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RoofVent® RP — szellőztető berendezés 
reverzibilis hőszivattyúval
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RoofVent® RP

Légteljesítmény 8000 m3/h-ig

Fűtőteljesítmény 50 kW-ig

Hűtőteljesítmény (teljes) 59 kW-ig

Hővisszanyerési szám száraz / nedves 78% / 90%-ig

Magas hatásfokú
hővisszanyerés

Fokozatmentesen 
szabályozható
EC-ventilátorok

Hőszivattyús rendszer

Elektromos fűtőregiszter
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szabályozó blokk
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A RoofVent® RP szellőztető berendezés reverzibilis hőszi-
vattyúval, nagy teljesítményű hővisszanyerővel, magas 
csarnokok fűtéséhez és hűtéséhez.

A készülékhez egy modulációs levegő/levegő hőszivattyús 
rendszert illesztettünk, ami a környezeti levegő energiáját 
környezetbarát módon használja a csarnokok fűtésére és 
hűtésére. Ez a reverzibilis hőszivattyú a beépített hőcserélő-
vel kombinálva a készüléket az energiatakarékosság mes-
terévé teszi. A 4,09-es COP-szám a kifejezetten hatékony 
működést igazolja.
A rendszer működéséhez nem szükséges sem kazánház, 
sem hidraulikai rendszer kiépítése.

A karintiai Lavant-völgyben található PMS (Elektro- und Auto-
mationstechnik GmbH) az új gyártóüzemének építése során a 
Hoval moduláris megoldása mellett döntött, amely a csarnok 
fűtését, hűtését és szellőzését egy rendszerben ötvözi. 
2019 óta két RoofVent® és tizenkét TopVent® készülék egy-egy 
hőszivattyúval kombinálva biztosítja a friss levegőt és a kényel-
mes hőmérsékletet a 8.500 m2-es csarnokban.

Hoval RoofVent® RP 
szellőztető készülék mellé 
állított hőszivattyúval

A szellőztető rendszereket már az épület tervezési szaka-
szában ki kell választani.
Egy magyarországi vállalat már szintén használ gyártóüzemé-
ben hőszivattyús RoofVent® RP szellőztető készülékeket. 
A 8.000 m²-es csarnok tetején tizenkét berendezés található. 
Óránként 96.000 m³ levegőt újítanak meg. A reverzibilis hőszi-
vattyúk működése itt kizárólag hűtésre szolgál.
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RoofVent® — 
friss levegő minden csarnokba
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Általánosságban a RoofVent®-ről
A Hoval csarnokklíma rendszerek nagy 
csarnokok légkezelésének kényelmét 
teremtik meg, miközben az energiafel-
használást a minimálisra csökkentik.
A rendszerek moduláris felépítésűek: 
a változatos típusú és méretű klímaké-
szülékek az optimálisan illesztett teljes 
rendszerrel kombinálhatók. A RoofVent® 
szellőztető berendezés a több mint 40 
éves szakmai ismeret alapján történő fej-
lesztés eredménye.

Energia- és környezetorientált
Az újgenerációs RoofVent® készülékek 
a legmagasabb hatékonyságot érik el, 
és megfelelnek az érvényes szabályok, 
illetve előírások valamennyi követelmé-
nyének. 
Az energiahatékonyság területén kiemel-
kedő tulajdonságokkal bírnak:
 A nagy teljesítményű, lemezes hőcse-

rélők akár 86% hőt nyernek vissza a 
távozó levegőből; folyamatos energia-
felügyelet tájékoztatja a kezelőt a meg-
takarításról.

A légcsatorna nélküli decentralizált recirkulációs készülékek a csarnok infrastruktúrájába integrál-
hatók, anélkül, hogy akadályt jelentenének a többi rendszer számára (polcok, darupályák, stb.).

 A rendkívül hatékony EC-ventilátorok 
biztosítják az alacsony fajlagos ener-
gia-felhasználást.

 A ventilátorok fokozatmentesen állít-
hatók. A levegő áramlási sebessége 
fo lya matosan változik az épp aktuális

 igénytől függően, ami által csak annyi 
levegőt kezel és annyi energiát hasz-
nál fel, amennyi szükséges.

Alkalmazkodó és rugalmas
A változatok sokszínűsége és az optimá-
lis berendezések egész sora a vonatko-
zó projekthez történő illesztésben hatal-
mas rugalmasságot nyújt.

Higiénikus és robosztus
Az új formájú kültéri egység kifejezetten 
karbantartásbarát kivitelben készül. 
A nagyméretű ellenőrzőnyílások és a 
kettős szigetelésű konstrukció könnyű és 
gyors tisztítást tesz lehetővé. 
Ráadásul a kettős szigetelés minimali-
zálja a hőhidak kialakulását, ami magas 
fokú stabilitást és megbízható működést 
biztosít.

Problémamentes karbantartás
A karbantartási munkálatok egyszerűen 
és költséghatékonyan a normális üzeme-
lés közben elvégezhetőek. Nem szüksé-
ges a komplett rendszer lekapcsolása, a 
karbantartás az üzemelés akadályozta-
tása nélkül a tetőről történik.

A légcsatorna nélküli rendszer 
előnyei:
 Egyszerű szerelés; a projektek gépé-

szeti helyiség nélkül is realizálhatók.
 A légcsatornák nem vesznek el hasz-

nos területet és nem akadályozzák a 
csar nok infrastruktúráját (daruk, ellátó-
vezetékek, szállítórendszerek, stb.).

 A befúvott levegő nem megy át egy 
nehezen tisztítható légcsatornán, így 
tiszta és higiénikus marad.

 A légcsatorna nélküli rendszernek ala-
csony az össz nyomásvesztesége.

 Ez csökkenti a fajlagos ventilátortel-
jesítményt (SFP-érték) és ezáltal az 
áramfelvételt.
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