
Kulcsrakész komplett rendszer — társasházak kompakt hőközpontjaitól 

komplex rendszermegoldások egyedileg kialakított hőátadó állomásáig

TransTherm giro (10, 20, 40, 60, 80)
Kompakt hőátadó állomás  
felújításhoz és új építésekhez.
Fűtőteljesítmény: 10 -226 kW

TransTherm giro plus (10, 20,  40)
Kompakt hőátadó állomás  
beépített frissvízmodullal és fűtési szerelvényekkel 
felújításhoz és új építésekhez.
Fűtőteljesítmény: 10 - 91 kW

TransTherm pro
Egyedileg kialakított hőátadó állomás minden alkal-
mazáshoz és minden teljesítménytartományhoz.
Fűtőteljesítmény: 10-30 000 kW

TransTherm pro S/RS
Kompakt hőközpont fűtési- és HMV-termelő 
berendezések hőátadásához és szabályozásához. 
Fűtőteljesítmény: 75 -1720 kW.
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Hőátadó állomások távhős rendszerekhez 
TransTherm
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Szerelésbarát  komplett megoldás 
A TransTherm hőátadó állomások konstrukciójánál a flexibi-
lis és egyszerű szerelés áll a középpontban. A kulcsrakész, 
komplett rendszerű hőközpontokat a szükséges szerelvény-
csoportokkal szállítjuk.

Stabil értékállóság
Kiváló minőségű anyagok — mint pl. a rozsdamentes acél a 
lemezes hőcserélőhöz, illetve az aprólékos kidolgozás Hoval 
minőségben — a beruházás hosszú élettartamát és értékálló-
ságát garantálja.

Kiváló minőség és komplett felszereltség
Minden Hoval hőátadó állomást kompletten felszerelve 
(beépített elemekkel és szabályozással) szállítunk.

Megfelelő megoldás minden igényhez és 
minden teljesítménytartományhoz
A Hoval kiváló minőségű hőátadó állomásai minden igény-
hez a megfelelő megoldást kínálják és biztosítják, hogy az 
energia a fűtési hálózatból biztonságosan, megbízhatóan és 
a legnagyobb hatékonysággal kerüljön az épületek fűtési 
rendszerébe. 
A Hoval hőátadó állomások hőforrása lehet biomassza-
fűtőbe  rendezés vagy erőművekből származó hulla dékhő.
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Hoval TransTherm hőátadó állomások: 4 modell a különböző alkalmazásokhoz 10 -30 000 kW teljesítménytartomány lefedésére

10 -226 kW

10 -91 kW

75 -1720 kW

10 -30 000 kW

TransTherm minden alkalmazási tartományhoz

TopTronic® E: intelligens szabályozó központ
A TopTronic® E távhőszabályozó-modul a Top Tronic® super-
visorral való kommunikációra alkalmas. 
Ez lehetővé teszi az összes érintett berendezés adatának 
kiolvasását Bus-rendszeren keresztül.

Komfortos kezelés az opcionális beltéri egységgel
A beltéri egység ideális kényelmi megoldás fűtési rendszeré-
nek szabályozásához. A beltéri egységgel ez a távvezérlés 
megkönnyíti a kezelést és a helyiség hőmérsékletének sza-
bályozását a beállított követelményeknek megfelelően.

TopTronic® supervisor:
a teljes fűtési hálózat folyamatos ellenőrzése
A TopTronic® supervisor szabályozó- és kommunikációs 
egység a komplex fűtési hálózatokban magasabb szintű 
el len őrzési feladatokat kap és kommunikál a TransTherm 
hő átadó állomások TopTronic®  E szabályozó egységével.
A rendszer figyeli és szabályozza a fűtési hálózatot és a 
hő átadást az épületfelügyeleti rendszernek.

Helyi fűtési és távhő hálózatokhoz, 
igényekhez igazodó szabályozással, 
akár frissvíz-modullal is
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