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Tartalomjegyzék

Mi a közös a vitorlázásban és az Ultra Gas® 2 kon-
denzációs gázkazánnal történő fűtésben? Való-
színűleg azt gondolná, hogy semmi. 
De valóban igaz ez? Ha közelebbről is szemügyre 
vesszük, a vitorlázásban és a fűtésben több a kö-
zös, mint azt elsőre gondolnánk. Mindkettő esetén 
első osztályú alkotóelemekre van szükség, ame-
lyekre bármikor 100%-ig támaszkod hatunk, bármit 
is hozzon az élet. 

És mindkettőhöz egyszerre szükséges a megfele-
lő szaktudás és a modern technológia. Csak úgy 
haladhat át egy hajó teljes sebességgel, környe-
zetbarát módon, fenntarthatóan a célvonalon, ha 
minden eleme hatékonyan összedolgozik. 
Ez a közös a vitorlázásban és az UltraGas® 2 ka-
zánnal történő fűtésben – az alkotórészek mindkét 
esetben tökéletes harmóniában működnek együtt. 
Teljes sebességgel előre!

Tartalomjegyzék
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Hoval UltraGas® 2
Az innováció és 
a már jól bevált műszaki megoldások.

Több mint két évtizede jelent meg az Ultra
Gas® kazán a nemzetközi piacon, és évek óta 
etalon a kondenzációs technológia, illetve a 
szabadalmaztatott hőcserélők terén. Ez jelenti 
a garanciát az ügyfeleknek. 
A kazán az elmúlt években folyamatosan 
fejlődött, és most a TurboFer® hőcserélővel 
teljesen megújult, ezért itt az ideje, hogy új 
nevet is kapjon: UltraGas® 2.

Az erős, megbízható alapokra épülő 
UltraGas® 2 az új etalon: költséghatékony – 
biztonságos – kompakt.

Hoval UltraGas®

Innovációk:
 ■ Hoval TurboFer® hőcserélő
 ■ Megújuló tüzelőanyagok elégetésére alkalmas
 ■ Akár 95 °C-os üzemi hőmérséklet
 ■ Jövőbe mutató digitális eszközök

Sokat bizonyított funkciók:
 ■ Elkülönített magas- és alacsonyhőmérsékletű 

visszatérő csonk
 ■ Nagy víztérfogat
 ■ UltraClean® égő
 ■ Függőleges kialakítású hőcserélő
 ■ TopTronic® E rendszerszabályozó

Hoval UltraGas® 2

3



Garantált csúcsteljesítmény
Hoval UltraGas® 2 – 
Ismerje meg közelebbről!
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Hoval TransShare

für effiziente Energieverteilung.

Einfach
Schnell

Präzise

Factbook

Mi a sikeres vitorlázás titka? A legénység legyen 
csúcsformában, és legyen egy olyan hajó, ame
lyen minden technikai eszköz megbízhatóan 
működik. 
Minden mozdulatnak tökéletesnek kell lennie.
Ez a különbség győzelem és vereség között. 
Az UltraGas® 2 is csúcsformában van. A kazán a 
fűtési rendszer lelke, ez határozza meg az egész 
rendszer költséghatékony üzemelését. Manap
ság ez mindennél fontosabb. 
A költséghatékony hőtermelők csúcstechnikát 
képviselnek, ezért egyre inkább a fűtésrend
szerek gazdaságos üzemeltetésére terelődik a 
hangsúly.

A fűtési osztókkal kapcsola-

tos további információkat

a TransShare kiadványában

talál
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Hoval UltraGas® 2
Kondenzációs gázkazánok.

A földgáz kiváló ökológiai mérleggel rendel
kezik a többi fosszilis tüzelőanyaghoz képest, 
különösen ha azt a legkorszerűbb kondenzá
ciós gázkazán-technikákkal együtt használjuk. 
Amint a kazánt csatlakoztatjuk a hálózathoz, 
a gáz bármikor, gond nélkül elérhető lesz szá
munkra. A földgáz zöld energiaforrássá tehető, 
ha a földgázt megfelelő biometánnal keverjük.

Hozzáadott érték és 
az Önnek nyújtott előnyök:

 ■ Költséghatékony üzemelés
 ■ Biztos befektetés
 ■ Kompakt szállítási és telepítési méretek
 ■ Kiterjesztett 10 éves jótállás a kazántestre
 ■ Egyszerű beillesztés fűtésrendszerekbe

A kifinomult kondenzációs gázkazán fűtésre 
és használatimelegvíz-készítésre alkalmas, 
földön álló, fokozatmentesen állítható telje
sítményszabályozással és Hoval TopTronic® E 
szabályozóval. 
Alkalmazási területek: családiházak, keres
kedelmi, irodai és ipari épületek, iskolák és 
sportlétesítmények, szállodák, helyi fűtésháló
zatok – új épületekhez és felújításokhoz.

Költséghatékony üzemelés
Az UltraGas® 2 apró finomításai óriási hatást 
értek el.

Az innovatív TurboFer® hőcserélő lehetővé 
teszi az akár 95 °C-os előremenő hőmérsék
leten történő üzemelést is. A kazán a különle
gesen kifejlesztett fűtőfelülettel minden más 
kialakításnál hatékonyabban adja át a hőt.

Az elkülönített magas- és alacsonyhőmér
sékletű visszatérő csonk további garanciát 
jelent a költséghatékony üzemelésre. Ez a fajta 
szétválasztás azt jelenti, hogy a fűtővíz a kazán 
megfelelő részébe érkezik vissza, így optimális 
lesz a vízoldal hőmérsékleti rétegződése. 
A magas- és alacsonyhőmérsékletű visszatérő 
csonk használatával még hatékonyabb lesz a 
rendszer.
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10 év
garanciaAz előremenő ágba beépített hőmérséklet-

érzékelő teszi még optimálisabbá a fűtésrend
szer működését. Az érzékelő méri a pontos 
áramlási hőmérsékletet, így a vezérlés reak
ció ja még hatékonyabb. Az áramlás kiegyenlí
tettebb, a visszatérő-hőmérséklet alacsonyabb. 
A kondenzációs hő a lehető legjobban hasz
nosul. A kazán még magasabb hatékonysága 
akár 20%-os energia-megtakarítást is jelent
het a hagyományos gázkazánokkal szemben. 
A befektetés mindössze néhány év alatt 
megtérül.

Biztos befektetés
A Hoval UltraGas® sorozat több mint 20 éves 
sikertörténet, üzemeltetői a világ minden táján 
elégedettek tartósságával. A hosszú élet titka 
a vízoldalon használt kiváló minőségű rozsda
mentes acélban keresendő. 

Az UltraGas® 2 még az előremenő és visszatérő 
ág közötti nagy hőmérséklet-különbséget is 
probléma nélkül kezeli. 
A Hoval 10 éves kiterjesztett jótállást vállal a 
kazántestre, így a kazántulajdonosok biztosak 
lehetnek abban, hogy hosszú távon is megbíz
ható készülékbe fektetik pénzüket.

Kompakt
Az UltraGas® 2 kompakt méretekkel rendelke
zik, ami egyszerűvé teszi a szállítást. Bármely 
szabványos ajtón befér. A fűtésrendszerbe 
beépítve is kiválóan teljesít, mivel nagy vízka
pacitással és elkülönített, magas- és alacsony
hőmérsékletű visszatérő csonkkal rendelkezik.
Nincs szükség olyan rendszerelemekre, mint 
keringető szivattyú vagy hidraulikus váltó; a 
telepítés egyszerűbb és kevesebb helyet vesz 
igénybe. A kondenzátumot semlegesítő egység 
is rendkívül kompakt.
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Hoval UltraGas® 2
Ikerkazánként is elérhető.

Az UltraGas® 2 ikerkazán tökéletes nagy telje
sítmény igény esetén, ha maximális üzembiz
tonságra van szükség, vagy ha nincsen túl sok 
hely a szállításra és a felállításra. Az ikerkazá -
nokat funkcionális egységként, közös füstgáz
közösítővel terveztük.

A két kazán a TopTronic® E szabályozón 
keresztül kommunikál egymással, és egymás 
között felosztják a fűtési feladatokat. Mindkét 
kazán részterhelésen üzemel – optimális és 
gazdaságos üzemmódban – ahelyett, hogy 
egyetlen kazán működne teljes terhelésen, 
növelve a fogyasztást és csökkentve az 
élettartamot. Ha az egyik kazán váratlanul 
meghibásodik, a másik ideiglenesen átveszi a 
funkcióját, és gondoskodik a fűtésről, amíg a 
hibás kazánt ismét üzembe nem helyezik.

A Hoval UltraGas® 2 ikerkazán nem csak 
rendkívül hatékony energiafelhasználást és 
alacsony károsanyag-kibocsátást biztosít, 
hanem hidraulikai szempontból a rendszerbe 
illesztése is egyszerű. 

És, bár lenyűgöző teljesítményt nyújt, nagyon 
kevés helyet foglal – ez hatalmas pluszpont, ha 
új építésű házakról és ha felújításról van szó.

Ha a TopTronic® E szabályozó a HovalCon
necten keresztül az internetre csatlakozik, 
az épület üzemeltetői távolról felügyelhetik a 
rendszert, és bárhonnan elérhetik azt. 
A HovalSupervisor irányítástechnikai szoftver 
számos – és műszakilag eltérő – rendszer 
üzemeltetését teszi lehetővé hatékony és 
biztonságos módon.
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Hoval UltraGas® 2
Megawattos teljesítmény – alapkiépítésben.

Hozzáadott érték és 
az Önnek nyújtott előnyök:

 ■ Egyszerű helyre telepítés
 ■ Rendkívüli hatékonyság
 ■ Üzembiztonság
 ■ Távfelügyelet és elérés
 ■ Nagy modulációs tartomány
 ■ Akár 12 MW-os kaszkád rendszer

Annak érdekében, hogy az újdonságok megbíz
hatóan működjenek, mindig a tapasztalatokra 
és a sokat bizonyított koncepciókra kell épí
teni. Legyen szó akár egy bevásárlóközpontról 
vagy egy hőközpontról, mindig kifinomult és
megbízható technológiára lesz szükség a 
zavartalan, költséghatékony és környezet
barát működéshez. Az UltraGas® 2 a mega
wattos tartományban is sokat bizonyított 
hőszolgáltató. 

A TopTronic® E szabályozóval akár nyolc kazán 
köthető kaszkádba, és kezelhető központilag. 
Ez azt jelenti, hogy akár 12 MW-os kazánkasz
kád is létrehozható az UltraGas® 2 kazánokkal. 
Az alacsony gáz- és energiafogyasztás ala
csony energiaköltséget és gyors megtérülést 
jelent.
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95 °C

Vessünk egy pillantás belülre
Innovációk.

Akár 95 °C-os üzemi-/kazánhőmérséklet a 
Hoval TurboFer® hőcserélővel
Az innovatív hőcserélő lehetővé teszi az akár 
95 °C-os üzemelést is, hiszen különlegesen 
kifejlesztett fűtőfelülettel rendelkezik, amely 
minden más kialakításnál hatékonyabban adja 
át a hőt. 

Hatékonyabb rendszer a plusz előremenő 
hőmérséklet-érzékelővel 
Az UltraGas® 2 kazánban a duplex érzékelő 
gondoskodik a biztonságról. Az érzékelő kicsi
vel az előremenő csonk fölött található a kazán 
vízterébe beépítve, és a hőmérséklet-korlá
tozó, valamint a biztonsági hőmérséklet-hatá
roló szerepét tölti be.

Az előremenő ágba szerelt második hőmér
séklet-érzékelő (opcionális) még optimálisabbá 
teszi a fűtésrendszer működését. 
Az előremenő hőmérséklet pontos értékét 
méri, még jobbá téve a kazán szabályozójának 
reakcióját – ennek eredményeképp az égő 
kevesebbet kapcsol be, alacsonyabb az előre
menő hőmérséklet és egyenletesebb a térfoga
táram a kazánon. A rendszer üzemeltetőjének 
ez azt jelenti, hogy a kazán hatékonyabban 
működik alacsonyabb üzemi költségek mellett.

Elődjéhez hasonlóan a Hoval TurboFer™ hőcserélő is függőle- 

ges kialakítású, megkülönböztetve azt a többi hőcserélőtől. 

Ennek több előnye is van: a fűtővíz hőmérséklet-rétegződését 

elősegíti, és így a kazánt még hatékonyabbá teszi. A függőle-

ges elrendezésnek köszönhetően kompakt méreteket tesz 

lehetővé kis helyigénnyel.

Hoval UltraGas® 2
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1000 °C

700 °C

40 °C

Tüzelésvezérlő automatika
A tüzelésvezérlő automatika az UltraGas® 2 
agya. A szoftver megkapja az adatokat,
kiértékeli azokat, majd parancsot ad az égőnek. 
Ezért nagyban felelős az üzemelési körülmé
nyekért. Az új hardver egy sor lehetőséget 
biztosít az új szoftveres és digitális funkciók 
számára – most és a jövőben egyaránt. 
A vevőszolgálat dolgát is egyszerűbbé teszi. 

Hoval TurboFer® hőcserélő még jobb 
hőátadással
A maximális kondenzáció eléréséhez fontos, 
hogy a forró füstgáz a lehető leggyorsabban, 
és legjobban adja át hőenergiáját a fűtővíznek. 
Az UltraGas® 2 esetén ezt a szabadalmaztatott 
Hoval TurboFer® hőcserélő garantálja. 
A hőcserélő csövek két hőátadási technológiát 
ötvöznek. A csövek felül össze vannak nyomva 
(barázdákat képezve), így ezen a részen kisebb 
a keresztmetszetük. A füstgáz felgyorsul, 
ahogy áthalad ezeken a csöveken, ami erős 
turbulenciához vezet. Ennek eredményeként 
több hő kerül átadásra kisebb felületen. 
A kipróbált és szabadalmaztatott kialakítás az 
alsó részen továbbra is tetten érhető – alu
mínium a füstgázoldalon, rozsdamentes acél 
a vízoldalon –, és páratlan csúcsteljesítményt 
nyújt ezzel a technológiával: a lamellák ötszö
rösére növelik a füstgázoldal felületét, így több 
gőz tud lekondenzálódni. A vízoldalon használt 
rozsdamentes acél növeli az élettartamot.

Jövőbe mutató – az UltraGas® 2 

már most alkalmas 100%-ban bio

metánnal, vagyis „zöld gázzal” való 

üzemelésre. A jövőben hidrogénnel 

is üzemeltethető lesz.
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Egy pillantás belülre
Sokat bizonyított funkciók.

A nagy víztartalom még nagyobb 
költség hatékonyságot eredményez
Az UltraGas® 2 esetén nincs szükség minimá
lisan keringetett vízmennyiségre. Általában 
nincs szükség főköri szivattyúra, és az ala
csony áramlási ellenállás miatt kis méretű, 
energiatakarékos keringetőszivattyú is 
alkalmazható. 
A víz tökéletesen rétegződik a kazánban – a 
meleg víz felül, a hideg víz alul, így a kazán alsó 
része hideg marad. Ez ideális körülményeket 
teremt a kondenzációhoz, és folyamatosan 
garantálja a maximális hatékonyságot. A kazán 
nagy víztartalma puffertartályként is funkcio-
nál. Ez csökkenti az égő nagy energiaigényű 
begyújtásainak számát, ami alacsonyabb ener
gia- és üzemi költségeket eredményez.

Optimális kondenzáció az elkülönített magas- 
és alacsonyhőmérsékletű visszatérő csonkkal
Az UltraGas® 2 két külön visszatérővel is 
rendelkezik: felül egy magashőmér sékletű-, 
alul pedig egy alacsonyhőmérsékletű-visszaté
rővel. Így a visszatérő víz a lehető legoptimáli
sabb helyre tud visszaáramolni. A hőmérséklet 
szerinti rétegződés stabil marad a kazánban. 
Ez biztosítja, hogy a leghidegebb víz mindig 
a kazán alján rétegződjön. Így maximális 
kondenzációs hatás érvényesül, miközben az 
energiafogyasztás és az üzemi költségek még 
tovább csökkennek.

Kondenzációs technika a maximális 
hatékonyságért 
A kondenzációs technika egyetlen fő elemre épül: 
a kondenzációra. A füstgáz gőzt tartalmaz, amely 
hatalmas mennyiségű rejtett energiával rendel
kezik. Amikor a gőz 57 °C alá hűl, folyékonnyá 
válik (vagyis kondenzálódik). A folyamat során ez 
a rejtett energia felszabadul, és átadásra kerül a 
fűtővíz felé.
 

A kondenzációs technikának köszönhetően a füst
gáz 1000 °C-ról 40 °C-ra hűl, és minden felhasz
nálható hőenergiáját átadja a fűtővíznek. Ezzel 
szemben az alacsonyhőmérsékletű-kazánok füst
gázhőmérséklete jelentősen nagyobb, körülbelül 
200 °C. Ez azt jelenti, hogy rengeteg hőenergia 
távozik hasznosítatlanul a kéményen keresztül. 
Hozzájuk képest az UltraGas® 2 kondenzációs 
kazán körülbelül 20%-os energia-megtakarítást 
képes elérni.

Hoval UltraGas® 2

12



TopTronic® E rendszerszabályozó az egyszerű 
rendszerintegrációhoz
A TopTronic® E a Hoval termékek szabványo
sított szabályozója. Biztosítja, hogy az ilyen 
rendszerek a lehető leghatékonyabb energia-
felhasználás mellett működjenek. 
A HovalConnect lehetővé teszi, hogy a TopTro
nic® E szabályozó online is elérhető legyen.

Hoval UltraClean® égőtechnológia minimális 
károsanyag-kibocsátással
Az UltraGas® 2 égési rendszere a teljesítmény
szabályozásért felelős ventilátoros előkeverő 
egységből és UltraClean® felületi égőből áll. 
A ventilátoros előkeveréses égő finoman han
golt, homogén gáz/levegő keveréket biztosít, 
és optimalizálja a gyújtást. 
A ventilátor fordulatszámának változtatásával 
a teljesítmény a hőigényhez igazodik (modu
láció). Ez azt jelenti, hogy az égő folyamatosan 
működik részterhelésen is, így elkerülhető a 
nagy energiafelvételű leállás és indulás, és az 
ehhez kapcsolódó károsanyag-kibocsátás nö
vekedése. Ezen felül a ventilátor fordulatszám 
csökkenése az áramfelhasználást is csökkenti, 
és az égő csöndes működéséről is gondos
kodik. Az UltraClean® felületi égőben a gáz/
levegő keverék a fémszövet felületén gyullad 
meg, és rendkívül finoman, gyakorlatilag láng 
nélkül ég. Az égési hőmérséklet állandó, és az 
optimális tartományon belül marad a minimá
lis károsanyag-kibocsátás érdekében.

Rendszerintegráció
A hőcserélő kialakítása miatt az UltraGas® 2
nem igényel minimális kazán-, visszatérő- 
vagy füstgázhőmérsékletet. Így egyszerűen 
integrálható bármely fűtési rendszerbe, ami 
különösen praktikussá teszi, ha kazáncserére 
van szükség.
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Részletekbe menően kompakt
Kisebb méret – megtérülő befektetés
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UltraGas® 2 (125 – 450): 
a szállítási szélessége kisebb, mint 
egy szabványos ajtóé. 
Raklappal együtt az UltraGas® 2 felállítási 
helyre tételéhez mindössze 790 mm-re van 
szükség. Ez azt jelenti, hogy a kazán átfér min
den szabványos, 800 mm-es ajtón.

UltraGas® 2 (530 – 1550):  
minimális hely, maximális 
teljesítmény
Az álló felépítésű UltraGas® 2 kazán a beépí
tett függőleges Hoval TurboFer® hőcserélővel 
minimálisra csökkenti a helyigényt. 
A kazánnak kevesebb mint feleannyi hely kell, 
mint egy hasonló teljesítményű, a piacon jelen
leg kapható más kazánnak. Íme, egy példa a 
helytakarékosságra: az 1,1 MW teljesítménynek 
mindössze 3 m² hely kell!

Hoval UltraGas® 2
Olyan nagy teljesítményű, mégis 
olyan kicsi.

15



Kompakt méretek
Leszállítva, csomagolva.

720

820

930

930

1154

2023

1254

2068

1604

2128

1604

2198

Bal oldalnézetElölnézet
Méretek burkolattal

580

680

790

790

Bal oldalnézetElölnézet
Méretek a helyszínre szállításhoz

1765

880

1818

980

1882

1330

1956

1330

(125)

(150)

(190)

(230)

(300)

(350)

(400)

(450)

Típus

Horgonyt fel!
Az új épületekkel ellentétben a felújítási pro
jektek esetén sokszor csak korlátozott hely áll 
rendelkezésre. Nem csak az új kazán számára 
kell elegendő hely, hanem már eleve a beszál
lításhoz is. Karcsú méreteinek köszönhetően 
az UltraGas® 2 kazánnal különösen könnyedén 
manőverezhetünk a szűk folyosókon is.

A legkisebb részletéig kompakt
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K

T

< 150
B

C

1110

1290

1560

1695

2334

1857

2355

2175

2495

Bal oldalnézetElölnézet
Méretek a helyszínre szállításhoz

2099

1420

2120

1606

2255

1916

970

1150

1410

Bal oldalnézetElölnézet
Méretek burkolattal

(530)

(620)

(700)

(800)

(1000)

(1100)

(1300)

(1550)

Típus

K =
   B   

x C 
T

T Ajtószélesség
K Folyosószélesség
B Kazánszélesség
C Kazán max. hossza

Számítási példa: a szükséges folyosószélesség
kiszámításához
Ajtószélesség T = 1000

970
UltraGas® (700) K = x 1420 = Folyosó szélessége≥ 1377

1000

Minden méret mm-ben
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Sokoldalúan megújuló
Tüzelőanyag vagy rendszer.
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A gáznak van jövője. Az elkövetkezendő évek
ben a megújuló, gáz halmazállapotú tüzelő-
anyagok még nagyobb részt kapnak gázháló
zatainkban. Svájcban 2030-ra például 30%-os 
részarányt szeretnének megújuló gázokból 
elérni. Az EU egyenesen arra törekszik, hogy 
az összes gázkazánt 2050-ig hidrogénüzeműre 
állítsa át, így téve azt innovatívvá.

Biometán: a földgáz ikertestvére 
A biometán jellemzői miatt közel azonos a 
fosszilis földgázzal. Ez azonban fenntart- 
hatóan termelhető a biológiai hulladékok 
fermentálásával, ami lehet konyhai hulladék, 
faanyag-hulladék, csatornaiszap vagy mező
gazdasági trágya. 
Speciális kezelést követően a nyers biogáz 
biometánná alakítható, ami ezután közvetlenül 
a már meglévő gázhálózat ba táplálható. 
A berendezésekben semmilyen átalakításra 
nincs szükség a biometán használatához, és 
energiát sem igényel az előállítása (a készü
lékek szabályozásához szükséges energiától 
eltekintve). 

Hidrogén
A hidrogén elégetésekor, a többi gázzal ellen
tétben, kizárólag a vízgőz és a levegő nitro
gén-tartalmával történő reakció miatt nagyon 
minimális nitrogén-oxid keletkezik. Az elő
állítás módszere határozza meg, hogy meny
nyire fenntartható valójában a hidrogén, mint 
tüzelőanyag. A hidrogént általában elektrolízis 
útján vízből állítják elő. A folyamathoz használt 
energia határozza meg, mennyire környezet- 
barát a kapott tüzelőanyag. Ha több hidrogént 
kevernek a földgázhoz a gázhálózatba – és 
ez nagyon valószínű, hogy így lesz – akkor az 
égőtechnológiát is erre alkalmassá kell tenni. 
Az UltraGas® 2 készen áll a gázról hidrogénre 
történő váltásra.

Power-to-gas
Mivel nem lehet gázról egyszerűen csak 
átváltani teljesen hidrogén üzemre, a közüzemi 
hálózatok továbbra is a metánra támasz
kodnak. A power-to-gas (P2G) eljárás egy 
másik mód a metán megújuló módon történő 
előállítására. Először hidrogént fejlesztenek 
megújuló energia felhasználásával. Ezt köve
tően egy vegyi folyamattal ezt a hidrogént 
(H2) metánná (CH4) alakítják a légkörben jelen 
lévő széndioxid (CO2) segítségével. Ez a metán 
ugyanolyan jellemzőkkel bír, mint a földgáz, 
ezért nincs szükség a készülék átalakítására. 

A földgáz is megújuló
Alternatív gázok.
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Zöld hibridrendszerek
Kifinomult kombináció, mellyel 
pénzt takarítanak meg.

Az európai országok törvényei gyakran meg- 
határozzák, hogy a hőtermeléshez használt 
energia jelentős része megújuló energiaforrásból 
származzon. A Hoval UltraGas® 2 kazánnal bizto
san teljesíteni tudjuk ezen törvényi előírásokat, 
miközben továbbra is élvezheti a kondenzációs 
gázkazán-technika előnyeit. A Hoval hibridrend
szerei megoldást jelentenek az energia-felhaszná
lás átalakítására irányuló törvényi előírásokra.

Az UltraGas® 2 rugalmasságával is kitűnik: egy
szerűen kombinálható bármilyen hőtermelővel és 
szolárrendszerrel. A TopTronic® E szabványosí
tott rendszerszabályozó adja ezen kombinációk 
alapját. Gondoskodik róla, hogy minden készülék 
óramű pontossággal dolgozzon együtt a teljes 
rendszerben, ami még hatékonyabb megoldás, 
mint a különálló rendszerek egyenként.
Nagyobb épületek esetén a fapellet kazánok 
kombinációja jelenti gyakorlatilag az egyetlen 
megoldást a megújuló energiaforrások arányá
nak elérésére. A Hoval teljes rendszereket kínál 
egykézből, amelyeket a TopTronic® E szabályozó 
központilag tökéletesen vezérel.

Mit jelent, hogy „Renewable Ready”?
A szakértők a „Renewable Ready” (megújuló ener- 
giaforrásokra kész) kifejezést arra használják, ami- 
kor egy kondenzációs gázkazánt környezetbarát 
hőfejlesztő beépítésével továbbfejlesztenek – egy 
előre meghatározott időtartamon belül.

Takarítson meg pénzt támogatásokkal
Annak érdekében, hogy az energia-felhasználás 
átalakulását elősegítsék, egyes európai országok- 
ban nem csak előírásokat vezetnek be a megújuló 
energiaforrások felhasználására. Sok esetben 
átfogó támogatások is igénybe vehetők, amelyek a 
befektetési költségek jelentős részét fedezik. 
Ne késlekedjen! Tájékozódjon weboldalunkról, 
vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

Hőszivattyúval kombinálva –
friss szellővel irány a jövő felé.

Hőszivattyú 
Belaria® dual AR

Kondenzációs 
gázkazán UltraGas® 2

HMV-termelő
TransTherm® aqua LS+ +

Sokoldalúan megújuló
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Rendszertechnika a természet erejével – 
menetiránnyal a jövő felé!

Fapellet kazán
BioLyt

Kondenzációs 
gázkazán UltraGas® 2

HMV-termelő
TransTherm® aqua LS+ +

Rendszertechnika napenergiával –
menetiránnyal a jövő felé!

UltraSol® napkollektor 
puffertartállyal

Kondenzációs gázka-
zán UltraGas® 2

HMV-termelő 
TransTherm® aqua LS+ +
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Hoval UltraGas® 2 
távfűtési rendszerekhez
A fűtési központok szárnyra kapnak.
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Hozzáadott érték és az 
Önnek nyújtott előnyök:

 ■ Akár 95 °C-os előremenő hőmérséklet
 ■ Biometán
 ■ Minimális alapterület-igény
 ■ Egyszerű rendszerintegráció
 ■ Távfelügyelet és elérés
 ■ Minden egykézből

Fűtéselosztás

1 Fűtőközpont

2  Általános iskola alsó tagozat, 

bölcsőde és beltéri úszómedence

3  Korábbi munkásszálló (most ad-

minisztrációs épület, gyermekek 

napköziotthona)

4  Általános iskola felső tagozat, 

sportcsarnok

5 Idősek otthona

6  St. Mamertus rekreációs központ

7 Lakóházak

UltraGas® 2 – ideális távfűtési 
rendszerekhez.
A távfűtési rendszerek kiépítéséhez egyre 
inkább szükség lesz a nagyobb teljesítményre 
és a költséghatékonyságra is. Az elkövetke
zendő években a megújuló, gáz halmazállapotú 
tüzelőanyagok szintén nagyobb részt kapnak 
gázhálózatainkban. A mostanáig alkalmazott 
alacsony hőmérsékletű kazánok már nem 
felelnek meg a követelményeknek.

A Hoval UltraGas® 2 kondenzációs kazánja 
valóban alkalmas távfűtési rendszerekhez. 
Az előremenő hőmérséklet eléri a 95 °C-ot, 
illetve üzemeltethető biometánnal, és a 
jövőben akár hidrogénnel is. A kazán kompakt 
helyigénye miatt párját ritkítja, ha felújítási 
projektekről van szó. 

2
2

2 4

3 1 5
6

7

7

Úttörő a projektek között.
A Hoval két utánkapcsolt kiserőművet (BHKW), 
két hőszivattyút, egy kondenzációs gázkazánt, 
egy kondenzációs olajkazánt, és egy hőátadó 
állomást szállított, és ezen berendezések 
üzembe helyezéséért is ő volt a felelős. 
Az energiatermelő és energiaellátó rendszerek 
teljes palettája egy kézből.

450 KW-os teljesítményig átfér egy szabványos 
800 mm-es ajtónyíláson; 1,5 MW esetén pedig 
csak 3,3 m² alapterületet igényel ez a csodásan 
helytakarékos berendezés. Még egy utánkap
csolt kiserőműnek is marad helye. 
A kommunikációt a közös TopTronic® E rend
szerszabályozó végzi. Egyetlen kapcsolattartó 
a tanácsadástól a termékeken át az ügyfélszol
gálatig – minden egykézből.
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Hoval TopTronic® E
Az intelligens rendszerek 
szabályozója.
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Hatékony energiatermelő rendszerek
egykézből.
Az UltraGas® 2 kazánba TopTronic® E sza
bályozó került beépítésre. Egyszerűen hasz
nálható, és a rendszer elemeit észrevétlenül 
köti össze egyetlen megbízható, hatékony 
egységgé.
A kondenzációs gázkazán felsőbb szintű 
épületirányító rendszerekkel is összeköthető a 
célra alkalmas interfészmodulokkal, vagy
bekapcsolható fűtéshálózatokba a HovalSuper- 
visor vezérlőszoftverrel.

Fűtés, szellőztetés és melegvíz. A szabványo- 
sított TopTronic® szabályozó a kulcs egy olyan 
rendszerhez, amelynek minden eleme össze
dolgozik, és tökéletesen kiegészítik egymást 
– a kimagasló hatékonyság elérése érdekében. 
A moduláris felépítésnek köszönhetően a 
rendszer egyszerűen és gyorsan bővíthető – 
akár a későbbiekben is.

HovalSupervisor vezérlőtechnika
A HovalSupervisor vezérlőszoftver számos 
– műszakilag eltérő – rendszer hatékony 
üzemeltetését teszi lehetővé. A nagy méretű 
berendezés sémarajzként jelenik meg a kijel
zőn, így az felügyelhető és optimalizálható. 
A Hoval Supervisor szoftver összegyűjti a 
fűtésrendszer minden teljesítményadatát, és 
előkészíti azokat elemzésre, így tovább opti
malizálhatók a nagyméretű kazánok és azok 
üzemeltetése. Ez a profi rendszerüzemeltető 
legfontosabb eszköze.

TopTronic® C

Ipari szellőzőrendszerek

IoT platform  
HovalConnect

Épületirányító rendszer

TopTronic® E

Fűtéstechnika + lakásszellőztetés Távfűtés

HovalSupervisor  
vezérlőszoftver

Hozzáadott érték és 
az Önnek nyújtott előnyök:

 ■ Szabványosított rendszerszabályozó
 ■ Modulokkal bővíthető
 ■ Kaszkád kezelése alapfunkció
 ■ Modern interfész-szabványok
 ■ Távfelügyelet és elérés
 ■ Minden egyetlen kézből
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UltraGas® 2 TransShare 2K

E

CombiVal ER

Factbook UltraGas® 2
Schema BDHE060
UltraGas®  2 - TransShare - CombiVal 

Hoval UltraGas® 2 egy rendszer részeként
Hidraulikai kombinációk. 

Hatékony rendszer magas- és alacsony-
hőmérsékletű visszatérő ággal.
Az UltraGas® 2 kondenzációs gázkazán a padlófű
tési- és a HMV-termelő rendszert két különböző 
hőmérsékletű fűtővízzel látja el. 
A fűtési- és a HMV-tárolóköri visszatérő ágak 
a kazán két elkülönített visszatérő csonkjába 
áramlanak. 
A padlófűtés visszatérő ága az alacsony-hőmér
sékletű visszatérő csonkba, a HMV-tároló hőcse
rélőjéből pedig a magashőmérsékletű visszatérő 
csonkba áramlik a víz. Ez a műszaki megoldás 
optimálissá teszi a kazánban létrejövő kondenzá
ciót. A padlófűtési körök hőjét a TransShare fűtési 
osztó juttatja az egyes fűtési körökbe. 
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EnerValEnerVal TransTherm® 
aqua F

UltraGas® 2Belaria® dual AR TransShare 3K

Factbook UltraGas® 2

PowerBloc EG EnerVal EnerValUltraGas® 2 Doppelkessel

HovalSolution 
Wohnungsbau Lösung 5-4

CombiVal CTransTherm® 
aqua LS

Speicherladesystem

TransShare 3KPowerBloc EG EnerVal EnerValUltraGas® 2 Doppelkessel

HovalSolution 
Wohnungsbau Lösung 5-4

CombiVal CTransTherm® 
aqua LS

Speicherladesystem

TransShare 3Kikerkazán

Az UltraGas® 2 kondenzációs gázkazán egy 
rendszerbe integrálható a Belaria dual AR (60) 
levegő/víz hőszivattyúval. A hőszivattyú lefedi 
az alacsony hőmérsékleti tartomány 80%-át, a 
gázkazán gondoskodik a magas hőmérsékleti 
igényről és a csúcsterhelés időszakairól.

Önnek ebből egyszerre két előnye is szár
mazik: üzembiztonság és részben megújuló 
energia. A hőszivattyú nagyszerű mellékhatása, 
hogy kompatibilis az okoshálózatokkal (smart 
grid), és a fűtés mellett hűteni is képes.

Az utánkapcsolt kiserőmű fedezi az alapvető 
hőigény 70%-át. Az eközben termelt áram 
felhasználható a rendszer saját igényeire, vagy 
betáplálható a hálózatba. A többlet hőigényről 
a kondenzációs gázkazán gondoskodik. 
Ha ikerkazánt telepítünk, a hő még hatéko
nyabban és a mindenkori igényekhez alkalmaz
kodva állítható elő. 

Így a hőellátás akkor is biztosítható, ha az 
egyik kazán meghibásodik. A használati-me
legvizet a kazán egy tároló-töltőmodulon 
keresztül melegíti fel, és nagyobb vízigény 
esetén a HMV-tárolóba tárolja be.

Megbízható, környezetbarát rendszer, 
magas higiéniai követelménnyel 
használati-melegvízre.

Megbízható áram- és hőtermelő 
rendszer magas higiéniai 
követelménnyel használati-melegvízre.
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Energiarendszerek
Kombinálva a még nagyobb hatékonyságért.

Hoval energiarendszerek
Ezek a rendszerek különálló modulokból épül
nek fel, melyek mindegyike egy adott feladatot 
lát el, és ezek kombinációjából áll össze egy 
teljes moduláris rendszer. A TopTronic® E 
rendszerszabályozó gyakorlatilag bármilyen 
modulok kombinációjához alkalmazható. 
Minden egyes modul tökéletesen együttmű
ködik a rendszer egészével, az üzemelés ebben 
az esetben sokkal hatékonyabban, mintha az 
egyes modulok külön-külön működnének.

Hőtermelés

Alapigény

Fűtés és áramtermelés kis helyen.
A kapcsolt kiserőművek megbízhatóan és 
költséghatékonyan termelnek hőt és áramot.

Modern hőtermelők.
A kondenzációs gázkazán 
fokozatmentesen állítható 
teljesítménnyel és maximális 
hatásfokkal.

UltraGas® 
(125)

EnerVal 
(1500)

EnerVal 
(800)

TransTherm 
aqua F

PowerBloc EG 
(20)

TransShare 3K/2KPowerBloc UltraGas® 2

21

Alternatív hőtermelés

BioLyt
EnerVal UltraGas® TransShare 3K EnerVal TransTherm 

aqua F

TransTherm 
aqua L

Thermalia® dual, 
dual H

BioLyt 
(100-160)

EnerVal CombiVal CTransTherm 
aqua LS

22°C

Rendszermegoldás pellet kazánnal.
Megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak 
(EEWärmeG, MuKEn). 
A hőtermelést a pelletkazán látja el.

1

Thermalia® dual H
EnerVal UltraGas® TransShare 3K EnerVal TransTherm 

aqua F

TransTherm 
aqua L

Thermalia® dual, 
dual H

EnerVal CombiVal CTransTherm 
aqua LS

22°C

Hibridrendszer megújuló energiával.
Megújuló energiaforrás használata (geoter- 
mikus hőszivattyúval). 
A hőtermelést a hőszivattyú látja el.

1

UltraGas® 
(125)

EnerVal 
(1500)

EnerVal 
(800)

TransTherm 
aqua F

PowerBloc EG 
(20)

TransShare 3K/2K

Csúcsidőszakok

Hoval TopTronic® E
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Használati-melegvízrendszerFűtési osztórendszerek

Hoval TopTronic® rendszerszabályozó
Az összes Hoval termék egységesített szabályozóval 
rendelkezik, melyek egymással kombinálhatók, haté-
kony megoldást kínálva az egyedi energiaigényekhez. 
Egyszerű, szabványosított működés és internet, illetve 
távfelügyeleti elérési lehetőség.

HovalConnect HovalSupervisor

Csatlakozásra kész elosztórendszerek.
Standard vagy egyedileg konfigurálható 
osztórendszerek.

Frissvízmodul puffertartállyal.
A szigorú higiéniai szabványokat is teljesíti, nem 
tárolja a használati-melegvizet – kiváló védelem a 
legionella baktériumok ellen.

UltraGas® 
(125)

EnerVal 
(1500)

EnerVal 
(800)

TransTherm 
aqua F

PowerBloc EG 
(20)

TransShare 3K/2KTransShare 3K TransTherm® aqua F

3

Alternatív háztartási melegvízrendszerek

TransTherm 
aqua L

CombiVal CTransTherm® aqua L
EnerVal CombiVal CTransTherm 

aqua LSTransTherm® aqua LS
Tároló-töltőmodul két hőcserélővel.
Alacsony visszatérő fűtővíz hőmérséklet- 
feltöltéskor a két hőcserélős kialakításnak 
köszönhetően. Ideális kondenzációs kazá-
nokhoz, szolár rendszerekhez és távfűtési 
hálózatokhoz való csatlakoztatásra.

Tároló-töltőmodul egy hőcserélővel.
Előnykapcsolás és melegítés a hőcserélőn tör-
ténő hőelvétel esetén (teljesítményelosztás).

4 4

UltraGas® 
(125)

EnerVal 
(1500)

EnerVal 
(800)

TransTherm 
aqua F

PowerBloc EG 
(20)

TransShare 3K/2KUltraGas® 
(125)

EnerVal 
(1500)

EnerVal 
(800)

TransTherm 
aqua F

PowerBloc EG 
(20)

TransShare 3K/2K
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Hoval UltraGas® 2 (125) (150) (190) (230) (300) (350) (400) (450)

Névleges teljesítmény 80/60°C-on kW 21-114 33-139 35-177 47-218 62-283 70-332 80-378 87-429

Névleges teljesítmény 50/30°C-on kW 25-126 35-151 38-191 51-233 67-302 73-350 85-401 96-453

Kazán hatásfok 30% részterhelésen 
(EN 15502 szerint) % 108,7/ 

98,1
108,7/ 
98,1

109,0/ 
98,2

108,4/ 
97,8

109,2/ 
98,4

108,4/ 
97,7

108,3/ 
97,6

108,3/ 
97,9

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Kazán víztartalma l 207 195 276 265 522 496 483 457

Kazán tömege kg 378 400 490 510 770 810 830 850

Hoval UltraGas® 2 (530) (620) (700) (800) (1000) (1100) (1300) (1550)

Névleges teljesítmény 80/60°C-on kW 100-497 125-580 132-653 150-743 185-926 203-1038 241-1230 297-1447

Névleges teljesítmény 50/30°C-on kW 110-533 136-622 146-703 166-804 205-999 229-1112 269-1320 324-1550

Kazán hatásfok 30% részterhelésen 
(EN 15502 szerint) % 109,1/ 

98,3
109,0/ 
98,2

108,9/ 
98,1

109,1/ 
98,3

109,0/ 
98,2

108,6/ 
97,8

108,7/ 
97,9

108,5/ 
97,9

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Kazán víztartalma l 571 536 509 831 756 718 1211 1118

Kazán tömege kg 978 1050 1100 1370 1540 1600 2130 2300

Hoval UltraGas® 2 D (250) (300) (380) (460) (600) (700) (800) (900)

Névleges teljesítmény 80/60°C-on kW 21-228 33-278 35-354 47-436 62-566 70-664 80-756 87-858

Névleges teljesítmény 50/30°C-on kW 25-252 35-302 38-382 51-466 67-604 73-700 85-802 96-906

Kazán hatásfok 30% részterhelésen 
(EN 15502 szerint) % 108,7/ 

98,1
108,7/ 
98,1

109,0/ 
98,2

108,4/ 
97,8

109,2/ 
98,4

108,4/ 
97,7

108,3/ 
97,6

108,3/ 
97,9

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Kazán víztartalma l 2 x 207 2 x 195 2 x 276 2 x 265 2 x 522 2 x 496 2 x 483 2 x 457

Kazán tömege kg 2 x 378 2 x 400 2 x 490 2 x 510 2 x 770 2 x 810 2 x 830 2 x 850

Hoval UltraGas® 2 D (1060) (1240) (1400) (1600) (2000) (2200) (2600) (3100)

Névleges teljesítmény 80/60°C-on kW 100-994 125-1160 132-1306 150-1486 185-1852 203-2076 241-2460 297-2894

Névleges teljesítmény 50/30°C-on kW 110-1066 136-1244 146-1406 166-1608 205-1998 229-2224 269-2640 324-3100

Kazán hatásfok 30% részterhelésen 
(EN 15502 szerint) % 109,1/ 

98,3
109,0/ 
98,2

108,9/ 
98,1

109,1/ 
98,3

109,0/ 
98,2

108,6/ 
97,8

108,7/ 
97,9

108,5/ 
97,9

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Kazán víztartalma l 2 x 571 2 x 536 2 x 509 2 x 831 2 x 756 2 x 718 2 x 1211 2 x 1118

Kazán tömege kg 2 x 978 2 x 1050 2 x 1100 2 x 1370 2 x 1540 2 x 1600 2 x 2130 2 x 2300
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Mi Ön mellett állunk
Már generációk óta.

Tanácsadás és tervezés
Ha fűtési, hűtési vagy szellőztetési megoldást 
keres új épülethez vagy felújítási projekthez, 
műszaki újításaival a Hoval mindig az Önök 
szolgálatában áll. 
Ön rendszereket tervez, telepít vagy üze
meltet? Esetleg befektető? Akkor egy nyelvet 
beszélünk. Szakértő Hoval tanácsadóink mély
rehatóan tanulmányozzák az Ön igényeit, és 
azok alapján javasolnak megfelelő megoldást.

Szakértő szerviz
Szeretné rendszerét üzembe helyeztetni vagy 
szervizeltetni? 
Vegye fel a kapcsolatot a Hoval ügyfélszolgála
tával vagy az Ön közelében lévő szakértő Hoval 
partnerünkkel. A rendszeres karbantartás 
megnöveli a készülékek üzemi élettartamát. 
Befektetése sok-sok évig megőrzi értékét, és 
az üzemeltetés a lehető leggazdaságosabb 
marad.
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Az energia megőrzése – 
környezetünk védelme

Hoval minőség.
Számíthat ránk.

A fűtés- és klímatechnológia szakértőjeként a Hoval tapasztalt partnere 
a rendszermegoldások terén. A nap energiájával a vizet felmelegítheti, 
szobáit pedig olajjal, gázzal, fával vagy hőszivattyúval fűtheti. 
A Hoval összekapcsolja a különböző technológiákat, és még a helyisé-
gek szellőztetését is integrálja a rendszerbe. Vagyis energiát takaríthat 
meg, miközben kíméli a környezetet és saját pénztárcáját – és teheti ezt 
változatlan színvonalú komforton.

 
A Hoval a beltéri klimatizálási megoldások egyik vezető multinacionális 
vállalata. Több mint 75 évnyi tapasztalat motivál minket folyamatosan a 
még innovatívabb rendszermegoldások kifejlesztésére. Komplett fűtő-,
hűtő- és szellőztető rendszereket gyártunk és szállítunk több mint 50 
országba.

Komolyan vesszük a környezet iránti felelősségünket. A hatékony ener-
gia-felhasználás az általunk tervezett és fejlesztett fűtési és szellőztető 
rendszerek alappillére.

Hoval Aktiengesellschaft  |  9490 Vaduz  |  Liechtenstein  |  hoval.com

Az Ön kizárólagos magyarországi forgalmazója:

LZ Thermotrade Kft.

2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Telefon: +36 28 588 810
thermotrade@hoval.hu • www.hoval.hu
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Németország
Hoval GmbH
85609 Aschheim-Dornach
hoval.de

Ausztria
Hoval Gesellschaft m.b.H.
4614 Marchtrenk
hoval.at

Svájc 
Hoval AG
8706 Feldmeilen
hoval.ch


