkoztatás: 22 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 24 °C
26 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 28 °C

Táblázat B6: TopVent® DHV fűtőteljesítményei

3.6 Zajteljesítmény

Készüléktípus DKV-6 DKV-9

Regisztertípus C C D

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 51 59 59

Teljeszajszint dB(A) 73 81 81

Oktávzajszint 63 Hz dB 41 49 49

125 Hz dB 59 67 67

250 Hz dB 62 70 70

500 Hz dB 65 73 73

1000 Hz dB 67 75 75

2000 Hz dB 67 75 75

4000 Hz dB 66 74 74

8000 Hz dB 61 68 68
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat B7: Zajadatok

Műszaki adatok
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Műszaki adatok

3.8 Méret és tömegadatok

4 x M10

M80

J

27

C
L

R B

G H

K

40

29

F
E

N

I
A

∅ D

Készüléktípus DKV-6/C DKV-9/C DKV-9/D Visszatérő

Előremenő

Kondenzcsatlakozás

Revízióajtó

A mm 900 1100 1100

B mm 1344 1430 1430

C mm 579 615 615

∅ D mm 500 630 630

E mm 594 846 846

F mm 758 882 882

G mm 77 93 85

H mm 155 171 180

I mm 760 935 935

J " Rp 1¼ (belső) Rp 1½ (belső) Rp 2 (belső)

K mm 521 558 558

L mm 275 245 245

M " R 1 (külső) R 1 (külső) R 1 (külső)

N mm 1020 1220 1220

R mm 1380 1467 1467

Regiszter 
víztartalma

l 6.2 9.4 14.2

Tömeg kg 202 264 289

Táblázat B8:  Méretek
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® DKV 
Recirkulációs berendezés magas csarnokok    
fűtéséhez és hűtéséhez

A burkolat korrózióálló, belülről szigetelt alucink lemezbõl 
készült, a mennye zetre rög zítéshez a készülék gyárilag 
négy darab M10-es hat lap fejû csavarral és hagyományos 
csavaralátéttel fel sze relt. 
A hõcserélõ hőcserélő vörösréz csőből készül alu
mínium lamellákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pe
dig acélból, cseppvízelvezető rendszerre csatlakozó 
kondenzátumleválasztóval felszerelt.
Ventilátoregység karbantartásmentes, nagy hatékonyságú 
EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású radiál ven ti-
látorból és kiváló minőségből készült, szabadon futó járóke
rékből hátrahajló, háromdimenzió profilú la pá tok kal.
Örvénykamrás befúvó koncentrikus fúvókával, 12 állít
ható terelõlapáttal, beépített zajcsillapító egységgel és 
befúvottlevegő-hőmérsékletérzékelővel, állítómotorral a 
levegő irányának függőlegestől a vízszintesig történő auto
matikus beállításához.

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______ 

Függesztő készlet AHS
a készülék mennyezethez rögzítésére szolgál, mely 4 pár 
alucink lemezből készült U-szelvény; 1300 mm-ig állítható a 
magasság. Fényezés a készüléknek megfelelően. 

Szűrődoboz FK
2 darab G4 típusú táskás szűrővel (DIN EN 779 szerint), 
differenciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez 

Laposzűrődoboz FFK 
4 darab plisszírozott cellaszűrővel (DIN EN 779 szerint), dif
ferenciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez 

Recirkulációs zajcsillapító USD 
alucink lemez burkolat beépített zajcsökkentő anyaggal, 
csillapító hatás 3 dB(A) 

Befúvórács AK 
Alucink-lemezből készült, négy állítható kifúvóráccsal (az 
örvénykamrát pótolja) 

Kondenzátumszivattyú KP 
centrifugálszivattyúból és gyűjtőedényből áll, szállítási 
mennyiség max. 150 l/h 3 m-es szállítási magasságnál

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó
 Főkapcsoló
 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Relé vészüzemhez
 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Nyitásérzékelő-kapcsoló
Csatlakozó sorkapcsok a kapcsolószekrényben a készülék 
nyitásérzékelő-kapcsolótól függő üzemeléséhez

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

Kiírási szöveg
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4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 db
szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re cir
ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából áll 
— igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiségleve
gő minőségétől függően

Kiírási szöveg

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez)

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése
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1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® NHV készülékek magas csarnokok fűtését való
sítják meg recirkulációs üzemmódban az alábbi funkciókkal:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás befúvófejjel,
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2 Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A Hoval TopVent® NHV magas csarnokok egy sze rű  sí tett, 
ezért igen kedvező árú csarnokfűtő ké  szü léke. A ké szü lé-
keket a mennyezet alá kell fel sze rel ni. Működése során a 
he lyiséglevegőt beszívja, fűtőregiszterében fel melegíti és a 
fú vó kán ke resz tül ismét be fújja a helyiségbe. 
A TopVent® NHV ké szü lék nél a levegőelosztás nem szabá
lyozható, ezért a készülék elsősorban alacsony komfortigé
nyű csar no kok hoz (pl. magasraktárak) javasolt.
A Hoval TopVent® NHV készülék óriási előnye a nagy telje-
sít mény és a tökéletes légelosztás, így más rend sze rekkel 
össze hasonlítva lényegesen kevesebb ké szü lék ele gendő a 
tá masztott követelmények ki e lé gítésére.
A két készülékméret, a szabályozható ventilátorok, a kü lön-
böző regisztertípusok és a tartozékok szé les tár há za bizto
sítja minden csarnok részére a mé ret re szabott meg ol dást.

2.1 Készülék felépítése
A Hoval TopVent® NHV készülék fűtőegységből (ven ti látor 
és fűtőregiszter) és befúvófejből áll. A két egység oldható 
csa va ros kötéssel kapcsolódik egymáshoz.
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Alkalmazás

Fűtőegység

Befúvófej

Kép C2: A TopVent® NHV építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként

Hőcserélő: 
fűtőregiszter alumínium lamellák
kal ellátott rézcsövekből

Befúvófej

Kép C1: TopVent® NHV felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® NHV üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzem
módokat, szabályozási zónánként, a naptárban megadottaknak megfe
lelően. Ezen felül Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a 

recirkulációs 1es fokozat üzemmódokra kapcsolhatja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás 
és vezérlés fejezetben találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

REC Recirkulációs 
Be/Ki recirkulációs üzem TempTronic algoritmussal:
hőigény esetén a készülék beszívja a helyiség levegőjét, 
felmelegíti és ismét befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

OPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Fűtés........................................ be

L_
OFF

Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.

Ventilátor ....................................ki

Fűtés..........................................ki

Táblázat C1: A TopVent® NHV üzemmódjai
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Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

NHV - 6 / A

Készüléktípus

TopVent® NHV

Készülékméret

6 vagy 9

Hőcserélő

A, B vagy C típusú 
regiszterrel

Táblázat C2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat  C3: A TopVent® NHV alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus NHV-6 NHV-9

Névleges légteljesítmény m³/h 6000 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 537 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 48.5 43.0

Regisztertípus A B C A B C

Felvett villamos teljesítmény kW 0,51 0,58 0,79 0,86 0,93 1,16

Táblázat C4: A TopVent® NHV műszaki adatai
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3,4 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatok a leggyakoribb tervezési feltételek alapján kerültek meghatározásra, Egyéb teljesítményada
tok kiszámításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen honlapunkról letölthető:  
www,hoval,hu,

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tRaum Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

NHV-6

A
16 32,8 13,4 34,2 7 1410 18,8 16,8 27,3 2 807

20 30,3 14,0 37,0 6 1301 16,2 17,9 30,0 2 697

B
16 47,0 11,6 41,3 13 2020 26,9 14,6 31,3 4 1157

20 43,4 12,0 43,5 11 1864 23,3 15,5 33,5 3 1001

C
16 76,0 9,4 55,6 18 3267 45,0 11,8 40,3 6 1935

20 70,3 9,8 56,8 16 3022 39,3 12,5 41,5 5 1690

NHV-9

A
16 55,5 13,6 36,3 8 2386 31,7 17,0 28,5 3 1364

20 51,2 14,1 38,9 7 2201 27,4 18,1 31,1 2 1179

B
16 71,2 12,2 41,5 12 3060 40,6 15,4 31,4 4 1746

20 65,7 12,7 43,7 10 2823 35,1 16,5 33,6 3 1509

C
16 117,9 9,8 56,9 18 5066 69,9 12,3 41,1 6 3003

20 109,1 10,2 58,0 15 4686 61,0 13,1 42,1 5 2622

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: 16 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 18 °C
20 °C-os helyiséglevegő hőmérsékletnél: az elszívottlevegő hőmérséklete 22 °C

Táblázat C5: TopVent® NHV fűtőteljesítményei

3,5 Zajteljesítmény

Készüléktípus NHV-6 NHV-9

Regisztertípus A B C A B C

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 49 51 53 52 53 56

Teljeszajszint dB(A) 71 73 75 74 75 78

Oktávzajszint 63 Hz dB 48 50 52 53 56 59

125 Hz dB 53 55 57 58 60 63

250 Hz dB 58 60 62 61 62 67

500 Hz dB 64 66 68 65 67 70

1000 Hz dB 68 70 72 70 70 73

2000 Hz dB 64 66 68 69 70 73

4000 Hz dB 57 59 61 63 65 68

8000 Hz dB 50 52 54 56 57 61
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat C6: Zajadatok

Műszaki adatok
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3,8 Méret és tömegadatok

E
28 4 x M10 F

I
A

J

K

B
G

C

R

H

40

30

∅ D

Készüléktípus NHV-6 NHV-9 Visszatérő

ElőremenőA mm 900 1100

B mm 905 1050

C mm 415 480

∅ D mm 500 630

E mm 594 846

F mm 758 882

G mm 322 367

H mm 244 289

I mm 760 935

J " Rp 1¼ (belső) Rp 1½ (belső)

K mm 1020 1220

R mm 977 1120

Regiszter 
víztartalma

Típus A B C A B C

l 100 100 103 153 153 157

Tömeg kg 101 101 105 155 155 160

Táblázat C7:  Méretek

Műszaki adatok
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® NHV 
Recirkulációs berendezés magas csarnokok    
fűtéséhez, alacsonyabb komfortkövetelményekkel

A burkolat korrózióálló alucink lemezbõl készült, a mennye-
zetre rög zítéshez a készülék gyárilag négy darab M10-es 
hat lap fejû csavarral és hagyományos csavaralátéttel fel sze-
relt. A fûtési hõcserélõ vörösréz csõbõl készül alumínium 
la mel lákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból.
A ventilátor egység karbantartásmentes, nagy haté
konyságú EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású 
axiálventilátorból és a kiegyensúlyozott járókerékből aerodi
namikailag optimalizált hajlított la pá tok kal és fogazott hátsó 
éllel. Koncentrikus befúvófej befúvottlevegő-hőmér séklet-
érzé kelővel.

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______ 

Függesztő készlet AHS
a készülék mennyezethez rögzítésére szolgál, mely 4 pár 
alucink lemezből készült U-szelvény; 1300 mm-ig állítható a 
magasság. Fényezés a készüléknek megfelelően. 

Szűrődoboz FK
2 darab G4 típusú táskás szűrővel (DIN EN 779 szerint), 
differenciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez 

Laposzűrődoboz FFK 
4 darab plisszírozott cellaszűrővel (DIN EN 779 szerint), dif
ferenciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez 

Recirkulációs zajcsillapító USD 
alucink lemez burkolat beépített zajcsökkentő anyaggal, 
csillapító hatás 3 dB(A) 

Sorkapocsdoboz 
A burkolat oldalfalába van építve, lehetővé 
téve a tápfeszültség és a tartozékok csatlakoztatását.  

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó

 Főkapcsoló
 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Relé vészüzemhez
 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Nyitásérzékelő-kapcsoló
Csatlakozó sorkapcsok a kapcsolószekrényben a készülék 
nyitásérzékelő-kapcsolótól függő üzemeléséhez

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 
db szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re
cir ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából 
áll — igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kiírási szöveg
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Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiségleve
gő minőségétől függően

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez) 

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Kiírási szöveg

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése

4.4 Helyiséghőmérséklet szabályozása 
     EasyTronic-kal 

Helyiséghőmérséklet-szabályozás sorkapocsdobozos kivi
telben a helyiség-hőmérséklet és a ventilátorok fordulatszá
mának kézi beállításával.
 EasyTronic EC (helyiségtermosztát és potenciométer)

4.5 A levegőelosztás kézi vezérlése 
     potenciométerrel 

Kézi vezérlés potenciométerrel és állítómotorral a levegő 
befúvási irányának függőleges és vízszintes határok közötti 
állítására: 
 Potenciométer falra történő felszereléshez PMS-W 
 Potenciométer, kapcsolószekrénybe történő beépítéshez 

PMSS 
 Transzformátor TA maximum 7 db állítómotorhoz
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TopVent® commercial CAU

1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® commercial CAU készü lé ket nagy ter mek szel
lőztetéséhez, fű té sé hez és hűtéséhez al kal maz zák friss-, 
ke vert le ve gős vagy recirkulációs ü zem  módban:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 hűtés (csatlakozással folyadékhűtőhöz),
 frisslevegő bevezetés üzem,
 kevertlevegős üzem,
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás állítható örvénykamrával (Air-Injector),
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A Hoval TopVent® commercial CAU szel lőz tetésre, fű tésre 
és hűtésre szolgál friss-, ke vert levegős vagy recirkulációs 
üzem mód ban; kifejezetten hiper- és szu per mar ke tek hez 
kifej lesz t ve. A készüléket a hoz zá tartozó konzollal a tetőre 
szerelik.
A zsalu beállításának megfelelően 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 Hoval TopVent® commercial CAU ké szü lék óriási előnye a 
nagy tel je sít mény és a tökéletes légelosztás, így más rend-
sze rek kel összehasonlítva lényegesen ke ve  sebb ké szü lék 
ele gendő a támasztott kö ve tel mények ki e lé gítésére.
A tetőbe történő szereléssel a készülék alig lóg be a csar
nok légterébe, a karbantartási munkák pedig az üzem meg
zavarása nélkül a tetőről elvégezhetők.

2.1 Készülék felépítése
A Hoval TopVent® commercial CAU a következő egy sé-
gekből áll:
 frisslevegős tetőegység (két időjárásvédő ráccsal,
 revízióajtóval, 2 db G4-es szűrővel és nyo más kü lönbség 

kapcsolóval a szűrő el len őr zéshez),
 keverődoboz (ellentétesen működtetett frisslevegős és 

recirkulációs zsalukkal és állítómotorral),
 tetőkonzol,
 fűtő-/hűtőegység (ventilátorral, hőcserélővel és be é pített 

cseppleválasztóval a keletkező kon den zá tum hoz),
 automatikusan állítható örvénykamrás befúvó.
A kondenzáció elkerülésére a külső felületeken a te tő egy-
ség és a fűtő-/hűtőegység hőszigetelt. Az egyes egy sé gek 
oldható csavarkötéssel kapcsolódnak egy más hoz.

2.2 Légelosztás örvénykamrával (Air-Injector)
A szabadalmaztatott légelosztó — ún. örvénykamra — a 
ké szü  lék meghatározó eleme. A levegő befúvási szö ge a 
fokozatmentesen állítható terelőlapátokkal változtatható. Ez 
függ a tel je sítménytől, a be fú vási ma gas ság tól, valamint a 
friss- és he lyi ség le ve gő kö zöt ti hő mér sék letk ülönbségtől.
A levegőt me rő le gesen le fe lé, egy bizonyos kúpszögben, 
vagy víz szintesen a mennyezet alatt fújjuk be. Ezáltal bizto
sítjuk, hogy:
 minden készülék nagy csar nok fe lü letet fűt sön,
 a tartózkodási zónában huzathatás ne léphessen fel,
 a helyiségben ne legyen hőmérséklet-rétegződés, ráadá

sul ez zel ener gia takarítható meg.
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TopVent® commercial CAU

Alkalmazás

Frisslevegős tetőegység

Keverődoboz

Tetőkonzol

Fűtő-/hűtőegység

Air-Injector

Kép D2: A TopVent® commercial CAU építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből,
belülről szigetelt

Fagyvédelmi termosztát

Hőcserélő: 
fűtő-/hűtőregiszter alumínium la
mellákkal ellátott rézcsövekből

Tetőkonzol: acéllemezből 
(szigetelése vevőoldali feladat)

Kültéri egység:
szigetelt, négy gyorszárral köny
nyen leszerelhető, két időjárásvé
dő ráccsal, 2 db G4-es szűrővel 
és nyo más kü lönbség kapcsolóval 
a szűrő el len őr zéshez

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként

Keverődoboz:
ellentétes működésű frisslevegős- 
és recirkulációs zsalukkal és rugó
visszatérítéses állítómotorral

Kondenzátum leválasztó:
cseppelvezető csatlakozással

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Air-Injector:
szabadalmaztatott, automatikusan 
állítható örvénykamrás befúvó 
nagy felületen történő huzatmen
tes légelosztáshoz, állítómotorral

Kép D1: TopVent® commercial CAU felépítése
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TopVent® commercial CAU

Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® commercial CAU üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Befúvottlevegős 2es fokozat
 Befúvottlevegős 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzemmódokat, 
szabályozási zónánként, a naptárban megadottaknak megfelelően. Ezen felül 
Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a recirkulációs 

1-es fokozat, befúvottlevegős 1es és 2es fokozat üzemmódokra kapcsolhat
ja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás és vezér
lés fejezetben találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

SA2 Befúvottlevegős 2-es fokozat
A készülék beszívja a friss levegőt a helyiségbe. A külső 
levegő hányad beállítható. A fűtés/hűtés szabályozása a 
mindenkori hő- és hűtési igények szerint történik
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.
A készülék 2es fokozatban üzemel (magas légteljesítmény)

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ..... 10% 1)

Fűtés/hűtés ........................... be 2)

1) %-ban állítható
2) hő- és hűtési igény esetén

SA1 Befúvottlevegős 1-es fokozat
Mint az SA2 üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény)

Ventilátor ................... 1es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ..... 10% 1)

Fűtés/hűtés ........................... be 2)

1) %-ban állítható
2) hő- és hűtési igény esetén

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hő- vagy hűtési igény esetén a készülék be
szívja a helyiség levegőjét, felmelegíti vagy lehűti, és ismét 
befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés .............................. be

1) hő- és hűtési igény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés .............................. be

1) hő- és hűtési igény esetén
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TopVent® commercial CAU

Felépítés és működés

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

CPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés........................................ be

OPR  Túlfűtésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított túlfűtésvédelmi 

érték fölé emelkedik, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban lehűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Hűtés ....................................... be

NCS  Éjszakai hűtés: 
 Ha a helyiséghőmérséklet a éjszakai lehűlés beállított 

értékét meghaladja és az aktuális külső hőmérséklet lehe
tővé teszi, a készülék hideg külső levegőt fúj a helyiségbe.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ...... nyitva 

Fűtés/hűtés .............................. be

- Szükségüzem
A készülék elszívja a helyiség levegőjét, felmelegíti és is
mét befújja a helyiségbe. A szükségüzem a vezérlő és sza
bályozó blokkban aktiválható egy gyorszár elfordításával. 
Alkalmas például csarnok fűté sé hez a szabályozás üzembe 
helyezése előtt, vagy szabályozás kiesésnél fűtési periódus 
alatt. Helyiségtermosztát csatlakoztatásával helyiséghőmér
sékleti érték adható meg.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés .............................. be

L_OFF Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.
A fagyvédelem aktív marad.

Ventilátor ....................................ki

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés ................................ki

Táblázat D1: A TopVent® commercial CAU üzemmódjai
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TopVent® commercial CAU

Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

CAU - 9 / D

Készüléktípus

TopVent® commercial CAU

Készülékméret

9

Hőcserélő

C vagy D típusú regiszter

Táblázat D2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

Max. kondenzátum mennyiség 150 kg/h

Min. térfogatáram 5000 m3/h

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat D3: A TopVent® commercial CAU alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus CAU-9

Névleges légteljesítmény m³/h 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 63,6

Regisztertípus D

Felvett villamos teljesítmény kW 1,46

Táblázat D4: A TopVent® commercial CAU műszaki adatai

3.4 Zajteljesítmény

Készüléktípus Szabadban Helyiségben

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 51 59

Teljeszajszint dB(A) 73 81

Oktávzajszint 63 Hz dB 41 49

125 Hz dB 59 67

250 Hz dB 62 70

500 Hz dB 65 73

1000 Hz dB 67 75

2000 Hz dB 67 75

4000 Hz dB 66 74

8000 Hz dB 61 68
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat D5: Zajadatok
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TopVent® commercial CAU

Műszaki adatok

3.5 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb tel
jesítményadatok kiszámításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen 
letölthető a honlapunkról: www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tA Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

CAU9 D
5 142,0 9,3 64,4 15 6101 86,7 11,7 46,1 6 3725

15 144,6 9,4 64,2 15 6212 89,3 11,7 46,0 6 3837

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tA = Frisslevegő hőmérséklete
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: 18 °C-os helyiség-hőmérséklet, 20 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet / 20 %os páratartalom
10 % frisslevegőhányad

Táblázat D6: A TopVent® commercial CAU fűtőteljesítményei

3.6 Hűtőteljesítmény

Hűtőközeg-hőmérséklet 6/12 °C 8/14 °C

Készülék tA rFA Qsen Qges tZul ∆pW mW mK Qsen Qges tZul ∆pW mW mK

Méret Típus °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

CAU9 D

28
40 36,9 40,2 12,2 15 5755 4,9 32,1 32,1 13,8 10 4598 0,0

60 36,6 43,2 12,3 17 6181 9,7 31,8 31,9 13,9 9 4572 0,2

32
40 46,2 67,5 13,1 42 9660 31,2 41,5 56,2 14,7 29 8051 21,7

60 45,9 70,4 13,2 46 10084 36,0 41,2 59,2 14,8 32 8476 26,5

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tA = Frisslevegő hőmérséklete
rFA = Külső levegő relatív páratartalma
Qsen = Érezhető hűtőteljesítmény
Qges = Összes hűtőteljesítmény

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram
mK = Kondensatmenge

Vonatkoztatás: 28°-os frisslevegő hőmérsékletnél: 22 °-osC helyiség-hőmérséklet / 50%-os páratartalom, 24 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet
32°-os frisslevegő hőmérsékletnél: 26 °C-os helyiség-hőmérséklet / 50%-os páratartalom, 28 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet
10% frisslevegőhányad

Táblázat D7: A TopVent® commercial CAU hűtőteljesítményei
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Készülék típusa CAU-9/D Visszatérő

Előremenő

Kondenzátum csatlakozás

Revízióajtó

Tömeg kg 578

Regiszter víztartalma l 14.2

Táblázat D8: A TopVent® commercial CAU készülékek méretei és tömege

3.7 Méret és tömegadatok

Műszaki adatok
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TopVent® commercial CAU

4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® commercial CAU 
Tetőberendezés szupermarketek szellőztetéséhez, 
fűtéséhez és hűtéséhez

A burkolat korrózióálló, belülről szigetelt alucink lemezbõl 
készült.
A hõcserélõ hőcserélő vörösréz csőből készül alumínium 
lamellákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból, csepp
vízelvezető rendszerre csatlakozó kondenzátum-leválasztó
val felszerelt.
Ventilátoregység karbantartásmentes, nagy hatékonyságú 
EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású radiál ven ti-
látorból és kiváló minőségből készült, szabadon futó járóke
rékből hátrahajló, háromdimenzió profilú la pá tok kal.
Örvénykamrás befúvó koncentrikus fúvókával, 12 
álítható terelõlapáttal, beépített zajcsillapító egységgel és 
befúvottlevegő-hőmérsékletérzékelővel, állítómotorral a 
levegő irányának függőlegestől a vízszintesig történő auto
matikus beállításához
Az önhordó tetőkonzol horganyzott acéllemezből áll, feketé
re lak kozott, 4 db emelőfüllel.
A belülről szigetelt tetőegység alucink lemezből áll, két idő-
já rásvédő ráccsal és revízióajtóval.
Két db G4-es osztályú frisslevegőszűrő, nyomáskülönbség 
kap cso ló a szűrőellenőrzéshez.
A keverődoboz alucink lemezből áll, ellentétesen működte
tett frisslevegős és recirkulációs zsalukkal és állítómotorral 
rugóvisszatérítéssel.

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______

Kondenzátumszivattyú KP 
centrifugálszivattyúból és gyűjtőedényből áll, szállítási 
mennyiség max. 150 l/h 3 m-es szállítási magasságnál

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó
 Főkapcsoló
 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Relé vészüzemhez

 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 db
szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re cir
ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából áll 
— igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kiírási szöveg
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Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiséglevegő 
minőségétől függően (szellőztető készülékekhez)

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez)

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése

Kiírási szöveg
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1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® commercial CUM készü lé ket nagy ter mek 
fű té sé hez és hűtéséhez al kal maz zák recirkulációs ü zem -
módban:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 hűtés (csatlakozással folyadékhűtőhöz),
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás állítható örvénykamrával (Air-Injector),
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A Hoval TopVent® commercial CUM fű tésre és hűtésre szol-
gál recirkulációs üzem mód ban; kifejezetten hiper- és szu-
per mar ke tek hez fejlesztettük ki. A készüléket a hoz zá tarto
zó kon zollal a tetőre szerelik.
Működése során a he lyiséglevegőt el szívja, fel me legíti vagy 
le hűti és az örvénykamrán keresztül ismét be fújja a he lyi-
ség be.
A Hoval TopVent® commercial CUM ké szü lék óriási előnye 
a nagy tel je sít mény és a tökéletes légelosztás, így más 
rend sze rek kel összehasonlítva lényegesen ke ve  sebb ké-
szü lék ele gen dő a támasztott kö ve tel mények ki e lé gítésére.
A tetőbe történő szereléssel a készülék alig lóg be a csar
nok légterébe, a karbantartási munkák pedig az üzem meg
zavarása nélkül a tetőről elvégezhetők.

2.1 Készülék felépítése
A Hoval TopVent® commercial CUM a következő egy sé-
gekből áll:
 recirkulációs kültéri egység (revízióajtóval),
 tetőkonzol,
 fűtő-/hűtőegység (ventilátorral, hőcserélővel és be é pített 

cseppleválasztóval a keletkező kon den zá tum hoz),
 automatikusan állítható örvénykamrás befúvó
A kondenzáció elkerülésére a külső felületeken a te tő egy-
ség és a fűtő-/hűtőegység hőszigetelt. Az egyes egy sé gek 
oldható csavarkötéssel kapcsolódnak egy más hoz.

2.2 Légelosztás örvénykamrával (Air-Injector)
A szabadalmaztatott légelosztó — ún. örvénykamra — a ké
szü  lék meghatározó eleme. A levegő befúvási szö ge a fo
kozatmentesen állítható terelőlapátokkal változtatható. 
Ez függ a tel je sítménytől, a be fú vási ma gas ság tól, valamint 
a friss- és he lyi ség le ve gő kö zöt ti hő mér sék letk ülönbségtől.
A levegőt me rő le gesen le fe lé, egy bizonyos kúpszögben, 
vagy víz szintesen a mennyezet alatt fújjuk be. Ezáltal bizto
sítjuk, hogy:
 minden készülék nagy csar nok fe lü letet fűt sön,
 a tartózkodási zónában huzathatás ne léphessen fel,
 a helyiségben ne legyen hőmérséklet-rétegződés, ráadá

sul ez zel ener gia takarítható meg.
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Alkalmazás

Recirkulációs tetőegység

Tetőkonzol

Fűtő-/hűtőegység

Air-Injector

Kép E2: A TopVent® commercial CUM építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből,
belülről szigetelt

Hőcserélő: 
fűtő-/hűtőregiszter alumínium la
mellákkal ellátott rézcsövekből

Tetőkonzol: acéllemezből 
(szigetelése vevőoldali feladat)

Kültéri egység:
szigetelt, négy gyorszárral köny
nyen leszerelhető

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként, 
könnyű hozzáférhetőség a revízió
ajtó mögött

Kondenzátum leválasztó:
cseppelvezető csatlakozással

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Air-Injector:
szabadalmaztatott, automatikusan 
állítható örvénykamrás befúvó 
nagy felületen történő huzatmen
tes légelosztáshoz, állítómotorral

Kép E1: TopVent® commercial CUM felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® commercial CUM üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzemmódokat, szabályozási zónán
ként, a naptárban megadottaknak megfelelően. Ezen felül Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a recirkulációs 1-es fokozat, 

befúvottlevegős 1es és 2es fokozat üzemmódokra kapcsolhatja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás és vezérlés fejezetben találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hő- vagy hűtési igény esetén a készülék be
szívja a helyiség levegőjét, felmelegíti vagy lehűti, és ismét 
befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Fűtés/hűtés .......................... be  1)

1) hő- és hűtési igény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Fűtés/hűtés .......................... be  1)

1) hő- és hűtési igény esetén

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

CPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Fűtés........................................ be

OPR  Túlfűtésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított túlfűtésvédelmi 

érték fölé emelkedik, a készülék a helyiséget 
recirkulációs üzemmódban lehűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Hűtés ....................................... be

L_OFF Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.
A fagyvédelem aktív marad.

Ventilátor ....................................ki

Fűtés/hűtés ................................ki

Táblázat E1: A TopVent® commercial CAU üzemmódjai
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Felépítés és működés

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

CUM - 9 / D

Készüléktípus

TopVent® commercial CUM

Készülékméret

9

Hőcserélő

C vagy D típusú regiszter

Táblázat E2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

Max. kondenzátum mennyiség 150 kg/h

Min. térfogatáram 5000 m3/h

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat E3: A TopVent® commercial CUM alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus CUM-9

Névleges légteljesítmény m³/h 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 63,6

Regisztertípus D

Felvett villamos teljesítmény kW 1,41

Táblázat E4: A TopVent® commercial CUM műszaki adatai

3.4 Zajteljesítmény

Készüléktípus CUM-9

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 59

Teljeszajszint dB(A) 81

Oktávzajszint 63 Hz dB 49

125 Hz dB 67

250 Hz dB 70

500 Hz dB 73

1000 Hz dB 75

2000 Hz dB 75

4000 Hz dB 74

8000 Hz dB 68
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat E5: Zajadatok
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Műszaki adatok

3.5 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb tel
jesítményadatok kiszámításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen 
letölthető a honlapunkról: www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tA Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

CUM9 D
16 140,7 9,1 64,4 15 6045 85,4 11,3 46,2 5 3670

20 130,4 9,5 65,0 13 5600 75,1 12,0 46,8 4 3225
Magyarázat: Típus = Regiszter típusa

tA = Külsőlevegő-hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: 18 °C-os helyiség-hőmérséklet, 20 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet / 20%os páratartalom
10 % frisslevegőhányad

Táblázat E6: A TopVent® commercial CUM fűtőteljesítményei

3.6 Hűtőteljesítmény

Hűtőközeg-hőmérséklet 6/12 °C 8/14 °C

Készülék tA rFA Qsen Qges tZul ∆pW mW mK Qsen Qges tZul ∆pW mW mK

Méret Típus °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

CUM9 D

22
50 35,9 38,0 12,2 13 5439 3,1 31,1 31,1 13,7 9 4457 0,0

70 33,9 59,1 12,8 32 8464 37,1 29,1 47,9 14,4 21 6856 27,6

26
50 45,2 65,3 13,1 39 9348 29,5 40,5 54,0 14,6 27 7740 20,0

70 43,2 86,5 13,7 69 12384 63,6 38,4 75,2 15,3 52 10776 54,1

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tA = Külsőlevegő-hőmérséklet
rFA = Külső levegő relatív páratartalma
Qsen = Érezhető hűtőteljesítmény
Qges = Összes hűtőteljesítmény

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram
mK = Kondensatmenge

Vonatkoztatás: 28 °C-os frisslevegő hőmérsékletnél: 22 °C-os helyiség-hőmérséklet / 50%-os páratartalom, 24 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet
32 °C-os frisslevegő hőmérsékletnél: 26 °C-os helyiség-hőmérséklet / 50%-os páratartalom, 28 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet
10% frisslevegőhányad

Táblázat E7: A TopVent® commercial CUM hűtőteljesítményei
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18601442

882

80

1126
1220

Rp 2"

Rp 2"

R 1"

13
45

12
50

12
62

41
0

55
0

12
62

87
2

1800
1706
1100

Készülék típusa CUM-9/D Visszatérő

Előremenő

Kondenzátum csatlakozás

Revízióajtó

Tömeg kg 498

Regiszter víztartalma l 14.2

Táblázat E8: A TopVent® commercial CUM készülékek méretei és tömege

3.7 Méret és tömegadatok

Műszaki adatok



50

TopVent® commercial CUM



4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® commercial CUM 
Tetőberendezés szupermarketek 

  fűtéséhez és hűtéséhez

A burkolat korrózióálló, belülről szigetelt alucink lemezbõl 
készült.
A hõcserélõ hőcserélő vörösréz csőből készül alumínium 
lamellákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból, csepp
vízelvezető rendszerre csatlakozó kondenzátum-leválasztó
val felszerelt.
Ventilátoregység karbantartásmentes, nagy hatékonyságú 
EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású radiál ven ti-
látorból és kiváló minőségből készült, szabadon futó járóke
rékből hátrahajló, háromdimenzió profilú la pá tok kal.
Örvénykamrás befúvó koncentrikus fúvókával, 12 
álítható terelõlapáttal, beépített zajcsillapító egységgel és 
befúvottlevegő-hőmérsékletérzékelővel, állítómotorral a 
levegő irányának függőlegestől a vízszintesig történő auto
matikus beállításához
Az önhordó tetőkonzol horganyzott acéllemezből áll, feketé
re lak kozott, 4 db emelőfüllel.
A belülről szigetelt tetőegység alucink lemezből áll, két idő-
já rásvédő ráccsal és revízióajtóval.

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______

Laposzűrődoboz FFK
négy plisszírozott sejtszűrővel (DIN EN 779 szerint), diffe
renciál nyomáskapcsolóval a szűrőfelügyelethez

Kondenzátumszivattyú KP 
centrifugálszivattyúból és gyűjtőedényből áll, szállítási 
mennyiség max. 150 l/h 3 m-es szállítási magasságnál

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó
 Főkapcsoló
 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 db
szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re cir
ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából áll 
— igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Kiírási szöveg



51

E

F

G

H

I

J

K

L

M

TopVent® commercial CUM



Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiségleve
gő minőségétől függően (szellőztető készülékekhez)

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez)

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése

Kiírási szöveg
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1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® MH készü lé ket magas csarnokok szellőz teté-
sé re és fűtésére alkalmazhatók változ tatható mennyiségű 
frisslevegő befúvása mellett:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 frisslevegő bevezetés üzem,
 kevertlevegős üzem,
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás állítható örvénykamrával (Air-Injector),
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A Hoval TopVent® MH készülékeket kifejezetten magas 
csarnokok szellőztetésére és fűtésére fejlesztettük ki friss-, 
kevertlevegős vagy recirkulációs üzemmódban. A készü
léket a mennyezet alá felszerelve frisslevegőcsatornához 
(kür tő höz) kell csatlakoztatnia. A zsalu beállításának meg
felelően a frisslevegőt és/vagy a he lyiséglevegőt beszívja, 
fel me legíti a fűtőregiszterben, és az örvénykamrán keresz
tül ismét be fújja a he lyi ség be.
A Hoval TopVent® MH ké szü lék óriási előnye a nagy tel je-
sít mény és a tökéletes légelosztás, így más rend szerekkel 
össze hasonlítva lényegesen kevesebb ké szü lék ele gendő a 
támasztott követelmények ki e lé gítésére.
A két készülékméret, az állítható ventilátorok, a kü lön böző 
regisztertípusok és a tartozékok szé les tár há za biz tosítja 
minden csarnok részére a mé ret re szabott meg ol dást.

2.1 Készülék felépítése
A Hoval TopVent® MH a következő egységekből áll:
• keverődoboz (ellenáramú frisslevegős- és recirkulációs 

zsa  luk kal)
• szűrődoboz (2 darab G4 típusú táskás szûrõvel)
• fűtőegység (ventilátorral és fűtőregiszterrel)
• automatikusan állítható örvénykamrás befúvó
Az egyes egységek oldható csavarkötéssel kapcsolódnak 
egy máshoz

2.2 Légelosztás örvénykamrával (Air-Injector)
A szabadalmaztatott légelosztó — ún. örvénykamra — a 
ké szü  lék meghatározó eleme. A levegő befúvási szö ge a 
fokozatmentesen állítható terelőlapátokkal változtatható. Ez 
függ a tel je sítménytől, a be fú vási ma gas ság tól, valamint a 
friss- és he lyi ség le ve gő kö zöt ti hő mér sék letk ülönbségtől.
A levegőt me rő le gesen le fe lé, egy bizonyos kúpszögben, 
vagy víz szintesen a mennyezet alatt fújjuk be. Ezáltal bizto
sítjuk, hogy:
 minden készülék nagy csar nok fe lü letet fűt sön,
 a tartózkodási zónában huzathatás ne léphessen fel,
 a helyiségben ne legyen hőmérséklet-rétegződés, ráadá

sul ez zel ener gia takarítható meg.
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Alkalmazás

Keverődoboz

Szűrődoboz

Fűtőegység

Air-Injector

Kép F2: A TopVent® MH építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből,
belülről szigetelt

Fagyvédelmi termosztát

Szűrődoboz:
könnyen hozzáférhető tolóajtó, 
mögötte 2 darab G4 típusú táskás 
szûrõvel és nyomáskülönbség-
kapcsolóval a szűrőfelügyelethez

Frisslevegő csatorna vitorlavászon 
csonkkal (nem tartozik a Hoval 
szállítási terjedelmébe)

Keverődoboz:
ellentétes működésű frisslevegős- 
és recirkulációs zsalukkal és rugó
visszatérítéssel állítómotorral

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként

Hőcserélő: 
fűtőregiszter alumínium lamellák
kal ellátott rézcsövekből

Air-Injector:
szabadalmaztatott, automatikusan 
állítható örvénykamrás befúvó 
nagy felületen történő huzatmen
tes légelosztáshoz, állítómotorral

Kép F1: TopVent® MH felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® MH üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Befúvottlevegős 2es fokozat
 Befúvottlevegős 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzemmódokat, szabályozási zó
nánként, a naptárban megadottaknak megfelelően. Ezen felül Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a recirkulációs 1-es fokozat, 

befúvottlevegős 1es és 2es fokozat üzemmódokra kapcsolhatja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás és vezérlés fejezetben 
találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

SA2 Befúvottlevegős 2-es fokozat
A készülék beszívja a friss levegőt a helyiségbe. A külső le
vegő hányad beállítható. A fűtés szabályozása a mindenkori 
hőigények szerint történik
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.
A készülék 2es fokozatban üzemel (magas légteljesítmény)

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ..... 10% 1)

Fűtés..................................... be 2)

1) %-ban állítható
2) hőigény esetén

SA1 Befúvottlevegős 1-es fokozat
Mint az SA2 üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény)

Ventilátor ................... 1es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ..... 10% 1)

Fűtés..................................... be 2)

1) %-ban állítható
2) hőigény esetén

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hőigény esetén a készülék beszívja a helyiség 
levegőjét, felmelegíti, és ismét befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén
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Felépítés és működés

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

CPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés........................................ be

NCS  Éjszakai hűtés: 
 Ha a helyiséghőmérséklet a éjszakai lehűlés beállított 

értékét meghaladja és az aktuális külső hőmérséklet lehe
tővé teszi, a készülék hideg külső levegőt fúj a helyiségbe.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ...... nyitva 

Fűtés..........................................ki

- Szükségüzem
A készülék elszívja a helyiség levegőjét, felmelegíti és is
mét befújja a helyiségbe. A szükségüzem a vezérlő és sza
bályozó blokkban aktiválható egy gyorszár elfordításával. 
Alkalmas például csarnok fűté sé hez a szabályozás üzembe 
helyezése előtt, vagy szabályozás kiesésnél fűtési periódus 
alatt. Helyiségtermosztát csatlakoztatásával helyiséghőmér
sékleti érték adható meg.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés........................................ be

L_OFF Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.
A fagyvédelem aktív marad.

Ventilátor ....................................ki

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés..........................................ki

Táblázat F1: A TopVent® MH üzemmódjai
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Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

MH - 6 / A

Készüléktípus

TopVent® MH

Készülékméret

6 vagy 9

Hőcserélő

A, B vagy C típusú regiszter

Táblázat F2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

Max. kondenzátum mennyiség 150 kg/h

Min. térfogatáram 5000 m3/h

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat F3: A TopVent® MH alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus MH-6 MH-9

Névleges légteljesítmény m³/h 6000 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 537 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 48.5 43.0

Regisztertípus A B C A B C

Felvett villamos teljesítmény kW 0.67 0.75 1.02 1.12 1.23 1.55

Táblázat F4: A TopVent® MH műszaki adatai

3.4 Zajteljesítmény

Készüléktípus MH-6 MH-9

Regisztertípus A B C A B C

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 53 55 58 55 56 60

Teljeszajszint dB(A) 75 77 80 77 78 82

Oktávzajszint 63 Hz dB 53 55 57 59 59 62

125 Hz dB 57 59 61 62 63 66

250 Hz dB 62 64 67 66 67 71

500 Hz dB 68 69 72 69 71 74

1000 Hz dB 72 73 76 73 74 77

2000 Hz dB 68 70 73 72 73 76

4000 Hz dB 62 63 67 67 68 71

8000 Hz dB 54 56 59 60 61 64
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat F5: Zajadatok
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Műszaki adatok

3.5 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tRaum Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

MH-6

A
-5 33,1 14,4 33,9 7 1424 19,1 18,8 27,0 2 820

-15 33,8 14,7 33,2 8 1451 19,7 19,5 26,3 3 848

B
-5 47,5 12,1 41,0 13 2040 27,4 15,7 31,1 4 1177

-15 48,4 1,2 40,5 14 2079 28,3 16,1 30,5 5 1216

C
-5 76,8 9,7 55,5 18 3297 45,7 12,3 40,1 7 1965

-15 78,2 9,7 55,2 19 3358 47,2 12,4 39,9 7 2026

MH-9

A
-5 56,1 14,4 36,0 8 2409 32,3 18,8 28,2 3 1387

-15 57,1 14,6 35,4 8 2455 33,4 19,4 27,5 3 1433

B
-5 71,9 12,8 41,2 12 3090 41,3 16,7 31,1 4 1775

-15 73,3 12,9 40,7 13 3149 42,7 17,0 30,6 4 1834

C
-5 119,0 10,1 56,8 18 5113 71,0 12,9 40,9 7 3050

-15 121,2 10,1 56,5 19 5208 73,2 12,9 40,7 7 3145

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: Helyiséglevegő hőmérséklete 18 °C: 20 °C-os elszívottlevegő hőmérséklet/ 20%-os relatív páratartalom
10% frisslevegő-hányad

Táblázat F6: TopVent® MH fűtőteljesítményei
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Műszaki adatok

3.6 Méret és tömegadatok

65

J

F L

E
C

B

T
H G

R
K

4 x M10

O x P 2525

∅ D I
A

Készüléktípus MH-6 MH-9 Visszatérő

ElőremenőA mm 900 1100

B mm 355 360

C mm 400 400

Ø D mm 500 630

E mm 415 480

F mm 758 882

G mm 1077 1127

H mm 999 1049

I mm 760 935

J " Rp 1¼ (belső) Rp 1½ (belső)

K mm 1020 1220

L mm 594 846

O x P mm 420 x 850 500 x 1050

R mm 1660 1810

T mm 795 800

Regiszter 
víztartalma

Típus A B C A B C

l 3,1 3,1 6,2 4,7 4,7 9,4

Tömeg kg 150 150 153 213 213 217

Táblázat C7:  Méretek
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® MH 
Frisslevegős berendezés magas csarnokok 

  szellőzte té séhez és fűtéséhez

A burkolat korrózióálló, belülről szigetelt alucink lemezbõl 
készült, a mennye zetre rögzítéshez a készülék gyárilag 
négy darab M10-es hatlapfejû csavarral és hagyományos 
csavaralátéttel fel sze relt.
A fûtési hõcserélõ vörösréz csõbõl készül alumínium la mel-
lákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból, előszerelt 
fagyvédelmi termosztáttal. 
A ventilátor egység karbantartásmentes, nagy haté
konyságú EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású 
axiálventilátorból és a kiegyensúlyozott járókerékből aerodi
namikailag optimalizált hajlított la pá tok kal és fogazott hátsó 
éllel.
Szűrődoboz 2 darab G4 típusú táskás szûrõvel, valamint 
szű rő felügyelet nyomáskülönbség kapcsolóval.
Keverődoboz korrózióálló alucink lemezből, ellentétes mű-
kö dé sű frisslevegős és recirkulációs zsaluzatokkal és állító
motorral rugóvisszatérítéssel.
Örvénykamrás befúvó koncentrikus fúvókával, 12 álít ha tó 
terelõlapáttal, beépített zajcsillapító egységgel és befúvott-
levegő-hőmérsékletérzékelővel, állítómotorral a levegő 
irányának függőlegestől a vízszintesig történő automatikus 
beállításához

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______

Függesztő készlet AHS
a készülék mennyezethez rögzítésére szolgál, mely 4 pár
alu cink lemezbõl készült U-szelvény; 1300 mm-ig állítható a 
magasság. Fényezés a készüléknek megfelelően.

Zajcsillapító betét AHD
zajcsillapító anyaggal bélelt nagyméretű zajcsillapító bur ko-
latból áll, csillapító hatás 4 dB(A)

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó
 Főkapcsoló

 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Relé vészüzemhez
 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 db
szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re cir
ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából áll 
— igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kiírási szöveg
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Kiírási szöveg

Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiséglevegő 
minőségétől függően (szellőztető készülékekhez)

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez)

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése
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1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® MK készü lé ket magas csarnokok szel lőz teté-
sére, fűtésére és hűtésére alkalmas, vál toz tatható mennyi-
ségű frisslevegő befúvása mellett:
 fűtés (csatlakozással hőközponthoz),
 hűtés (csatlakozással folyadékhűtőhöz),
 frisslevegő bevezetés üzem,
 kevertlevegős üzem,
 recirkulációs üzem,
 levegő elosztás állítható örvénykamrával (Air-Injector),
 levegőszűrés (opcionális).

A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A Hoval TopVent® MK szellőztetésre, fű tésre és hűtésre 
szol gál friss-, kevertlevegős vagy recirkulációs üzemmód
ban; ki fe jezetten magas csarnokokhoz kifejlesztve. A készü
léket a mennyezet alá felszerelve frisslevegőcsatornához 
(kürtőhöz) kell csatlakoztatnia. A zsalu beállításának meg
felelően a friss levegőt és/vagy a he lyiséglevegőt beszívja, 
fel me legíti vagy lehűti és az örvénykamrán keresztül ismét 
be fújja a he lyi ségbe.
A Hoval TopVent® MK ké szü lék óriási előnye a nagy tel je-
sít mény és a tökéletes légelosztás, így más rend szerekkel 
összehasonlítva lényegesen kevesebb ké szü lék ele gendő a 
támasztott követelmények ki e lé gítésére.
A két készülékméret, a szabályozható ventilátorok, a kü lön-
böző regisztertípusok és a tartozékok szé les tár há za bizto
sítja minden csarnok részére a mé ret re szabott meg ol dást.

2.1 Készülék felépítése
A Hoval TopVent® MK a következő egységekből áll:
• keverődoboz (ellenáramú frisslevegős- és recirkulációs 

zsalukkal)
• szűrődoboz (2 darab G4 típusú táskás szûrõvel)
• fűtő-/hűtőegység (ventilátorral, hőcserélővel és be é pített 

cseppleválasztóval a keletkező kon den zá tum hoz)
• automatikusan állítható örvénykamrás befúvó
A külső burkolaton a kondezképződés elkerülése végett a 
fű tő-/hűtőegység belülről szigetelt. Az egyes egységek old
ható csa var kö téssel kapcsolódnak egymáshoz.

2.2 Légelosztás örvénykamrával (Air-Injector)
A szabadalmaztatott légelosztó — ún. örvénykamra — a 
ké szü  lék meghatározó eleme. A levegő befúvási szö ge a 
fokozatmentesen állítható terelőlapátokkal változtatható. Ez 
függ a tel je sítménytől, a be fú vási ma gas ság tól, valamint a 
friss- és he lyi ség le ve gő kö zöt ti hő mér sék letk ülönbségtől.
A levegőt me rő le gesen le fe lé, egy bizonyos kúpszögben, 
vagy víz szintesen a mennyezet alatt fújjuk be. Ezáltal bizto
sítjuk, hogy:
 minden készülék nagy csar nok fe lü letet fűt sön,
 a tartózkodási zónában huzathatás ne léphessen fel,
 a helyiségben ne legyen hőmérséklet-rétegződés, ráadá

sul ez zel ener gia takarítható meg. 
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Alkalmazás

Keverődoboz

Szűrődoboz

Fűtő-/hűtőegység

Air-Injector

Kép G2: A TopVent® MK építőelemei

Burkolat:
korrózióálló alucink lemezből,
belülről szigetelt

Fagyvédelmi termosztát

Szűrődoboz:
könnyen hozzáférhető tolóajtó, 
mögötte 2 darab G4 típusú táskás 
szûrõvel és nyomáskülönbség-
kapcsolóval a szűrőfelügyelethez

Frisslevegő csatorna vitorlavászon 
csonkkal (nem tartozik a Hoval 
szállítási terjedelmébe)

Keverődoboz:
ellentétes működésű frisslevegős- 
és recirkulációs zsalukkal és rugó
visszatérítéses állítómotorral

Hőcserélő: 
fűtő-/hűtőregiszter alumínium la
mellákkal ellátott rézcsövekből

Kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó rendszer részeként

Kondenzátum leválasztó:
cseppelvezető csatlakozással

Ventilátor: 
halk üzemű axiál ventilátor nagy 
hatékonyságú EC-motorral

Air-Injector:
szabadalmaztatott, automatikusan 
állítható örvénykamrás befúvó 
nagy felületen történő huzatmen
tes légelosztáshoz, állítómotorral

Kép G1: TopVent® MK felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® MK üzemmódjai:
 Recirkulációs 
 Recirkulációs 1es fokozat
 Befúvottlevegős 2es fokozat
 Befúvottlevegős 1es fokozat
 Standby
A TopTronic® C szabályozó rendszer automatikusan vezérli az üzemmódokat, szabá
lyozási zónánként, a naptárban megadottaknak megfelelően. Ezen felül Ön:
 a szabályozási zónán belül manuálisan állíthatja az üzemmódokat
 a TopVent® készülékeket egyenként a KI-, a recirkulációs-, a recirkulációs 1es fo

kozat, befúvottlevegős 1es és 2es fokozat üzemmódokra kapcsolhatja.

A TopTronic® C szabályozó rendszer részletes leírását a Szabályozás és vezérlés feje
zetben találja.

Kód  Üzemmód Vázlat

SA2 Befúvottlevegős 2-es fokozat
A készülék beszívja a friss levegőt a helyiségbe. A külső 
levegő hányad beállítható. A fűtés/hűtés szabályozása a 
mindenkori hő- és hűtési igények szerint történik
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.
A készülék 2es fokozatban üzemel (magas légteljesítmény)

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ..... 10% 1)

Fűtés/hűtés ........................... be 2)

1) %-ban állítható
2) hő- és hűtési igény esetén

SA1 Befúvottlevegős 1-es fokozat
Mint az SA2 üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény)

Ventilátor ................... 1es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ..... 10% 1)

Fűtés/hűtés ........................... be 2)

1) %-ban állítható
2) hő- és hűtési igény esetén

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hő- vagy hűtési igény esetén a készülék be
szívja a helyiség levegőjét, felmelegíti vagy lehűti, és ismét 
befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ............1/2es fokozat  1)

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés .............................. be

1) hő- és hűtési igény esetén
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Felépítés és működés

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés .............................. be

1) hő- és hűtési igény esetén

ST Standby
A készülék normál módon kikapcsol. 
A következő funkciók aktívak maradnak:

CPR  Lehűlésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított lehűlésvédelmi 

érték alá lecsökken, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban felfűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés........................................ be

OPR  Túlfűtésvédelem: 
 Ha a helyiség hőmérséklete a beállított túlfűtésvédelmi 

érték fölé emelkedik, a készülék a helyiséget recirkulációs 
üzemmódban lehűti.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva 

Hűtés ....................................... be

NCS  Éjszakai hűtés: 
 Ha a helyiséghőmérséklet a éjszakai lehűlés beállított 

értékét meghaladja és az aktuális külső hőmérséklet lehe
tővé teszi, a készülék hideg külső levegőt fúj a helyiségbe.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú ...... nyitva 

Fűtés/hűtés ................................ki

- Szükségüzem
A készülék elszívja a helyiség levegőjét, felmelegíti és is
mét befújja a helyiségbe. A szükségüzem a vezérlő és sza
bályozó blokkban aktiválható egy gyorszár elfordításával. 
Alkalmas például csarnok fűté sé hez a szabályozás üzembe 
helyezése előtt, vagy szabályozás kiesésnél fűtési periódus 
alatt. Helyiségtermosztát csatlakoztatásával helyiséghőmér
sékleti érték adható meg.

Ventilátor ................... 2es fokozat

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés .............................. be

L_OFF Ki (helyi üzemmód)
A készülék kikapcsolt állapotban van.
A fagyvédelem aktív marad.

Ventilátor ....................................ki

Frisslevegő-csappantyú .......zárva

Fűtés/hűtés ................................ki

Táblázat G1: A TopVent® MK üzemmódjai
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Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

MK - 6 / C

Készüléktípus

TopVent® MK

Készülékméret

6 vagy 9

Hőcserélő

C vagy D típusú 
regiszterrel

Táblázat G2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

Max. kondenzátum mennyiség MK6 90 kg/h

MK9 150 kg/h

Min. térfogatáram MK6 3100 m3/h

MK9 5000 m3/h

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat  G3: A TopVent® MK alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek

Készüléktípus MK-6 MK-9

Névleges légteljesítmény m³/h 6000 9000

Elárasztott csarnokfelület m² 537 946

Ventilátorok statikus hatásfoka % 63,6 63,6

Regisztertípus C C D

Felvett villamos teljesítmény kW 0,69 1,34 1,46

Táblázat G4: A TopVent® MK műszaki adatai

3.4 Zajteljesítmény

Készüléktípus MK-6 MK-9

Regisztertípus C C D

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 52 59 59

Teljeszajszint dB(A) 74 81 81

Oktávzajszint 63 Hz dB 42 49 49

125 Hz dB 60 67 67

250 Hz dB 63 70 70

500 Hz dB 66 73 73

1000 Hz dB 68 75 75

2000 Hz dB 68 75 75

4000 Hz dB 67 74 74

8000 Hz dB 62 68 68
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat G5: Zajadatok
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3.5 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tRaum Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Típus °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

MK-6 C
-5 76,8 9,7 55,5 18 3297 45,7 12,3 40,1 7 1965

-15 78,2 9,7 55,2 19 3358 47,2 12,4 39,9 7 2026

MK-9
C

-5 119,0 10,1 56,8 18 5113 71,0 12,9 40,9 7 3050

-15 121,2 10,1 56,5 19 5208 73,2 12,9 40,7 7 3145

D
-5 142,0 9,3 64,4 15 6101 86,7 11,7 46,1 6 3725

-15 144,6 9,4 64,2 15 6212 89,3 11,7 46,0 6 3837

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Vonatkoztatás: 18 °C-os helyiséglevegő hőmérséklet: 20 °C-os elszívottlevegő hőmérséklet/ 20%-os relatív páratartalom
10% frisslevegő-hányad

Táblázat G6: TopVent® MK fűtőteljesítményei

Műszaki adatok
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3.6 Hűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Hűtőközeg-hőmérséklet 6/12 °C 8/14 °C

Készülék tRaum rFRaum Qsen Qges tZul ∆pW mW mK Qsen Qges tZul ∆pW mW mK

Méret Típus °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

MK-6 C

28
40 19,3 19,3 14,8 14 2763 0,0 16,9 16,9 16,0 11 2416 0,0

60 19,1 19,3 15,0 14 2763 0,3 16,6 16,6 16,2 10 2382 0,0

32
40 24,2 31,8 16,4 37 4558 11,3 21,7 25,9 17,6 25 3708 6,1

60 23,9 33,3 16,6 41 4772 13,8 21,5 27,4 17,8 28 3921 8,6

MK-9

C

28
40 30,0 30,0 14,5 14 4291 0,0 28,3 28,3 15,1 12 4052 0,0

60 29,6 29,6 14,6 13 4239 0,0 27,9 27,9 15,2 12 4000 0,0

32
40 37,6 48,8 16,0 37 6986 16,5 35,9 45,0 16,6 31 6441 13,4

60 37,2 51,1 16,1 40 7319 20,5 35,5 47,3 16,7 34 6774 17,3

D

28
40 36,9 40,2 12,2 15 5755 4,9 32,1 32,1 13,8 10 4598 0,0

60 36,6 43,2 12,3 17 6181 9,7 31,8 31,9 13,9 9 4572 0,2

32
40 46,2 67,5 13,1 42 9660 31,2 41,5 56,2 14,7 29 8051 21,7

60 45,9 70,4 13,2 46 10084 36,0 41,2 59,2 14,8 32 8476 26,5

Magyarázat: Típus = Regiszter típusa
tRaum = Helyiség-hőmérséklet
rFRaum = Helyiséglevegő relatív páratartalma
Qsen = Érezhető hűtőteljesítmény
Qges = Összes hűtőteljesítmény

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram
mK = Kondensatmenge

Vonatkoztatás: 28 °C-os frisslevegő hőmérsékletnél: 22 °C-os helyiség-hőmérséklet / 50%-os páratartalom, 24 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet
32 °C-os frisslevegő hőmérsékletnél: 26 °C-os helyiség-hőmérséklet / 50%-os páratartalom, 28 °C-os elszívottlevegő-hőmérséklet
10% frisslevegőhányad

Táblázat G7: TopVent® MK fűtőteljesítményei

Műszaki adatok
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Műszaki adatok

3.7 Méret és tömegadatok

M

J
F

80

65

L

E
S

C
B

T H G
R

K 4 x M10

O x P 2525

∅ D
U

I
A

Készüléktípus MK-6/C MK-9/C MK-9/D Visszatérő

Előremenő

Kondenzcsatlakozás

Revízióajtó

A mm 900 1100 1100

B mm 355 360 360

C mm 400 400 400

∅ D mm 500 630 630

E mm 579 615 615

F mm 758 882 882

G mm 910 931 940

H mm 832 853 845

I mm 760 935 935

J " Rp 1¼ (belső) Rp 1½ (belső) Rp 2 (belső)

K 1276 1318 1318

L mm 594 846 846

M " R 1" (külső) R 1" (külső) R 1" (külső)

O x P mm 420 x 850 500 x 1050 500 x 1050

R mm 2099 2190 2190

S mm 275 245 245

T mm 795 800 800

U mm 1020 1220 1220

Regiszter víztartalma l 6,2 9,4 14,2

Tömeg kg 251 323 348

Táblázat G8:  Méretek
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® MK 
Frisslevegős berendezés magas csarnokok 

  szellőzte té séhez, fűtéséhez és hűtéséhez

A burkolat korrózióálló, belülről szigetelt alucink lemezbõl 
készült, a mennye zetre rögzítéshez a készülék gyárilag 
négy darab M10-es hatlapfejû csavarral és hagyományos 
csavaralátéttel fel sze relt.
A fûtési hõcserélõ vörösréz csõbõl készül alumínium la mel-
lákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból, előszerelt 
fagyvédelmi termosztáttal, beépített csepp víz el vezető rend
szerre csatlakozó konden zátum le vá lasz tó val.
Ventilátoregység karbantartásmentes, nagy hatékonyságú 
EC-motorral szerelt, közvetlen meghajtású radiál ven ti-
látorból és kiváló minőségből készült, szabadon futó járóke
rékből hátrahajló, háromdimenzió profilú la pá tok kal.
Szűrődoboz 2 darab G4 típusú táskás szûrõvel, valamint 
szű rő felügyelet nyomáskülönbség kapcsolóval.
Keverődoboz korrózióálló alucink lemezből, ellentétes mű-
kö dé sű frisslevegős és recirkulációs zsaluzatokkal és állító
motorral rugóvisszatérítéssel.
Örvénykamrás befúvó koncentrikus fúvókával, 12 álít ha tó 
terelõlapáttal, beépített zajcsillapító egységgel és befúvott-
levegő-hőmérsékletérzékelővel, állítómotorral a levegő 
irányának függőlegestől a vízszintesig történő automatikus 
beállításához

4.2 Opciók

Hagyományos fényezés SL 
Hoval piros (RAL 3000) 

Egyedi fényezés AL 
RALszín száma ______

Függesztő készlet AHS
a készülék mennyezethez rögzítésére szolgál, mely 4 pár
alu cink lemezbõl készült U-szelvény; 1300 mm-ig állítható a 
magasság. Fényezés a készüléknek megfelelően.

Kondezátumszivattyú KP
centrifugálszivattyúból, gyűjtőedényből és műanyagtömlő
ből áll, szállítási mennyiség max. 150 l/h 3 m emelési ma-
gas ság nál.

Elektromos csatlakozás TopTronic® C kivitelben
A ház oldalára épített kapcsolószekrény a TopTronic® C 
szabályozó-rendszer részeként, amely a következőkből áll:
 Készülékszabályozó
 Főkapcsoló
 Áramköri megszakító
 Biztosíték elektronikához
 Transzformátor
 Relé vészüzemhez
 Csatlakozó sorkapcsok
A készülék elemei kompletten vezetékezve.

Hidraulikus szerelvénycsoport váltókapcsoláshoz
Előregyártott szerelvénycsoport hidraulikus váltókapcso
láshoz az alábbi szerelvényekkel: motoros keverőszelep, 
szabályozószelep, golyóscsap, automatikus légtelenítő és 
csavarkötések a készülékbe és az elosztóhálózatba történő 
beépítéshez.

Keverőszelep
Motoros üzemű, folyamatos szabályozású szelep, a regisz
terre hangolva a készülékben.

4.3 TopTronic® C vezérlő és szabályozó rendszer

A gyárban a projekt igényeinek megfelelően előre konfigu
rált, zóna alapú szabályozó rendszer Hoval decentralizált 
csarnokklíma rendszerek energiaoptimalizált működéséhez.
Komplett berendezések — mely zónánként maximum 15 db
szellőztető készülék és zónánként maximum 10 db re cir
ku lációs készülék legfeljebb 64 szabályozási zónájából áll 
— igényekhez igazított vezérléséhez és szabályozásához 
al kal mas.

A rendszer felépítése:
 Készülékszabályozás: beszerelve minden csarnokklíma 

készülékbe
 ZónaBUS (Modbus): valamennyi készülékszabályozó 

sorba kötve egy szabályozási zónában a zónaszabályo
zóval és adott esetben zóna-kezelőkészülékkel; robusz
tus BUSprotokollal árnyékolt sodrott BUSvezetékkel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

 Zónakapcsolószekrény:
 Rendszer-kezelőkészülék
- Külsőhőmérsékletérzékelő
 Zónaszabályozó és a helyiséghőmérsékletérzékelők
 Minden komponens a villamosenergiaellátáshoz és 

biztosítékhoz
 RendszerBUS (Ethernet): az összes zónaszabályozó 

sorba kötve egymással és a rendszer-kezelőkészülékkel, 
valamint adott esetben az épületfelügyeleti rendszerrel 
(BUSkábel megrendelő oldali helyszíni szereléssel)

Kiírási szöveg
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Kiírási szöveg

Kezelés:
 TopTronic® C-ST rendszer-kezelőkészülék: érintőképer

nyős panel a megjelenítéshez és a vezérléshez internet 
böngészővel HTML-kódú interfészen keresztül

 TopTronic® C-ZT zóna-kezelőkészülék: egy szabályozási 
zóna  egyszerű helyi kezeléséhez (opcionális)

 Kézi üzemmód kapcsoló (opcionális)
 Kézi üzemmód nyomógomb (opcionális)
 Készülék csatlakoztatása épületfelügyeleti rendszerre 

szabványosított interfészek segítségével (opcionális)

Szabályozási funkciók:
 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a 

helyiség-befúvottlevegő-kaszkádszabályozása révén a 
hővisszanyerő és a regiszter szekvencia vezérlésén ke
resztül (szellőztető készülékekhez)

 A befúvott levegő hőmérsékletének szabályozása a re
giszter szekvencia vezérlésén keresztül (recirkulációs és 
befúvottlevegős készülékekhez)

 A befúvott- és távozólevegő térfogatáramának igényfüg
gő szabályozása minimum és maximum korlátozással 
helyiség-hőmérséklet vagy opcionálisan a helyiséglevegő 
minőségétől függően (szellőztető készülékekhez)

 A készülék vezérlése légelosztással a zónaszabályozó 
feltételei szerint

Zavarjelzés, védelem
 Központi zavarjelzésmenedzsment az összes zavarjel

zés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével a zavarlis
tában és az utolsó 50 zavarjelzés tárolása; paraméterez
hető továbbítás e-mailen keresztül. 

 A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol. 

 A készülék fagyvédelmi vezérlése kényszervezérlésű 
védelmi funkcióval a regiszter elfagyásának megakadá
lyozásához (frisslevegős-, és szellőztető készülékekhez)

 A magas megbízhatóságot az összes fizikai adatpont és 
zavar teszteléséhez a szabályozó algoritmusban végre
hajtott karbantartási mód biztosítja. 

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez
 Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa  
 Hálózati aljzat 
 További helyiség-hőmérséklet érzékelő 
 Helyiség levegőminőség-, hőmérséklet- és páratartalom- 

kombiérzékelő 
 Külső tényleges értékek
 Külső előírt értékek 
 Bemeneti terheléscsökkentés 
 Üzemmódválasztókapcsoló sorkapocsra 
 Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra 
 Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték 
 Szivattyú(k) áramellátása és vezérlése
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TopVent® HV
Recirkulációs berendezés max. 6 m belmagasságú csarnokok fűtéséhez
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1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® DHV készülékek max. 6 m belmagasságú csar
nokok recirkulációs fűtésére alkalmasak.
A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A TopVent® HV készüléket kifejezetten alacsony bel ma
gas ságú (max. 6 m) csarnokok igen kedvező árú fűtésére 
fejlesztettük ki. A mennye zet alá szerelt ké  szü  lék működé
se 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, mindhárom kétfokozatú ven ti lá-
tor ral készül, így összesen hat különböző fűtőteljesítmény 
áll rendelkezésre.
A Hoval TopVent® HV készülék horganyzott acéllemezház
ba épí tett ventilátorból és fűtőregiszterből áll. A készülék 
al ján ál lítható légterelő-lamellákkal ellátott befúvózsaluzat 
ta lál ható

Befúvózsaluzat:
lamellákkal, a légterelés kézi beál
lításához
Sorkapocsdoboz

Ház:
horganyzott acéllemezből
Ventilátor:
karbantartást nem igénylő, halk 
üzemű
Hőcserélő:
alumínium lamellákkal ellátott réz
csövekből

Kép H1: TopVent® HV felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® HV üzemmódjai:
 Recirkulációs 2es fokozat
 Recirkulációs 1es fokozat
 Ki

Kód  Üzemmód Vázlat

REC Recirkulációs 
Be/ki üzem: hőigény esetén a készülék beszívja a helyiség 
levegőjét, felmelegíti és ismét befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ...............2es fokozat  1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

OFF Ki
A készülék kikapcsolt állapotban van.

Ventilátor ....................................ki

Fűtés..........................................ki

Táblázat H1: A TopVent® HV üzemmódjai
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Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

HV - 2

Készüléktípus

TopVent® HV

Készülékméret

6 vagy 9

Táblázat H2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat  H3: A TopVent® HV alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek, villamos csatlakozás

Készülék típusa HV-2 HV-3 HV-5

Fordulatszám-fokozat 1 2 1 2 1 2

Fordulatszám (névleges) min1 1000 1350 1050 1375 600 900

Névleges térfogatáram m³/h 1500 2000 2600 3400 3300 5300

Elárasztott csarnokfelület 1) max. m² 36 49 49 81 49 121

Felvett villamos teljesítmény (400 V/50 Hz-nél) kW 0,08 0,11 0,21 0,29 0,25 0,35

Áramfelvétel (400 V/50 Hz-nél) A 0,10 0,18 0,28 0,47 0,39 0,72
1) 5 mes befúvási magasságon (Hmax) és 30 K-ig terjedő befúvott levegő - helyiséglevegő hőmérséklet különbségnél 

Táblázat H4: A TopVent® HV műszaki adatai
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3.4 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tLE Q Hmax tZul ∆pW mW Q Hmax tZul ∆pW mW

Méret Stufe °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

HV-2
1

15 10 3,5 0,3 35 442 6 4,4 0,1 26 237

20 9 3,6 0,3 38 395 4 4,8 0,1 29 191

2
15 12 4,5 0,4 32 521 6 5,8 0,1 24 278

20 11 4,7 0,4 36 466 5 6,4 0,1 27 223

HV-3
1

15 18 3,9 3 35 757 10 4,8 1 26 435

20 16 4,1 2 38 682 8 5,3 1 29 359

2
15 21 5 4 32 881 12 6,3 1 25 505

20 19 5,3 3 36 794 10 6,9 1 28 417

HV-5
1

15 26 3,3 3 38 1127 15 4,1 1 28 643

20 24 3,5 3 41 1015 12 4,4 1 31 530

2
15 35 5,1 5 34 1480 20 6,5 2 26 840

20 31 5,4 4 37 1332 16 7,1 1 29 691

Magyarázat: St, = Fordulatszám-fokozat
tLE = Belépő levegő hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Táblázat H5: A TopVent® HV fűtőteljesítménye

3.5 Távolságok vízszintes légvezetésnél

Műszaki adatok

W

0°

30°

45°

60°

Y

TopVent® HV 2 3 5

Faltávolság W min. m 0,54 0,54 0,54

Vetőtávolság Y 1) min. m 14 17 20

1)  A befúvózsaluzat lamelláinak beállítása a légáramlással párhuzamos 
irányba történik (vízszintes = 0°). A lamellák elállításakor a szerelési 
magasság függvényében csökken a vetőtávolság..

Táblázat H6: Távolságok vízszintes befúvás esetén (fali szerelés)
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3.6 Zajteljesítmény

Készüléktípus HV-2 HV-3 HV-5

Regisztertípus 1 2 1 2 1 2

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 47 54 51 59 49 59

Teljeszajszint dB(A) 69 76 73 81 71 81

Oktávzajszint 63 Hz dB – 62 – 71 – 75

125 Hz dB – 65 – 76 – 75

250 Hz dB – 73 – 82 – 80

500 Hz dB – 71 – 77 – 77

1000 Hz dB – 68 – 72 – 72

2000 Hz dB – 65 – 67 – 68

4000 Hz dB – 64 – 66 – 66

8000 Hz dB – 56 – 61 – 59
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat H7: Zajadatok

3.7 Méret és tömegadatok

C
B

A

M8

D

30
0

10
8 15

8 20
0

Rp 1" Rp 1"

Készülék típusa HV-2 HV-3 HV-5 Előremenő

VisszatérőA mm 450 580 730

B mm 380 510 660

C mm 240 370 420

D mm 342 348 354

Regiszter víztartalma l 1,2 1,8 2,3

Tömeg kg 18 28 42

Táblázat I5: A TopVent® HV készülékek méretei és tömege

Műszaki adatok
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® HV 
Recirkulációs berendezés max. 6 m belmagasságú 
csarnokok fűtéséhez

A burkolat horganyzott acéllemezből készült, a mennye-
zetre rög  zítéshez a készülék gyárilag 4 darab M8-as mene
tes hü vellyel és alátéttel fel sze relt.
A fûtési hõcserélõ vörösréz csõbõl készül alumínium lamel-
lákkal, a gyűjtőcső és az elosztó pedig acélból.
A ventilátorok 2 fordulatszámú, 3-fázisú, külsõ rotoros mo-
tor ral és merev, présöntött alumínium la pá tok kal vannak 
sze rel ve, karbantartásmentesek és csúcs tel jesítményen is 
csen  des járásúak. A motorvédelem egy beépített hõkioldó 
kap cso lóval történik. Védelmi szint IP54.
A sorkapocsdoboz a burkolat oldalfalába van építve, 
lehetõvé téve a tápfeszültség csatlakoztatását.
Befúvózsaluzat állítható légterelő lamellákkal.

8.2  Opciók

Függesztő készlet AW
a készülék fali vagy mennyezeti szereléséhez, 
2 db lemezkonzolból áll

Függesztő készlet AD
a készülék mennyezeti szereléséhez,
4 db lapos acéból és rögzítő sínből áll

8.3 Vezérlés és szabályozás

 Helyiséghőmérséklet szabályozása EasyTronic-kal
Egyszerű kapcsolókészülék 2-pont szabályozással és kézi 
át kap csolással az 1es és 2es fokozatok között
 EasyTronic ET, fali kapcsolókészülék fűtési üzemmódra, 

műanyag házban, helyiségtermosztáttal

Kiírási szöveg



82 



83

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

TopVent® curtain



TopVent® curtain
Kapu légfüggöny

Tartalom

1 Alkalmazás ________________________ 84

2 Felépítés és működés ________________ 84

3 Műszaki adatok _____________________ 86

4 Kiírási szöveg ______________________ 89





84

TopVent® curtain



1 Alkalmazás

1.1  Rendeltetésszerű alkalmazás
A TopVent® curtain egy befúvókürtővel szerelt recir ku-
lációs fűtőkészülék max. 6 m-es magasságú kapuk lég-
függönyeként történő alkalmazásához.
A rendeltetésszerû alkalmazáshoz a gyártó által elõírt 
sze  re lési, üzembehelyezési és üzemeltetési elõírások be-
tar tá sa is hozzátartozik, valamint az esetleges veszélyek 
fi gye lembe vétele.

1.2  Felhasználói csoport
A Hoval TopVent® készülékek sze re lését, ke ze lését és 
karbantartását csak képzett szak emberek vé gez hetik, akik 
tisztában vannak a felmerülõ ve szé lyekkel. Az útmutató 
épületgépész tervezők, ki vi telező szakemberek és végfel
használók számára nyújt segít sé get.

Alkalmazás

2 Felépítés és működés

A Hoval TopVent® curtain max. 6 m magas kapuk recir
ku lá ciós fűtésű légfüggöny készüléke. A kapuk fölé több 
TopVent® curtain készüléket kell egymás mellé felszerelni. 
Működése során a he lyiséglevegőt beszívja, fűtőregiszteré
ben fel melegíti és a befúvókürtőn keresztül fújja le a kapu 
vonalában.
A meleg légáram minimalizálja a külső levegő helyiségklí
mára kifejtett hatását, meggátolja a hidegáramlást, megnö
veli a csar nok kihasználható felületét.
Három méretben kapható, mindhárom kétfokozatú ven ti lá-
tor ral készül, így összesen hat különböző fűtőteljesítmény 
áll a ren delkezésre.
A Hoval TopVent® curtain fűtőegységből (ventilátorral és fű-
tő  regiszterrel) és a befúvókürtőből áll.

Befúvókürtő

Sorkapocsdoboz

Ventilátor:
karbantartást nem igénylő, halk üzemű
Hőcserélő:
alumínium lamellákkal ellátott rézcsövekből
Ház:
horganyzott acéllemezből

Kép I1: TopVent® curtain felépítése
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Felépítés és működés

2.3  Üzemmódok
A TopVent® curtain üzemmódjai:
 Recirkulációs 2es fokozat
 Recirkulációs 1es fokozat
 Ki

Kód  Üzemmód Vázlat

REC2 Recirkulációs 
Be/ki üzem: hőigény esetén a készülék beszívja a helyiség 
levegőjét, felmelegíti és ismét befújja a helyiségbe.
A nappali beállított helyiség-hőmérséklet aktív.

Ventilátor ...............2es fokozat  1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

REC1 Recirkulációs 1-es fokozat
Mint a REC üzemmód, de a készülék csak az 1-es fordulat
szám-fokozatban működik (alacsonyabb légteljesítmény).

Ventilátor ................1es fokozat 1)

Fűtés........................................ be

1) hőigény esetén

OFF Ki
A készülék kikapcsolt állapotban van.

Ventilátor ....................................ki

Fűtés..........................................ki

Táblázat I1: A TopVent® curtain üzemmódjai
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Műszaki adatok

3 Műszaki adatok

3.1  Típuskulcsok

CUR - 2

Készüléktípus

TopVent® curtain

Készülékméret

2, 3 vagy 5

Táblázat I2: Típuskulcsok

3.2  Alkalmazási határértékek

Maximális üzemi nyomás 800 kPa

Maximális fűtőközeg-hőmérséklet 85 °C

Befúvott levegő max. hőmérséklete 60 °C

Elszívott levegő max. hőmérséklete 50 °C

A készülék nem alkalmazható:
 robbanásveszélyes területeken
 korrózív vagy agresszív környezetű helyiségekben
 párás helyiségekben
 magas portartalmú helyiségekben

Táblázat  I3: A TopVent® curtain alkalmazási határértékei

3.3  Légteljesítmény, paraméterek, villamos csatlakozás

Készülék típusa CUR-2 CUR-3 CUR-5

Fordulatszám-fokozat 1 2 1 2 1 2

Fordulatszám (névleges) min1 1000 1350 1050 1375 600 900

Névleges térfogatáram m³/h 1500 2000 2600 3400 3300 5300

Elárasztott csarnokfelület 1) max. m² 36 49 49 81 49 121

Felvett villamos teljesítmény (400 V/50 Hz-nél) kW 0,08 0,11 0,21 0,29 0,25 0,35

Áramfelvétel (400 V/50 Hz-nél) A 0,10 0,18 0,28 0,47 0,39 0,72
1) 5 mes befúvási magasságon (Hmax) és 30 K-ig terjedő befúvott levegő - helyiséglevegő hőmérséklet különbségnél 

Táblázat H4: A TopVent® curtain műszaki adatai
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3.4 Fűtőteljesítmény

 

Tudnivaló 
A teljesítményadatokat a leggyakoribb tervezési feltételek alapján határozzuk meg. Egyéb teljesítményadatok ki
számításához használja a 'HK-Select' tervezőprogramot, amely ingyenesen letölthető a honlapunkról:  
www.hoval.hu.

Fűtőközeg-hőmérséklet 80/60 °C 60/40 °C

Készülék tLE Q tZul ∆pW mW Q tZul pW mW

Méret Stufe °C kW °C kPa l/h kW °C kPa l/h

CUR-2
1

15 10 35 0,3 442 6 26 0,1 237

20 9 38 0,3 395 4 29 0,1 191

2
15 12 32 0,4 521 6 24 0,1 278

20 11 36 0,4 466 5 27 0,1 223

CUR-3
1

15 18 35 3 757 10 26 1 435

20 16 38 2 682 8 29 1 359

2
15 21 32 4 881 12 25 1 505

20 19 36 3 794 10 28 1 417

CUR-5
1

15 26 38 3 1127 15 28 1 643

20 24 41 3 1015 12 31 1 530

2
15 35 34 5 1480 20 26 2 840

20 31 37 4 1332 16 29 1 691

Magyarázat: St. = Fordulatszámfokozat
tLE = Belépő levegő hőmérséklet
Q = Fűtőteljesítmény
Hmax = Maximális szerelési magasság

tZul = Befúvottlevegő-hőmérséklet
∆pW = Vízoldali nyomásveszteség
mW = Víztérfogatáram

Táblázat H5: A TopVent® curtain fűtőteljesítménye

3.5 Tervezés

A 'HK-Select 2009' tervezői programmal a következő adatokból meghatározhatja az ajtólégfüggönyhöz szükséges 
Top Vent® curtain készülékének darabszámát:
 ajtó szélessége, ajtó magassága
 tengerszint feletti magasság
 szélsebesség (10 m az alap fölött)
 frisslevegő-hőmérséklet és -páratartalom
 kívánt helyiséghőmérséklet
 fűtőközeg hőmérséklet (előremenő/visszatérő)

Műszaki adatok
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3.6 Zajteljesítmény

Készüléktípus CUR-2 CUR-3 CUR-5

Regisztertípus 1 2 1 2 1 2

Hangnyomásszint (5 m távolság) 1) dB(A) 47 54 51 59 49 59

Teljeszajszint dB(A) 69 76 73 81 71 81

Oktávzajszint 63 Hz dB – 62 – 71 – 75

125 Hz dB – 65 – 76 – 75

250 Hz dB – 73 – 82 – 80

500 Hz dB – 71 – 77 – 77

1000 Hz dB – 68 – 72 – 72

2000 Hz dB – 65 – 67 – 68

4000 Hz dB – 64 – 66 – 66

8000 Hz dB – 56 – 61 – 59
1) Félgömbformájú kisugárzással, reflexiószegény helyiségben

Táblázat I6: Zajadatok

3.7 Méret és tömegadatok

C

E x F

B

A

M8

D

30
0

10
8 15

8 20
0

Rp 1" Rp 1"

Készülék típusa CUR-2 CUR-3 CUR-5 Előremenő

VisszatérőA mm 450 580 730

B mm 380 510 660

C mm 240 370 420

D mm 342 348 354

E x F mm 391 x 160 521 x 240 651 x 285

Regiszter víztartalma l 1,2 1,8 2,3

Tömeg kg 22 36 53

Táblázat I5: A TopVent® HV készülékek méretei és tömege

Műszaki adatok
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4 Kiírási szöveg

4.1 TopVent® curtain légfüggöny

A burkolat horganyzott acéllemezből készült, a rög  zítéshez 
és a felfüggesztéshez a készülék gyárilag 4 darab M8-as 
menetes hü vellyel és alátéttel fel sze relt.
A fûtési hõcserélõ vörösréz csõbõl készül alumínium lamel
lákkal, a gyűjtőcső és az osztó pedig acélból.
A ventilátorok 2 fordulatszámú, 3-fázisú, külsõ rotoros mo-
tor ral és merev, présöntött alumínium la pá tok kal vannak 
sze rel ve, karbantartásmentesek és csúcs tel jesítményen is 
csen des járásúak. A motorvédelem egy beépített hõkioldó 
kapcsolóval történik. Védelmi szint IP54.
A sorkapocsdoboz a burkolat oldalfalába van építve, 
lehetõvé téve a tápfeszültség csatlakoztatását.
Befúvókürtő horganyzott acéllemezből.

4.2 Vezérlés és szabályozás

 Helyiséghőmérséklet szabályozása EasyTronic-kal
Egyszerű kapcsolókészülék 2-pont szabályozással és kézi 
át kap csolással az 1es és 2es fokozatok között
 EasyTronic ET, fali kapcsolókészülék fűtési üzemmódra, 

műanyag házban, helyiségtermosztáttal

Kiírási szöveg



90 



91

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Opciók



Opciók

Tartalom

1 Alkalmazhatóság ___________________ 92

2 Fényezés _________________________ 92

3 Szűrődoboz _______________________ 92

4 Laposzűrődoboz ___________________ 93

5 Zajcsillapító _______________________ 93

6 Recirkulációs zajcsillapító ____________ 93

7 Befúvórács ________________________ 94

8 Kondezátumszivattyú ________________ 94

9 Függesztő készlet __________________ 95

10 Hidraulikus szerelvénycsoport _________ 96

11 Keverőszelep ______________________ 98

12 Kapukontakt _______________________ 98





92

Opciók



1 Alkalmazhatóság

Különböző készüléktípusokhoz a következő opcionális 
komponensek rendelhetők:

Típus

D
H

V

D
K

V

N
H

V

C
A
U

C
U
M

M
H

M
K

H
V

C
U
R

Fényezés – –

Szűrődoboz – – – – –

Laposszűrő-doboz – – – – –

Zajcsillapító – – – – – – –

Recirkulációs zajcsil
lapító

– – – – – –

Befúvórács – – – – – – –

Kondezátumszivattyú – – – – –

Függesztő készlet – – –

Kapukontakt 1) – – – – –

Hidraulikus szerelvény
csoport 1)

– –

Keverőszelep 1) – –
1) Csak a 6-os és 9-es készülékméretnél rendelhető robbanásbiztos kivitel..

Magyarázat: – = nem rendelhető 

 = opcióként rendelhető 

 = Normál felszereltség

Táblázat J1: Opciók felhasználhatósága

2 Lakkozás

A TopVent® készülékeket kívánságra szinterezett kivitelben 
szállítjuk. Két lehetőség választható: 

Hagyományos fényezés
A Hoval hagyományos (RAL 3000) szinének rendelése ese
tén nem kell felárat fizetni (kivéve: kültéri egység).

2.2  Egyedi fényezés
A helyiség színeihez igazodóan a készülékek bármilyen 
szín ben rendelhetõk (felár ellenében; tüntesse fel a RAL 
számot a ren de lésben).

Alkalmazhatóság

3 Szűrődoboz

A TopVent® készüléknél a keringtetett levegõ szűrése 2 db G4-
es (DIN EN 779-nek megfelelõen) zsákszûrõt tartalmazó, (akár 
utólag is felszerelhető) szűrődobozzal történhet. Az alucink 
lemezből készült modul rendszerű konstrukció két tolóajtaja 
teszi lehetővé a szűrők cseréjét.

Utasítás
A tervezésnél vegye figyelembe, hogy a szûrõt 
idõn ként cserélni kell, így hagyjon elegendõ helyet 
a hozzáféréshez a tolóajtó elõtt.

Az automatikus szûrõellenőrzést egy beépített nyomás
különbség kapcsoló végzi. Ez jelzi, ha a szűrőket tisztítani 
vagy cserélni kell.

Típus FK-6 FK-9 

A mm 900 1100

Q mm 400 400

Teljes szűrőfelület m² 2,8 5,2

Szűrőméretek mm 740 x 370 x 300 940 x 470 x 300

Szűrők száma – 2 2

Tömeg kg 24 28

Táblázat J2: Szűrődoboz méretei és tömege
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Szűrődoboz

4 Laposszűrő-doboz

A keringtetett levegő szűrése 4 db G4-es cel la szűrőt tartal
mazó szűrődobozzal történhet.

Az automatikus szûrõellenőrzést egy beépített nyomás
különbség kapcsoló végzi. Ez jelzi, ha a szűrőket tisztítani 
vagy cserélni kell.

A

B

Típus FFK-6 FFK-9 

A mm 900 1100

B mm 140 165

Teljes szűrőfelület m² 5,8 8,8

Szűrőméretek mm 393 x 393 x 47 495 x 495 x 47

Szűrők száma – 4 4

Tömeg kg 9 11

Táblázat J3: Szűrődoboz méretei és tömege

5 Zajcsillapító burkolat

Az örvénykamrába szerelt zajcsillapító burkolat a helyiség 
zajszintjének csökkentésére szolgál. A készülékek befog
laló méreteit a változtatások nem befolyásolják, és a teljes 
zajszint 4 dB(A)-s csökkentését eredményezik.

9 Recirkulációs zajcsillapító

A recirkulációs zajcsillapító alkalmazása abban az esetben 
javasolt, ha a TopVent® készülékek ún. kemény mennyezet 
(pl. be ton vagy acéllemez) alól szívják be a levegőt. A ké-
szü lék re szerelhető zajcsillapító a mennyezet okozta hang-
visszaverődést kiküszöböli, a teljes zajszintet kb. 3 dB(A)-
val csökkenti.
A készüléket, mint általában, 4 ponton rögzítjük a TopVent® 

készülék tetejére (pl. az opcionálisan ren delhető függesztő 
készlettel).

Figyelem!
A készülékeken végzett munkálatok alatt leeső 
tárgyak miatti veszély áll fenn. A zajcsillapítóban 
nincsenek fel füg gesz tési pontok kialakítva, mivel 
a zajcsillapítót a TopVent® készülék súlya nem 
terhelheti!

H

A

Típus USD-6 USD-9

A mm 900 1100

H mm 380 485

Tömeg kg 15 20

Táblázat J4: Recirkulációs zajcsillapító méretei és tömege
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10 Légbefúvó doboz

Alacsonyabb helyiségekben a TopVent® készülékre sze rel
he tő az örvénykamra helyett. Ez a megoldás az előírt mi
nimális szerelési magasságot az alapkivitelhez képest 1 
mrel csökkenti.
A légbefúvó doboz négyoldali vízszintes befúvózsaluzatá
nak la mel lái segédeszköz nélkül, kézzel állíthatók be a kí
vánt be fú vási szögre.

Utasítás
Az örvénykamra helyett felszerelt légbefúvó 
doboz a készülék teljes magasságát csökkenti, de 
annak összes tömege nem változik.

Típus AK-6 AK-9

A mm 900 1100

H mm 350 400

Tömeg kg 36 53

Táblázat J5: Befúvórács méretei és tömege

12 Kondezátumszivattyú

A TopVent® hűtőkészülékek kondenzelvezetéséről gondos-
kodnia kell. Abban az esetben, ha a csatornahálózatra tör-
té nő gravitációs rácsatlakozás túl költséges, vagy nem le
hetséges, kon denzátumszivattyút ajánlunk a készülékhez. 
A szi vattyút a készülék oldalára, közvetlenül a kondenzá
tum csat lakozás alá kell felszerelnie. Ezáltal a keletkező 
kon den zá tumot a szivattyú műanyag tömlőn keresztül max. 
3 m emelő ma gasságig
 vagy közvetlenül a mennyezet alatt húzódó csatorna ve-

zetékbe,
 vagy a tetőre pumpálja

Szállítási mennyiség 
(3 m száll. magasságnál) l/h 150

Gyűjtőtartály térfogata l 1,9

Méretek (H x Sz x M) mm 288 x 127 x 178

Tömeg kg 2,4

Táblázat J6: Kondezátumszivattyú műszaki adatai

Kép J1: Kondezátumszivattyú

Befúvódoboz
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Függesztő készlet

9 Függesztő készlet

A függesztő készlet készülékek mennyezetre, illetve falra 
történő egyszerű rögzítésére szolgál. Három lehetőség vá
lasztható.

Típus Vázlat Alkalmazás

AHS TopVent® DHV, NHV, DKV, 
MH, MK készülékekhez

 alucink acéllemezből
 magassági állíthatóság max. 1300 mm-ig

AW

540

Fali vagy mennyezeti 
szerelésü TopVent® HV 
készülékhez

 2 lemezkonzol

AD

47
5

Mennyezeti szerelésü
TopVent® HV készülékhez

 4 lapos acél és rögzítősín

Táblázat J7: Függesztő készlet
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13 Hidraulikus szerelvénycsoport

A TopVent® commercial készülékek egyszerű szereléséhez 
a készülékkel összehangolt hid ra u likus szerelvénycsoportot 
kínálunk. Vegye figyelembe a következőket:
 A szerelvénycsoport gyárilag nem hőszigetelt.
 A tökéletes működés feltétele a vízszintesen történő be

építés 
 A szerelvénycsoport szerelése úgy történjen, hogy a 

szerelvénycsoport súlya a regisztert ne terhelje

Hidraulikus beszabályozás beállított értéke
Ol vassa le. a beállítási értéket a J1 diagramból 
Az 1.0-től 4.0-ig jelölt görbék megfelelnek a sze lep szár át
fordulásának. Ezt a forgatógomb kijelzi:
0.0 ___ szelep zárva
4.0 ___ szelep teljesen nyitva
A megadott nyomásveszteségek a regiszterre és a hid rauli-
kus szerelvénycsoportra vonatkoznak. Az osztó hálózat nyo- 
más vesz te ségével a csatlakozásokig kell számolnia.
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Diagram J1: A szabályozó szelepbeállítási értéke

Hidraulikus szerelvénycsoport
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Hidraulikus szerelvénycsoport

Automatikus légtelenítő

Csatlakozások a regiszterhez

Szabályozószelep

Csatlakozások a hálózathoz

Előremenő

Motoros keverőszelep

Golyóscsap

Visszatérő

Táblázat J8: Hidraulikus szerelvénycsoport TopVent® DHV, DKV, NHV, MH, 
MK típushoz

44
6 44

6

95

26
5

~120 ~750

88
2

C
A

U
: 1

25
0

C
U

M
: 1

07
0

Automatikus légtelenítő

Ürítőcsap

Adapter regisztercsatlakozással

Szabályozószelep STAD DN50

Csatlakozások a hálózathoz 2"

Előremenő

Keverőszelep

Golyóscsap

Visszatérő

Táblázat J9: Hidraulikus szerelvénycsoport  
TopVent® commercial CAU, CUM típushoz

Típus A B C D E Keverőszelep Szabályozószelep Csavarzat

6/AB 758 78 726 1060 300 205HV STAD DN32 1¼ "

6/C 758 78 745 1070 300 258HV STAD DN32 1¼ "

9/B 882 78 770 1195 320 258HV STAD DN40 1½ "

9/C 882 78 791 1210 320 3212HV STAD DN40 1½ "

9/D 882 95 840 1245 340 4020HV STAD DN50 2 "

Táblázat J10: Méretek (mm-ben) és a hidraulikus szerelvénycsoport  szelepei TopVent® DHV, DKV, NHV, MH, MK típushoz
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Keverőszelep

11 Keverőszelep

A TopVent® készülékek egyszerű szereléséhez optimálisan 
a készülékhez illesztett keverőszelep áll rendelkezésre. 
Jellemzői:
 folyamatos működésű, motoros-hajtóműves szabályozó

szelep
 beépített helyzetszabályozással és visszajelzéssel
 kényszervezérléssel a szükségüzemhez 
 (VAC/DC 24 V = nyitás)

Kép J2: Keverőszelep méretei

Típus DN kvs (m³/h) DI DA L L1 H E F Tömeg (kg)

6/AB 20 5 Rp ¾ " G 1¼ " 95 52,5 260 80 100 4,2

6/C 25 8 Rp 1 " G 1½ " 110 56,5 270 80 100 4,7 

9/AB 25 8 Rp 1 " G 1½ " 110 56,5 270 80 100 4,7 

9/C 32 12 Rp 1¼ " G 2 " 125 67,5 285 80 100 5,6 

9/D 40 20 Rp 1½ " G 2¼ " 140 80,5 320 80 100 9,3 

Táblázat J11: Keverőszelep méretei és tömege

12 Kapukontakt

A készülék üzemeléséhez egy kapukontat-kapcsolótól 
függően egy feszültségmentes kontaktust lehet beépíteni 
a kapcsolószekrénybe. A TopVent® készülék recirkulációs 
üzemmódban fűt (ventilátor 2-es fokozat, fűtés be) ha a kö
vetkező feltételek teljesülnek:
 a jelzés a nyitott kapuhoz
 a külső hőmérséklet eléri a max. 10 °C-t
 (ez a küszöbérték állítható). 

Kapukontakt:

24 V AC, max. 1 A

Kábel: NYM 2 x 1,0 mm²
max. 100 m hosszú



99

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

TopVent® szállítás és szerelés



Szállítás és szerelés

Tartalom

1 Szerelés _________________________ 100

2 Hidraulikai szerelés _________________ 102

3 Villamos szerelések ________________ 105





100

TopVent® szállítás és szerelés



Szerelés

1 Szerelés

A TopVent® készülékeket komplett berendezésként rakla
pon szállítjuk. Szállításához és szereléshez emelõszerkezet 
szükség

1.1  Felállítási hely 

Vegye figyelembe a következőket a felállítás során
 Minimális és maximális távolságok.
 Minden be- és kivezető nyílás szabadon hozzáférhető le

gyen. A befúvott levegő akadálytalanul terülhessen szét 
(a tartókra és a lámpákra figyeljen ).

 A karbantartási és javítási munkákhoz a készülék legyen 
jól megközelíthető. 

 Karbantartási és javítási munkákhoz a csatlakozások 
legyenek leszerelhetők.

X/2 X

Y
Z

Készülékméret 6 9

Készüléktávolság X min. m 12 14

max. m 23 31

Szerelési magasság Y min. m 4 5

Mennyezettávolság Z 1) min. m 0,3 0,4

TopVent® HV HV-2 HV-3 HV-5

Fordulatszám-fokozat 1 2 1 2 1 2

Készüléktávolság X min. m 4 5 5 6 6 8

max. m 6 7 7 9 7 11

Szerelési magasság Y min. m 3 3 3 3 3 3

Mennyezettávolság Z min. m 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Faltávolság W 2)

W

min. m 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

1) TopVent® DHV, DKV, NHV-hez
2) fali szerelésnél

Táblázat B7: Minimum és maximum távolságok

1.2  Szerelés

TopVent® DHV, DKV, NHV, MH, MK szerelése
 Adja meg a készülék kívánt pozícióját (regisztercsatlako

zások helyzetét).
 A készüléket csak megfelelő teherbírású mennyezetre 

szerelje.
 A szereléshez a készülékek gyárilag 4 db M10-es 

hatlapfejû csavarral és alátéttel felszereltek.
 Függessze fel a készüléket a függesztőkészlettel (op

ció), illetve laposvassal, zártszelvénnyel, szögvasakkal, 
idomacéllal, stb.

 Gyűrűs csavar alkalmazása tilos.
 A készülék plusz, idegen szerkezeti elemekkel történő 

terhelése tilos.
 A készüléket feltétlenül vízszintesre szerelje.
 Ferde rögzítés esetén a maximális szög 45° lehet.
 A TopVent® MH és MK készüléket vitorlavászonnal csat

lakoztassa a frisslevegő csatornához és mindkét karimát 
földelje le.

≤ 45°≤ 45°

≤ 45°≤ 45°

Kép K1:TopVent® DHV, DKV, NHV Kép K2: TopVent® MH, MK
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Szerelés

TopVent® commercial CAU, CUM szerelése
 A készülékek, mint komplett készülékek tetőkonzollal és 

kültéri egységgel kerülnek leszállításra. A készülék sze
reléséhez daru vagy helikopter szükségesek:

 A készüléket csak megfelelő teherbírású mennyezetre 
szerelje.

 Figyeljen arra, hogy a tetőkonzolt mindig vízszintesen 
kell beállítania.

 A tömítőanyagot hordja fel a tetőnyílásra (ecetsavmentes 
szilikon, PU, vagy hasonlók)

 Az emelőpántokat a tetőkonzol oldalán található 4 eme
lőfülbe akassza be.

 A készüléket emelje a tetőre, fordítsa a megfelelő pozíci
óba (regisztercsatlakozások) és helyezze a tetőnyílásba.

 A készüléket helyezze a tetőnyílásba és rögzítse.
 A tetőkonzolt kívülről szigetelje és tömítse.
 A készülék plusz, idegen szerkezeti elemekkel történő 

terhelése tilos.

Utasítás
Alternatívaként szerelés 2 lépésben: először a 
tetőkonzolt szerelje a kültéri egységgel, majd 
a kültéri egységet távolítsa el és helyezze be a 
szellőztető készüléket felülről.

Kép K3:TopVent® commercial CAU, CUM

TopVent® HV szerelése
 Adja meg a készülék kívánt pozícióját (regisztercsatlako

zások helyzetét).
 A készüléket csak megfelelő teherbírású mennyezetre 

vagy falra szerelje.
 A szereléshez a készülékek gyárilag 4 db M8-es mene

tes csapszeg csavarral és alátéttel felszereltek.
 Függessze fel a készüléket a függesztőkészlettel (op

ció), illetve laposvassal, zártszelvénnyel, szögvasakkal, 
idomacéllal, stb.

 Gyűrűs csavar alkalmazása tilos.
 A készülék plusz, idegen szerkezeti elemekkel történő 

terhelése tilos.
 Ferde rögzítés esetén a maximális szög 45° lehet.

≤ 45°≤ 45° mi
n. 

30
0 m

m

Kép K4:TopVent® HV mennyezeti 
szerelése

Kép K5: TopVent® HV fali szerelése

TopVent® curtain szerelése
 Ellenőrizze, hogy a regisztercsatlakozások és a kimeneti 

fúvóka egymáshoz képest a megfefelelő irányba álljanak. 
Ha szükséges, a kimeneti fúvóka és a fűtési egység kö
zötti menetes csatlakozást oldja ki, és ai fúvókát fordítsa 
a megfelelő pozícióba.

 A készüléket csak megfelelő teherbírású falra szerelje.
 A szereléshez a készülékek gyárilag 4 db M8-es mene

tes csapszeg csavarral és alátéttel felszereltek.
 Függessze fel a készüléket laposvassal, zártszelvénnyel, 

szögvasakkal, idomacéllal, stb.
 Gyűrűs csavar alkalmazása tilos.
 A készülék plusz, idegen szerkezeti elemekkel történő 

terhelése tilos.

100...300 mm

mi
n. 

30
0 m

m

Kép K6:TopVent® curtain



102

TopVent® szállítás és szerelés



Szerelés

2 Hidraulikai szerelés

2.1  Fűtő-/hűtőregiszter csatlakozása

A TopTronic® C szabályozó rendszert a fogyasztó hidrauli
kus egykörös kapcsolású elosztóhálózathoz tervezték, azaz 
minden egyes fogyasztó előtt keverőszelep van beszerelve. 
Alapértelmezésben a váltókapcsolást alkalmazza.

A hőforrás és az elosztóhálózat követelményei:
 Az egységeket hidraulikailag egy-egy szabályozási zó

nán belül úgy kell beszabályoznia, hogy minden egység 
részére azonos nyomáskülönbség álljon rendelkezésre.

 A fűtőközeg késedelem nélkül, a szükséges mennyiség
ben és hőmérséklettel legyen a fogyasztó keverőszele
pén.

 A hűtőkészülékben a cseppleválasztó csak működő 
ventillátornál üzemel. Ha a készülék ki van kapcsolva, a 
fűtő-/hűtőregiszterben nem szabad hűtőközget cirkulál
tatni.

 A fűtési-/hűtési átkapcsolót szelep digitális visszajelzővel  
kell ellátni.

 A helyi feltételeknek megfelelõen fel kell mérnie, hogy 
milyen esetleges kiegészítők szükségesek az elõremenõ 
és a visszatérõ csõhálózaton, hogy kielégítse az igénye
ket, pl. flexibilis csõcsatlakozások, kompenzátorok.

 A fûtõregiszter nem terhelhetõ pl. az elõ re menõ vagy 
visszatérõ csőrendszer és szerelvényei által!

 A hidraulikai vezetékeket szigetelje le.
A TopTronic® C szabályozó rendszert naponta bekapcsolja 
a fűtési-/hűtési szivattyút és a fűtési/hűtési igényjelentést.
Ez megakadályozza, hogy a szivattyú hosszabb leállás 
esetén megszoruljon.

A felhasználói kör követelményei:
 Lineáris jellggörbéjű és kiváló minőségű 3-járatú keverő

szelepeket alkalmazzon.
 A szelepautoritást ≥ 0,5 legyen.
 A szelepmeghajtás rövid idejű (5 mp) legyen.
 A szelepmeghajtás folyamatos legyen, azaz a löket a 

vezérlőfeszültséggel (DC 2 ... 10 V) arányban változik.
 A szelepmeghajtót visszacsatoló jellel (0 ... 10 V DC 

vagy 2 ... 10 V DC) kell ellátni.
 A szelepmeghajtót a szükségüzemhez egy elkülönített 

kényszervezérléssel kell kivitelezni (24 V AC).
 A szelepet a készülék közelébe szerelje
 (max. 2 m távolságban).

Utasítás
Alkalmazza a "Hidraulikus szerelvénycsoport" 
vagy "Keverőszelep" opciót a gyors és egyszerű 
hidraulikai szereléshez.

2.2  Kondenzátum-csatlakozás

A hűtőberendezésekben kondenzátum termelődik, amit 
kondenzátumálló vezetéken keresztül kell elvezetni.
 A mellékelt szifont a készülék kondenzátumcsatlakozá

sára szerelje és szigetelje.
 A kondenzátum elvezetés lejtését és keresztmetszetét 

úgy kell méretezni, hogy kondenzátum-torlódás ne for
dulhasson elő.

 A kondenzátum vezetéket a szivattyútól felfele vezesse.
 Ellenőrizze, hogy a keletkező kondenzátum útja a helyi 

előírásoknak megfelel-e.

Utasítás
Alkalmazza a "Kondenzszivattyú" opciót a gyors 
és egyszerű hidraulikai szereléshez.
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< 
2 

m

Készülék kapcsolószekrény

ZónaBus

Betáp

Keverőszelep

Gyűjtött hibajel

Külső hőmérséklet érzékelő

Helyiséghőmérséklet érzékelő

Fűtési zavarjel-bemenet

Szivattyú

Rendszer-kezelőkészülék

Zónakapcsolószekrény

Fűtési igényjelzés

Fűtési-kapcsolószekrény

Táblázat K2: Kapcsolási séma hidraulika váltókapcsoláshoz - fűtés
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< 
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m

Készülék kapcsolószekrény

ZónaBus

Betáp

Keverőszelep

Gyűjtött hibajel

Külső hőmérséklet érzékelő

Helyiséghőmérséklet érzékelő

Fűtési zavarjel-bemenet

Hűtési zavarjel-bemenet

Szivattyú

Rendszer-kezelőkészülék

Zónakapcsolószekrény

Hűtési elzáró kapcsoló

Fűtési igényjelzés

Hűtési igényjelzés

Fűtési-kapcsolószekrény

Átkapcsoló szelep fűtés/hűtés

Fűtési kör

Hűtési kör

Táblázat K3: Kapcsolási séma hidraulika váltókapcsoláshoz - fűtés és hűtés
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3 Villamos szerelés

Készüléktípus DHV-6
NHV-6
MH-6

DHV-9
NHV-9
MH-9

DKV
CAU
CUM

MK

Tápfeszültség V AC 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Megengedett feszült
ségtűrés

% ± 5 ± 5 ± 5

Frekvencia Hz 50 50 50

Csatlakozási 
teljesítmény

kW 1,25 1,85 3,1

Áramfelvétel max. A 2,1 3,2 5,1

Táblázat K4: Villamos csatlakozás

Utasítás
Használjon földzárlat megszakító pólus érzékeny 
hibaáram megszakító.

3.1 Készülék TopTronic® C kivitelben

 A villamos szereléseket csak szakképzett elekt romos 
szakember végezheti.

 Tartsa be a vonatkozó előírásokat (pl.: EN 60204-1).
 Hosszú kábelfektetés esetén le kell ellenőrizni a veze

ték-keresztmetszetek megfelelőségét.
 Az elektromos szerelést a kapcsolási terv alapján kell 

elvégezni.
 A jel és Busvezetékeket a hálózati kábeltől elkülönítve 

kell vezetni.
 A keverőszelepet és a kapukontaktot (opcionális) be kell 

kötni a készülék kapcsolószekrényébe.
 Gondoskodni kell a készülék, illetve az egész épület vil

lámvédelmét ellátó berendezés szakszerű tervezéséről 
és kivitelezéséről.

 Gondoskodni kell a zóna kapcsolószekrény hálózati 
túláramvédelmének vevőoldali kiépítéséről.

Figyelem
Használjon FI-életvédelmi védőkapcsolót.

3.2 Készülék sorkapocs kivitelben

 A villamos csatlakoztatást csak megfelelő képesítéssel 
rendelkező szakember végezheti!

 Vegye figyelembe a vo natkozó jogszabályokat (pl. DIN 
EN 60204-1)!

 Hosszú nyomvonalvezetés esetén ellenőrizze le a vezetékek 
keresztmetszetét.

 A villamos bekötést a szabályozó berendezés kap csolási 
rajzának megfelelõen kell elvégeznie (főkapcsoló, meg
szakítók, biztosítékok helyszíni szereléssel). 

 A jel és Busvezetékeket a hálózati kábeltől elkülönítve 
kell vezetni.
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1 TopTronic® C szabályozó rendszer

1.1  Rendszerfelépítés
A decentrális csarnokszellőztető készülékekhez kifejlesztett 
Hoval TopTronic® C beépített vezérlő és szabályozó rend
szer teljesen automatikusan biztosítja az energiahatékony, 
igény szerint szabályozott működést valamennyi kompo
nens számára.

Alapok
Csarnokklíma-készülékek, melyek azonos feltételek alapján 
működnek, egy közös szabályozási zónába vannak össze
fogva. A zónaképzés kritériumai pl.: az azonos üzemidők, 
kívánt helyiséghőmérsékletek, stb. Az egyes készülékek 
egyénileg szabályozhatók és zónánként vezérelhetők:
 Minden csarnokklíma készülékbe beszereltünk egy ké

szülékszabályozót, amely a készüléket a helyi igények
nek megfelelően, egyenként szabályozza.

 A szabályozási zónákhoz tartozó zónaszabályozó a 
zóna-kapcsolószekrényben helyezkedik el. Ez a készü
lékek üzemmódjait az időprogramnak megfelelően kap
csolja, átadja a külső és a helyiséglevegő-hőmérsékletet 
az egyes készülékeken, kezeli az alapértékeket és külső 
rendszerekhez interfészként működik.

Egy szabályozási zónába különböző típusú készülékek is 
kombinálhatók, pl.:
 Főkészülékek 
 - szellőztető készülékek (VENU)
 - befúvottlevegős készülékek (REMU)
 Kiegészítő készülékek, melyek a fűtési vagy hűtési 

igénynek megfelelően kapcsolódnak be 
 - recirkulációs készülékek (RECU)

Szabályozási zóna max.   64
Főkészülékek szab. zónánként VENU/REMU max.   15
Kiegészítő készülékek szabályozási zónánként max.   10

Táblázat L1: A TopTronic® C működtetési határai

RendszerBus
A rendszerBUS összeköti az összes zónaszabályozót a 
rendszer-kezelőkészülékkel. 

Kábeltípus Ethernetkábel ≥ CAT 5

ZónaBUS
A ZónaBUS valamennyi készülékszabályozót sorba köti 
egy szabályozási zónában a zónaszabályozóval és adott 
esetben a zóna-kezelőkészülékkel.

Kábeltípus J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm²
Kommunikáció Modbus
Hossz maximum 500 m

nagyobb hosszakhoz: repeater vagy 
helyileg kiépített tápegység betervezé
se szükséges.

BUSvég A ZónaBUS mindkét végén 120-os, 
¼ Wos ellenállással lezárt

Topológia Vonalas

Táblázat L3: A ZónaBUS adatai

TopTronic® C szabályozó rendszer

GLT

Épületfelügyelet

RendszerBus

Rendszer-kezelőkészülék

Zónaszabályozó

ZónaBus

Készülékszabályozó

Zóna-kezelőkészülék
Kép L1: A TopTronic® C rendszerfelépítése
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2 Kezelési lehetőségek

Rendszer-kezelőkészülék
A rendszer-kezelőkészülék egy színes kijelzővel szerelt 
érintőpanel a berendezés egyszerű és áttekinthető keze-
lé séhez. A betanított kezelő részére a normális üzemhez 
szükséges valamennyi információt és beállítást megjeleníti:
 üzemmódok kijelzése és beállítása
 hőmérsékletek kijelzése és a kívánt helyiséghőmérséklet 

beállítása
 heti programok és naptár kijelzése és programozása
 zavar jelzés és kezelés zavarnapló vezetéssel
 vezérlőparaméterek kijelzése és beállítása 
 differenciált jelszóvédelemmel

A rendszer-kezelőkészüléket a zóna-kapcsolószekrény ajta
jába szereljük vagy külön szállítjuk. Minden beren de zés hez 
legalább 1 db rendszer-kezelőkészülék szükséges. Maxi
málisan berendezésenként 3 db, illetve zóna-kapcsolószek
rényenként 1 db rendszer-kezelőkészülék alkalmazható.

Áramellátás 24 VAC (-15 ... +10%)
50...60 Hz, max. 1,3 A (27 VA)
12...30 VDC ± 5%)
max. 1,0 A 12 VDC-nél

Teljesítményfelvétel maximum 12 W
Kommunikáció rendszerBUSon keresztül

(Ethernet)
Táblázat L4: Rendszer-kezelőkészülék műszaki adatai

176

13
614

7

187 45 4

Kép L2: Rendszer-kezelőkészülék méretei és furatai (mm-ben)

TopTronic® C szabályozó rendszer

Zóna-kezelőkészülék

A zóna-kezelőkészülék egy szabályozási zóna egyszerű, 
helyszíni kezelését biztosítja az alábbi funkciókkal:
 aktuális kívánt helyiséghőmérséklet kijelzése
 kívánt helyiséghőmérséklet növelése vagy csökkentése 
 5 °Cig
 üzemmódok kézi átváltása
 zavar kijelzése és nyugtázása
 
A zóna-kezelőkészülék C-ZT elhelyezése a zóna-kapcso
lószekrény ajtajába, vagy a kívánt helyre vakolatra vagy 
vakolatba is történhet.

Áramellátás 24 VAC )
Kommunikáció zónaBUSon keresztül
Táblázat G5: Zóna-kezelőkészülék műszaki adatai

86

143 8 28

Kép L3: Zóna-kezelőkészülék méretei vakolatra szerelésnél (mm-ben)

86

86

8 22 28

48

Kép L4: Zóna-kezelőkészülék méretei vakolatba süllyesztésnél (mm-ben)
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1.3  Zóna-kapcsolószekrény

Zónaszekrény festett acéllemezből (RAL 7035 világosszür
ke) készül, és a következő elemeket tartalmazza:
 kezelőelemek a szekrényajtókon
 teljesítmény. és szabályozórész
 1 db hálózati leválasztó berendezés (külső)
 1 db külsőhőmérséklet-érzékelő berendezésenként 
 (mellékelve)
 1 db zónaszabályozó szabályozási zónánként
 1 db helyiséghőmérséklet-érzékelő szabályozási zónán

ként (mellékelve)

Figyelem!     
Áramütés veszélye! A betáp túláramvédelmének 
megvalósítása a kivitelező feladata.

Rövidzárlati szilárdság ICW 10 kA eff

Felállítás beltérben
Védelmi osztály SDZ3, SDZ5 IP 66

SDZ7, SDZ8, SDZ9 IP 55
Környezeti hőmérséklet 5…40 °C
Táblázat L6: Zóna-kapcsolószekrény műszaki adatai

Méret Típus Méretek 
(sz x mag x h)

Talapzat 
magassága

Ajtók

0 SDZ0 500 x 500 x 210  1

3 SDZ3 600 x 760 x 210  1

5 SDZ5 800 x 1000 x 300  1

7 SDZ7 800 x 1800 x 400 200 1

8 SDZ8 1000 x 1800 x 400 200 2

9 SDZ9 1200 x 1800 x 400 200 2

Táblázat L7: Zónakapcsolószekrény rendelkezésre álló méretei

Hőmérséklet-érzékelők elhelyezése
 A külsőhőmérséklet-érzékelőt legalább 3 méterrel a föld 

fölött, az épület északi homlokzatára szerelje úgy, hogy 
közvetlen napfénytől védve legyen.

 Az érzékelőt az épülettől szigetelje.
 A helyiséghőmérséklet-érzékelő a tartózkodási területen 

egy reprezentatív helyre szerelje, mintegy 1,5 méter ma
gasra. A mért értékeket fűtési vagy hűtési forrás (gépek, 
ablakok, stb.) ne befolyásolja. Az is lehetséges, hogy az 
átlaghőmérséklet képzéséhez több érzékelőt alkalmaz.

Üzemmód kapcsoló
Az üzemmód kapcsolóval egy szabályozási zónához ma
nuálisan megadható egy üzemmód, ami a naptár szerinti 
automatikus üzemmódot felülírja. A készülék a kiválasztott 
üzemmódban működik az "Auto" üzemmódra történő visz
szaállításig.
A kapcsolót a zónakapcsolószekrény ajtóira szereljük. 
Attól függően, hogy a megfelelő zónában milyen típusú 
készülék állnak rendelkezésre, minden egyes szabályozási 
zónához terület maximum 2 db üzemmód kapcsoló adott:
 1 kapcsoló a fő készülékekhez (VENU vagy REMU)
 1 kapcsoló a kiegészítő készülékekhez (RECU)

Tudnivaló
A kapcsolószekrény ajtóira szerelt üzemmód kap
csoló nem kombinálható sorkapocsra vezetékezett 
üzemmód kapcsolóval (l. 112. oldal).

Nyomógombos üzemmód kapcsoló
A nyomógombos üzemmód kapcsolóval egy szabályozási 
zónához ideiglenesen megadható egy adott üzemmód. A 
készülékek egy meghatározott idő után visszakapcsolnak a 
korábbi üzemmódra.

Tudnivaló
A nyomógombos üzemmód kapcsoló funkciómód
ja beállítható. A kiválasztott üzemmód aktív ma
rad, amíg új gombnyomással ki nem kapcsolják.

A világító nyomógombbal ellátott üzemmód kapcsolót a 
zóna-kapcsolószekrény ajtóira szereljük. Egy zónához 
maximum 3 db üzemmód kapcsoló adott:
 standby (ST)
 szellőztetés (VE)
 recirkuláció (REC

Kiegészítésként sorkapocsra vezetékezett külső üzemmód 
kapcsolóra is van lehetőség.

Integráció épületfelügyeleti rendszerbe
Egy BACnetinterfészen keresztül a TopTronic® C könnyen 
integrálható épületfelügyeleti rendszerbe. A teljes paramé
terlista külön igényelhető.

TopTronic® C szabályozó rendszer
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Külső csatlakozások

Fűtési igényjelzés
feszültségmentes 
jel, mely jelzi a 
fűtési igényt a ve
vőoldali kiépítésű 
hőtermelő beren
dezés felé

analóg

GND

AO

AI

2 x 2 x 0.8 mm
0...10 V DC

digitális

2 x 1,5 mm²
max. 230 VAC, 5 A
max. 24 VDC, 5 A

Fűtési zavarbemenet
bemeneti zavarjel a rendszer felé a 
hőtermelő berendezés működési hi
bája esetén

2 x 1,5 mm²
24 VAC, max. 1 A

Gyűjtött hibajel
feszültségmentes jel a gyűjtött zavar 
külső kijelzéséhez

2 x 1,5 mm²
max. 230 VAC, 5 A
max. 24 VDC, 5 A

Kényszer KI (zónaszabályozó)
Bemeneti jel egy szabályozási zóná
ban lévő összes készülék vészleállítá
sához, szoftverrel-vezérléssel:
 ventilátorok KI  (utánfutás nélkül)
 csappantyú lezár  
 (rugó-visszatérítéssel)

Magas prioritású készülékek vészleál
lításához ajánlott (például tűz esetén)

2 x 1,0 mm²
24 VAC, max. 1 A

Kényszer KI (szellőztető berendezés)
Bemeneti jel egy készülék vészleállí
tásához, szoftverrel-vezérléssel:
 ventilátorok KI  (utánfutás nélkül)
 csappantyú lezár 
 (rugó-visszatérítéssel)

A legmagasabb prioritású készülékek 
vészleállításához ajánlott (például tűz 
esetén)

2 x 1,0 mm²
24 VAC, max. 1 A

Táblázat L8: Külső csatlakozások

Kapcsolószekrények építési módjai

 A 3-as és 5-ös méretű kompakt kivitelű kapcsolószek
rények falra szereléshez. A kábelek bevezetése alulról 
a fenéklemezen és a kábelcsavarzatokon keresztül 
történik.

Kábel útvonala

Kábelcsatorna
Kép L5: Kapcsolószekrény fali szereléshez (SDZ3 és SDZ5)

 A 7-9 méretű kapcsolószekrényeket egyedi felállításhoz 
terveztük önhordó szerkezettel. A kábelek bevezetése 
rögzítő profilokkal az padlólemezben történik (kábelelve
zetés a talapzatban balról, jobbról vagy hátulról lehetsé
ges).

Kábel útvonala

Kábelcsatorna

Talapzat
Kép L6: Kapcsolószekrény egyedi felállításhoz (SDZ7-SDZ9)

TopTronic® C szabályozó rendszer
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Kivitel hűtéshez

Hűtési funkcióval is ellátott készülékből álló berendezé
seknél azok a kiegészítő komponensek kerülnek a zóna-
kapcsolószekrénybe, amelyek a hűtési körök vezérléséhez 
szükségesek. A fűtés és hűtés közötti átkapcsolás lehet 
automatikus vagy manuális.

Hűtési igényjelzés
feszültségmentes jel, mely jelzi a hű
tési igényt a vevőoldali kiépítésű hűtő
berendezés felé

2 x 1,5 mm²
max. 230 VAC, 5 A
max. 24 VDC, 5 A

Hűtési zavarbemenet
bemeneti zavarjel a rendszer felé a 
hűtőberendezés működési hibája 
esetén

2 x 1,5 mm²
24 VAC, max. 1 A

Táblázat L9: Külső csatlakozások

Hűtés tiltó kapcsoló

A hűtés tiltó kapcsolóval a hűtési funkció ideiglenes letiltása 
is lehetséges (például az átmeneti időszakban). 
A kapcsoló a zóna-kapcsolószekrény ajtóira szerelhető 
vagy sorkapocsra vezetékezhető.

Opciók zóna-kapcsolószekrényhez

Gyűjtött zavarjel kijelző lámpa
Jelzőlámpa a riasztások megjelenítéséhez a zóna-kapcso
lószekrény ajtóira van szerelve. Új riasztás esetén a lámpa 
villog, és világít, ha a már nyugtázott riasztások még mindig 
jelen vannak.

Hálózati aljzat
A zóna-kapcsolószekrényben elhelyezett 1-fázisú csatlako
zó aljzat 2-pólusú vezetékvédő kapcsolóval, ami a karban
tartó eszkozök csatlakoztatására szolgál. A hálózati biztosí
tás a hozzá tartozó áramkört nem kapcsolja le. 

További helyiség-hőmérséklet érzékelő
Csak 1 db helyiséghőmérséklet-érzékelő helyett az átlaghő
mérséklet képzéséhez több érzékelőt szállítunk; a megfe
lelő csatlakozó sorkapcsok be vannak építve. Szabályozási 
zónánként legfeljebb 3 db további érzékelő lehetséges.

Kombiérzékelő helyiség páratartalomhoz, -hőmérséklethez 
és -levegőminőséghez
A helyiség-hőmérsékletérzékelő helyett kombiérzékelőt 
szállítunk, ami a helyiség hőmérsékletet mellett a levegő 
relatív páratartalmát és minőségét is méri. Szerelése a tar
tózkodási zónában kb 1,5 m magasságban, a falra történik.

Tudnivaló
A helyiséglevegő minőségének mérése előfeltéte
le az igény szerint szabályozott szellőztetésnek. 
A kombinált érzékelő használata a berendezés 
különösen energiatakarékos üzemelését teszi 
lehetővé.

Külső valós értékek
Kiegészítő bemeneteken keresztül külső érzékelő kapcsol
ható a zónaszabályozásra (bemeneti jel: 0 ... 10 VDC vagy 
4 ... 20 mA):
 helyiség-hőmérséklet
 helyiség-páratartalom
 helyiséglevegő-minőség

Külső előírt értékek
Kiegészítő bemeneteken keresztül egy külső rendszer előírt 
értékei a zónaszabályozásra kapcsolhatók
(bemeneti jel: 0 ... 10 VDC vagy 4 ... 20 mA):
 helyiség-hőmérséklet
 helyiséglevegő-minőség
 befúvott- és távozólevegő-térfogatáram

Bemeneti terheléscsökkentés
A zónaszabályozó egy digitális bemenetet tartalmaz egy 
külső rendszer a terhelés csökkentéséhez

Üzemmódválasztó-kapcsoló sorkapocsra (analóg)
Egy sorkapocsra vezetékezett analóg üzemmódválasztó-
jellel működési mód adható meg a szabályozási zónának 
egy külső rendszertől. A naptár szerinti automatikus üzem
mód felülíródik. Az üzemmódok kapcsolása különböző 
feszültség szinteken keresztül történik. Ha nincs feszültség, 
zavar lép fel és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol 
(ST).

Feszültség Szellőztető 
készülék

Befúvottlev.
készülék

Recirk.  
készülék

1,2 VDC ST ST ST
2,4 VDC REC REC REC
3,7 VDC SA REC1 REC1
5,0 VDC EA SA1 
6,2 VDC VE SA2 
7,5 VDC VEL  
8,8 VDC AQ  

10,0 VDC AUTO AUTO 

TopTronic® C szabályozó rendszer
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Áramellátás és hálózati leválasztó biztosíték
A beltéri klíma egységek tápegységét zónaszekrénybe 
integráljuk. A szekrényben következő összetevők vannak 
telepítve:
 A szükséges megszakító és kimeneti egységenként
 A biztonsági relé (külső)
A biztonsági relé mérete a névleges áramerősségtől függ

Méretezett áram 1) Típus Kivitel
<1 A 2) NT2 2pólusú
132 A NT4/32 4pólusú
3363 A NT4/63 4pólusú
64100 A NT4/100 4pólusú
101125 A NT4/125 4pólusú
126160 A NT4/160 4pólusú
161250 A NT4/250 4pólusú
 Méretezett áram = az összes csarnokklíma készülék 

névleges áramfelvétele

 Hálózati leválasztó egység zónaszabályozáshoz (csar
nokklíma készülékhez áramellátás nélkül)

Táblázat L15: Hálózati leválasztó egység méretei

Szivattyú(k) vezérlése és áramellátása
A szivattyú(k) vezérléséhez és áramellátásához szükséges 
elemek a zónakapcsolószekrénybe vannak beszerelve. 
A szivattyút választható módon engedélyezési jel vezérelni 
vagy közvetlenül kapcsolni. 

Típus Szivattyú Teljesítmény
1PSW hőellátás 1fázis max. 2 kW
1PSK hőellátás/hűtés

(2-vezetékes rendszer)
1fázis max. 2 kW

1PSB szivattyú hőellátáshoz 
és szivattyú hűtéshez
(4-vezetékes rendszer)

1fázis max. 2 kW

3PSW hőellátás 3fázis max. 4 kW
3PSK hőellátás/hűtés (2-veze

tékes rendszer)
3fázis max. 4 kW

3PSB szivattyú hőellátáshoz 
és szivattyú hűtéshez
(4-vezetékes rendszer)

3fázis max. 4 kW

Táblázat L16: A szivattyúvezérlés műszaki adatai

TopTronic® C szabályozó rendszer

Táblázat L10: Feszültségszint az üzemmódok külső kapcsolásához

Üzemmódválasztókapcsoló 
sorkapocsra 
(analóg)

GND

AO

AI

2 x 2 x 0,8 mm2

0...10 VDC
Táblázat L11: Külső üzemmódkapcsoló csatlakoztatása

Üzemmódválasztó-kapcsoló sorkapocsra (digitális)
Egy sorkapocsra vezetékezett digitális üzemmódválasztó
jellel működési mód adható meg a szabályozási zónának 
egy külső rendszertől. A naptár szerinti automatikus üzem
mód felülíródik. Az üzemmódok kapcsolása a digitális be
meneteken keresztül történik. Ha nincs jel, zavar lép fel és 
a készülék készenléti üzemmódba kapcsol (ST).

Bemenet Szellőztető 
készülék

Befúvottlev.
készülék

Recirk.  
készülék

1 ST ST ST
2 REC REC REC
3 SA REC1 REC1
4 EA SA1 
5 VE SA2 
6 VEL  
7 AQ  
8 AUTO AUTO AUTO

Táblázat L12: Digitális bemenetek az üzemmódok külső kapcsolásához

Üzemmódválasztókapcsoló
sorkapocsra 
(digitális)

1 2 3 4 5 6 7 8

5 x 2 x 0,8 mm2

0...10 VDC
Táblázat L13: Külső üzemmódkapcsoló csatlakoztatása

Üzemmódválasztónyomógomb sorkapocsra
Egy sorkapocsra vezetékezett analóg üzemmódválasztó-
gombbal meghatározott működési mód adható meg egy 
szabályozási zónának egy külső nyomógombon keresztül. 
(ST, VE vagy REC)

Üzemmódválasztónyomógomb 
sorkapocsra 

3 x 1,5 mm2

34 VAC
Táblázat L14: Külső üzemmódkapcsoló csatlakoztatása



114

TopVent® vezérlés és szabályozás



Helyiség-hőmérséklet szabályozás EasyTronic EC-vel

1.4  Szabályozó komponensek a készülékben

Minden TopVent® készülék oldalára felszerelünk egy kap
csolószekrényt, amely a következő komponenseket tartal
mazza:
 Készülékszabályozó

- A készülékszabályozó a befúvottlevegős készülékben 
vezérli a saját készülékét, beleértve a légelosztást a 
szabályozási zóna parancsai szerint és szabályozza 
a befúvott levegő hőmérsékletét kaszkádszabályozás 
álta.

 A készülékszabályozó a recirkulációs készülékben tar
talmazza a zónaszabályozó összes jelét.

 Csatlakozó sorkapcsok betáphoz, ZónaBusz-hoz, mű
ködtető szervekhez, érzékelőkhöz és periférikus kompo
nensekhez.

 Főkapcsoló (kívül, mindent lekapcsol, kivéve a készülék
szabályozót, a fűtő-/hűtő ventilátorokat és érzékelőket)

 Biztonsági automata (ventilátorhoz)
 Biztosíték az elektronikához
 Transzformátort a készülékszabályozóhoz és a kezelő

készülékhez
 Sorkapcsok vészüzemhez (csak befúvottlevegős készü

lékhez)
 Jumper kényszer-kikapcsoláshoz (csak befúvottlevegős 

készülékhez

Tudnivaló
A készülékszabályozó áramellátásának meg
szakadása esetén a fagyvédelem és a felügyelet 
hatástalanná válik.

1.5  Zavarjelés és felügyelet

A Hoval TopTronic® C szabályozó rendszer önmagát fel
ügyeli. A központi zavarjelzésmenedzsment az összes 
zavarjelzés (időbélyeg, prioritás, állapot) rögzítésével kerül 
tárolásra a zavarlistában. A riasztások megjelennek a keze
lő készüléken és gyűjtött hibajelként is kijelzésre kerülnek, 
illetve e-mailen keresztül továbbíthatók.
A kommunikáció, a BUS-résztvevők, a szenzorok vagy a 
hőenergia-ellátás kiesésekor a rendszer minden kompo
nense üzemfenntartó védelmi módba kapcsol.

2 Helyiség-hőmérséklet szabályozás
 EasyTronic EC-vel
 (TopVent® DHV és NHV készülékekhez) 

Az EasyTronic EC egy egyszerű helyiség-hőmérséklet 
szabályozó kapcsolóóra nélkül TopVent® DHV és NHV ké
szülékekhez sorkapocsdobozban. A szobahőmérséklet és a 
ventilátorok kívánt fordulatszáma manuálisan beállítható.

Az EasyTronic EC a következő összetevőkből áll:
 Szobatermosztát:
 A kívánt hőmérséklet a szobatermosztáton forgatógomb

bal állítható be. Ha a helyiség hőmérséklete nem éri el a 
beállított értéket, a TopVent® készülékek bekapcsolnak, 
majd miután a kívánt értéket elérik, ismét kikapcsolnak.

 Potenciométer:
 A ventilátorok kívánt fordulatszáma potenciométerrel 

közvetlenül szabályozható.
Az EasyTronic-kal max. 10 db TopVent® készülék vezé
relhető. Az EasyTronic nem alkalmas osztószivattyú vagy 
hőtermelő jelekkel történő kapcsolásához.

Kép L7: Szobatermosztát Kép L8: Potenciométer

Méretek (Szé x Ma x Mé) 74 x 74 x 23 mm

Mérési tartomány 5…30 °C

Védelmi szint IP 30

Táblázat L17: Szobatermosztát műszaki adatai

Méretek (Szé x Ma x Mé) 84 x 84 x 60 mm

Tápfeszültség AC 24 V, 50 Hz

Állítójel Y DC 2…10 V

Állítási tartomány 0 %…100 %

Csatlakozás Sorkapocs 1.5 mm²

Táblázat L14: Potenciométer műszaki adatai
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Helyiség-hőmérséklet szabályozás EasyTronic ET-vel
3 x

 40
0 V

AC

24 VAC 24 VAC

EasyTronic EC

TopVent® DHV / NHV (max. 10 készülék)

Bekötés (párhuzamos vagy soros)

Potenciométer a ventilátorok fordulatszámának vezér
léséhez

Szobatermosztát

Potenciométer a légelosztás vezérléséhez (4. fejezet)

Transzformátor (5. fejezet)

Kép L9: Az EasyTronic EC és a levegő elosztás vezérlésének elvi kapcsolási 
rajza

2 Helyiség-hőmérséklet szabályozás
 EasyTronic ET-vel
 (TopVent® HV és curtain készülékekhez) 

Az EasyTronic ET egy egyszerű helyiség-hőmérséklet 
szabá lyozó kapcsolóóra nélkül TopVent® HV és curtain ké
szülékekhez. A szobahőmérséklet és a ventilátorok kívánt 
fordulatszáma kapcsolóval állítható be.

Az EasyTronic ET a következő összetevőkből áll:
 Szobatermosztát:
 A kívánt hőmérséklet a szobatermosztáton forgatógomb

bal állítható be. Ha a helyiség hőmérséklete nem éri el a 
beállított értéket, a TopVent® készülékek bekapcsolnak, 
majd miután a kívánt értéket elérik, ismét kikapcsolnak.

 Kapcsolókészülék:
 A ventilátorok kívánt fordulatszámfokozatát a kapcsolón 

tudja kiválasztani (1 = alacsony fordulatszám-fokozat; 
 2 = magas fordulatszám-fokozat; 0 = ki).
Az EasyTronic-kal max. 10 db TopVent® készülék vezérel
hető. Az EasyTronic nem alkalmas szivattyú vagy hőtermelő 
jelekkel történő kapcsolásához.

Kép L7: Szobatermosztát Kép L8: Kapcsolókészülék

Méretek (Szé x Ma x Mé) 74 x 74 x 23 mm

Mérési tartomány 5…30 °C

Védelmi szint IP 30

Táblázat L19: Szobatermosztát műszaki adatai
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4 A levegőelosztás kézi vezérlése

Az örvénykamrás levegőelosztás kézi vezérlése potenci
ométerrel történhet. A levegő befúvási szögének 0% és 
100%os tartományok közötti kézi beállítása:
 0 % __ függőleges befúvás
 100 % __ vízszintes befúvás

Egy potenciométerrel egyidejűleg maximum 10 db örvény-
kam ra ve zé relhető. Két kivitelben rendelhető:
 potenciométer falra történő felszereléshez (PMS-W)
 potenciométer kapcsolószekrénybe építésre (PMS-S)

Kép L13: Potenciométer PMSW

Típus PMS-W PMS-S

Méret 84 x 84 x 60 mm 48 x 48 mm

Tápfeszültség AC 24 V, 50 Hz

Állítójel Y DC 2…10 V

Szabályozási tart. 0 %…100 %

Csatlakozás sorkapocs 1.5 mm²

Méret 84 x 84 x 60 mm 48 x 48 mm

Táblázat L21: PMS-W potenciométer (fali készülék) és PMS-S potenciomé
ter (kapcsolószekrénybe építéshez) műszaki adatai

5 Transzformátor

Az alacsony tápfeszültség biztosításához transzformátor 
szük séges, amelyet műanyag házba épített és falra szerel
hető. A transzformátorra maximum 7 készülék csatlakoztat
ható.

Méretek (Szé x Ma x Mé) 130 x 75 x 80 mm

Tápfeszültségg AC 230/24 V

Teljesítmény 10 VA

Beépített finombiztosíték 0,5 A

Táblázat L22: Transzformátor műszaki adata

Méretek (Szé x Ma x Mé) 166 x 230 x 129 mm

Tápfeszültségg 3 x 400 VAC ± 10%

Frekvencia 50 ...60 Hz

Biztosíték 10 A

Felvett teljesítmény max. 4 kW

Védelmi szint IP 54

Környezeti hőmérséklet 5 ... 40 °C

Táblázat L14: Potenciométer műszaki adatai

EasyTronic ET

3 x 400 VAC

TopVent® HV /curtain (max. 10 készülék)

Kapcsolókészülék

Szobatermosztát

Kép L12: Az EasyTronic ET elvi kapcsolási rajza

A levegőelosztás kézi vezérlése
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Alkalmazási példa

1 Tervezési útmutató

Tudnivaló
A pontos tervezéshez kérjük használja az internetről ingyenesen letölthető 'HK-Select 2009' számítógépes terve
zői  programot, amellyel meghatározhatja a Top Vent® készülékének típusát és optimális darabszámát.

1.1  Fűtési üzem

Tervezéshez szükséges adatok Példa

 ● Helyiség méretei (alaprajz)
 ● Szerelési magasság (= a padlószint és a készülék alsó éle közötti távolság)
 ● Fűtési terhelés
 ● A készüléktípus feleljen meg a projektspecifikus követelményeknek 

(frisslevegőhányad, beépítési körülmény, levegő elosztása)

 50 x 70 m
 12 m
 350 kW
→ Készüléktípus: MH

Tervezési feltételek fűtéshez:
 ● Fűtőközeg hőmérséklete
 ● Helyiség hőmérséklete
 ● Elszívottlevegő hőmérséklete: 

A TopVent® készülékekkel a hőmérséklet-rétegződés a csarnokban 0,15 K/m 
értékre csökken. Az elszívottlevegő hőmérsékletét a szerelési magassághoz 
viszonyítva kell megadni.

 60/40 °C
 20 °C

20 + 12 x 0,15 = 21,8 °C

Készülékekhez frisslevegőhányaddal:
 ● Frisslevegő hőmérséklete
 ● Frisslevegőhányad: 

A frisslevegőhányad 0%-tól 100%-ig beállítható. Ahol 1253/2014-es rendelet 
érvényes, a tervezési feltételeknél energetikai okokból 10%-ra kell korlátozni.

 10 °C
 10 %

Szerelési magasság
 ● A minimális szerelési magasságot ellenőrizze (lásd K1-es táblázat).
 ● A maximális szerelési magasságot ellenőrizze (kiszámítása a 'Hoval HK-

Select' programmal).
 ● Különítse el azokat a készülékeket, amelyeket nem használ.

Készülékméret 6 → rendben
Készülékméret 9 → rendben

Minimális készülékszám
a) A területből adódó minimális készülékszám

A minimális készülékszám kiszámítása a csarnokfelület és a készülékenkénti 
elárasztott terület alapján.

b) A csarnok hosszából és szélességéből adódó min. készülékszám
A csarnok geometriájától függõen a hosszúság és szélesség ada tok alap-
ján egy bizonyos készülékszám szükséges. E paraméter a ké szü lé kek egy
mástól és a faltól való maximális távolságából határozható meg (lásd K1-es 
táblázat).

c) A fűtőterhelésből adódó minimális készü lék szám
Teljesítmény kiszámítása a transzmisszió lefedéséhez adott tervezési fel
tételek mellett. Így a minimális készülékszám meg határozható adott fűtési 
terheléshez.

A minimális készülékszámot az a), b) 
és c) alapján határozza meg, majd 
minden ké szü lékméretet írjon be egy 
táblázatba. A minimális készülékszám 
meghatározásához mindbõl vegye a 
maximális értéket.

Típus a) b) c)

MH6/A 7 12 29 29

MH6/B 7 12 18 18

MH6/C 7 12 10 12

MH9/A 4 6 16 17

MH9/B 4 6 12 12

MH-9/C 4 6 6 6

Végleges készülékszám
A végsõ megoldást válassza a fennmaradó lehetõségekbõl a helyiség mé-
reteinek, a komfortkövetelményeknek és a költségeknek megfelelően.

6 db MH9/C
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Alkalmazási példa

Frisslevegőhányad 
A kiválasztott készülékek térfogatáramából az installált frisslevegőhányad kiszá
mítható.

6 x 9000 m³/h
Összes frisslevegőhányad: 54000 m³/h
Minimális frisslevegőhányad: 5400 m³/h

1.2  Hűtési üzem

Tervezéshez szükséges adatok Példa

 ● Helyiség méretei (alaprajz)
 ● Szerelési magasság (= a padlószint és a készülék alsó éle közötti távolság)
 ● Hűtési terhelés
 ● A készüléktípus  feleljen meg a projektspecifikus követelményeknek 

(frisslevegőhányad, beépítési körülmény, levegő elosztása)

 40 x 60 m
 6,5 m
 140 kW
→  Készüléktípus: MK

Tervezési feltételek hűtéshez:
 ● Hűtőközeg hőmérséklete
 ● Helyiséglevegő feltételei
 ● Az elszívottlevegő hőmérséklete: 

A TopVent® készülékekkel a hőmérséklet-rétegződés a csarnokban 0,15 
K/m értékre csökken. Az elszívottlevegő hőmérsékletét a szerelési magas
sághoz viszonyítva kell megadni.

 8/14 °C
 24 °C / 50%os páratartalom

24 + 12 x 0,15 = 25.8 °C

Készülékekhez frisslevegőhányaddal:
 ● Külső levegő paraméterei
 ● Frisslevegőhányad: 

A frisslevegőhányad 0%-tól 100%-ig beállítható. Ahol 1253/2014-es rendelet 
érvényes, ott energetikai okokból a tervezési feltételeknél 10%-ra kell korlá
tozni.

 32 °C / 50 % 
 10 %

Szerelési magasság
 ● A minimális szerelési magasságot ellenőrizze (lásd K1-es táblázat).
 ● Különítse el azokat a készülékeket, amelyeket nem használ.

Készülékméret 6 → rendben
Készülékméret 9 → rendben

Minimális készülékszám
a) A területből adódó minimális készülékszám

A minimális készülékszám kiszámítása a csarnokfelület és a készüléken
kénti elárasztott terület alapján..

b) A csarnok hosszából és szélességéből adódó min. készülékszám
A csarnok geometriájától függõen a hosszúság és szélesség ada tok alap-
ján egy bizonyos készülékszám szükséges. E paraméter a ké szü lé kek egy
mástól és a faltól való maximális távolságából határozható meg (lásd K1-es 
táblázat).

c) A hűtőterhelésből adódó minimális készü lék szám
Teljesítmény kiszámítása a transzmisszió lefedéséhez adott tervezési fel
tételek mellett. Így a minimális készülékszám meg határozható adott hűtési 
terheléshez.

A minimális készülékszámot az a), b) 
és c) alapján határozza meg, majd 
minden ké szü lékméretet írjon be egy 
táblázatba. A minimális készülékszám 
meghatározásához mindbõl vegye a 
maximális értéket.

Típus a) b) c)

MK6/C 5 6 8 8

MK9/C 3 4 5 5

MK-9/D 3 4 5 5

Végleges készülékszám
A végsõ megoldást válassza a fennmaradó lehetõségekbõl a helyiség mé-
reteinek, a komfortkövetelményeknek és a költségeknek megfelelően.

5 db MK9/D

Frisslevegőhányad 
A kiválasztott készülékek térfogatáramából az installált frisslevegőhányad ki
számítható.

5 x 9000 m³/h
Összes frisslevegőhányad: 45000 m³/h
Minimális 
frisslevegőhányad:  4500 m³/h
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2 Karbantartás

Tevékenység Intervallum

Szűrőcsere Szűrőzavar jelzésénél, de
legalább évente

Funkcióellenőrzés, tisztítás 
és adott esetben a készü
lék karbantartása

Évente a Hoval vevő szol gá-
la t által.

Táblázat L1: Karbantartási terv

Karbantartás


