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Bezpieczeństwo 

1 Symbole 3 Bezpieczeństwo podczas naprawy 

Uwaga 

Symbol ten znajdziecie Państwo we wszystkich wskazówkach 

bezpieczeństwa, które ostrzegają przed niebezpieczeństwem 

dla zdrowia i życia osób. Prosimy przestrzegać tych wskazówek 

i postępować ostrożnie! Równocześnie należy przestrzegać 

obowiązujących ustaw i ogólnie obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Uwaga 

Symbol ten znajduje się przy wskazówkach i przepisach, które  

należy przestrzegać, aby uniknąć uszkodzeń mienia. 

 

Wskazówka 

Symbol ten oznacza dane dotyczące ekonomicznego 

stosowania urządzeń lub też specjalne porady. 

 
 
 

2 Bezpieczeństwo pracy 
 

Urządzenia TopVent® skonstruowane są zgodnie ze stanem techniki i 

są niezawodne w działaniu. Mimo to od tych urządzeń mogą pochodzić 

zagrożenia, jeżeli będą one stosowane nieprzepisowo lub do użytku 

niezgodnego z przeznaczeniem.  

Dlatego też: 

• tą instrukcję obsługi dla urządzeń oraz wskazówki bezpieczeństwa 

należy przeczytać przed wypakowaniem, montażem, uruchomieniem 

i naprawą oraz należy dokładnie ich przestrzegać! 

• instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu. 

• urządzenia mogą być montowane, obsługiwane i naprawiane tylko 

przez upoważnionych, wykształconych i przeszkolonych 

specjalistów. 

• należy przestrzegać umieszczonych tabliczek informacyjnych i 

ostrzegawczych. 

Do instalacji i eksploatacji urządzeń obowiązują w każdym 

przypadku miejscowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; 

należy ich przestrzegać i dotrzymywać! 

 

 

• Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych zlecić  

tylko  serwisowi fabrycznemu Hoval lub upoważnionym specjalistom. 

Przestrzegać należy szczególnych przepisów np. podczas prac   

na urządzeniach elektrycznych.  

• Przed rozpoczęciem prac naprawczych oraz celem usunięcia 

zakłóceń wyłączyć urządzenie na wyłączniku głównym i 

zabezpieczyć kłódką przed włączeniem. 

• Przed pracami naprawczymi przełączyć wyłącznik serwisowy  

(opcja) na wył.. 

Za pomocą wyłącznika serwisowego zostaje tylko wyłączony 

wentylator. Opcje mogą nadal być pod napięciem! 

 

• Podczas prac na urządzeniu TopVent® zachować ostrożność przed 

niezabezpieczonymi, ostrymi krawędziami blachy. 

• Uszkodzone bądź usunięte tabliczki informacyjne i ostrzegawcze 

oraz napisy bezpieczeństwa niezwłocznie wymienić na nowe. 

• Nie zaklejać i nie przemalowywać tabliczek informacyjnych i 

ostrzegawczych. 

• Po pracach naprawczych wszystkie wymontowane urządzenia 

ochronne fachowo wyremontować. 

• Samowolne przebudowy lub zmiany urządzenia mogą mieć  

ujemny wpływ na bezpieczeństwo osób i funkcjonowanie 

urządzenia i dlatego też nie są dozwolone. 

• Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym. 

Zalecenie: Stosować tylko oryginalne części zamienne Hoval. 

 
 

4 Wskazówki do instrukcji obsługi 
 

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy niektórych 

państw, użytkownik urządzeń do zapobiegania wypadkom w pracy musi 

wydać zarządzenia, które poinstruują personel obsługi odnośnie 

występujących zagrożeń i czynności do ich zapobiegania. Może to mieć 

miejsce za pomocą instrukcji obsługi. Obok krajowych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 

instrukcja obsługi zawierać powinna najważniejsze punkty tej obsługi. 
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TopVent®DHV 
Zastosowanie 
 
 
 
 
 

1 Zastosowanie 
 

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

 Urządzenie TopVent® DHV stosowane jest do ogrzewania  

wysokich pomieszczeń w trybie recyrkulacji.  

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń. 

1.2 Grupa u żytkowników 

Urządzenia TopVent® DHV mogą być montowane, obsługiwane i  

naprawiane tylko przez upoważnionych i przeszkolonych  

specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do  inżynierów  

i techników zakładowych oraz do  

specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania 

i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® DHV posiadają następujące rodzaje pracy: 

• tryb recyrkulacji przy niskich obrotach wentylatora 

• tryb recyrkulacji przy wysokich prędkościach wentylatora 

• gotowość (Standby) 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada. 

Urządzenia w wykonaniu standardowym nie nadają się  

do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w  

pomieszczeniach o wysokiej wilgotności  lub w pomieszczeniach o   

wysokim stopniu zapylenia. 

 

1.4 Pozostałe zagro żenia 

Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia,   

jak np.: 

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® istnieje możliwość  

strącenia przedmiotów (np. narzędzia). 

• zakłócenia pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• zagrożenia spowodowane gorącą wodą podczas pracy na  

zasilaniu ciepłą wodą. 
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2 Budowa i funkcja 
 

TopVent® DHV służy do ogrzewania w trybie recyrkulacji;  

zostało zaprojektowane specjalnie do zastosowania w  

wysokich halach. 

Urządzenie instalowane jest pod stropem, zasysa powietrze  

z pomieszczenia, ogrzewa je w nagrzewnicy i wdmuchuje je  

przez nawiewnik Air-Injector ponownie do pomieszczenia. 

Dzięki swojej wydajności i efektywnemu rozdziałowi powietrza, 

TopVent® DHV posiada duży zasięg. A więc w porównaniu do 

innych systemów konieczna jest tylko niewielka ilość urządzeń, 

aby stworzyć wymagane warunki. 

3 wielkości urządzenia, 2-stopniowe wentylatory, różne typy  

nagrzewnic i szereg akcesoriów pozwala na dokładne  

dostosowanie urządzenia dla każdej hali. Do nabycia są również 

specjalne nagrzewnice (gorąca woda, para, nagrzewnica 

elektryczna). 

2.1 Budowa urz ądzenia 

TopVent® DHV składa się z części grzewczej (z wentylatorem i  

nagrzewnicą) oraz z automatycznie nastawianym nawiewnikiem 

wirowym Air-Injector. Oba elementy konstrukcyjne są połączone ze 

sobą śrubami; można je następnie znów pojedynczo wymontować 

. 

 

 

2.2 Rozdział powietrza za pomoc ą Air-Injector 

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 

powietrza -  Air-Injector. Za pomocą regulowanych łopatek 

kierujących nastawiony zostaje kąt wydmuchu powietrza.  

Ustawienie uzależnione jest od wydajności nawiewnika (-> 

prędkości obrotowej), wysokości wydmuchu i różnicy temperatur 

między powietrzem nawiewnym i powietrzem pomieszczenia. A 

więc powietrze nawiewane jest pionowo w dół, izotermicznie lub 

poziomo do pomieszczenia. Tym samym zagwarantowane jest, że 

• za pomocą każdego urządzenia TopVent® DHV ogrzana 

zostanie duża powierzchnia hali, 

• w strefie pracy brak przeciagów, 

• w pomieszczeniu zredukowane zostaje do minimum 

rozwarstwienie temperaturowe i tym samym następuje 

oszczędność energii. 

 

 

 

Sekcja grzewcza 

Air-Injector 

Rys. B1: Elementy 
konstrukcyjne TopVent® DHV 

Rys. B2: Budowa TopVent® DHV 

Pokrywa dźwiękochłonna 

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję  

blachy Alucynk 

Skrzynka zaciskowa 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   

sierpowy o niewielkim zużyciu energii 

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica wodna, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi żeberkami 

Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie gulowany 

nawiewnik wirowy do bezprzeciągowego  

rozdziału powietrza na dużej powierzchni 
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3 Dane techniczne 

 
 

Typ urz ądzenia   DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 690 900 690 900 690 900 
Nominalna wydajność powietrza m3/h 4500 6100 4300 5900 3800 5300 
Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 376 549 356 525 310 458 
Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.48 0.69 0.48 0.69 0.48 0.69 
Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 0.78 1.25 0.78 1.25 0.78 1.25 
Typ urz ądzenia   DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 680 900 680 900 680 900 
Nominalna wydajność powietrza m3/h 6600 8700 6600 8700 6000 7900 
Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 610 900 610 900 537 783 
Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.70 0.98 0.70 0.98 0.70 0.98 
Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.15 1.75 1.15 1.75 1.15 1.75 
Typ urz ądzenia   DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 660 860 660 860 660 860 
Nominalna wydajność powietrza m3/h 7500 9700 7500 9700 6900 8900 
Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 727 1058 727 1058 648 931 
Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.99 1.53 0.99 1.53 0.99 1.53 
Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.77 3.35 1.77 3.35 1.77 3.35 
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K 

 
Tabela B1: Dane techniczne TopVent® DHV 

Typ urz ądzenia  DHV-6 DHV-9 DHV-10 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 5 m) 1) dB(A) 47 53 52 58 61 68 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 69 75 74 80 83 90 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 63 Hz dB 75 79 79 83 94 99 

125 Hz dB 73 79 74 83 87 94 

250 Hz dB 68 76 74 79 87 94 

500 Hz dB 64 70 68 74 80 87 

1000 Hz dB 64 71 70 75 77 84 

2000 Hz dB 61 68 68 75 71 78 

4000 Hz dB 54 62 62 68 64 72 

8000 Hz dB 47 55 55 62 55 63 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni 

Tabela B3: Moc akustyczna TopVent® DHV Tabela B2: Klucz typu 

Kod typu 

Typ urządzenia  

TopVent® DHV 

Wielkość urządzenia 

6, 9 lub 10 

Wymiennik ciepła 

Typ nagrzewnicy A, B lub C 
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B 

Temperatura powietrza wlotowego 15 °C  20 °C  
Wielkość PWW Typ St. Q Hmax ∆pw tzul mw Q Hmax ∆pw tzul mw 

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

  
A 

1 29 10.2 5 34 1261 27 10.7 4 37 1139 

  2 35 14.3 7 31 1495 32 15.1 6 35 1351 

 80/60 B 
1 40 8.3 9 42 1721 36 8.8 8 44 1554 

2 49 11.7 13 39 2090 44 12.3 11 42 1886 

 
C 

1 55 6.2 7 56 2351 50 6.5 6 57 2124 

 2 70 8.6 10 53 3018 64 9.0 9 54 2726 

 
A 

1 17 13.0 2 26 737 14 14.3 1 29 613 

 2 20 18.4 3 25 873 17 20.2 2 28 725 

60/40 B 
1 23 10.6 4 31 1003 19 11.6 3 33 831 

 2 28 15.0 5 29 1213 23 16.6 4 31 1005 

  
C 

1 33 7.8 3 40 1399 27 8.5 2 41 1169 

  2 42 10.8 4 38 1787 35 11.9 3 39 1487 

  
A 

1 49 10.0 5 36 2089 44 10.6 4 39 1887 

  2 57 13.6 6 34 2452 52 14.4 5 37 2213 

 80/60 B 
1 61 9.0 7 42 2636 55 9.5 6 44 2379 

2 73 12.1 10 39 3125 66 12.8 8 42 2819 

 
C 

1 86 6.9 6 56 3689 78 7.2 5 57 3332 

 2 106 9.0 9 53 4535 96 9.5 7 55 4096 

 
A 

1 28 12.8 2 27 1217 24 14.1 1 30 1009 

 2 33 17.5 2 26 1424 28 19.3 2 29 1181 

60/40 B 
1 36 11.5 3 31 1532 30 12.7 2 33 1268 

 2 42 15.7 4 29 1810 35 17.3 3 31 1497 

  
C 

1 51 8.6 2 39 2193 43 9.4 2 40 1831 

  2 63 11.4 4 38 2684 52 12.5 3 39 2234 

  
A 

1 53 11.5 5 35 2252 47 12.2 4 38 2033 

  2 61 15.4 7 33 2605 55 16.3 6 36 2352 

 80/60 B 
1 67 10.3 8 40 2855 60 10.9 7 43 2576 

2 78 13.7 11 38 3333 70 14.5 9 41 3007 

 
C 

1 96 7.9 7 55 4102 86 8.3 6 56 3705 

 2 115 10.2 10 52 4944 104 10.7 8 54 4465 

 
A 

1 31 14.8 2 27 1310 25 16.3 2 30 1086 

 2 35 19.9 3 25 1513 29 21.9 2 29 1254 

60/40 B 
1 39 13.3 3 30 1656 32 14.6 2 32 1370 

 2 45 17.7 4 28 1928 37 19.5 3 31 1594 

  
C 

1 57 9.9 3 39 2433 47 10.9 2 40 2029 

  2 68 12.9 4 37 2921 57 14.2 3 38 2428 
Legenda: 

Typ   = typ nagrzewnicy 

St.   = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

Hmax = max. wysokość wydmuchu 

 ∆pw = strata ciśnienia po stronie wodnej 

tZul    = temperatura powietrza nawiewanego 

mW   = ilość wody 

     

 

Tabela B4: Moc grzewcza TopVent® DHV 
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Tabela B5: Wymiary i ciężary TopVent® DHV 

Typ urządzenia Powrót 

Zasilanie 

Rp 1 1/ (wewn.) Rp 1 1/ (wewn.) Rp 1% (wewn.) 

Ciężar 

Pojemność wodna 

nagrzewnicy 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 
Maksymalna temperatura powietrza nawiew. 60 °C 
Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 

 
Tabela B6: Granice stosowania TopVent® DHV 
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Typ urządzenia   DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 
Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 
Wysokość urządzenia R m 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 
Odległość urządzenia X min. m 10 12 10 11 10 11 

max. m 19 23 19 23 18 21 
Wysokość wydmuchu Y 1) min. m 4 4 4 4 4 4 
Odległość od stropu Z min. m 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Typ urz ądzenia   DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 
Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 
Wysokość urządzenia R m 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 
Odległość urządzenia X min. m 12 14 12 14 12 13 

max. m 25 30 25 30 23 28 
Wysokość wydmuchu Y 1) min. m 5 5 5 5 5 5 
Odległość od stropu Z min. m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Typ urz ądzenia   DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 
Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 
Wysokość urządzenia R m 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 
Odległość urządzenia X min. m 13 15 13 15 12 14 

max. m 27 33 27 33 25 31 
Wysokość wydmuchu Y 1) min. m 5 5 5 5 5 5 
Odległość od stropu Z min. m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
1) Za pomocą opcji 'Skrzynka wydmuchowa' można zredukować wysokość minimalną każdorazowo o 1 m (patrz część K 'Opcje'). 

Tabela B7: Odległości minimalne i maksymalne 
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Wykres B1: Wydajność powietrza dla TopVent® DHV-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg 1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
46 Pa przy 6100 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność 
powietrza 5300 m3/h. 

Wydajność objętościowa powietrza w m3/h 

Wykres B2: Wydajność powietrza dla TopVent® DHV-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 
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Wykres B3: Wydajność powietrza dla TopVent® DHV-10 przy dodatkowych stratach ciśnienia 
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4 Wytyczne projektowe 
 

W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe  

do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program 

doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla  

innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia, 

temperatura czynnika grzewczego). 

'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z Internetu. 

 

Dane wyj ściowe  
• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną 

krawędzią urządzenia TopVent®) 

• Wymagane zapotrzebowanie na ciepło 

• wymagana temperatura pomieszczenia 

• temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować bieg  

wentylatora: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość 

obrotowa wentylatora bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka 

prędkość obrotowa  wentylatora  bieg 2 

 

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela B7) 

sprawdzić, jakie urządzenia mogą zostać użyte. 

• Za pomocą maksymalnej wysokości wydmuchu (tabela B4) 

sprawdzić, jakie urządzenia mogą zostać użyte. 

• Należy wyeliminować jednoski, które nie mogą być zastosowane. 

Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli B1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być 

maksymalnie zasilana przez TopVent® DHV. Za pomocą znanej 

powierzchni podłogi można tym samym ustalić minimalną ilość w 

zależności od wielkości urządzenia. 

b) Minimalna ilość ze względu na kształt pomieszczenia- długość x 

szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i 

szerokości, konieczna jest określona ilość urządzeń. Można 

obliczyć to z maksymalnych odległości urządzeń między sobą i 

od ściany (patrz tabela B7). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia grzewczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy cieplnej można, w 

zależności od wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  

(patrz tabela B4). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną 

minimalną ilość. 

 

 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia ................ 50 x 70 m 

Wysokośc wydmuchu ..................... 12 m 

Obciążenie grzewcze ..................... 350  kW 

Temperatura pomieszczenia .......... 20 C 

Temperatura czynnika grzewczego  80/60 °C 

Wymagania w zakresie komfortu  ... standard 

Standard — bieg 2 wentylatora 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość. 

brak rozwiązania 

brak rozwiązania 

brak rozwiązania 
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Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, 

wybrać ostateczne rozwiązanie. 
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5 Opcje 

Urządzenia TopVent® DHV można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. Szczegółowy 

opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego podręcznika. 
 

Powłoka lakierowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorach Hoval tzn.czerwony 

lub za dodatkową opłatą w dowolnym kolorze 
Zestaw do zawiesz ania do montażu urządzenia na stropie 
Wyłącznik serwisowy  włącznik/ wyłącznik z możliwością obsługi z zewnątrz 
Siłownik nawiewnika wirowego                    
Air-Injector 

do nastawiania nawiewnika Air-Injector 

Sekcja filtrac ji  do filtracji powietrza recyrkulowanego 
Nakładka wygłuszaj ąca do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu 

(zmniejszone promieniowanie dźwiękowe z nawiewnika  

Air-Injector) 
Tłumik powietrza recyrkulacyjnego  do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu  

(zmniejszone odbicie akustyczne na stropie) 
Skrzynka  nawiewna  do użycia urządzenia TopVent® w niskich halach 

Wykonanie przeciwwybuchowe do użycia urządzenia TopVent® w obszarach zagrożonych 

wybuchem (strefa 1 i strefa 2), tylko dla DHV-6 i DHV-9 
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6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® DHV występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do urządzeń 

komponenty do sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis tych  

komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika. 

 
6.1 Regulacja temperatury pomieszczenia 
 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  

całkowicie automatycznej pracy. Dzięki algorytmowi sterowania 

Fuzzylogic ogranicza on odchylenia regulacyjne i minimalizuje  

zużycie energii. 
EasyTronic  Jest to podstawowy regulator temperatury bez zegara 

programowego. Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest 

ręcznie, a wymagana prędkość obrotowa wybierana jest za pomocą 

przełącznika. 

 

 

W systemach klimatyzacji hal, tam gdzie urządzenia TopVent® DHV stosowane są razem z 

jednostkami nawiewno- wywiewnymi RoofVent® ,  sterowanie Hoval DigiNet przejmuje wszystkie 

zadania sterownicze i regulacyjne. 

 

Automatyczna regulacja za pomoc ą 

TempTronic RC 

TempTronic RC steruje również rozdziałem powietrza odpowiednio 

do zmiennych warunków pracy (tzn. w zależności od stopnia 

prędkości obrotowej od różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym a powietrzem pomieszczenia). 

Ręczna regulacja za pomoc ą 

potencjometru 

Gdy warunki pracy rzadko się zmieniają, bądź wymagania w zakresie 

komfortu nie są wysokie, rozdział powietrza może być sterowany 

ręcznie za pomocą potencjometru. 
Regulacja r ęczna nastawna  Tam, gdzie rozdział powietrza odbywa się zawsze w tych samych 

warunkach (stała temperatura powietrza nawiewanego, stała ilość 

powietrza), może zostać on ustawiony ręcznie. 

 

6.2 Sterowanie rozdziałem powietrza  
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7 Transport i montaż 

 
7.2 Instalacja hydrauliczna 
 

 
Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzeń! 

 

7.1 Monta ż 

Do montażu stropowego, urządzenia wyposażone są seryjnie w  

4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym i podkładkami. 

Za pomocą tych śrub i przestawianego na wysokość zestawu do 

zawieszenia (opcja), urządzenie może zostać łatwo zamocowane 

do stropu. 

Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów! 

Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu zginającego; 

nie można stosować żadnych śrub pierścieniowych! 

 

 

   Podłączenie instalacji hydraulicznej może być      

   przeprowadzone tylko przez fachowy personel!   

• Urządzenia, pracujące w tych samych warunkach  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) należą do jednej strefy regulacyjnej. 

• Jako czynnik grzewczy można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice zgodnie z rysunkiem B4. W zależności 

od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla pionów  

zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do wyrównania 

rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza dla 

urządzeń. 

•   Poszczególne urządzenia należy zrównoważyć hydraulicznie 

między sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie. 

Inne mocowania za pomocą płaskowników stalowych, przebijaków  

ręcznych i profili kątowych, lecz także za pomocą lin stalowych są   

możliwe, lecz należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek:

 

 

 

 

 
Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

rurociąg zasilający lub powrotny ! 

• * Boczne, ukośne zawieszenia dopuszczalne są do 

kąta max. 45°. 

• * Urządzenie musi być zamontowane koniecznie    

     w pozycji poziomej! 
 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Zawór regulacyjny 

Rys. B3: Zawieszenie  
TopVent® DHV 

Rys B4: Podłączenie 
nagrzewnicy 
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7.3 Instalacja elektryczna  

 
Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać 

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę 

elektryka. Przestrzegać należy odnośnych przepisów (np. 

DIN EN 60204-1). 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowej. 

W przypadku odchyleń urządzenie nie może zostać  

podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać przekroje  

kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń  

sterowania/ regulacji. 

• Urządzenia TopVent® podłączyć zgodnie z planem zacisków. 

W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem należy 

podłączyć wbudowane w silniku zabezpieczenie termiczne. 

 

• Należy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika głównego dla całej 

instalacji (sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać połączonych  równolegle. 

Wyłączniki termiczne i serwisowe muszą być połączone  

szeregowo! 

 
 

 

 

 

Rys. B5: Schemat zacisków  TopVent® DHV 

Niska prędkość obrotowa (połączenie w Y) 

Wyłącznik serwisowy

(opcjonalnie) 

Wentylator 

(okablowanie na miejscu montażu) 

Niska prędkość obrotowa (połączenie w ∆) 
Wyłącznik 

presostatu 

ciśnienia 

(opcja) 
Wyłącznik 

termiczny 

(okablowanie na miejscu montażu) 
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8 Specyfikacja 
 
 
8.1 TopVent® DHV 
        Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania wysokich     
        pomieszcze ń 
 
Obudowa z odpornej na korozję blachy Alucynk, wyposażona 

seryjnie w 4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym  i 

podkładkami do montażu stropowego. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi 

pod względem ciśnienia  łopatkami o obrysie sierpowym, nie 

wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Stopień 

ochrony IP54. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania i wyposażenia. 

Nawiewnik wirowy z koncentryczną dyszą wydmuchową, 

12 nastawianymi łopatkami kierującymi, pokrywą dźwiękochłonną i  

czujnikiem temperatury powietrza doprowadzanego. 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                          1 2 

Nominalna wydajność powietrza  ______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  ______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

DHV-6/A        DHV-6/B       DHV-6/C 

DHV-9/A        DHV-9/B       DHV-9/C 

DHV-10/A      DHV-10/B      DHV-10/C 

8.2 Opcje 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval - czerwonym (RAL 3000)  

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

■ Zestaw do zawieszania AHS 

do montażu stropowego urządzeń, składający się z 4 par 

ceowników z blachy stalowej Alucynk, przestawiany na wysokość 

do 1300 mm. Powłoka lakierowa odpowiednio do urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Wyłącznik serwisowy RS 

w skrzynce zaciskowej urządzenia TopVent®  
 
■ Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector VT-AS 

z kablem i wtyczką, do nastawiania nawiewnika Air-Injectors 
 
■ Sekcja filtracji FK 

z 2-ma filtrami kieszeniowymi klasy jakości G4 (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Skrzynka filtracyjna płaska FFK 

z 4-ma plisowanymi filtrami działkowymi (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Przesłona akustyczna AHD 

Składająca się z pokrywy dźwiękochłonnej o dużej pojemności i 

zaślepki z wykładziną z materiału dżwiękochłonnego, tłumienie 

wtrąceniowe 4 dB(A) 

■ Tłumik powietrza recyrkulacyjnego USD 

montowany na urządzeniu, z blachy Aluzinc, wygłuszony od 

wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym, tłumienie wtrąceniowe 3 

dB(A) 

■ Nawiewnik żaluzyjny AK 

Składający się z blachy Alucynk, z 4 przestawnymi żaluzjami  

poziomymi (zastępuje nawiewnik wirowy Air-Injector) 

 
8.3 Sterowanie i regulacja 
 
■ Regulacja temperatury pomieszczenia i automatyczne 

sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą TempTronic RC 

Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną (menu) do 

całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Napęd nastawnika VT-AS, do automatycznego nastawiania 

kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. czujnik 

temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 
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■ Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą EasyTronic 

Podstawowy sterownik z regulacją 2-punktową i  ręcznym  

przełączaniem biegów wentylatora 1 i 2 

• EasyTronic ET, przyrząd sterujący do pracy grzewczej, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego, 

włącznie z regulatorem pokojowym 

■ Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą 

potencjometru 

Ręczne sterowanie za pomocą potencjometru i napędu nastawnika 

do nastawiania kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do 

poziomego: 

• potencjometr  do montażu naściennego PMS-W 

• potencjometr do montażu w szafie rozdzielczej PMS-S 

• siłownik VT-AS 
• transformator TA dla maksymalnie 7 siłowników 
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1 Zastosowanie 

 

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie TopVent® DKV stosowane jest do ogrzewania  

i chłodzenia wysokich pomieszczeń w trybie recyrkulacji.  

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń. 

 
1.2 Grupa u żytkowników 

Urządzenia TopVent® DKV mogą być montowane, obsługiwane i  

naprawiane tylko przez upoważnionych i przeszkolonych  

specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do  inżynierów  

i techników zakładowych oraz do  

specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania 

i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® DKV  posiadają następujące rodzaje pracy: 

• tryb recyrkulacji przy niskich obrotach wentylatora 

• tryb recyrkulacji przy wysokich obrotach wentylatora  

• gotowość (Standby) 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada. 

Urządzenia nie nadają się do pracy w strefach zagrożonych   

wybuchem, w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności lub w pomieszczeniach   

o wysokim stopniu zapylenia.  

 

1.4 Pozostałe zagro żenia 

Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia,   

jak np.: 

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść w części (np. 

     narzędzia). 

• zakłócenia w pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• Zagrożenie spowodowane przez gorącą wodę podczas prac na  

     zasilaniu ciepłą wodą. 
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2 Budowa i funkcja 
 

TopVent® DKV służy do ogrzewania i chłodzenia w trybie 

recyrkulacji; zostało zaprojektowane specjalnie do zastosowania w  

wysokich halach. Urządzenie instalowane jest pod stropem, zasysa 

powietrze z pomieszczenia, ogrzewa lub chłodzi je i wdmuchuje je 

przez nawiewnik Air-Injector ponownie do pomieszczenia. 

Dzięki swojej wydajności i efektywnemu rozdziałowi powietrza, 

TopVent® DKV posiada duży zasięg. A więc w porównaniu do 

innych systemów konieczna jest tylko niewielka ilość urządzeń, 

aby stworzyć wymagane warunki. 

2 wielkości urządzenia, 2-stopniowe wentylatory, różne typy  

nagrzewnic i szereg akcesoriów pozwala na dokładne  

dostosowanie urządzenia dla każdej hali.  

2.1 Budowa urz ądzenia  

TopVent® DKV składa się z części grzewczej/chłodzącej (z 

wentylatorem, wymiennikiem ciepła i zintegrowanym odkraplaczem 

dla wytrącanego kondensatu) oraz z automatycznie nastawianym 

nawiewnikiem wirowym Air-Injector. Celem uniknięcia kondensacji 

na powierzchniach zewnętrznych, część grzewcza/ chłodząca są 

izolowane. Oba elementy konstrukcyjne są połączone ze sobą 

śrubami; można je następnie znów pojedynczo wymontować  

 

 

 

 

2.2  Rozdział powietrza za pomoc ą Air-Injector 

Głównym elementem urządzenia jest opatentowany nawiewnik 

powietrza -  Air-Injector. Jego regulowane łopatki pozwalają na 

ciągłe dostosowanie kąta wydmuchu powietrza.  Ustawienie 

uzależnione jest od wydajności powietrza (-> prędkości obrotowej), 

wysokości wydmuchu i różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym i powietrzem pomieszczenia. A więc powietrze  

wdmuchiwane jest pionowo w dół, w stożek lub poziomo do 

pomieszczenia. Tym samym zagwarantowane jest, że 

• za pomocą każdego urządzenia TopVent® DKV ogrzana bądź  

chłodzona będzie duża powierzchnia hali, 

• w zakresie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi nie  

     występują żadne zjawiska przeciagów, 

*   w pomieszczeniu zredukowane zostaje uwarstwienie   

    temperaturowe i tym samym następuje oszczędność energii. 

 
 

Sekcja grzewcza/ 

chłodząca 

Air-Injector 

Pokrywa dźwiękochłonna 

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję blachy Alucynk; 

sekcja grzewcza/chłodząca są izolowane termicznie  

Skrzynka zaciskowa 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   

sierpowy o niewielkim zużyciu energii 

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW/ PKW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami 

Separator skroplin: 

z przyłączem do odprowadzania kondensatu 

Nawiewnik wirowy Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie nastawiany nawiewnik wirowy do 

bezprzeciągowego rozdziału powietrza na dużej powierzchni 

 

Rys. C2: Budowa TopVent® DKV 

Rys. B1: Elementy 
konstrukcyjne TopVent® DKV 
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3 Dane techniczne 

 

 

Typ urządzenia   DKV-6/C DKV-9/C DKV-9/D 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 680 900 660 860 660 860 
Nominalna wydajność powietrza m3/h 3900 4900 6600 8700 6200 8100 
Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 319 416 610 900 561 811 
Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.70 0.98 1.00 1.65 1.00 1.65 
Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.15 1.75 1.80 3.50 1.80 3.50 
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy rożnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K 

 
Tabela C1: Dane techniczne TopVent® DKV 

Tabela C2: Kod typu 

Typ urządzenia  DKV-6 DKV-9 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 5 m) 1) dB(A) 51 57 60 67 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 73 79 82 89 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 63 Hz dB 78 82 93 98 

125 Hz dB 73 82 86 93 

250 Hz dB 73 78 86 93 

500 Hz dB 67 73 79 86 

1000 Hz dB 69 74 76 83 

2000 Hz dB 67 74 70 77 

4000 Hz dB 61 67 63 71 

8000 Hz dB 54 61 54 62 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni   

Tabela C3: Moc akustyczna TopVent® DKV 

Kod typu  

Typ urządzenia 

TopVent® DKV 

Wielkość urządzenia 

6 lub 9 

Wymienniik ciepła 

Typ nagrzewnicy C lub D 
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Temperatur a powietrza wlotowego  15 °C  20 °C  

Wielko ść 
PWW Typ St. Q Hmax  ∆pw  tzul  mw Q Hmax ∆pw  tzul  mw 

 °C   
 

kW m kPa °C  l/h kW m kPa °C  l/h 

 

80/60 C 
1 
2 
 

56 

66 

6.4 

7.9 

        7 

        9 

      56 

      54 

2399 

2850 

      51 

      60 

6.7 

8.4 

6.7 
8.4 

      57 

      55 

2167 

2574 

60/40 C 
1 33       8.0 3 39 1427 28 8.7 2 40 1192 
2 39    10.0 4 38 1689 33 10.9 3 39 1407 

  
C 

1 93      7.5 7 55 3967 84 7.9 6 56 3583 

80/60 
2 113      9.9 10 52 4864 102 10.5 8 54 4392 

D 
1               -   1) - - - - - - - - - 

 2 - - - - - - - - - - 

 C 
1 55    9.5 3 39 2355 46 10.4 2 40 1965 

60/40 
2 67 12.6 4 37 2875 56 13.9 3 38 2390 

D 
1 63    8.2 3 44 2693 53 9.0 2 44 2259 

  2 78 10.7 4 43 3358 66 11.7 3 43 2813 
1) – Te stany eksploatacyjne są niedopuszczalne, ponieważ przekroczona została maksymalna temperatura powietrza doprowadzanego 60 °C. 

Legenda: 
Typ   = Typ nagrzewnicy/  wężownicy 

St.    = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

Hmax = max. wysokość wydmuchu 

∆pW = strata ciśnienia po stronie wodnej 

tZul   = temperatura powietrza nawiewanego 

mW   = ilość wody 

Tabela C4: Moc grzewcza TopVent® DKV 



TopVent®DKV 
Dane techniczne 

30 

 

Temperatura czynnika chłodzącego  6/12 °C  8/14 °C  

Typ tLE rF St. Qsen Qges ∆pw tzul mw mK Qsen Qges ∆pw tzul mw mK 

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

  
50 

1 14 16 8 14 2256 3 12 12 5 15 1722 0 

24 
2 17 18 10 14 2608 2 14 14 6 16 2033 0 

70 
1 14 26 18 14 3655 17 12 20 12 15 2918 13 

 2 16 30 24 15 4244 20 14 24 16 16 3376 14 

 50 
1 18 26 19 15 3785 12 16 21 13 16 3045 7 

28 
2 22 31 25 15 4395 13 19 25 17 17 3526 8 

70 
1 18 39 39 15 5559 30 16 34 30 17 4805 26 

  2 20 45 51 16 6462 35 19 39 39 17 5574 29 

  
50 

1 23 26 7 14 3679 4 20 20 5 15 2836 0 

24 
2 29 30 10 15 4361 3 24 24 7 16 3454 0 

70 
1 22 42 18 14 5978 28 19 33 12 16 4763 20 

 2 27 50 24 15 7122 32 23 39 16 16 5646 23 

 50 
1 30 43 19 15 6192 19 27 35 13 16 4973 11 

28 
2 37 52 26 16 7378 21 33 41 17 17 5901 12 

70 
1 29 64 38 16 9105 49 26 55 29 17 7861 42 

  2 35 76 52 17 10858 58 31 65 39 18 9350 49 

  
50 

1 27 32 9 12 4613 8 23 23 5 13 3282 0 

24 
2 33 39 12 12 5640 9 28 28 7 14 4079 0 

70 
1 27 51 20 12 7295 35 22 41 13 14 5905 27 

 2 33 63 28 12 8963 43 28 50 19 14 7224 32 

 50 
1 35 53 21 12 7540 26 31 43 14 14 6150 18 

28 
2 43 65 30 13 9268 31 38 53 21 14 7528 20 

70 
1 34 77 41 12 10952 60 30 67 31 14 9554 52 

  2 42 94 59 13 13500 74 37 82 46 15 11739 63 

Legenda:  

Typ = 

tLE =
 

rF   = 

St.  = 

Qsen = 
 

typ urządzenia 

temp. wlotu powietrza  

wilgotność wlotu pow. 

stopień prędk. obrotowej 

czuła moc chłodzenia 

  

Qges = 

∆pw = 

tzul = 

mw = 

mK = 

ogólna moc chłodzenia 

strata ciśnienia po str. wodnej 

temp. powietrza nawiewanego 

ilość wody 

ilość kondensatu 

     

 Tabela C5: Moc chłodzenia TopVent® DKV 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego 

60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 

Maksymalna ilość kondensatu DKV-6 60 kg/h 

Maksymalna ilość kondensatu DKV-9 150 kg/h 

Minimalna wydajność obj. powietrza DKV-6 3100 m3/h 

Minimalna wydajność obj. powietrza DKV-9 5000 m3/h 

Tabela C6: Granice stosowania TopVent® DKV 
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Tabela C7: Wymiary i ciężary TopVent® DKV 

Otwór inspekcyjny 

Powrót 

Zasilanie 

Odprowadzanie skroplin  

Typ urządzenia 

Rp 2 (wewn.) Rp 11  /2 (wewn.) Rp 1 1/4 (wewn) 

R 1 (zewn.) R 1 (zewn) R 1 (zewn.) 

Ciężar 

Zawartość wody 

nagrzewnicy 
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Tabela C8: Odległości minimalne i maksymalne 

 

Typ urządzenia    DKV-6/C  DKV-9/C  DKV-9/D 

Bieg wentylatora 1 2 1 2 1 2 

Wysokość urządzenia R m 1.456 1.456 1.584 1.584 1.584 1.584 

Odległość urządzenia X min. m 10 11 12 14 12 13 

max. m 18 20 25 30 24 28 
Wysokość wydmuchu Y 1) min. m 4 4 5 5 5 5 

Odległość od stropu Z min. m 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 

 1) Za pomocą opcji 'Skrzynka wydmuchowa' można zredukować wysokość minimalną każdorazowo o 1 m (patrz część K 'Opcje'). 

 
Do serwisu i konserwacji z tylnej strony przyłączy nagrzewnicy 

przewidziana jest wolna przestrzeń ok. 1.5 m. 
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Wykres C1: Wydajność powietrza dla TopVent® DKV-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

Bieg  2 
Bieg  1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
45 Pa przy 4920 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność 
powietrza 4300 m3/h. 
 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 

Wykres C2: Wydajność powietrza dla TopVent® DKV-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg        1 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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4 Wytyczne projektowe 

 

W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe  

do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program 

doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla  

innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia,  

temperatura medium chłodzącego). 

'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z Internetu.  

 

Poniższy przykład doboru odnosi się do trybu chłodzącego. Dobór  

dla trybu grzewczego może mieć miejsce analogicznie do przykładu  

doboru w części B 'TopVent® DHV'. 

 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną 

krawędzią urządzenia TopVent®) 

• obciążenie chłodnicze 

• wymagane warunki pomieszczenia 

• temperatura medium chłodzącego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień 

prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość 

obrotowa wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka  

prędkość obrotowa wentylatora  bieg 2 

 

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela C8) 

sprawdzić, jakie urządzenia mogą zostać użyte. 

• Nie zastosowane urządzenia skreślić. 

Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli C1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być 

maksymalnie zasilana przez TopVent® DKV. Za pomocą znanej 

powierzchni podłogi można tym samym ustalić minimalną ilość w 

zależności od wielkości urządzenia. 

b) Minimalna ilość  ze względu na kształt pomieszczenia - długość x 

szerokość W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości 

i szerokości, konieczna jest określona ilość urządzeń. Można 

obliczyć to z maksymalnych odległości urządzeń między sobą i od 

ściany (patrz tabela C8). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia chłodniczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy chłodzenia można, w 

zależności od wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  

(patrz tabela C5). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną 

minimalną ilość. 

  

 

 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia ................ 55 x 86 m 

Wysokość wydmuchu ....................  8 m 

Moc chłodnicza .............................. 190 kW 

Warunki pomieszczenia ................. 24 C / 50 % 

Temperatura czynnika chłodniczego  8/14 °C 

Wymagania w zakresie komfortu  .. Standard 

Standard — bieg 2 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość. 
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Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, 

wybrać ostateczne rozwiązanie.  
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5 Opcje 

Urządzenia TopVent® DKV można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. Szczegółowy 

opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego podręcznika. 
 

Powłoka lakierowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorze Hoval-czerwony  lub 

za dodatkową opłata w dowolnym kolorze 

Zestaw do zawiesza nia do montażu urządzenia na stropie 

Wyłącznik serwisowy  włącznik/ wyłącznik z możliwością obsługi z zewnątrz 

Siłownik nawiewnika wirowego              
Air-Injector 

do nastawiania nawiewnika Air-Injector 

Sekcja  filtrac ji  do filtracji powietrza recyrkulowanego 

Nakładka wygłuszaj ąca do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu (redukuje 

hałas pochodzący od nawiewnika  Air-Injector) 

Tłumik powietrza recyrkulacyjnego  do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu  

(redukuje  hałas odbity od sufitu) 

Skrzynka nawiewna  do użycia urządzenia TopVent® w niskich pomieszczeniach 

Izolacja  termiczna  celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych 

nawiewnika Air-Injector 

Pompa kondensatu  do odprowadzania kondensatu przez przewody kanalizacyjne 

bezpośrednio pod stropem lub na dach 
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6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® DKV występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do 

urządzeń komponenty do sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. 

Szczegółowy opis tych komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego 

podręcznika. 

 
6.1 Regulacja temperatury pomieszczenia 

TempTronic RC Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury 

do  całkowicie automatycznej pracy. Dzięki algorytmowi 

sterowania Fuzzylogic ogranicza on odchyłkę od  

temperatury zadanej  i minimalizuje zużycie energii.  

 

 
 
 

    

W systemach klimatyzacji hal, tam gdzie urządzenia TopVent® DKV stosowane są razem z 

jednostkami nawiewno- wywiewnymi RoofVent® , Hoval sterowanie DigiNet przejmuje wszystkie 

zadania sterownicze i regulacyjne.  

Automatyczna regulacja za pomoc ą 

TempTronic RC 

TempTronic RC steruje również rozdziałem powietrza odpowiednio 

do zmiennych warunków pracy (tzn. w zależności od stopnia 

prędkości obrotowej od różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym a powietrzem pomieszczenia). 

Regulacja r ęczna  za pomoc ą 

potencjometru 

Gdy warunki pracy rzadko się zmieniają, bądź jeżeli wymagania w 

zakresie komfortu nie są wysokie, rozdział powietrza może być 

sterowany ręcznie za pomocą potencjometru. 
Regulacja r ęczna nastawna  Gdy podstawowe warunki pozostają niezmienne (stała temperatura 

powietrza nawiewanego, stała ilość powietrza), nawiewnik może 

zostać ustawiony ręcznie. 

 

6.2 Sterowanie rozdziałem powietrza  
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7 Transport i montaż 

 
 
7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje ! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzeń! 

 

7.1 Monta ż 

Do montażu stropowego, urządzenia wyposażone są seryjnie w  

4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym i podkładkami. 

Za pomocą tych śrub i przestawianego na wysokość zestawu do 

zawieszenia (opcja), urządzenie może zostać łatwo zamocowane 

do stropu.  

Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów! 

Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu zginającego; 

nie można stosować żadnych śrub pierścieniowych! 

 

Inne mocowania za pomocą płaskowników stalowych, przebijaków  

ręcznych i profili kątowych, lecz także za pomocą lin stalowych są ,  

możliwe, lecz należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek:  

   Podłączanie instalacji hydraulicznej może być      

   przeprowadzane jedynie przez fachowy personel ! 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako czynnik grzewczy można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice zgodnie z rysunkiem C4. W zależności 

od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla pionów  

zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do wyrównania 

rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza dla 

urządzeń. 
 

• Spadek i przekrój przewodu odprowadzania kondensatu tak 

zwymiarować, żeby nie nastąpiło spiętrzenie kondensatu. 

• Poszczególne urządzenia zrównoważyć hydraulicznie między 

sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie.  

 

 

 

 
Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

rurociąg zasilający lub powrotny !  

 

 

• Boczne, ukośne zawieszenia dopuszczalne są do 

kąta max. 45°. 

• * Urządzenie należy koniecznie zamontować   

        poziomo! 

 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Odpływ kondensatu 

(z syfonem) 

Zawór regulacyjny 

Rys. C3: Zawieszenie TopVent®

DKV 
Rys. C4: Przyłącze 
nagrzewnicy/wężownicy 
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7.3 Instalacja elektryczna  • Odkraplacz funkcjonuje tylko przy pracującym wentylatorze.  

 Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać                     Dlatego z wentylatorami wyłączyć również pompę chłodziwa. 

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę elektryka. 

Przestrzegać należy odnośnych przepisów 

 (np. DIN EN 60204-1). 

 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowej. 

W przypadku odchyleń urządzenie nie może zostać  

podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać   

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń  

sterowania/ regulacji. 

• Urządzenia TopVent® DKV podłączyć zgodnie z planem zacisków. 

  W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem 

należy podłączyć wbudowane w silniku zabezpieczenie 

termiczne.  

 

• Należy pamiętać o wyłączniku głównym dla całej instalacji 

(sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  

połączenie równoległe. 

Wyłączniki termiczne i serwisowe muszą być połączone  

szeregowo ! 

 

 

 

 

 

Rys. C5: Plan zacisków dla TopVent® DKV 

Niska prędkość obrotowa (połączenie w Y) 

wyłącznik serwisowy 

(opcjonalnie) 

wentylator 

(okablowanie na miejscu montażu) 

Wysoka prędkość obrotowa (połączenie w ∆) 
 

Wyłącznik 

presostatu 

ciśnienia 

(opcjonalnie) 

zestyk 

termiczny 

(okablowanie na miejscu montażu) 
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8 Specyfikacja 
 
 
8.1 TopVent® DKV 

Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania i chłodzenia 

dużych kubatur 

 

Obudowa z odpornej na korozję blachy Alucynk, część grzewcza/ 

chłodząca wewnątrz izolowana, wyposażona seryjnie w 4 

nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym  i podkładkami 

do montażu stropowego. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali, zintegrowany odkraplacz z 

przyłączem kondensatu. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi 

pod względem ciśnienia  łopatkami o obrysie sierpowym, nie 

wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Rodzaj 

ochrony IP54. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania i wyposażenia. 

Nawiewnik wirowy z koncentryczną dyszą wydmuchową, 

12 nastawianymi łopatkami kierującymi, pokrywą dźwiękochłonną i  

czujnikiem temperatury powietrza doprowadzanego. 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                          1 2 

Wydajność nominalna  ______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  ______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc chłodnicza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Nominalna moc cieplna  ______    _______  kW 

w PKW  ______    _______  °C 

temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

i wilgotność powietrza wlotowego  ______    _______  % 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

DKV-6/C 

DKV-9/C 

DKV-9/D 

 
8.2 Opcje 
 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval - czerwonym (RAL 3000)  

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

 

■ Zestaw do zawieszania AHS 

do montażu stropowego urządzeń, składający się z 4 par 
ceowników z blachy stalowej Alucynk, przestawiany na wysokość do 
1300 mm. Powłoka lakierowa odpowiednio do urządzenia 
 
■ Wyłącznik serwisowy RS 

w skrzynce zaciskowej urządzenia TopVent®  
 
■ Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector VT-AS 

z kablem i wtyczką, do nastawiania nawiewnika Air-Injectors 
 
■ Skrzynka filtracji FK 

z 2-ma filtramikieszeniowymii klasy jakości G4 (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Skrzynka filtracyjna płaska FFK 

z 4-ma plisowanymi filtrami działkowymi (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Przesłona akustyczna nawiewnika wirowego AHD 

Składająca się z pokrywy dźwiękochłonnej o dużej pojemności i 

zaślepki z wykładziną z materiału dżwiękochłonnego, tłumienie 

wtrąceniowe 4 dB(A) 

■ Tłumik powietrza recyrkulacyjnego USD 

montowany na urządzeniu, z blachy Aluzinc , wygłuszony od 

wewnątrz materiałem dźwiękoizolacyjnym, tłumienie wtrąceniowe 3 

dB(A) 

■ Nawiewnik żaluzyjny AK 

Składający się z blachy Alucynk, z 4 przestawnymi żaluzjami  

poziomymi (zastępuje nawiewnik Air-Injector) 

■ Izolacja ID 

Air-Injector 

■ Pompa kondensatu KP 

Składająca się z pompy odśrodkowej i wanny  

wychwytującej, wydajność pompy max. 150 l/h przy 3 m wysokości 

tłoczenia 
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8.3 Sterowanie i regulacja 

■ Regulacja temperatury pomieszczenia i automatyczne 

sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą TempTronic RC 

Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną  (menu) do 

całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, do montażu naściennego w 

obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym czujnikiem 

temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większą 

ilością urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Napęd nastawnika VT-AS, do automatycznego nastawiania 

kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. czujnik 

temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

■ Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą 

potencjometru 

Ręczne sterowanie za pomocą potencjometru i napędu nastawnika 

do nastawiania kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do 

poziomego: 

• potencjometr  do montażu naściennego PMS-W 

• potencjometr do montażu w szafie rozdzielczej PMS-S 

• siłownik VT-AS 
• transformator TA do podłączenia maksymalnie 7 siłowników 
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1 Zastosowanie 
 

1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie TopVent® NHV stosowane jest do ogrzewania  

wysokich pomieszczeń w trybie recyrkulacji.  

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń. 

 
1.2 Grupa u żytkowników 

Urządzenia TopVent® NHV mogą być montowane, obsługiwane i  

naprawiane tylko przez upoważnionych i przeszkolonych  

specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do  inżynierów  

i techników zakładowych oraz do  

specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania 

i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® NHV  posiadają następujące rodzaje pracy: 

• tryb recyrkulacji przy niskich obrotach wentylatora 

• tryb recyrkulacji przy wysokich obrotach wentylatora  

• gotowość (Standby) 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada.  

 Urządzenia w wykonaniu standardowym nie nadają się  

do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w  

 pomieszczeniach o wysokiej wilgotności lub w pomieszczeniach   

o wysokim stopniu zapylenia.  

 

1.4  Pozostałe zagro żenia 

Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.: 

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® istnieje możliwość strącenia  

     przedmiotów  (np. narzędzia). 

• zakłócenia pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• zagrożenia spowodowane gorącą wodą podczas  

     pracy na zasilaniu ciepłą wodą. 
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2 Budowa i funkcja 
 
TopVent® NHV służy do korzystnego pod względem kosztów 

ogrzewania w trybie recyrkulacji w wysokich halach. Instalowany  

jest pod stropem, zasysa powietrze z pomieszczenia, ogrzewa je w 

nagrzewnicy i wdmuchuje je przez dyszę wydmuchową ponownie 

do pomieszczenia. Rozdział powietrza nie jest regulowany za 

pomocą TopVent® NHV. Dlatego też urządzenie nadaje się 

specjalnie do zastosowania, tam gdzie wymagania w zakresie 

komfortu  są porównywalnie niewielkie (np. magazyny wysokiego 

składowania). 

Dzięki swojej wydajności, TopVent® NHV posiada duży zasięg. A 

więc w porównaniu do innych systemów konieczna jest tylko 

niewielka ilość urządzeń, aby stworzyć wymagane warunki. 

3 wielkości urządzenia, 2-stopniowe wentylatory, różne typy  

nagrzewnic i szereg akcesoriów pozwala na dokładne  

dostosowanie urządzenia dla każdej hali. Do nabycia są również 

specjalne nagrzewnice (gorąca woda, para, nagrzewnica 

elektryczna). 

TopVent® NHV składa się z części grzewczej (z wentylatorem i  

nagrzewnicą) i z dyszy wydmuchowej. Oba elementy konstrukcyjne 

są połączone ze sobą śrubami; można je następnie znów 

pojedynczo wymontować. 

 

 

sekcja grzewcza 

 

dysza nawiewna 

 

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję  

blachy Alucynk 

Skrzynka zaciskowa 

Wentylator: 
nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   
sierpowy o niewielkim zużyciu energii 
 
Wymiennik ciepła: 
nagrzewnica PWW, składająca się z rur 
miedzianych z aluminiowymi lamelami 
 
Dysza nawiewna 

Rys. D2: Budowa TopVent® NHV 

Rys. D1: Elementy 
konstrukcyjne TopVent® NHV 
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3 Dane techniczne 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Typ urządzenia   NHV-6/A NHV-6/B NHV-6/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 690 900 690 900 690 900 

Nominalna wydajność powietrza m3/h 4600 6300 4400 6100 3900 5500 

Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 385 573 366 549 319 480 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.48 0.69 0.48 0.69 0.48 0.69 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 0.78 1.25 0.78 1.25 0.78 1.25 

Typ urządzenia   NHV-9/A NHV-9/B NHV-9/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 680 900 680 900 680 900 

Nominalna wydajność powietrza m3/h 7100 9400 7100 9400 6500 8600 

Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 674 1009 674 1009 597 885 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.70 0.98 0.70 0.98 0.70 0.98 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.15 1.75 1.15 1.75 1.15 1.75 

Typ urządzenia   NHV-10/A NHV-10/B NHV-10/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 660 860 660 860 660 860 

Znamionowa wydajność powietrza m3/h 8100 10500 8100 10500 7500 9700 

Zasilana powierzchnia hali 1) max. m2 811 1194 811 1194 727 1058 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.99 1.53 0.99 1.53 0.99 1.53 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.77 3.35 1.77 3.35 1.77 3.35 
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy różnicy temperatur  powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K 

Tabela D1: Dane techniczne TopVent® NHV 

Tabela D2: Klucz typu 

Typ urządzenia  NHV-6 NHV-9 NHV-10 

Bieg we ntylatora  1 2 1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 5 m) 1) dB(A) 47 53 52 58 61 68 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 69 75 74 80 83 90 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 63 Hz dB 75 79 79 83 94 99 

125 Hz dB 73 79 74 83 87 94 

250 Hz dB 68 76 74 79 87 94 

500 Hz dB 64 70 68 74 80 87 

1000 Hz dB 64 71 70 75 77 84 

2000 Hz dB 61 68 68 75 71 78 

4000 Hz dB 54 62 62 68 64 72 

8000 Hz dB 47 55 55 62 55 63 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni  

Tabela D3: Moc akustyczna TopVent® NHV 

Kod typu  

Typ urządzenia _  

TopVent® NHV 

Wielkość urządzenia  

6, 9 lub 10 

Wymiennik ciepła 

Typ nagrzewnicy A, B lub C 
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Temperatura powietrza wlotowego 15 °C  20 °C  
Wielkość PWW Typ St. Q Hmax ∆pw tzul mw Q Hmax ∆pw tzul mw 
 °C   kW m kPa °C l/h kW m kPa °C l/h 

  
A 

1 30 10.4 5 34 1277 27 11.0 4 37 1153 

  2 35 14.8 7 31 1522 32 15.7 6 35 1375 

 80/60 
B 

1 41 8.5 9 42 1746 37 9.0 8 44 1576 

2 50 12.1 13 38 2131 45 12.8 11 41 1924 

 
C 

1 56 6.4 7 56 2399 51 6.7 6 57 2167 

 2 72 8.9 11 53 3101 65 9.4 9 54 2800 

 
A 

1 17 13.3 2 26 746 14 14.6 2 29 620 

 2 21 19.1 3 24 888 17 21.0 2 28 737 

60/40 
B 

1 24 10.9 4 30 1018 20 11.9 3 33 843 

 2 29 15.6 5 29 1237 24 17.2 4 31 1024 

  
C 

1 33 8.0 3 39 1427 28 8.7 2 40 1192 

  2 43 11.3 4 37 1835 36 12.4 3 39 1526 

  
A 

1 51 10.8 5 36 2181 46 11.4 4 39 1969 

  2 60 14.8 7 33 2560 54 15.7 6 36 2311 

 80/60 
B 

1 64 9.8 8 41 2760 58 10.3 6 43 2490 

2 76 13.2 10 38 3272 69 14.0 9 41 2952 

 
C 

1 91 7.4 7 55 3921 83 7.8 6 56 3542 

 2 113 9.8 10 53 4824 102 10.4 8 54 4356 

 
A 

1 30 13.9 2 27 1269 25 15.3 1 30 1053 

 2 35 19.2 3 26 1487 29 21.1 2 29 1232 

60/40 
B 

1 37 12.5 3 30 1602 31 13.7 2 32 1326 

 2 44 17.1 4 28 1893 36 18.9 3 31 1566 

  
C 

1 54 9.3 3 39 2328 45 10.2 2 40 1943 

  2 66 12.5 4 37 2852 55 13.7 3 38 2371 

  
A 

1 55 12.5 6 34 2354 50 13.3 5 38 2125 

  2 63 16.8 8 32 2721 57 17.8 6 36 2456 

 80/60 
B 

1 70 11.2 9 40 2993 63 11.9 7 42 2700 

2 81 15.0 12 37 3490 73 15.9 10 40 3149 

 
C 

1 102 8.6 8 54 4365 92 9.0 7 55 3942 

 2 123 11.1 11 51 5256 111 11.7 9 53 4745 

 
A 

1 32 16.1 2 26 1369 26 17.8 2 29 1135 

 2 37 21.8 3 25 1579 31 24.1 2 28 1309 

60/40 
B 

1 40 14.5 4 29 1735 33 15.9 3 32 1435 

 2 47 19.4 5 28 2017 39 21.4 3 31 1668 

  
C 

1 60 10.8 3 38 2586 50 11.9 2 39 2154 

  2 72 14.2 5 36 3102 60 15.6 3 38 2575 
Legenda: 

Typ   = typ nagrzewnicy 

St.   = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

Hmax = max. wysokość wydmuchu 

 ∆pw = strata ciśnienia po stronie wodnej 

tZul   = temperatura powietrza doprowadzanego 

mW   = ilość wody 

     

Tabela D4: Moc grzewcza TopVent® NHV 
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Tabela D5: Wymiary i ciężary TopVent® NHV 

Typ urządzenia  Powrót 

Zasilanie 

Rp 1 ½  (wewn.) Rp 1 ½  (wewn.)     Rp 1 ¼  (wewn.) 

Ciężar 

Zawartość wody

nagrzewnicy 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego 

60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C  

Tabela D6: Granice stosowania TopVent® NHV 
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       Tabela D7: Odległości minimalne i maksymalne 

Typ urządzenia   NHV-6/A NHV-6/B NHV-6/C 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Wysokość urządzenia R m 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 0.977 

Odległość urządzenia X    min. m 10 12 10 11 10 11 

   max. m 19 23 19 23 18 21 
Wysokość wydmuchu Y     min. m 6 6 6 6 6 6 

Odległość od stropu Z    min. m 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Typ urządzenia   NHV-9/A NHV-9/B NHV-9/C 
Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Wysokość urządzenia R m 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

Odległość urządzenia X    min. m 12 14 12 14 12 13 

   max. m 25 30 25 30 23       28 
Wysokość wydmuchu Y     min. m 7 7 7 7 7 7 

Odległość od stropu Z    min. m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Typ urz ądzenia   NHV-10/A NHV-10/B NHV-10/C 
Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Wysokość urządzenia R   m 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 1.252 
Odległość urządzenia X    min.   m 13 15 13 15 12 14 

   max.   m 27 33 27 33 25 31 
Wysokość wydmuchu Y     min.   m 8 8 8 8 8 8 
Odległość od stropu Z    min.   m 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
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Wykres D1: Wydajność powietrza dla TopVent® NHV-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg      1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
49 Pa przy 6 280 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność 
powietrza 5440 m3/h. 
 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 

Wykres D2: Wydajność powietrza dla TopVent® NHV-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg        1 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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Wykres D3: Wydajność powietrza dla TopVent® NHV-10 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg       1 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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4 Wytyczne projektowe 
 

 W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe 

do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program 

doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla 

innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia, temperatura 

medium grzewczego). 

'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z internetu 

 

 

Dane wyj ściowe 

• wymiary pomieszczenia (rzut) 

• wysokość wydmuchu (= odstęp między podłogą a dolną krawędzią  

     urządzenia TopVent®) 

• obciążenie grzewcze 

• wymagana temperatura pomieszczenia 

• temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień  

prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa 

wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka prędkość obrotowa  

wentylatora  bieg 2  

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela D7) sprawdzić, jakie    

     urządzenia mogą zostać użyte. 

• Za pomocą maksymalnej wysokości wydmuchu (tabela D4) sprawdzić, jakie  

     urządzenia mogą zostać użyte. 

*   Nie zastosowane urządzenia skreślić 

Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli D1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być maksymalnie 

zasilana przez TopVent® NHV. Za pomocą znanej powierzchni podłogi 

można tym samym ustalić minimalną ilość w zależności od wielkości 

urządzenia. 

b) Minimalna ilość ze względu na kształt pomieszczenia- długość x szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i szerokości, 

konieczna jest określona ilość urządzeń. Można obliczyć to z maksymalnych 

odległości urządzeń między sobą i od ściany (patrz tabela D7)  

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia grzewczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy cieplnej można, w zależności od 

wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  (patrz tabela D4). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną minimalną ilość. 

 

 

 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia ................ 38 x 62 m 

Wysokość wydmuchu .................... 12 m 

Obciążenie grzewcze ..................... 290 kW 

Temperatura pomieszczenia .......... 15 C 

Temperatura czynnika grzewczego 80/60 °C 

Wymagania w zakresie komfortu: Standard 

Standard — stopień prędkości obrotowej 2 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość.  

brak rozwiązania 

brak rozwiązania 
 

brak rozwiązania 
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Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, 

wybrać ostateczne rozwiązanie. 
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5 Opcje 

Urządzenia TopVent® NHV można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. 

Szczegółowy opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego 

podręcznika.  
 

Powłoka lakierowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorze Hoval-czerwony lub 

za dodatkową opłata w dowolnym kolorze 

Zestaw do zawiesz ania do montażu urządzenia na stropie 

Wyłącznik serwisowy  włącznik/ wyłącznik z możliwością obsługi z zewnątrz 

Skrzynka filtracyjna  do filtracji powietrza recyrkulowanego 

Tłumik powietrza recyrkulacyjnego  do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu  

(redukuje hałas odbity od sufitu)  

Wykonanie przeciwwybuchowe do użycia urządzenia TopVent® NHV w zakresach zagrożonych 

wybuchem (strefa 1 i strefa 2), tylko dla NHV-6 i NHV-9 



 

 

TopVent® NHV 
       Sterowanie i regulacja 

 
 
 
 
 

6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® NHV występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do 

urządzeń komponenty do sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia. Szczegółowy opis tych 

komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika.   

 
Regulacja temperatury pomieszczenia 
 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  

całkowicie automatycznej pracy. Dzięki algorytmowi sterowania  

Fuzzylogic ogranicza on odchyłkę od temperatury zadanej i 

minimalizuje  

zużycie energii 

EasyTronic  Jest to podstawowy regulator temperatury bez zegara programowego. 

Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest ręcznie, a 

wymagana prędkość obrotowa wybierana jest za pomocą włącznika 
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7 Transport i montaż 7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzenia ! 

7.1 Monta ż 

Do montażu stropowego, urządzenia wyposażone są seryjnie w  

4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym i podkładkami. 

Za pomocą tych śrub i przestawianego na wysokość zestawu do 

zawieszenia (opcja), urządzenie może zostać łatwo zamocowane 

do stropu.  

 Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów! 

Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu zginającego; 

nie można stosować żadnych śrub pierścieniowych! 

 

            

 

 Podłączenie instalacji hydraulicznej może być 

przeprowadzone tylko przez fachowy personel! 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny . 

• Jako medium grzewcze można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; jednakże należy  

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych   

nagrzewnic w każdym przypadku może zostać pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice zgodnie z rysunkiem D4 . W  

zależności od warunków miejscowych należy sprawdzić, czy dla 

pionów zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do 

wyrównania rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe 

przyłącza dla urządzeń. 

•    Poszczególne urządzenia zrównoważyć hydraulicznie między 

sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie.

Inne mocowania za pomocą płaskowników stalowych, przebijaków   

ręcznych i profili kątowych, lecz także za pomocą lin stalowych są   

możliwe, lecz należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek: 
 
 

 

 
Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. 

przez rurociąg zasilający lub powrotny! 
 

 

  

 

 

Rys. D3: Zawieszenie  
TopVent® NHV 

Rys. D4: Podłączenie  
nagrzewnicy 

• Boczne, ukośne zawieszenia dopuszczalne są do 

kąta max. 45°. 

• Urządzenie należy koniecznie zamontować w 

pozycji poziomej!  

 

Odpowietrzanie z 
odcięciem 
 
Zawór dławiący 
 
Zawory spustowe 
 
 
Zawory odcinające 
Zasilanie 
 
Powrót 
Zawór regulacyjny 
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7.3 Instalacja elektryczna  

 
Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać 

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę elektryka. 

Przestrzegać należy odnośnych przepisów (np. DIN EN 

60204-1).  

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce 

znamionowe. W przypadku odchyleń urządzenie nie może 

zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać 

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. 

VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem 

połączeń sterowania/regulacji. 

• Urządzenia TopVent® NHV podłączyć zgodnie z planem 

zacisków.    

 W celu zabezpieczenia silnika przed przgrzaniem należy 

podłączyć wbudowane w silniku zabezpieczenie  

termiczne.  

 

• Należy pamiętać o wyłączniku głównym dla całej instalacji 

(sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  

połączenie równoległe.  

Wyłączniki termiczne i serwisowe okablować szeregowo! 

 

 

 

 

 

Rys. D5: Schemat zacisków  TopVent® NHV 

Niska prędkość obrotowa (połączenie Y) 
 Wyłącznik serwisowy 

(opcjonalnie) 

Wentylator 

(okablowanie na miejscu montażu) 

Wysoka prędkość obrotowa (połączenie ∆) 

Wyłącznik 

termiczny 

(okablowanie na miejscu ) 
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8 Specyfikacja 
 
 
8.1 TopVent® NHV 
        Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania wysokich     
        pomieszcze ń o niewielkich wymaganiach w zakresie  
        komfortu 
 
Obudowa z odpornej na korozję blachy Aluzinc, wyposażona 

seryjnie w 4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym  i 

podkładkami do montażu stropowego. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi 

pod względem ciśnienia aluminiowymi łopatkami o obrysie 

sierpowym, nie wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej 

sprawności. Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki 

termiczne. Rodzaj ochrony IP54. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania i wyposażenia. Koncentryczna 

dysza wydmuchowa z czujnikiem temperatury powietrza 

doprowadzanego. 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                          1 2 

Wydajność nominalna powietrza  ______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  ______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

NHV-6/A      NHV-6/B    NHV-6/C 

NHV-9/A      NHV-9/B    NHV-9/C 

NHV-10/A   NHV-10/B   NHV-10/C 

 
8.2 Opcje 
 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval czerwonym (RAL 3000)  

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

■ Zestaw do zawieszania AHS 
do montażu stropowego urządzeń, składający się z 4 par 
ceowników z blachy stalowej Alucynk, przestawiany na wysokość 
do 1300 mm. Powłoka lakierowa odpowiednio do urządzenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Wyłącznik serwisowy RS 

w skrzynce zaciskowej urządzenia TopVent®  
 
■ Skrzynka filtracyjna FK 
z 2-ma filtrami rękawowymi klasy jakości G4 (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Skrzynka filtracyjna płaska FFK 

z 4-ma plisowanymi filtrami działkowymi (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Tłumik powietrza recyrkulacyjnego USD 

jako nasadka na urządzenie, z blachy Aluzinc z włożoną matą 

dźwiękochłonną, tłumienie wtrąceniowe 3 dB(A) 

 
8.3 Sterowanie i regulacja 
 
■ Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą TempTronic 

RC. Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną  menü 

do całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. 

czujnik temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

 

■ Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą EasyTronic 

Prosty przyrząd sterujący z regulacją 2-punktową i  ręcznym  

przełączaniem między stopniami prędkości obrotowej 1 i 2 

• EasyTronic ET, przyrząd sterujący do pracy grzewczej, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego, 

włącznie z regulatorem pokojowym.



 

 
 

Urządzenie dachowe do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia obiektów handlowych 
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1 Zastosowanie 
 

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

TopVent® commercial CAU stosowany jest do wentylacji, 

ogrzewania i chłodzenia dużych pomieszczeń powietrzem  

zewnętrznym, mieszanym lub recyrkulacyjnym. 

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń.  

1.2 Grupa u żytkowników 

                                                                                   Urządzenia TopVent® commercial CAU mogą być montowane,          

                                                    obsługiwane i naprawiane tylko przez upoważnionych i                                               

                                                                                  przeszkolonych specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do                                       

                       inżynierów i techników zakładowych oraz do  

                                  specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania 

                                                                                  i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

TopVent® commercial CAU posiadają następujące rodzaje pracy: 

• powietrze zewnętrzne, mieszane lub recyrkulacyjne o niskiej  

prędkości obrotowej (0 ... 100 % powietrza zewnętrznego) 

• powietrze zewnętrzne, mieszane lub recyrkulacyjne o wysokiej   

prędkości obrotowej (0 ... 100 % powietrza zewnętrznego) 

• gotowość do pracy 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada.  

 Urządzenia nie nadają się do pracy w zakresach 

zagrożonych wybuchem, w wilgotnych pomieszczeniach lub 

w pomieszczeniach  z wysokim nalotem pyłu.  .  

 

1.4 Pozostałe zagro żenia 

                                                                                   Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

                                                                                   zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.:  

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść w dół 

części (np. narzędzia)  

• zakłócenia w pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• zagrożenie spowodowane przez gorącą wodę podczas prac na  

zasilaniu ciepłą wodą. 

 

 
 
 
2 Budowa i funkcja 
TopVent® commercial CAU służy do wentylacji, ogrzewania i 

chłodzenia powietrzem  zewnętrznym, mieszanym lub 

recyrkulacyjnym; został zaprojektowany specjalnie do użycia w 

hiper- i supermarketach. Urządzenie zainstalowane jest z 

należącym do tego cokołem dachowym na dachu. W zależności od 

pozycji klap,  zasysa powietrze zewnętrzne i/ lub powietrze 

pomieszczenia, filtruje je, ogrzewa lub chłodzi je i wdmuchuje je 

przez nawiewnik Air-Injector do pomieszczenia. 

Dzięki swojej wydajności i efektywnemu rozdziałowi powietrza, 

TopVent® commercial CAU posiada duży zasięg. A więc w 

porównaniu do innych systemów konieczna jest tylko niewielka ilość 

urządzeń, aby stworzyć wymagane warunki. 

Poprzez instalację na dachu, urządzenia nie wystają za bardzo w 

pomieszczeniu, a prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane 

z dachu, bez zakłócania pracy. 

2.1 Budowa urz ądzenia 

TopVent® commercial CAU składa się z następujących elementów 

konstrukcyjnych: 

• pokrywa dachowa powietrza zewnętrznego (z 2-ma kratkami 

wentylacyjnymi, drzwiczkami rewizyjnymi, 2-ma filtrami G4 i 

czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra) 

• skrzynka powietrza mieszanego (z przeciwbieżnie sprzężonymi 

klapami powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego i napędem 

nastawnika) 

• cokół dachowy 

• część grzewcza/ chłodząca (z wentylatorem, wymiennikiem 

ciepła i zintegrowanym odkraplaczem dla wytrącanego 

kondensatu)  

• automatycznie nastawiany nawiewnik wirowy Air-Injector.  

Celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych, 

pokrywa dachowa i część grzewcza/ chłodząca są izolowane. 

Elementy konstrukcyjne są połączone ze sobą śrubami; można je 

następnie znów pojedynczo wymontować.  

 

 

 

Obudowa dachowa

z czerpnią.

Sekcja

mieszania

          Cokół dachu

 Sekcja grzewcza/ 
chłodząca  

Air-Injector



TopVent® commercial CAU 
Budowa i funkcja 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Rozdział powietrza za pomoc ą Air-Injector 

Opatentowany rozdział powietrza nawiewnikiem - zwanym                      

Air-Injector – jest decydującym elementem. Za pomocą 

nastawnych łopatek kierujących nastawiony zostaje kąt wydmuchu 

powietrza.  Zależy on od wydajności powietrza (-> prędkości 

obrotowej), wysokości wydmuchu i różnicy temperatur między 

powietrzem doprowadzanym i powietrzem pomieszczenia. A więc 

powietrze wdmuchiwane jest pionowo w dół, w stożek lub  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

poziomo do pomieszczenia. Tym samym zagwarantowane jest, że 

• za pomocą każdego urządzenia TopVent® commercial CAU 

ogrzewana będzie duża powierzchnia hali, 

• w zakresie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi nie  

     występują żadne zjawiska przeciagów, 

*   w pomieszczeniu zredukowane zostaje uwarstwienie   

    temperaturowe i tym samym następuje oszczędność energii. 

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję blachy Alucynk; 

sekcja grzewcza/ chłodząca są izolowane termicznie  

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW/ PKW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami  

Skrzynka zaciskowa: 

z wyłącznikiem serwisowym, łatwo dostępna za  

drzwiczkami rewizyjnymi 

Obudowa dachowa: 

izolowana, łatwy demontaż za pomocą 4 

uchwytów, z 2-ma kratkami wentylacyjnymi, 2-

ma filtrami G4 i czujnikiem różnicowym do  

nadzorowania filtra  

Sekcja mieszania: 

z przeciwbieżnie sprzężonymi klapami powietrza 

zewnętrznego i recyrkulacyjnego (klapy z  

aluminiowych profili wytłaczanych i kołami zębatymi z 

tworzywa sztucznego) i napęd nastawnika 

Cokół dachowy: 

z blachy stalowej (izolacja od str. konstrukcyjnej) 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   

sierpowy o niewielkim zużyciu energii 

Termostat przeciwzamrożeniowy: 

montowany w wymienniku ciepła 

Odkraplacz: 

z przyłączem kondensatu 

Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie nastawiany 

nawiewnik wirowy do bezprzeciągowego 

rozdziału powietrza na dużej powierzchni 

 

Rys. E2: Budowa TopVent® commercial CAU 
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3 Dane techniczne 

 
 

Typ urządzenia   CAU-9/D

Bieg wentyl atora   1 2

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 660 860

Nominalna wydajność powietrza m3/h 5200 6800

Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 447 635

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 1.00 1.65

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.80 3.50
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K 

 Tabela E1: Dane techniczne TopVent® commercial CAU 

Tabela E2: Kod typu 

Typ urządzenia  CAU-9 na wolnym 
powietrzu  

w pomiesz -
czeniu 

Beg wentylatora  1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 5 m) 1) dB(A) 48 55 57 62 

Poziom całkowity mocy akustycznej dB(A) 70 77 79 84 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 63 Hz dB 82 86 90 93 

125 Hz dB 70 81 85 88 

250 Hz dB 74 82 85 88 

500 Hz dB 66 75 76 81 

1000 Hz dB 62 68 73 78 

2000 Hz dB 55 62 67 72 

4000 Hz dB 49 52 60 66 

8000 Hz dB 36 39 51 57 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni    
Tabela E3: Moc akustyczna TopVent® commercial CAU 

Kod typu  

Typ urządzenia 

TopVent® commercial CAU 

Wielkość urządzenia 

Wielkość 9 

Wymiennik ciepła 

Typ nagrzewnicy D 

Przyłącze elektr. 

skrzynka zaciskowa
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Temperatur a powietrza  wlotowego  1) 15 °C  20 °C  

Wielko ść PWW Typ  St. Q Hmax  ∆pw  tzul  mw Q Hmax  ∆pw  tzul  mw 
 °C    kW m kPa °C  l/h kW m kPa °C  l/h 

 
80/60 

 
D 

 
1 

 
- 2) 

         

  2 - - - - - - - - - - 
 
60/40 

 
D 

1 61 7.0 3 45 2628 54 7.6 2 45 2333 
2 77 9.0 4 43 3301 68 9.9 3 44 2928 

1) Temperatury wlotu powietrza (15 bądź 20 °C) odpowiadaj ą temperaturze powietrza pomieszczenia. Podane moce grzewcze odnoszą się do udziału powietrza   

    zewnętrznego 20 % (przy -10 °C); tzn. temperatury miesza ne przed nagrzewnicą wynoszą 10 bądź. 14 °C. 
2) Te stany eksploatacyjne są niedopuszczalne, ponieważ przekroczona została maksymalna temperatura powietrza doprowadzanego 60 °C.  

 

Legenda:                  Typ =  typ nagrzewnicy/  wężownicy   ∆pw   = strata ciśnienia od strony wody 

  St. = stopień prędkości obrotowej tzul = temperatura powietrza doprowadzanego 

  Q = moc grzewcza mW = ilość wody 

  Hmax = max. wysokość wydmuchu 

 
Tabela E4: Moc grzewcza TopVent® commercial CAU 

 

Temperatura czynnika 
chłodniczego 6/12°C  8/14°C  
Typ  tLE 

1) rF St. Qsen Qges ∆pw tzul mw mk Qsen Qges ∆pw tzul mw        mk 

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

  
50 

1 27 38 12 11 5495 16 24 30 7 13 4298 9 

24 2 34 48 17 12 6799 19 30 37 11 14 5291 10 

70 
1 27 57 24 12 8164 43 23 49 18 13 6973 36 

 2 34 71 35 12 10139 53 29 60 26 14 8631 44 

28 
50 

1 

2 

33 

41 

54 

66 

21 

31 

12 

12 

7644 

9490 

30 

36 

29 

37 

45 

56 

16 

23 

14 

14 

6453 

7982 

23 

27 

70 
1 32 76 40 12 10883 62 29 68 32 14 9685 55 

  2 40 95 60 13 13547 77 36 84 48 14 12020 68 
1)  Temperatury wlotu powietrza (24 bądź 28 °C) odpowiadaj ą temperaturze powietrza pomieszczenia. Podane moce chłodzenia odnoszą się do udziału powietrza   

    zewnętrznego 20 % (przy + 32 °C); tzn. temperatury miesz ane przed wężownicą wynoszą 25.6 bądź 28.8 °C. 

Legende:  Typ = 

tLE  = 
  rF    = 

St.  = 

Qsen = 

typ urządzenia 

temp.wlotu powietrza 

wilgotność wlotu pow. 

stopień prędk. obrot. 

czuła moc chłodzenia 

 
  Qges = 

∆pw = 

tzul  = 

mw =
 

mK = 

całkowita moc chłodzenia 

strata ciśnienia po stronie wodnej 

temp. powietrza nawiewanego 

ilość wody 

ilość kondensatu 

     

 
Tabela E5: Moc chłodzenia TopVent® commercial CAU 
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Tabela E6: Wymiary i ciężar TopVent® commercial CAU 

Powrót 

Zasilanie 

Przyłącze kondensatu 

Pokrywa rewizyjna 

Typ urządzenia 

Ciężar 

Zawartość wody nagrzewnicy 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego 

60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 

Maksymalna ilość kondensatu  150 kg/h 

Minimalna ilość powietrza 5000 m3/h 

Tabela E7: Granice stosowania TopVent® commercial CAU 



 

Wykres E1: Wydajność powietrza dla TopVent® commercial CAU-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 
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Typ urządzenia 

Bieg wentylatora 

Odległość urządzenia X 

Wysokość wydmuchu Y 

 Tabela E8: Odległości minimalne i maksymalne 

bieg 2
bieg      1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
46 Pa przy 6800 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność powietrza 
6180 m3/h. 
 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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4  Wytyczne projektowe 
 

W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe  

do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program 

doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla  

innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia,  

temperatura medium chłodzącego). 

'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z internetu  

 

Poniższy przykład doboru odnosi się do trybu chłodzącego. Dobór  

dla trybu grzewczego może mieć miejsce analogicznie do przykładu  

doboru w części G 'TopVent® MH'. 
 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną krawędzią 

urządzenia TopVent®) 

• obciążenie chłodnicze 

• wymagane warunki pomieszczenia 

• temperatura medium chłodzącego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

•   temperatura powietrza zewnętrznego 

•   minimalny udział powietrza zewnętrznego (udział powietrza zewnętrznego 

można nastawić od 0 % do 100 %; z przyczyn energetycznych należy go, w 

warunkach doboru, ograniczyć do minimum.) 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia .................. 65 x 75 m 

Wysokość wydmuchu ...................... 6 m 

Obciążenie chłodnicze ..................... 175 kW 

Warunki pomieszczenia ................... 24 C / 50 % 

Temperatura czynnika chłodniczego 8/14 °C 

Wymagania w zakresie komfortu ..... Standard 

Temperatura powietrza zewn. .......... 32 C 

Minimalny udział powietrza zewn. .... 20 % 

 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa 

wentylatora  bieg  1 

Normalny poziom hałasu —Wysoka prędkość obrotowa 

wentylatora  bieg 2 

Standard —bieg wentylatora  2 

 

Wysoko ść wydmuchu 

Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela E8) sprawdzić, czy urządzenie 

może zostać użyte.  
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Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli E1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być maksymalnie 

zasilana przez TopVent® commercial CAU. Za pomocą znanej powierzchni 

podłogi można tym samym ustalić minimalną ilość w zależności od wielkości 

urządzenia. 

b) Minimalna ilość ze względu na kształt pomieszczenia- długość x szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i szerokości, 

konieczna jest określona ilość urządzeń. Można obliczyć to z maksymalnych 

odległości urządzeń między sobą i od ściany (patrz tabela E8). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia chłodniczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy chłodzenia można, w zależności od 

wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  (patrz tabela E5). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną minimalną ilość 

 

Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, wybrać 

ostateczne rozwiązanie. 

Ilość powietrza zewn ętrznego 

Z wydajności powietrza wybranych urządzeń (patrz tabela E1) i z wymaganego 

minimalnego udziału powietrza zewnętrznego obliczyć przewidzianą ilość 

powietrza zewnętrznego. 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość 

Ilość powietrza  zewn. ogółem 

Minimalna ilość powietrza zewn. 
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5 Opcje 

Urządzenia TopVent® commercial CAU można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. 

Szczegółowy opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego podręcznika. 
 

Powłoka lakierowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorze Hoval  - czerwony 

lub za dodatkową opłata w dowolnym kolorze 

Siłownik nawiewnika wirowego              
Air-Injector 

do nastawiania nawiewnika Air-Injector 

Nakładka wygłuszaj ąca do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu 

(redukuje  hałas  pochodzący z nawiewnika  Air-

Injector) 

Tłumik powietrza recyrkulacyjnego  do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu  

(redukuje  hałas odbity od sufitu) 

Izolacja  celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych 

nawiewnika Air-Injector 

Pompa kondensatu  do odprowadzania kondensatu przez przewody kanalizacyjne 

bezpośrednio pod stropem lub na dach 

Podzespół hydrauliczny  prefabrykowany podzespół hydrauliczny do przełączania zmiany 
kierunku przepływu 
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6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® commercial CAU występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do urządzeń komponenty do 

sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis tych komponentów znajdziecie Państwo w części 

L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika. 

 
6.1 Regulacja temperatury pomieszczenia 

 
 
6.2 Sterowanie rozdziałem powietrza 
 

Regulacja automatyczna za pomoc ą 

TempTronic RC 

TempTronic RC steruje również rozdziałem powietrza odpowiednio 

do zmiennych warunków pracy (tzn. w zależności od stopnia 

prędkości obrotowej od różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym a powietrzem pomieszczenia). 

Regulacja r ęczna za pomoc ą 

potencjometru 

Gdy warunki pracy rzadko się zmieniają bądź wymagania w zakresie 

komfortu nie są wysokie, rozdział powietrza może być sterowany 

ręcznie za pomocą potencjometru. 
Regulacja r ęczna nastawna  Gdy podstawowe warunki pozostają niezmienne (stała temperatura 

powietrza nawiewanego, stała ilość powietrza), nawiewnik może 

zostać ustawiony ręcznie. 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  

całkowicie automatycznej pracy. Jego algorytm regulacji z Fuzzylogic 

zapewnia najmniejsze odchylenia regulacyjne i minimalizuje zużycie 

energii.  

TempTronic RC umożliwia również nastawienie stałego udziału 

powietrza zewnętrznego. 

 

 

DigiNet 

(szczegółowy opis dostępny na  

zapytanie) 

W idealnym przypadku TopVent® commercial CAU sterowane są za 

pomocą DigiNet. System ten, zaprojektowany specjalnie dla 

systemów klimatyzacji hal Hoval, przejmuje wszystkie zadania 

sterownicze i regulacyjne. Reguluje on temperaturą pomieszczenia, 

steruje rozdziałem powietrza i optymalizuje stale udział powietrza 

zewnętrznego (tzn. że tak dużo powietrza zewnętrznego jest 

wdmuchiwane, jak dopuszcza to temperatura pomieszczenia bez 

dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia). 

Do sterowania za pomocą DigiNet, w TopVent® commercial 

CAU, w miejsce skrzynki zaciskowej, zainstalowana zostaje skrzynka 

rozdzielcza Unit. 

 

6.3 Kompletny system  
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7 Transport i montaż 

   
 
7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych 

tylko osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzenia! 

Podłączanie instalacji hydraulicznej może być 

przeprowadzane jedynie przez fachowy personel! 

 
 
Zastosować opcje 'Podzespół hydrauliczny' i  

 'Pompa kondensatu' celem prostej i szybkiej  

instalacji hydraulicznej! 

 
7.1 Monta ż 

TopVent® commercial CAU dostarczany jest jako urządzenie 

kompletne z cokołem dachowym i pokrywa dachową i montowany 

jest z dachu: 

• urządzenie podnoszące zaczepić w 4 łącznikach z boku na 

cokole dachowym. 

• urządzenie podnieść na dach i obrócić na prawidłową pozycję  

(przyłącza nagrzewnicy). 

• urządzenie umieścić w otworze dachu i zamocować. 

• cokół dachowy zaizolować od zewnątrz i uszczelnić. 

Mocowanie dachowe dla cokołu dachowego musi być równe i 

poziome. 

 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako medium grzewcze można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice/ wężownice zgodnie z rysunkiem E3. W 

zależności od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla 

pionów  zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do 

wyrównania rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza 

dla urządzeń. 

Alternatywnie możliwy jest również montaż w 2 etapach: 

Najpierw zamontować cokół dachowy z pokrywą dachową, 

następnie zdjąć pokrywę dachową i włożyć z góry urządzenie 

wentylacyjne. 

 

 

• Spadek i przekrój przewodu odprowadzania kondensatu tak 

zwymiarować, żeby nie nastąpiło spiętrzenie kondensatu. 

• W ramach zespołu regulacyjnego poszczególne urządzenia  

zrównoważyć hydraulicznie między sobą, żeby zapewnić 

równomierne zasilanie. 

 
 

 

 

Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

rurociąg zasilający lub powrotny !  

! 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Odpływ kondensatu 

(z syfonem) 
Zawór regulacyjny 

Rys. E3: Podłączanie 
nagrzewnicy/ wężownicy 
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7.3 Instalacja elektryczna 
 
Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać przeprowadzone przez 

dopuszczonego specjalistę elektryka. Przestrzegać należy odnośnych przepisów 

(np. DIN EN 60204-1).  

 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowe. W przypadku 

odchyleń urządzenie nie może zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać przekroje kabli 

odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń sterowania/ 

regulacji. 

• Urządzenia TopVent® commercial CAU podłączyć zgodnie ze schematem 

zacisków. 

Podłączyć zamontowane w silniku styki termiczne. Tylko wtedy silnik 

chroniony jest przed przegrzaniem. 

• Nie zapomnieć wyłącznika głównego dla całej instalacji (sterowanie i 

urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  połączenie 

równoległe.  

Wyłączniki termiczne i serwisowe okablować szeregowo! 

 

• Separator kondensatu funkcjonuje tylko przy pracującym wentylatorze. 

Dlatego z wentylatorami wyłączyć również pompę chłodziwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W przypadku wykonania dla sterowania z   

Hoval DigiNet, okablowanie elektryczne od 

strony konstrukcyjnej ogranicza się do: 

• przewodu doprowadzającego (3 x 400  

     VAC / 50 Hz) 

• kabla magistrali danych (wejście i  

     wyjście) 

• połączenia wtykowego zaworu 

mieszającego do skrzynki 

podłączeniowej Unit

 

Do wykonania ze skrzynką zaciskową przewidzieć 

należy od strony konstrukcyjnej następujące 

przyłącza elektryczne: 

• przewód doprowadzający (3 x 400 VAC / 50 Hz) 

• włącznik  termiczny 

• czujnik temperatury powietrza nawiewanego (opcja) 

• wyłącznik presostatu filtra 

• termostat przeciwzamrożeniowy 

• siłownik klapy powietrza zewn./ recyrkulacyjnego 

• siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector (opcja) 

• pompa kondensatu (opcja) 

• połączenie wtykowe zaworu regulacyjnego do  

skrzynki zaciskowej (opcja) 

 

 

Rys. E4: Schemat zacisków dla TopVent® commercial CAU w 
wykonaniu ze skrzynką zaciskową 
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8 Specyfikacja 
 
 
8.1 TopVent® commercial CAU 
Urządzenie dachowe do wentylacji, ogrzewania i chłodzen ia 
obiektów handlowych  

 

Obudowa z odpornej na korozję blachy Alucynk, część grzewcza/ 

chłodząca wewnątrz izolowana.  

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali, włącznie ze wstępnie 

zamontowanym termostatem przeciwzamrożeniowym, zintegrowany 

odkraplacz z przyłączem kondensatu. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi pod 

względem ciśnienia aluminiowymi łopatkami o obrysie sierpowym, 

nie wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Rodzaj 

ochrony IP54. 

Nawiewnik wirowy z koncentryczną dyszą wydmuchową, 

12 nastawianymi łopatkami kierującymi, pokrywą dźwiękochłonną i  

czujnikiem temperatury powietrza doprowadzanego. 

Nośny cokół dachowy z ocynkowanej blachy stalowej, czarny  

lakierowany, z 4-ma uchwytami transportowymi. 

Izolowana wewnątrz pokrywa dachowa z blachy Alucynk z 2-ma 

kratkami wentylacyjnymi i drzwiczkami rewizyjnymi. 

2 filtry powietrza zewnętrznego klasy jakości G4, z czujnikiem 

różnicowym do nadzorowania filtra. 

Skrzynka powietrza mieszanego z blachy Aluzinc z przeciwbieżnie 

sprzężonymi klapami powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego, 

włącznie z napędem nastawnika. 

Skrzynka zaciskowa zamocowana z boku w pokrywie dachowej, 

łatwo dostępna za drzwiczkami rewizyjnymi. Zainstalowane są 

następujące komponenty: 

• wyłącznik serwisowy 

• zaciski przyłączeniowe 

Komponenty urządzenia TopVent® są kompletnie okablowane. 

Wariant: Wykonanie DigiNet 

Skrzynka rozdzielcza Unit jako część sterowania/ regulacji  Hoval 

DigiNet. W skrzynce rozdzielczej Unit zainstalowane są: część 

elektroenergetyczna z 

• wyłącznikiem serwisowym 

• ochroną silnika na każdą prędkość obrotową 

• zabezpieczeniem dla elektroniki 

• transformatorem 

• przekaźnikiem do pracy awaryjnej 

• zaciskami przyłączeniowymi  

oraz regulator DigiUnit. Steruje on i reguluje poszczególnymi 

urządzeniami, włącznie z rozdziałem powietrza i poprzez 

systemową magistralę danych połączony jest z innymi 

komponentami DigiNet Hoval. W nawiewniku wirowym 

zainstalowany jest czujnik powietrza doprowadzanego.  

Komponenty urządzenia wentylacyjnego są kompletnie 

okablowane. 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                         1 2 

Wydajność nominalna powietrza  _______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  _______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  _______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Nominalna moc chłodzenia  _______    _______  kW 

w PKW  ______    _______  °C 

temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

i wilgotność wlotu powietrza  ______    _______  % 

Pobór mocy  _______    _______  kW 

Pobór prądu  _______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

CAU-9/D 

8.2 Opcje 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval czerwonym (RAL 3000)  

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

 

■ Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector VT-AS 

z kablem i wtyczką, do nastawiania nawiewnika Air-Injectors 

■ Przesłona akustyczna AHD 

Składająca się z pokrywy dźwiękochłonnej o dużej pojemności i 

zaślepki z wykładziną z materiału dżwiękochłonnego, tłumienie 

wtrąceniowe 4 dB(A) 

■ Izolacja termiczna  ID 

• nawiewnika wirowego  Air-Injector 

• sekcji mieszania 

■ Pompa kondensatu KP 

Składająca się z pompy odśrodkowej, wanny wychwytującej i węża 

z tworzywa sztucznego, wydajność pompy max. 150 l/h przy 3 m 

wysokości tłoczenia. 

■ Podzespół hydrauliczny HG-9/D/AU 

Składający się z zaworu mieszającego ze szybkim napędem 

magnetycznym, zaworu regulacyjnego STAD, zaworu kulkowego z 

kurkiem kulistym, automatycznego odpowietrznika, kurka 

spustowego i połączeń śrubowych do podłączenia nagrzewnicy i 

sieci rozdzielczej. 
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8.3 Sterowanie i regulacja 
 
■ Regulacja temperatury pomieszczenia i automatyczne 

sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą TempTronic RC 

Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną (menu) do 

całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Napęd nastawnika VT-AS, do automatycznego nastawiania 

kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. czujnik 

temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

■ Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą 

potencjometru 

Ręczne sterowanie za pomocą potencjometru i napędu nastawnika 

do nastawiania kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do 

poziomego: 

• potencjometr  do montażu  naściennego PMS-W 

• potencjometr do montażu w szafie rozdzielczej PMS-S 

• napęd nastawnika VT-AS 
• transformator TA do podłączenia maksymalnie 7 siłowników 
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1 Zastosowanie 

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

TopVent® commercial CUM stosowany jest do ogrzewania i 

chłodzenia dużych pomieszczeń powietrzem recyrkulacyjnym. 

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń.  

1.2 Grupa u żytkowników 

                                                                                   Urządzenia TopVent® commercial CUM mogą być montowane,          

                                                                                  obsługiwane i naprawiane tylko przez upoważnionych i                                               

                                    przeszkolonych specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do                                       

                                                                                  niemieckojęzycznych inżynierów i techników zakładowych oraz do  

                                                                                  specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania  

                                                                                  i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

TopVent® commercial CUM posiadają następujące rodzaje pracy: 

• tryb recyrkulacyjny przy niskiej prędkości wentylatora 

• tryb recyrkulacyjny przy wysokiej prędkości wentylatora  

• gotowość (Standby) 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada. 

 

 

 

 

 

1.4 Pozostałe zagro żenia  
                                                                  Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

                                                                                   zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.:  

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść w dół 

przedmioty (np. narzędzia)  

• zakłócenia w pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• zagrożenie spowodowane przez gorącą wodę podczas prac na  

zasilaniu ciepłą wodą. 

 

 

 

2 Budowa i funkcja 
TopVent® commercial CUM służy do ogrzewania i chłodzenia w 

trybie recyrkulacji; został zaprojektowany specjalnie do użycia w 

hiper- i supermarketach. Urządzenie zainstalowane jest z 

należącym do tego cokołem dachowym na dachu. Zasysa ono  

powietrze pomieszczenia, ogrzewa lub chłodzi je i wdmuchuje je 

przez nawiewnik Air-Injector znów do pomieszczenia. 

Dzięki swojej wydajności i efektywnemu rozdziałowi powietrza, 

TopVent® commercial CUM posiada duży zasięg. A więc w 

porównaniu do innych systemów konieczna jest tylko niewielka 

ilość urządzeń, aby stworzyć wymagane warunki. 

Poprzez instalację na dachu, urządzenia nie wystają za bardzo w 

pomieszczeniu, a prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane 

z dachu, bez zakłócania pracy.   

 

2.1 Budowa urz ądzenia 

TopVent® commercial CUM składa się z następujących elementów 

konstrukcyjnych: 

• obudowa dachowa powietrza recyrkulacyjnego (z drzwiczkami 

rewizyjnymi) 

• cokół dachowy 

• sekcja grzewcza/ chłodząca (z wentylatorem, wymiennikiem 

ciepła i zintegrowanym odkraplaczem dla wytrącanego 

kondensatu)  

• automatycznie nastawiany nawiewnik wirowy Air-Injector.  

Celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych, 

pokrywa dachowa i część grzewcza/ chłodząca są izolowane. 

Elementy konstrukcyjne są połączone ze sobą śrubami; można je 

następnie znów pojedynczo wymontować.  

 

Obudowa 
dachowa  

Rama dachowa 

Sekcja
grzewcza/chłodz.

Air-Injector 

Urządzenia nie nadają się do pracy w zakresach 
zagrożonych wybuchem, w wilgotnych 
pomieszczeniach lub w pomieszczeniach  z wysokim 
nalotem pyłu. . 

Rys. F1: Elementy 
konstrukcyjne TopVent® 
commercial CUM 
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2.2 Rozdział powietrza za pomoc ą Air-Injector 

Opatentowany rozdział powietrza nawiewnikiem - zwanym                      

Air-Injector – jest decydującym elementem. Za pomocą 

nastawnych łopatek kierujących nastawiony zostaje kąt wydmuchu 

powietrza.  Zależy on od wydajności powietrza (-> prędkości 

obrotowej), wysokości wydmuchu i różnicy temperatur między 

powietrzem doprowadzanym i powietrzem pomieszczenia. A więc 

powietrze wdmuchiwane jest pionowo w dół, w stożek lub  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

poziomo do pomieszczenia. Tym samym zagwarantowane jest, że 

• za pomocą każdego urządzenia TopVent® commercial CUM 

ogrzewana będzie duża powierzchnia hali, 

• w zakresie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi nie  

     występują żadne zjawiska przeciagów, 

*   w pomieszczeniu zredukowane zostaje uwarstwienie   

    temperaturowe i tym samym następuje oszczędność energii.  

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję blachy Alucynk; 

część grzewcza/ chłodząca są izolowane  

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW/ PKW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami  

Skrzynka zaciskowa: 

z wyłącznikiem serwisowym, łatwo dostępna za  

drzwiczkami rewizyjnymi 

Obudowa dachowa: 
izolowana, łatwy demontaż za pomocą 4 
uchwytów 
 
Rama dachowa: 

z blachy stalowej (izolacja od str. konstrukcyjnej) 

Wentylator: 
nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   
sierpowy o niewielkim zużyciu energii 
 

Separator skroplin: 

z przyłączem kondensatu 

Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie nastawiany 

nawiewnik wirowy do bezprzeciągowego 

rozdziału powietrza na dużej powierzchni 
 

Rys. F2: Budowa TopVent® commercial CUM 
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  3 Dane techniczne 

 

 

Typ urządzenia   CUM-9/D 

Bieg wentylatora   1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 660 860 

Nominalna wydajność powietrza m3/h 5900 7800 

Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 525 769 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 1.00 1.65 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.80 3.50 
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K 

Tabela F1: Dane techniczne TopVent® commercial CUM 

Tabela F2: Klucz typu 

Typ urządzenia  CUM-9 

Bieg wentylatora  1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 5 m) 1) dB(A) 57 62 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 79 84 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 63 Hz dB 90 93 

125 Hz dB 85 88 

250 Hz dB 85 88 

500 Hz dB 76 81 

1000 Hz dB 73 78 

2000 Hz dB 67 72 

4000 Hz dB 60 66 

8000 Hz dB 51 57 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni   

Tabela F3: Moc akustyczna TopVent® commercial CUM 

Typ urządzenia 

TopVent® commercial CUM 

Wielkość urządzenia

wielkość 9 

Wymiennik ciepła 

Typ nagrzewnicy D 

Przyłącze elektryczne 

skrzynka zaciskowa

Klucz typu 
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Temperatur a powietrza wlotowego  15 °C  20 °C  

Wielko ść PWW Typ  St. Q Hmax ∆pw tzul mw Q Hmax ∆pw tzul mw 

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

 

80/60 D 
1 

2 
 

_ 1) 
 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

— 

60/40 D 
1 60 7.9 3 44 2583 50 8 5 2 45 2166 

2 76 10.3 4 43 3257 64 11.2 3 43 2728 
1) Te stany eksploatacyjne są niedopuszczalne, ponieważ przekroczona została maksymalna temperatura powietrza doprowadzanego 60 °C.  

Legenda: 
Typ   = Typ nagrzewnicy/ wężownicy 

St.    = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

Hmax = max. wysokość wydmuchu 

∆pw = strata ciśnienia po stronie wodnej 

tZul   = temp. powietrza nawiewanego 

mW   = ilość wody 

Tabela F4: Moc grzewcza TopVent® commercial CUM 

 

Temperatura czynnika 
chłodz ącego 

6/12 °C  8/14 °C  

Typ  tLE rF St. Qsen Qges ∆pw tzul mw mk Qsen Qges ∆pw tzul mw mk 

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

24 

50 
1 26 31 8 12 4438 8 22 22 4 13 3149 0 
2 32 38 12 12 5486 9 28 28 6 14 3958 0 

70 
1 25 49 18 12 7013 34 22 40 12 14 5681 26 

2 32 61 27 12 8713 42 27 49 18 14 7027 31 

28 

50 
1 33 51 19 12 7248 25 30 41 13 14 5915 17 
2 42 63 29 13 9009 30 37 51 20 14 7321 20 

70 
1 33 73 38 12 10521 58 29 64 29 14 9183 50 
2 41 92 56 13 13117 72 37 80 43 15 11412 62 

Legenda:   
Typ  = 
tLE      =

 

rF     = 
St.    = 
Qsen = 

 
typ urządzenia 
temp. wlotu pow. 
wilgotność wlotu pow.  
stopień prędk.obrot. 
czuła moc chłodzenia 

  Qges = 

∆pw  = 

      tzul =    

       mw =
 

       mk = 

całkowita moc chłodzenia 

strata ciśnienia od str. wodnej 

temp. powietrza nawiewanego 

ilość wody 

ilość kondensatu 

     

Tabela F5: Moc chłodzenia TopVent® commercial CUM 
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Tabela F6: Wymiary i ciężary TopVent® commercial CUM 

Powrót 

Zasilanie 

Przyłącze kondensatu 

Pokrywa rewizyjna 

Typ urządzenia 

Ciężar 

Pojemność wodna nagrzewnicy 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego 

60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 

Maksymalna ilość kondensatu  150 kg/h 

Minimalna ilość powietrza 5000 m3/h 

Tabela F7: Granice stosowania  TopVent® commercial CUM 



 

Wykres F1: Wydajność powietrza dla TopVent® commercial CUM-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 
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Typ urządzenia 

Bieg wentylatora 

Odległość urządzenia X 

Wysokość wydmuchu Y 

Tabela E8: Odległości minimalne i maksymalne 

bieg 2
bieg       1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
38 Pa przy 7800 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność powietrza 
7190 m3/h. 

 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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4 Wytyczne projektowe 

 

       W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe  

       do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program 

       doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla  

       innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia,  

       temperatura medium chłodzącego). 

       'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z internetu  

 

       Poniższy przykład doboru odnosi się do trybu chłodzącego. Dobór  

       dla trybu grzewczego może mieć miejsce analogicznie do przykładu  

       doboru w części G 'TopVent® DHV'. 

 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną 

krawędzią urządzenia TopVent®) 

• obciążenie chłodnicze 

• wymagane warunki pomieszczenia 

• temperatura medium chłodzącego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

 

 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień 

prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka prędkość obrotowa wentylatora  bieg 2 

 

Wysoko ść wydmuchu 

Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela F8) sprawdzić, 

czy urządzenie może zostać użyte. 

 

Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli F1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być 

maksymalnie zasilana przez TopVent® commercial CUM. Za 

pomocą znanej powierzchni podłogi można tym samym ustalić 

minimalną ilość w zależności od wielkości urządzenia. 

b) Minimalna ilość ze względu na kształt pomieszczenia- długość x 

szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i 

szerokości, konieczna jest określona ilość urządzeń. Można 

obliczyć to z maksymalnych odległości urządzeń między sobą i 

od ściany (patrz tabela F8). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia chłodniczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy chłodzenia można, w 

zależności od wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  

(patrz tabela F5). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną 

minimalną ilość. 

 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia ................ 40 x 90 m 

Wysokość wydmuchu ..................... 7 m 

Obciążenie chłodnicze ................... 255 kW 

Warunki pomieszczenia ................. 28 C / 50 % 

Temp. czynnika chłodniczego ........ 6/12 °C 

Wymagania w zakresie komfortu .... Standard 

Standard- bieg wentylatora  2 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość. 
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Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, 

wybrać ostateczne rozwiązanie.  

 



TopVent® commercial CUM 
Opcje 

84 

 
 

5 Opcje 

Urządzenia TopVent® commercial CUM  można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. 

Szczegółowy opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego podręcznika. 
 

Powłoka lakierowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorze Hoval - czerwony 

lub za dodatkową opłata w dowolnym kolorze 

Siłownik nawiewnika wirowego  Air -
Injector 

do nastawiania nawiewnika Air-Injector 

Płaska sekcja filtra cji  do filtracji powietrza recyrkulowanego 

Nakładka wygłuszaj ąca do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu 

(redukuje hałas pochodzący od nawiewnika  Air-

Injector) 

Izolacja  celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych 

nawiewnika Air-Injector  

Pompa kondensatu  do odprowadzania kondensatu przez przewody kanalizacyjne 

bezpośrednio pod stropem lub na dach 

Podzespół hydrauliczny  prefabrykowany podzespół hydrauliczny do przełączania zmiany 
kierunku przepływu 
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6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® commercial CUM występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do urządzeń komponenty do 

sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis tych komponentów znajdziecie Państwo w 

części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika.  

 
6.1 Regulacja temperatury pomieszczenia 

TempTronic RC   Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  całkowicie  

 automatycznej pracy. Jego algorytm regulacji z Fuzzylogic zapewnia najmniejsze  

 odchylenia regulacyjne i minimalizuje zużycie energii.   

 Regulacja automatyczna za pomoc ą 

TempTronic RC 

TempTronic RC steruje również rozdziałem powietrza odpowiednio do 

zmiennych warunków pracy (tzn. w zależności od stopnia prędkości 

obrotowej i od różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym a powietrzem pomieszczenia). 

Regulacja r ęczna za pomoc ą 

potencjometru 

Gdy warunki pracy rzadko się zmieniają, bądź  wymagania w zakresie 

komfortu nie są wysokie, rozdział powietrza może być sterowany 

ręcznie za pomocą potencjometru. 

Regulacja r ęczna nastawna  Gdy podstawowe warunki pozostają niezmienne (stała temperatura 

powietrza nawiewanego, stała ilość powietrza), nawiewnik może 

zostać ustawiony ręcznie. 

6.3 Kompletny system  

DigiNet 

(szczegółowy opis na zapytanie) 

W idealnym przypadku TopVent® commercial CUM sterowane są za 

pomocą DigiNet. System ten, zaprojektowany specjalnie dla 

systemów klimatyzacji hal Hoval, przejmuje wszystkie zadania 

sterownicze i regulacyjne. Reguluje on temperaturą pomieszczenia i  

steruje rozdziałem powietrza w trybie całkowicie automatycznym. 

Do sterowania za pomocą DigiNet, w TopVent® commercial 

CUM, w miejsce skrzynki zaciskowej, zainstalowana zostaje skrzynka 

rozdzielcza Unit. 

 

6.2 Sterowanie rozdziałem powietrza 
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7 Transport i montaż 

 
7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych 

tylko osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzenia! 

Podłączanie instalacji hydraulicznej może być 

przeprowadzane jedynie przez fachowy personel! 

 
 

Zastosować opcje 'Podzespół hydrauliczny' i  

 'Pompa kondensatu' celem prostej i szybkiej  

instalacji hydraulicznej! 

7.1 Monta ż 

TopVent® commercial CUM dostarczany jest jako urządzenie 

kompletne z cokołem dachowym i pokrywa dachową i montowany 

jest z dachu: 

• urządzenie podnoszące zaczepić w 4 łącznikach z boku na 

cokole dachowym. 

• urządzenie podnieść na dach i obrócić na prawidłową pozycję  

(przyłącza nagrzewnicy). 

• urządzenie umieścić w otworze dachu i zamocować. 

• cokół dachowy zaizolować od zewnątrz i uszczelnić. 

Mocowanie dachowe dla cokołu dachowego musi być równe i 

poziome. 

Alternatywnie możliwy jest również montaż w 2 etapach: 

 Najpierw zamontować cokół dachowy z pokrywą dachową, 

następnie zdjąć pokrywę dachową i włożyć z góry urządzenie 

wentylacyjne. 

 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako medium grzewcze można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice/ wężownice zgodnie z rysunkiem F3. W 

zależności od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla 

pionów  zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do 

wyrównania rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza 

dla urządzeń. 

 
 

 

 

 

Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. 

przez rurociąg zasilający lub powrotny! 

• Spadek i przekrój przewodu odprowadzania kondensatu tak 

zwymiarować, żeby nie nastąpiło spiętrzenie kondensatu. 

• W ramach zespołu regulacyjnego poszczególne urządzenia 

zrównoważyć hydraulicznie między sobą, żeby zapewnić 

równomierne zasilanie. 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Odpływ kondensatu 

(z syfonem) 
Zawór regulacyjny 
 

Rys. F3: Podłączanie nagrzewnicy/ 
wężownicy 
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Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać przeprowadzone 

przez dopuszczonego specjalistę elektryka. Przestrzegać należy 

odnośnych przepisów (np. DIN EN 60204-1).  

 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowe. W 

przypadku odchyleń urządzenie nie może zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać 

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń 

sterowania/ regulacji. 

• Urządzenia TopVent® commercial CUM podłączyć zgodnie ze  

schematem zacisków. 

W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem należy podłączyć  

zamontowane w silniku zabezpieczenie termiczne.  

 

• Należy pamiętać o wyłączniku głównym dla całej instalacji (sterowanie i 

urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  połączenie 

równoległe.  

Wyłączniki termiczne i serwisowe okablować szeregowo! 

 

.•  Separator kondensatu funkcjonuje tylko przy pracującym wentylatorze. 

Dlatego z wentylatorami wyłączyć również pompę chłodziwa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku wykonania dla sterowania z   

Hoval DigiNet, okablowanie elektryczne od 

strony konstrukcyjnej ogranicza się do: 

strony konstrukcyjnej ogranicza się do: 

• przewodu doprowadzającego (3 x 400  

     VAC / 50 Hz) 

• kabla magistrali danych (wejście i  

     wyjście) 

• połączenia wtykowego zaworu 

mieszającego do skrzynki rozdzielczej  

Unit 

 

Do wykonania ze skrzynką zaciskową 

przewidzieć należy od strony 

konstrukcyjnej następujące przyłącza 

elektryczne: 

• przewód zasilania (3 x 400 VAC/ 50 Hz) 

• wyłącznik termiczny 

• czujnik temperatury powietrza    

     nawiewanego (opcja) 

• wyłącznik presostatu filtra 

• siłownik nawiewnika wirowego  

      Air-Injector (opcja) 

• pompa kondensatu (opcja) 

• połączenie wtykowe zaworu  

     regulacyjnego do skrzynki zaciskowej   

     (opcja) 

 

 

 

 

 

Rys. F4: Schemat zacisków dla TopVent® commercial CUM       
w wykonaniu ze skrzynką zaciskową 

TopVent® commercial CUM
Transport i montaż

7.3 Instalacja e lektr yczna  
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8 Specyfikacja 
 

8.1 TopVent® commercial CUM 
Urządzenie dachowe do ogrzewania i chłodzenia obiektów 
handlowych  

Obudowa z odpornej na korozję blachy Alucynk, część grzewcza/ 

chłodząca wewnątrz izolowana.  

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali, włącznie ze wstępnie 

zamontowanym termostatem przeciwzamrożeniowym, zintegrowany 

odkraplacz z przyłączem kondensatu. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi pod 

względem ciśnienia aluminiowymi łopatkami o obrysie sierpowym, 

nie wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Rodzaj 

ochrony IP54. 

Nawiewnik wirowy z koncentryczną dyszą wydmuchową, 

12 nastawianymi łopatkami kierującymi, pokrywą dźwiękochłonną i  

czujnikiem temperatury powietrza doprowadzanego. 

Nośny cokół dachowy z ocynkowanej blachy stalowej, czarny  

lakierowany, z 4-ma uchwytami transportowymi. 

Izolowana wewnątrz pokrywa dachowa z blachy Alucynk z  

drzwiczkami rewizyjnymi. 

Skrzynka zaciskowa zamocowana z boku w pokrywie dachowej, 

łatwo dostępna za drzwiczkami rewizyjnymi. Zainstalowane są 

następujące komponenty: 

• wyłącznik serwisowy 

• zaciski przyłączeniowe 

Komponenty urządzenia TopVent® są kompletnie okablowane. 

Wariant: Wykonanie DigiNet 

Skrzynka rozdzielcza Unit jako część sterowania/ regulacji  Hoval 

DigiNet. W skrzynce rozdzielczej Unit zainstalowane są: część 

elektroenergetyczna z 

• wyłącznikiem serwisowym 

• ochroną silnika na każdą prędkość obrotową 

• zabezpieczeniem dla elektroniki 

• transformatorem 

• przekaźnikiem do pracy awaryjnej 

• zaciskami przyłączeniowymi  

oraz regulator DigiUnit. Steruje on i reguluje poszczególnymi  

urządzeniami, włącznie z rozdziałem powietrza i poprzez magistralę 

danych LON połączony jest z innymi komponentami DigiNet Hoval. 

W nawiewniku wirowym zainstalowany jest czujnik powietrza 

doprowadzanego.  Komponenty urządzenia wentylacyjnego są 

kompletnie okablowane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                         1 2 

Wydajność nominalna powietrza  _______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  _______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  _______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Nominalna moc chłodzenia  _______    _______  kW 

w PKW  ______    _______  °C 

temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

i wilgotność powietrza wlotowego  ______    _______  % 

Pobór mocy  _______    _______  kW 

Pobór prądu  _______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

CUM-9/D 

8.2 Opcje 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval czerwonym (RAL 3000)  

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

 

■ Siłownik nawiewnika wirowego  Air-Injector VT-AS 

z kablem i wtyczką, do nastawiania nawiewnika Air-Injectors 
 
■ Płaska sekcja filtracji 

z 4-ma plisowanymi filtrami kieszeniowymi (wg DIN EN 779), 

z czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

■ Przesłona akustyczna AHD 

Składająca się z pokrywy dźwiękochłonnej o dużej pojemności i 

zaślepki z wykładziną z materiału dżwiękochłonnego, tłumienie 

wtrąceniowe 4 dB(A) 

■ Izolacja termiczna ID 

• nawiewnika wirowego Air-Injector 

■ Pompa kondensatu KP 

Składająca się z pompy odśrodkowej, wanny wychwytującej i węża 

z tworzywa sztucznego, wydajność pompy max. 150 l/h przy 3 m 

wysokości tłoczenia. 

■ Podzespół hydrauliczny HG-9/D/UM 

Składający się z zaworu mieszającego z 30 s czasem nastawiania, 

zaworu regulacyjnego STAD, zaworu kulkowego z kurkiem kulistym, 

automatycznego odpowietrznika, kurka spustowego i połączeń 

śrubowych do podłączenia nagrzewnicy i sieci rozdzielczej. 
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8.3 Sterowanie i regulacja 
 
■ Regulacja temperatury pomieszczenia i automatyczne 

sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą TempTronic RC 

Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną  (menu) do 

całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Napęd nastawnika VT-AS, do automatycznego nastawiania 

kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. czujnik 

temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

■ Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą 

potencjometru 

Ręczne sterowanie za pomocą potencjometru i napędu nastawnika 

do nastawiania kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do 

poziomego: 

• potencjometr  do montażu naściennego PMS-W 

• potencjometr do montażu w szafie rozdzielczej PMS-S 

• napęd nastawnika VT-AS 
• transformator TA dla maksymalnie 7 napędów nastawnika. 
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1  Zastosowanie 
 
1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie TopVent® MH stosowane jest do wentylacji i 

ogrzewania wysokich pomieszczeń ze zmiennym zasilaniem 

powietrzem zewnętrznym. 

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń.  

1.2 Grupa u żytkowników 

                                                                                   Urządzenia TopVent® MH mogą być montowane,          

                                                                                  obsługiwane i naprawiane tylko przez upoważnionych i                                               

                                                                                  przeszkolonych specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do                                       

                       inżynierów i techników zakładowych oraz do  

                                                                                  specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania  

                                                                                  i wentylacji. 

 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® MH posiadają następujące rodzaje pracy: 

• powietrze zewnętrzne, mieszane lub recyrkulacyjne o niskiej  

prędkości obrotowej (0 ... 100 % powietrza zewnętrznego) 

• powietrze zewnętrzne, mieszane lub recyrkulacyjne o wysokiej   

prędkości obrotowej (0 ... 100 % powietrza zewnętrznego) 

• gotowość do pracy 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada.  

  

2 Budowa i funkcja 
TopVent® MH służy do wentylacji i ogrzewania powietrzem  

zewnętrznym, mieszanym lub recyrkulacyjnym; został 

zaprojektowany specjalnie do użycia w wysokich halach. 

Urządzenie instalowane jest pod stropem i podłączone zostaje do 

kanału powietrza zewnętrznego. W zależności od pozycji klap  

zasysa powietrze zewnętrzne i/lub powietrze pomieszczenia, 

ogrzewa je w nagrzewnicy i wdmuchuje je przez nawiewnik Air-

Injector do pomieszczenia. 

Dzięki swojej wydajności i efektywnemu rozdziałowi powietrza, 

TopVent® MH posiada duży zasięg. A więc w porównaniu do innych 

systemów konieczna jest tylko niewielka ilość urządzeń, 

aby stworzyć wymagane warunki. 

3 wielkości urządzenia, 2-stopniowe wentylatory, różne typy  

nagrzewnic i szereg akcesoriów pozwala na dokładne  

dostosowanie urządzenia dla każdej hali. Do nabycia są również 

specjalne nagrzewnice (gorąca woda, para, nagrzewnica 

elektryczna). 

 

2.1 Budowa urz ądzenia 

TopVent® MH składa się z następujących elementów 

konstrukcyjnych: 

• sekcja mieszania (z przeciwbieżnie sprzężonymi klapami 

powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego) 

• sekcja filtracji (z dwoma filtrami kieszeniowymi klasy jakości   

     G4) 

• sekcja grzewcza (z wentylatorem i nagrzewnicą)  

• automatycznie nastawiany nawiewnik wirowy Air-Injector.  

Elementy konstrukcyjne są połączone ze sobą śrubami; co 

umożliwia ich rozebranie nawet po zainstalowaniu pod dachem.

 
Urządzenia nie nadają się do pracy w zakresach zagrożonych 

wybuchem, w wilgotnych pomieszczeniach lub w 

pomieszczeniach  z wysokim nalotem pyłu.                

 

 

1.4 Pozostałe zagro żenia 

                                      Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

                                                                                   zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.:  

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść w dół 

przedmioty (np. narzędzia)  

• zakłócenia w pracy jako skutek uszkodzonych części 

• zagrożenie spowodowane przez gorącą wodę podczas prac na  

zasilaniu ciepłą wodą. 

 

Sekcja 

mieszania

    Sekcja filtracji 

Sekcja  
grzewcza 

Air-Injector 
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2.2 Rozdział powietrza za pomoc ą Air-Injector 

Opatentowany rozdział powietrza nawiewnikiem - zwanym                      

Air-Injector – jest decydującym elementem. Za pomocą nastawnych 

łopatek kierujących nastawiony zostaje kąt wydmuchu powietrza.  

Zależy on od wydajności powietrza (-> prędkości obrotowej), 

wysokości wydmuchu i różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym i powietrzem pomieszczenia. A więc powietrze  

wdmuchiwane jest pionowo w dół, w stożek lub poziomo do 

pomieszczenia. Tym samym zagwarantowane jest, że 

• za pomocą każdego urządzenia TopVent® MH ogrzana zostanie 

duża powierzchnia hali, 

• w zakresie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi nie  

     występują żadne zjawiska przeciagów, 

• w pomieszczeniu zredukowane zostaje uwarstwienie   

temperaturowe i tym samym następuje oszczędność energii. 

 

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję  

blachy Alucynk 

Skrzynka zaciskowa 

Sekcja filtracyjna: 

łatwo dostępna za drzwiczkami przesuwnymi, 

z 2-ma filtrami kieszeniowymi klasy jakości G4 

i presostatem ciśnienia do kontroli zabrudzenia 

filtra 

Kanał powietrza zewn. z króćcami parcianymi 

(nie jest zawarty w zakresie dostawy Hoval) 

Sekcja mieszania: 

z klapami powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego  

z  aluminiowych profili wytłaczanych i kołami zębatymi 

z tworzywa sztucznego 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   

sierpowy o niewielkim zużyciu energii 

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami  

Czujnik przeciwzamrożeniowy: 

montowany w wymienniku ciepła 

Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie nastawiany 

nawiewnik wirowy do bezprzeciągowego 

rozdziału powietrza na dużej powierzchni  

Rys. G2: Budowa TopVent® MH 
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3 Dane techniczne 

 

Typ urządzenia  MH-6 MH-9 MH-10 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 
5 m) 1) 

 dB(A) 46 52 51 57 60 67 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 68 74 73 79 82 89 

Poziom oktawowy mocy akustycznej  63 Hz dB 74 78 78 82 93 98 

125 Hz dB 72 78 73 82 86 93 

250 Hz dB 67 75 73 78 86 93 

500 Hz dB 63 69 67 73 79 86 

1000 Hz dB 63 70 69 74 76 83 

2000 Hz dB 60 67 67 74 70 77 

4000 Hz dB 53 61 61 67 63 71 

8000 Hz dB 46 54 54 61 54 62 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni   

Typ urz ądzenia   MH-6/A MH-6/B MH-6/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 690 900 690 900 690 900 

Nominalna wydajność powietrza 1) m3/h 3400 4600 3400 4600 3100 4200 

Obsługiwana powierzchnia hali 2) max. m2 276 385 276 385 251 347 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.48 0.69 0.48 0.69 0.48 0.69 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 0.78 1.25 0.78 1.25 0.78 1.25 
Typ urz ądzenia   MH-9/A MH-9/B MH-9/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 680 900 680 900 680 900 

Nominalna wydajność powietrza 1) m3/h 5300 7100 5300 7100 5000 6600 

Obsługiwana powierzchnia hali 2) max. m2 458 674 458 674 426 610 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.70 0.98 0.70 0.98 0.70 0.98 
Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.15 1.75 1.15 1.75 1.75 1.75 

Typ urz ądzenia   MH-10/A MH-10/B MH-10/C 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 660 860 660 860 660 860 

Nominalna wydajność powietrza 1) m3/h 6200 8100 6200 8100 5800 7600 

Obsługiwana powierzchnia hali 2) max. m2 561 811 561 811 514 741 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.99 1.53 0.99 1.53 0.99 1.53 
Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.77 3.35 1.77 3.35 1.77 3.35 
1) Należy jeszcze uwzględnić dodatkowe straty ciśnienia kanału powietrza zewnętrznego 
2) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze    
          pomieszczenia do 30 K 

     

 
Tabela G1: Dane techniczne TopVent® MH 

 

Klucz typu 

Typ urządzenia 

TopVent® MH 

Wielkość urządzenia 

6, 9 lub 10 

Wymiennik ciepła 

Typ nagrzewnicy A, B lub C 
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Temperatur a powietrza  wlotowego  1) 15 °C  20 °C  
Wielko ść PWW Typ  St. Q Hmax ∆pw tzul  mw Q Hmax ∆pw tzul  mw 

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

  
A 

1 27 8 4 34 1155 25 8.6 4 36 1073 

  2 32 11.2 6 31 1379 30 12.2 5 33 1282 

 80/60 
B 

1 37 6.7 8 42 1600 35 7.2 7 44 1485 

 2 45 9.3 11 39 1941 42 9.9 10 41 1803 

  
C 

1 51 5.2 6 58 2166 47 5.5 5 58 2012 

 2 64 6.9 9 54 2744 59 7.3 8 55 2548 

 
A 

1 17 10.6 2 25 714 15 12.3 2 27 631 

 2 19 15.2 3 23 851 18 18.1 2 26 751 

 60/40 
B 

1 23 8.7 3 30 988 20 9.8 3 32 871 

 2 28 12.2 5 28 1195 25 13.9 4 30 1053 

  
C 

1 32 6.5 3 40 1359 28 7.1 2 41 1204 

  2 40 8.7 4 38 1716 36 9.6 3 39 1518 

  
A 

1 46 8.3 4 36 1978 43 8.9 4 38 1838 

  2 55 11.5 6 33 2357 51 12.5 5 35 2190 

 80/60 
B 

1 58 7.4 6 42 2476 54 7.9 6 44 2298 

 2 70 10.1 9 39 2984 65 10.8 8 41 2770 

  
C 

1 81 5.8 5 57 3458 75 6.2 5 58 3212 

 2 100 8 8 54 4288 93 8.1 7 55 3982 

 
A 

1 28 11.0 2 26 1219 25 12.6 1 28 1076 

 2 34 15.5 3 24 1449 30 18.2 2 27 1278 

 60/40 
B 

1 36 9.6 3 30 1525 31 10.8 2 32 1344 

 2 43 13.3 4 28 1831 38 15.2 3 30 1613 

  
C 

1 51 7.3 2 40 2169 45 8.0 2 40 1920 

  2 62 9.7 4 38 2679 55 10.6 3 39 2370 

  
A 

1 51 9.9 5 34 2176 47 10.6 4 37 2021 

  2 59 13.4 7 32 2544 55 14.6 6 34 2363 

 80/60 
B 

1 64 8.7 8 40 2740 59 9.3 7 42 2543  

2 76 11.7 10 38 3237 70 12.6 9 40 3004 

 
C 

1 91 6.7 7 56 3884 84 7.1 6 56 3608 

 2 111 8.8 10 53 4766 103 9.3 8 54 4425 

 
A 

1 31 13.2 2 25 1339 28 15.3 2 28 1181 

 2 36 18.3 3 24 1562 32 21.7 2 26 1378 

60/40 
B 

1 39 11.4 3 29 1684 35 13.0 3 31 1484 

 2 46 15.6 4 27 1983 41 17.9 4 29 1746 

  
C 

1 57 8.5 3 39 2431 50 9.3 2 40 2151 

  2 69 11.2 4 37 2971 61 12.4 3 40 2628 
1) Temperatury wlotu powietrza (15 bądź 20 °C) odpowiadaj ą temperaturze powietrza pomieszczenia. Podane moce grzewcze odnoszą się do udziału powietrza   

    zewnętrznego 20 % (przy - 10 °C); tzn. temperatury miesz ane przed nagrzewnicą wynoszą 10 bądź 14 °C. 
 

Legenda: 
Typ   = typ nagrzewnicy 

St.    = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

Hmax = max. wysokość wydmuchu 

 ∆pw = strata ciśnienia po stronie wodnej 

tZul    = temperatura powietrza nawiewanego 

mW   = ilość wody 
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Tabela G5: Wymiary i ciężary TopVent® MH 

Typ urządzenia Powrót 

Zasilanie 

  Rp 1 ½  (wewn.) Rp 1 ¼ (wewn.)    Rp 1 ½  (wewn.) 

Ciężar 

Pojemność wodna

nagrzewnicy 
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Maksymalne ciśnienie robocze      800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza doprowadz. 60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 

 Tabela G6: Granice stosowania  TopVent® MH 

 

Typ urządzenia   MH-6/A MH-6/B MH-6/C 

Bieg wentylatora   
 

1 2 1 2 1 2 

Odległość urządzenia X min. m 9 10 9 10 9 10 

max. m 17 20 17 20 16 19 
Wysokość wydmuchu Y min. m 4 4 4 4 4 4 

Typ urządzenia   MH-9/A MH-9/B MH-9/C 

Bieg wentylatora   
 

1 2 1 2 1 2 

Odległość urządzenia X min. m 11 13 11 13 11 12 

max. m 21 26 21 26 21 25 
Wysokość wydmuchu Y min. m 5 5 5 5 5 5 

Typ urządzenia   MH-10/A MH-10/B MH-10/C 

Bieg wentylatora   
 

1 2 1 2 1 2 

Odległość urządzenia X min. m 12 13 12 13 11 13 

max. m 24 28 24 28 23 27 
Wysokość wydmuchu Y min. m 5 5 5 5 5 5 

 
Tabela G7: Odległości minimalne i maksymalne 



 

                Wykres G2: Wydajność powietrza dla TopVent® MH-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia  
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Wykres G1: Wydajność powietrza dla TopVent® MH-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia  

bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg       1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
53 Pa przy 4640 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność powietrza 
3900 m3/h 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 

 

bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg        1 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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bieg 2
bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg 1
bieg      1 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 

Wykres G3: Wydajność powietrza dla TopVent® MH-10 przy dodatkowych stratach 
ciśnienia  
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4 Wytyczne projektowe 
 

W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe 

do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program  

doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla  

innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia, 

temperatura medium grzewczego). 

'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z Internetu. 
 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną krawędzią 

urządzenia TopVent®) 

• obciążenie grzewcze 

• wymagana temperatura pomieszczenia 

• temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

•   temperatura powietrza zewnętrznego 

•   minimalny udział powietrza zewnętrznego (udział powietrza zewnętrznego 

można nastawić od 0 % do 100 %; z przyczyn energetycznych należy go, w 

warunkach doboru, ograniczyć do minimum.) 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia .................. 60 x 60 m 

Wysokość wydmuchu ....................... 8 m 

Obciążenie grzewcze ....................... 265 kW 

Temperatura pomieszczenia ............ 20 °C 

Temperatura czynnika grzewczego .. 80/60 °C 

Wymagania w zakresie komfortu ...... Standard 

Temperatura powietrza zewn. .......... -10 °C 

Minimalny udział powietrza zewn. .... 20 % 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka prędkość obrotowa wentylatora  bieg 2 

Standard — Stopień prędkości obrotowej 2 

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela G7) sprawdzić, jakie 

urządzenia mogą zostać użyte. 

• Za pomocą maksymalnej wysokości wydmuchu (tabela G4) sprawdzić, jakie 

urządzenia mogą zostać użyte. 

• Należy wykluczyć jednostki, które nie spełniają powyższych warunków 

MH-6/A 

MH-6/B 
MH-6/C 

MH-9/A 

MH-9/B 

MH-9/C 

MH-10/A 

MH-10/B 

MH-10/C 
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Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli G1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być maksymalnie 

zasilana przez TopVent® MH. Za pomocą znanej powierzchni podłogi można 

tym samym ustalić minimalną ilość w zależności od wielkości urządzenia. 

b) Minimalna ilość ze względu na kształt pomieszczenia- długość x szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i szerokości, 

konieczna jest określona ilość urządzeń. Można obliczyć to z maksymalnych 

odległości urządzeń między sobą i od ściany (patrz tabela G7). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia grzewczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy cieplnej można, w zależności od 

wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  (patrz tabela G4). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną minimalną ilość 

 

Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, wybrać 

ostateczne rozwiązanie. 

Ilość powietrza zewn ętrznego 

Z wydajności powietrza wybranych urządzeń (patrz tabela G1) i z wymaganego 

minimalnego udziału powietrza zewnętrznego obliczyć zainstalowaną ilość 

powietrza zewnętrznego. 
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Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość.  

 
Ilość powietrza  zewn. ogółem 

Minimalna ilość powietrza zewn. 

brak rozwiązania  
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5 Opcje 

Urządzenia TopVent® MH można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. Szczegółowy 

opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego podręcznika. 
 

Powłoka lakierowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorach Hoval - czerwony lub 

za dodatkową opłatą w dowolnym kolorze 

Zestaw do  zawiesza nia do montażu urządzenia na stropie 

Wyłącznik serwisowy  włącznik/ wyłącznik z możliwością obsługi z zewnątrz 

Siłownik nawiewnika wirowego                 
Air-Injector 

do nastawiania nawiewnika Air-Injector 

Siłownik przepustnicy sekcji  
mieszania 

do nastawiania klap powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego 

Nakładka wygłuszaj ąca do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu (redukuje 

hałas pochodzący od nawiewnika  Air-Injector) 

Izolacja  termiczna  celem uniknięcia kondensacji wilgoci na powierzchniach zewnętrznych 

sekcji mieszania, sekcjii filtracji i nawiewnika Air-Injector  
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6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® MH występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do urządzeń 

komponenty do sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis 

tych komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika.  

 
 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  

całkowicie automatycznej pracy. Dzięki algorytmowi sterowania 

Fuzzylogic ogranicza on odchyłkę od temperatury zadanej  i 

minimalizuje zużycie energii.  

TempTronic RC umożliwia również nastawienie stałego udziału 

powietrza zewnętrznego.  

 

6.1 Regulacja temp. pomieszczenia  

Regulacja automatyczna za pomoc ą 

TempTronic RC 

TempTronic RC steruje również rozdziałem powietrza odpowiednio 

do zmiennych warunków pracy (tzn. w zależności od stopnia 

prędkości obrotowej i od różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym a powietrzem pomieszczenia). 

Regulacja r ęczna za pomoc ą 

potencjometru 

W zastosowaniach, w których warunki pracy tylko rzadko się 

zmieniają, bądź jeżeli nie są stawiane tak wysokie wymagania w 

zakresie komfortu, rozdział powietrza może być sterowany ręcznie za 

pomocą potencjometru. 
Nastawa stała  Tam, gdzie rozdział powietrza odbywa się zawsze w tych samych 

warunkach (stała temperatura powietrza nawiewanego, stała ilość 

powietrza), może zostać on nastawiony na stałe. 

 

6.2 Sterowanie rozdziałem powietrza  

 

DigiNet 

(szczegółowy opis dostępny na  

zapytanie) 

W idealnym przypadku TopVent® MH sterowane są przez regulator 

DigiNet. System ten, zaprojektowany specjalnie dla systemów 

klimatyzacji hal Hoval, przejmuje wszystkie zadania sterownicze i 

regulacyjne. Reguluje on temperaturą pomieszczenia, steruje 

rozdziałem powietrza i optymalizuje stale udział powietrza 

zewnętrznego (tzn. że tak dużo powietrza zewnętrznego jest 

wdmuchiwane, jak dopuszcza to temperatura pomieszczenia bez 

dodatkowego ogrzewania).  

 

6.3 Kompletny system  
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7 Transport i montaż 

7.2 Instalacja hydrauliczna 

 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzenia! 

 
7.1 Monta ż 

Do montażu stropowego, urządzenia wyposażone są seryjnie w  

4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym i podkładkami. 

Za pomocą tych śrub i przestawianego na wysokość zestawu do 

zawieszenia (opcja), urządzenie może zostać łatwo zamocowane 

do stropu. 

Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów! 

Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu zginającego; 

nie można stosować żadnych śrub pierścieniowych! 

 

Inne mocowania za pomocą płaskowników stalowych, przebijaków  

ręcznych i profili kątowych, lecz także za pomocą lin stalowych są   

możliwe, lecz należy koniecznie przestrzegać poniższych     

     Podłączenie instalacji hydraulicznej może być 

przeprowadzone tylko  przez fachowy personel! 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako czynnik grzewczy można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice zgodnie z rysunkiem G4. W zależności 

od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla pionów  

zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do wyrównania 

rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza dla 

urządzeń. 

•     Poszczególne urządzenia  zrównoważyć hydraulicznie między 

sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie. 

wskazówek:

 

 

 

 

 

Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

rurociąg zasilający lub powrotny! 

•  

• Boczne, ukośne zawieszenia dopuszczalne są do kąta 

max. 45°. 

• Urządzenie należy koniecznie zamontować   

     poziomo! 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Zawór regulacyjny 

 

Rys. G4: Podłączanie 
nagrzewnicy 

Rys. G3: Zawieszenie  
TopVent® MH 

Celem podłączenia do kanału powietrza zewnętrznego 

zaleca się zastosowanie króćca parcianego 



TopVent® MH 
Transport i montaż 

Rys. G5: Plan zacisków dla TopVent® MH 

105 

7.3 Instalacja elektryczna 
 
Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać 

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę 

elektryka. Przestrzegać należy odnośnych przepisów (np. 

DIN EN 60204-1).  

 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowe. W 

przypadku odchyleń urządzenie nie może zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać 

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń 

sterowania/ regulacji. 

• Urządzenia TopVent® MH podłączyć zgodnie z planem zacisków. 
 

 
W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem należy 
podłączyć  zamontowane w silniku zabezpieczenie 
termiczne. 

 

• Należy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika głównego dla całej 

instalacji (sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  

połączenie równoległe.  

Zestyki termiczne i wskaźnik wyłącznika serwisowego 

okablować seryjnie! 

 

 

 

 

 

Niska prędkość obrotowa (połączenie Y) 
Wyłącznik serwisowy

(opcjonalnie) 

Wentylator 
Słownik sekcji    
  mieszania  
(opcjonalnie) (okablowanie od str. konstrukcyjnej) 

Wysoka prędkość obrotowa (połączenie ∆) 

Zestyk 

termiczny 

(okablowanie od str. konstrukcyjnej) 

N
ad

zo
ro

w
an

ie
  f

ilt
ra
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8 Specyfikacja 
 
 
8.1 TopVent® MH 
Urządzenie nawiewne do wentylacji i ogrzewania wysokich  
pomieszcze ń 

Obudowa z odpornej na korozję blachy Alucynk, wyposażona 

seryjnie w 4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym  i 

podkładkami do montażu stropowego. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi pod 

względem ciśnienia  łopatkami o obrysie sierpowym, nie 

wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Rodzaj 

ochrony IP54. 

Skrzynka filtracyjna z 2-ma filtrami rękawowymi klasy jakości G4, 

włącznie z nadzorowaniem filtra z czujnikiem różnicowym. 

Skrzynka powietrza mieszanego z odpornej na korozję blachy 

Alucynk z przeciwbieżnie sprzężonymi klapami powietrza 

zewnętrznego i recyrkulacyjnego. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania i wyposażenia. 

Nawiewnik wirowy z koncentryczną dyszą wydmuchową, 

12 nastawianymi łopatkami kierującymi, pokrywą dźwiękochłonną i  

czujnikiem temperatury powietrza doprowadzanego. 

Dane techniczne 

Stopień prędkości obrotowej                             1 2 

Znamionowa wydajność powietrza  ______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  ______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura wlotu powietrza  ______    _______  °C 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

MH-6/A      MH-6/B      MH-6/C 

MH-9/A      MH-9/B      MH-9/C 

MH-10/A    MH-10/B    MH-10/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Opcje 
 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval - czerwonym (RAL 3000) 

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

■ Zestaw do zawieszania AHS 

do montażu stropowego urządzeń, składający się z 4 par 
ceowników z blachy stalowej Aluzinc, przestawiany na wysokość do 
1300 mm. Powłoka lakierowa odpowiednio do urządzenia 
 
■ Wyłącznik serwisowy RS 

w skrzynce zaciskowej urządzenia TopVent®  
 
■ Napęd nastawnika nawiewnika Air-Injector VT-AS 

z kablem i wtyczką, do nastawiania nawiewnika Air-Injectors 
 
■ Napęd nastawnika skrzynki powietrza mieszanego MLK-A 

z kablem, do nastawiania klap powietrza zewnętrznego i 
recyrkulacyjnego 

■ Pokrywa akustyczna AHD 

Składająca się z pokrywy dźwiękochłonnej o dużej pojemności i 

zaślepki z wykładziną z materiału dżwiękochłonnego, tłumienie 

wtrąceniowe 4 dB(A) 

■ Izolacja ID 

• nawiewnika Air-Injector 

• skrzynki filtracyjnej 

• skrzynki powietrza mieszanego 
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8.3 Sterowanie i regulacja 

■ Regulacja temperatury pomieszczenia i automatyczne 

sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą TempTronic RC 

Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną (menu) do 

całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Napęd nastawnika VT-AS, do automatycznego nastawiania 

kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. czujnik 

temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

■ Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą 

potencjometru 

Ręczne sterowanie za pomocą potencjometru i napędu nastawnika 

do nastawiania kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do 

poziomego: 

• potencjometr  do montażu naściennego PMS-W 

• potencjometr do montażu w szafie rozdzielczej PMS-S 

• napęd nastawnika VT-AS 
• transformator TA dla maksymalnie 7 napędów nastawnika 
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1 Zastosowanie 
 

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie TopVent® MK stosowane jest do wentylacji, 

ogrzewania i chłodzenia wysokich pomieszczeń ze zmiennym 

zasilaniem powietrzem zewnętrznym. 

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń.  

1.2 Grupa u żytkowników 

                                                                                   Urządzenia TopVent® MK mogą być montowane,          

                                                                                  obsługiwane i naprawiane tylko przez upoważnionych i                                               

                                                                                  przeszkolonych specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do                                       

                       inżynierów i techników zakładowych oraz do  

                                                                                  specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania  

                                                                                  i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® MK posiadają następujące rodzaje pracy: 

• powietrze zewnętrzne, mieszane lub recyrkulacyjne o niskiej  

prędkości obrotowej (0 ... 100 % powietrza zewnętrznego) 

• powietrze zewnętrzne, mieszane lub recyrkulacyjne o wysokiej   

prędkości obrotowej (0 ... 100 % powietrza zewnętrznego) 

• gotowość do pracy 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada   

Urządzenia nie nadają się do pracy w obszarach 

zagrożonych wybuchem, w wilgotnych pomieszczeniach lub 

w pomieszczeniach  z wysokim nalotem pyłu.  

 
 
1.4 Pozostałe zagro żenia 

                                                                                   Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

                                                 zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.:  

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść  

przedmioty (np. narzędzia)  

• zakłócenia w pracy jako skutek uszkodzonych części 

• zagrożenie spowodowane przez gorącą wodę podczas prac na  

zasilaniu ciepłą wodą.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Budowa i funkcja 
TopVent® MK służy do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia 

powietrzem  zewnętrznym, mieszanym lub recyrkulacyjnym; został 

zaprojektowany specjalnie do użycia w wysokich halach. 

Urządzenie instalowane jest pod stropem i podłączone zostaje do 

kanału powietrza zewnętrznego. W zależności od pozycji klap  

zasysa powietrze zewnętrzne i/lub powietrze pomieszczenia, 

ogrzewa lub chłodzi je i wdmuchuje je przez nawiewnik Air-Injector 

do pomieszczenia. 

Dzięki swojej wydajności i efektywnemu rozdziałowi powietrza, 

TopVent® MK posiada duży zasięg. A więc w porównaniu do innych 

systemów konieczna jest tylko niewielka ilość urządzeń, 

aby stworzyć wymagane warunki. 

2 wielkości urządzenia, 2-stopniowe wentylatory, różne typy  

nagrzewnic i szereg akcesoriów pozwala na dokładne  

dostosowanie urządzenia dla każdej hali.  

2.1 Budowa urz ądzenia 

TopVent® MK składa się z następujących elementów 

konstrukcyjnych: 

• sekcja mieszania (z przeciwbieżnie sprzężonymi klapami 

powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego) 

• sekcja filtracji (z dwoma filtrami rękawowymi klasy jakości   

     G4) 

• sekcja grzewcza/ chłodząca (z wentylatorem, wymiennikiem 

ciepła i zintegrowanym odkraplaczem dla wytrącanego 

kondensatu)  

• automatycznie nastawiany nawiewnik wirowy Air-Injector.  

Celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych, 

część grzewcza/ chłodząca są izolowane. Elementy konstrukcyjne 

są połączone ze sobą śrubami; można je następnie znów 

pojedynczo wymontować 

 

 

 

Sekcja mieszania 

Sekcja filtracjji 

 

Sekcja grzewcza/chłodząca 

Air-Iniector 

Rys. H1: Elementy 
konstrukcyjne TopVent® 
MK 
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2.2 Rozdział powietrza za pomoc ą Air-Injector 

Opatentowany rozdział powietrza nawiewnikiem - zwanym                      

Air-Injector – jest decydującym elementem. Za pomocą nastawnych 

łopatek kierujących nastawiony zostaje kąt wydmuchu powietrza.  

Zależy on od wydajności powietrza (-> prędkości obrotowej), 

wysokości wydmuchu i różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym i powietrzem pomieszczenia. A więc powietrze  

wdmuchiwane jest pionowo w dół, w stożek lub poziomo do 

pomieszczenia. Tym samym zagwarantowane jest, że 

• za pomocą każdego urządzenia TopVent® MK ogrzana zostanie 

duża powierzchnia hali, 

• w zakresie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi nie  

     występują żadne zjawiska przeciagów, 

• w pomieszczeniu zredukowane zostaje uwarstwienie   

temperaturowe i tym samym następuje oszczędność energii. 

 

Obudowa: 

składająca się z odpornej na korozję blachy Alucynk; 

część grzewcza/ chłodząca izolowana 

Skrzynka zaciskowa 

Sekcja filtracji: 

łatwo dostępna za drzwiczkami przesuwnymi, 

z 2-ma filtrami rękawowymi klasy jakości G4 

i czujnikiem różnicowym do nadzorowania filtra 

 

Kanał powietrza zewn. z króćcami parcianymi 

(nie jest zawarty w zakresie dostawy Hoval) 

Sekcja mieszania: 

z klapami powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego  z  

aluminiowych profili wytłaczanych i kołami zębatymi  z 

tworzywa sztucznego 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji, cichobieżny wentylator   

sierpowy o niewielkim zużyciu energii 

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW/PKW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami  

Czujnik przeciwzamrożeniowy: 

montowany w wymienniku ciepła 

Separator skroplin: 

z przyłączem kondensatu 

Air-Injector: 

opatentowany, automatycznie nastawiany 

nawiewnik wirowy do bezprzeciągowego 

rozdziału powietrza na dużej powierzchni  

 

Rys. H2: Budowa TopVent® MK 
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3 Dane techniczne 

 
 

Typ urz ądzenia  MK-6/C MK-9/C MK-9/D 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 680 900 660 860 660 860 

Nominalna wydajność powietrza 1) m3/h 3300 4100 5600 7400 5400 7100 

Obsługiwana powierzchnia hali 2) max. m2 267 337 491 714 469 674 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.70 0.98 1.00 1.65 1.00 1.65 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 1.15 1.75 1.80 3.50 1.80 3.50 
1) Należy jeszcze uwzględnić dodatkowe straty ciśnienia kanału powietrza zewnętrznego 
2) Wysokość wydmuchu Hmax = 11 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze    
          pomieszczenia do 30 K 
 
Tabela H1: Dane techniczneTopVent® MK 

Tabela H2: Klucz typu 

Typ urządzenia          MK-6    MK-9 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 5 m) 1) dB(A) 50 56 59 66 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 72 78 81 88 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 63 Hz dB 77 81 92 97 

125 Hz dB 72 81 85 92 

250 Hz dB 72 77 85 92 

500 Hz dB 66 72 78 85 

1000 Hz dB 68 73 75 82 

2000 Hz dB 66 73 69 76 

4000 Hz dB 60 66 62 70 

8000 Hz dB 53 60 53 61 
1) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni   

 
Tabela H3: Moc akustyczna TopVent® MK 

Kod typu  

Typ urządzenia 

TopVent® MK 

Wielkość urządzenia  

6 lub 9 

Wymiennik ciepła 

Typ nagrzewnicy C lub D 
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Temperatur a powietrza  wlotowego  1) 15 °C      20 °C  

Wielko ść PWW Typ  St. Q Hmax         ∆pw tZul mw Q       Hmax ∆pw tZul         mw 

 °C   
 

kW m kPa °C  l/h kW m kPa °C    l/h 

80/60 C 
1 
2 
 

53 

63 

5.5 

6.7 

6  57 

55 

2276 

2694 

49 

58 

5.8 

7.1 

5 

7 

58 

56 

2114 

2502 8  

60/40 
C 

1 33 6.8 3 40 1428 29 7.5 2 40 1265 
2 39 8.5 4 38 1685 35 9.3 3 39 1491 

  
C 

1 
88 6.5 6 56 3780 82 6.9 5 57 3511 

80/60 2 109 8.5 9 53 4672 101 9.0 8 54 4339 

D 
1 _ 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 C 
1 55 8.2 3 39 2367 49 9.0 2 40 2095 

60/40 2 68 10.9 4 37 2914 60 12.0 3 38 2578 

D 
1 63 7.3 3 44 2715 56 7.9 2 45 2410 

  2 80 9.4 4 43 3422 71 10.3 3 43 3035 
1) Temperatury wlotu powietrza (15 bądź 20 °C) odpowiadaj ą temperaturze powietrza pomieszczenia. Podane moce grzewcze odnoszą się do udziału powietrza   

        zewnętrznego 20 % (przy -10 °C); tzn. temperatury miesza ne przed nagrzewnicą wynoszą 10 bądź 14 °C. 
2) Te stany eksploatacyjne są niedopuszczalne, ponieważ przekroczona została maksymalna temperatura powietrza doprowadzanego 60 °C. 

Legenda: 
Typ   = typ nagrzewnicy/ wężownicy 

St.    = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

Hmax = max. wysokość wydmuchu 

∆pw = strata ciśnienia po stronie wodnej 

tZul   = temp. powietrza nawiewanego 

mW   = ilość wody 

Tabela H4: Moc grzewcza TopVent® MK 
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Temperatura czynnika 
chłodz ącego 

6/12 °C  8/14 °C  

Typ  tLE 1) rF St. Qsen Qges ∆pw tZul        mw        mk Qsen Qges ∆pw tZul        mw        mk 

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

  
50 

1 15 20 11 14 2813 7 13 15 7 15 2157 3 

 24 2 17 23 15 14 3260 8 15 17 9 16 2487 3 

70 
1 14 30 24 14 4242 22 12 25 17 16 3584 18 

 2 17 34 31 15 4926 25 14 29 23 16 4152 21 

 
50 

1 18 28 21 14 3965 15 16 23 15 16 3309 11 

28 2 21 32 28 15 4603 16 19 27 20 17 3832 12 

 
70 

1 17 40 41 15 5703 32 15 35 32 16 5032 28 

  2 20 46 53 16 6627 38 18 41 42 17 5836 33 

  
50 

1 24 32 11 14 4619 12 21 25 7 16 3530 5 

 24 2 30 39 16 15 5549 13 26 29 9 16 4214 5 

70 
1 23 49 24 14 6978 36 20 41 17 16 5887 29 

 2 28 59 33 15 8400 43 25 49 24 17 7066 35 

 50 
1 29 46 21 15 6521 24 26 38 15 16 5433 17 

28 2 36 55 29 16 7850 27 32 46 21 17 6519 19 

 
70 

1 28 66 40 15 9389 53 25 58 32 17 8276 46 

  2 34 79 56 17 11310 64 30 69 44 18 9944 55 

  
50 

1 28 40 12 12 5666 17 24 31 8 13 4428 9 

 24 2 35 49 18 12 7029 20 31 38 12 14 5465 11 

70 
1 28 59 25 12 8423 44 24 50 19 14 7191 37 

 2 35 73 38 12 10487 55 30 62 28 14 8922 46 

 
50 

1 34 55 23 12 7885 31 30 46 16 14 6654 23 

28 2 42 69 33 13 9815 37 38 58 24 14 8251 28 

 
70 

1 33 78 43 12 11232 64 30 70 34 14 9991 57 

  2 42 98 63 13 14016 80 37 87 51 15 12431 70 
1) Temperatury wlotu powietrza (24 bądź 28 °C) odpowiadaj ą temperaturze powietrza pomieszczenia. Podane moce chłodzenia odnoszą się do udziału powietrza   

    zewnętrznego 20 % (przy + 32 °C); tzn. temperatury miesz ane przed wężownicą wynoszą 25.6 bądź 28.8 °C. 
Legenda:  Typ = 

tLE  =
 

rF   = 
St.  = 
Qsen   = 

typ urządzenia 
temp.wlotu pow. 
wilgotn. wlotu pow. 
stopień prędk.obrot. 
czuła moc chłodzenia 

 Qges   = 
∆pw = 
tZul =

 

mw   = 
mK   = 

całkowita moc chłodzenia 
strata ciśnienia po str. wodnej 
temp.powietrza nawiewanego 
ilość wody 
ilość kondensatu 

     

Tabela H5: Moc chłodzenia TopVent® MK 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temp. powietrza nawiewanego 60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C 

Maksymalna ilość kondensatu MK-6 60 kg/h 

Maksymalna ilość kondensatu MK-9 150 kg/h 

Minimalna ilość powietrza MK-6 3100 m3/h 

Minimalna ilość powietrza MK-9 5000 m3/h 

 
Tabela H6: Granice stosowania TopVent® MK 
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Tabela H7: Wymiary i ciężary TopVent® MK 

Powrót 

Zasilanie 

Przyłącze kondensatu

Otwór inspekcyjny 

Typ urządzenia 

Rp 2 (wewn.)  Rp 1 ½    (wewn.)    Rp 1 ¼  (wewn.) 

  R 1 (zewn.)   R 1 (zewn.)   R 1 (zewn.) 

Ciężar 

Pojemność wodna 

nagrzewnicy 
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Tabela H8: Minimalne i maksymalne odległości  

Typ urządzenia 

Bieg wentylatora 

Odległość urządzenia X 

Wysokość wydmuchu Y 

Do serwisu i konserwacji przewidzieć należy z tylnej strony przyłączy 

nagrzewnicy wolną przestrzeń ok. 1.5 m. 



 

Wykres H2: Wydajność powietrza dla TopVent® MK-9 przy dodatkowych stratach ciśnienia 
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TopVent® MK 
    Dane techniczne 

 

 

Wykres H1: Wydajność powietrza dla TopVent® MK-6 przy dodatkowych stratach ciśnienia 

bieg 2
bieg        1 

Przykład: 
Dodatkowa strata ciśnienia  
33 Pa przy 4100 m3/h daje w 
wyniku nową wydajność powietrza 
3700 m3/h 

 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 

 

 

bieg 2
bieg 2
bieg 1
bieg      1 

Wydajność obj. powietrza w m3/h 
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4 Wytyczne projektowe 

 

   W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe 

   do najczęstszych warunków doboru. Prosimy zastosować program  

   doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla  

   innych danych wyjściowych (temperatura pomieszczenia, 

   temperatura medium chłodzącego). 

'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z Internetu. 

 
 

Poniższy przykład doboru odnosi się do trybu chłodzącego. Dobór  

dla trybu grzewczego może nastąpić analogicznie do przykładu  

doboru część G 'TopVent® MH'. 
 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną krawędzią 

urządzenia TopVent®) 

• obciążenie chłodnicze 

• wymagane warunki pomieszczenia 

• temperatura medium chłodzącego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

•   temperatura powietrza zewnętrznego 

•   minimalny udział powietrza zewnętrznego (udział powietrza zewnętrznego 

można nastawić od 0 % do 100 %; z przyczyn energetycznych należy go, w 

warunkach doboru, ograniczyć do minimum.) 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia .................. 40 x 62 m 

Wysokość wydmuchu ...................... 6.5 m 

Obciążenie chłodnicze ..................... 140 kW 

Warunki pomieszczenia ................... 24 C / 50 % 

Temperatura czynnika chłodniczego 8/14 °C 

Wymagania w zakresie komfortu ..... Standard 

Temp. powietrza zewnętrznego ....... 32 C 

Minimalny udział powietrza zewn. .... 20 % 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu — wysoka prędkość obrotowa wentylatora  bieg 2 

Standard — bieg wentylatora 2 

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela H8) sprawdzić, jakie 

urządzenia mogą zostać użyte. 

• Nie zastosowane urządzenia skreślić. 

 

 



TopVent® MK 
Wytyczne projektowe 

119 

Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość wynikająca z powierzchni 

W tabeli H1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być maksymalnie 

zasilana przez TopVent® DKV. Za pomocą znanej powierzchni podłogi 

można tym samym ustalić minimalną ilość w zależności od wielkości 

urządzenia. 

b) Minimalna ilość wynikająca z- długość x szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i szerokości, 

konieczna jest określona ilość urządzeń. Można obliczyć to z maksymalnych 

odległości urządzeń między sobą i od ściany (patrz tabela H8). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia chłodniczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy chłodniczej można, w zależności 

od wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  (patrz tabela H5). 

Najwyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną minimalną ilość. 

 

Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, wybrać 

ostateczne rozwiązanie. 

Ilość powietrza zewn ętrznego 

Z wydajności powietrza wybranych urządzeń (patrz tabela H1) i z wymaganego 

minimalnego udziału powietrza zewnętrznego obliczyć przewidywaną ilość 

powietrza zewnętrznego. 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość.  

Ilość powietrza  zewn. ogółem 

Minimalna ilość powietrza zewn. 
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5 Opcje 

Urządzenia TopVent® MK można dostosować za pomocą szeregu opcji do wymagań danego projektu. Szczegółowy 

opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego podręcznika.  
 

Powłoka laki erowa  bez dodatkowej opłaty w standardowych kolorach Hoval-czerwony  lub 

za dodatkową opłatą w dowolnym kolorze 

Zestaw do zawiesza nia do montażu urządzenia na stropie 

Wyłącznik serwisowy  włącznik/ wyłącznik z możliwością obsługi z zewnątrz 

Siłownik nawi ewnika wirowego              
Air-Injector 

do nastawiania nawiewnika Air-Injector 

Siłownik Sekcja  mieszan ia do nastawiania klap powietrza zewnętrznego i recyrkulowanego 

Nakładka wygłuszaj ąca do redukcji poziomu szumów w pomieszczeniu (redukuje 

hałas pochodzący od nawiewnika  Air-Injector) 

Izolacja  termiczna  celem uniknięcia kondensacji na powierzchniach zewnętrznych 

nawiewnika Air-Injector  

Pompa kondensatu  do odprowadzania kondensatu przez przewody kanalizacyjne 

bezpośrednio pod stropem lub na dach 
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6 Sterowanie i regulacja 

Dla TopVent® MK występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do urządzeń 

komponenty do sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis 

tych komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika.  

 
 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  

całkowicie automatycznej pracy. Dzięki algorytmowi sterowania 

Fuzzylogic ogranicza on odchyłkę od temperatury zadanej  i 

minimalizuje zużycie energii.  

TempTronic RC umożliwia również nastawienie stałego udziału 

powietrza zewnętrznego.  

 

6.1 Regulacja temp. pomieszczenia 

Regulacja automatyczna za pomoc ą 

TempTronic RC 

TempTronic RC steruje również rozdziałem powietrza odpowiednio 

do zmiennych warunków pracy (tzn. w zależności od biegu 

wentylatora  i od różnicy temperatur między powietrzem 

doprowadzanym a powietrzem pomieszczenia). 

Regulacja r ęczna za pomoc ą 

potencjometru 

Gdy warunki pracy rzadko się zmieniają lub wymagania dot. komfortu 
nie są wysokie, nawiewnik wirowy może być sterowany ręcznie 
poprzez potencjometr.  

Nastawa stała  W przypadku gdy podstawowe warunki pozostają niezmienne (stała 
temp. powietrza nawiewanego, stała wydajność nawiewu powietrza), 
sposób rozprowadzania powietrza może być nastawiony ręcznie np. 
podczas uruchomienia. 

 

6.2 Sterowanie rozdziałem powietrza  

 

DigiNet 

(szczegółowy opis na zapytanie) 

W idealnym przypadku TopVent® MH sterowane są za pomocą 

regulatora DigiNet. System ten, zaprojektowany specjalnie dla 

systemów klimatyzacji hal Hoval, przejmuje wszystkie zadania 

sterownicze i regulacyjne. Reguluje on temperaturą 

pomieszczenia, steruje rozdziałem powietrza i optymalizuje stale 

udział powietrza zewnętrznego (tzn. że tak dużo powietrza 

zewnętrznego jest wdmuchiwane, jak dopuszcza to temperatura 

pomieszczenia bez dodatkowego ogrzewania lub chłodzenia). 

 

6.3 Kompletny system  



TopVent® MK 
Transport i montaż 

Rys. H4: Podłączanie nagrzewnicy 
                                                                                                                                                                                                             /wężownicy 

122 

 
7 Transport i montaż 

 
7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzeń ! 

 

7.1 Monta ż 

Do montażu stropowego, urządzenia wyposażone są seryjnie w  

4 nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym i podkładkami. 

Za pomocą tych śrub i przestawianego na wysokość zestawu do 

zawieszenia (opcja), urządzenie może zostać łatwo zamocowane 

do stropu.  

Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów!  

Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu zginającego; 

nie można stosować żadnych śrub pierścieniowych! 

 

Inne mocowania za pomocą płaskowników stalowych, przebijaków  

ręcznych i profili kątowych, lecz także za pomocą lin stalowych są   

możliwe, lecz należy koniecznie przestrzegać poniższych 

wskazówek     

    Podłączanie instalacji hydraulicznej może być 

przeprowadzane  jedynie przez fachowy personel ! 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako medium grzewcze można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice/ wężownice zgodnie z rysunkiem H4. W 

zależności od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla 

pionów  zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do 

wyrównania rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza 

dla urządzeń.  
 

• Spadek i przekrój przewodu odprowadzania kondensatu tak 

zwymiarować, żeby nie nastąpiło spiętrzenie kondensatu. 

• Poszczególne urządzenia  zrównoważyć hydraulicznie między 

sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie.  

. 

 

 

 

 
Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

rurociąg zasilający lub powrotny! 

 

Rys. H3: Zawieszenie  
TopVent® MK 

• Boczne, ukośne zawieszenia dopuszczalne 

są do kąta max. 45°. 

• Urządzenie należy koniecznie zamontować   

     w pozycji poziomej! 

• ! 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Odpływ kondensatu 

(z syfonem) 
Zawór regulacyjny 
 

Celem podłączenia do kanału powietrza zewnętrznego 

zaleca się zastosowanie króćca parcianego . 
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7.3 Instalacja elektryczna    • Odkraplacz funkcjonuje tylko przy pracującym wentylatorze. 

 Dlatego z wentylatorami wyłączyć również pompę chłodziwa. 

Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać  

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę elektryka.  

Przestrzegać należy odnośnych przepisów (np. DIN EN 60204-1). 

 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowej.  

W przypadku odchyleń urządzenie nie może zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać  

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń  

sterowania/ regulacji. 

•      Urządzenia TopVent® MK podłączyć zgodnie z planem zacisków. 

•  Należy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika głównego dla 

całej instalacji (sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  

połączenie równoległe. 

Wyłączniki termiczne i serwisowe okablować szeregowo! 

 

 

 

 

 

W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem 
należy podłączyć wbudowane w silniku 
zabezpieczenie termiczne.  

 

Niska prędkość obrotowa (połączenie Y) 
Wyłącznik rewizyjny

(opcjonalnie) 

Wentylator 
Siłownik sekcji    
mieszania (opcjonalnie) (okablowanie na miejscu montażu) 

Wysoka prędkość obrotowa (połączenie ∆) 

Wyłącznik 

termiczny 

 (okablowanie na miejscu montażu) 
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8 Specyfikacja 
 
 
8.1 TopVent® MK 
Urządzenie nawiewne do wentylacji, ogrzewania i chłodze nia 
wysokich pomieszcze ń  

Obudowa z odpornej na korozję blachy Alucynk, część grzewcza/ 

chłodząca wewnątrz izolowana, wyposażona seryjnie w 4 

nitonakrętki M10 ze śrubami z łbem sześciokątnym  i podkładkami 

do montażu stropowego. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali, zintegrowany odkraplacz z 

przyłączem kondensatu. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi pod 

względem ciśnienia aluminiowymi łopatkami o obrysie sierpowym, 

nie wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Rodzaj 

ochrony IP54. 

Skrzynka filtracyjna z 2-ma filtrami rękawowymi klasy jakości G4, 

włącznie z nadzorowaniem filtra z czujnikiem różnicowym. 

Skrzynka powietrza mieszanego z odpornej na korozję blachy 

Alucynk z przeciwbieżnie sprzężonymi klapami powietrza 

zewnętrznego i recyrkulacyjnego. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania i wyposażenia. 

Nawiewnik wirowy z koncentryczną dyszą wydmuchową, 

12 nastawianymi łopatkami kierującymi, pokrywą dźwiękochłonną i  

czujnikiem temperatury powietrza doprowadzanego. 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                        1 2 

Nominalna wydajność powietrza  ______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  ______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Nominalna moc chłodzenia  ______    _______  kW 

w PKW  ______    _______  °C 

temperatura powietrza w  ______    _______  °C 

i wilgotność powietrza wlotowego  ______    _______  % 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

 
MK-6/C 

MK-9/C 

MK-9/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Opcje 

■ Standardowa powłoka lakierowa SL 

w kolorze Hoval - czerwonym (RAL 3000)  

■ Powłoka lakierowa wg wyboru AL 

w kolorze RAL Nr _______  

■ Zestaw do zawieszania AHS 

do montażu stropowego urządzeń, składający się z 4 par 
ceowników z blachy stalowej Alucynk, przestawiany na wysokość do 
1300 mm. Powłoka lakierowa odpowiednio do urządzenia 
 
■ Wyłącznik rewizyjny RS 

w skrzynce zaciskowej urządzenia TopVent®  
 
■ Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector VT-AS 

z kablem i wtyczką, do nastawiania nawiewnika Air-Injectors 
 
■ Siłownik sekcji mieszania MLK-A 

z kablem, do nastawiania klap powietrza zewnętrznego i 
recyrkulacyjnego 

■ Przesłona akustyczna AHD 

Składająca się z pokrywy dźwiękochłonnej o dużej pojemności i 

zaślepki z wykładziną z materiału dżwiękochłonnego, tłumienie 

wtrąceniowe 4 dB(A) 

■ Izolacja termiczna ID 

• nawiewnika Air-Injector 

• sekcji filtracji 

• sekcji mieszania 

■ Pompa kondensatu KP 

Składająca się z pompy odśrodkowej, wanny wychwytującej i węża 

z tworzywa sztucznego, wydajność pompy max. 150 l/h przy 3 m 

wysokości tłoczenia. 
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8.3 Sterowanie i regulacja 

■ Regulacja temperatury pomieszczenia i automatyczne 

sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą TempTronic RC 

Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną (menu) do 

całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent®: 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Napęd nastawnika VT-AS, do automatycznego nastawiania 

kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. czujnik 

temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

■ Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza za pomocą 

potencjometru 

Ręczne sterowanie za pomocą potencjometru i napędu nastawnika 

do nastawiania kierunku wydmuchu powietrza od pionowego do 

poziomego: 

• potencjometr  do montażu naściennego PMS-W 

• potencjometr do montażu w szafie rozdzielczej PMS-S 

• siłownik VT-AS 
• transformator TA  dla maksymalnie 7 napędów nastawnika 
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1 Zastosowanie 

 

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie TopVent® HV  stosowane jest do ogrzewania  

w trybie recyrkulacji pomieszczeń o wysokości do 6 m.  

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń. 

 
1.2 Grupa u żytkowników 

Urządzenia TopVent® HV mogą być montowane, obsługiwane i  

naprawiane tylko przez upoważnionych i przeszkolonych  

specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest do inżynierów  

i techników zakładowych oraz do  

specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania 

i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® HV posiadają następujące rodzaje pracy: 

• tryb recyrkulacji o niskiej prędkości obrotowej wentylatora 

• tryb recyrkulacji o wysokiej prędkości obrotowej  wentylatora 

• gotowość (Standby) 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada.  

 Urządzenia w wykonaniu standardowym nie nadają się  

do pracy w zakresach zagrożonych wybuchem, w  

wilgotnych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach   

z wysokim nalotem pyłu. 

 

1.4 Pozostałe zagro żenia 

Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.: 

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść  

     przedmioty (np. narzędzia). 

• zakłócenia pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• zagrożenia spowodowane gorącą wodą podczas  

     pracy na zasilaniu ciepłą wodą 
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2 Budowa i funkcja 
 

TopVent® HV zaprojektowany został do korzystnego pod  

względem kosztów ogrzewania hal o wysokości do ok. 6 m.  

Urządzenie instalowane jest pod stropem, zasysa powietrze 

z pomieszczenia, ogrzewa je w nagrzewnicy i wdmuchuje je 

przez żaluzję wydmuchową ponownie do pomieszczenia. 

Występują 3 wielkości, które wyposażone są każdorazowo w 

2-stopniowy wentylator, tak że ogółem do dyspozycji jest  

6 różnych mocy grzewczych. 

TopVent® HV składa się z wentylatora i z nagrzewnicy,  

zamontowanej w obudowie z ocynkowanej blachy stalowej. 

Na dolnej stronie zamontowana jest żaluzja wydmuchowa z 

pojedynczo nastawianymi lamelami wylotowymi. 

 

 

Nawiewnik żaluzyjny: 
posiada ręcznie regulowane łopatki do 
nastawy kierunku nawiewu strumienia 
powietrza 
Skrzynka zaciskowa 

Obudowa: 

składająca się z ocynkowanej blachy stalowej 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji i cichobieżny 

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami 

Rys I1: Budowa TopVent® HV 
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3 Dane techniczne 

 
 

Typ urz ądzenia   HV-2 HV-3 HV-5 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 1000 1350 1050 1375 600 900 

Nominalna wydajność powietrza  m3/h 1500 2000 2600 3400 3300 5300 

Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 36 49 49 81 49 121 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.08 0.11 0.21 0.29 0.25 0.35 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 0.10 0.18 0.28 0.47 0.39 0.72 
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 5 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K 

Tabela I1: Dane techniczne TopVent® HV 

Typ urządzenia  HV-2 HV-3       HV-5 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1   2 

Poziom ciśnienia akustycznego (odległość 
5 m)  

1) dB(A) 47 54 51 59 49  59 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 69 76 73 81 71  81 

Poziom oktawowy mocy akustycznej 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) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni   

 Tabela I3: Moc akustyczna TopVent® HV Tabela I2: Klucz typu 

Klucz typu  

typ urządzenia 

Wielkość urządzenia 

2, 3 lub 5 
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Temperatura powietrza wlotowego  15 °C  20 °C  
Wielko ść PWW St. Q Hmax ∆pw tzul mw Q Hmax ∆pw tzul mw 
 °C   kW m kPa °C  l/h kW m kPa °C  l/h 

80/60 
1 
2 

10 

12 

3.5 

4.5 

0.3 

0.4 

35 

32 

442 

521 

9 

11 

3.6 

4.7 

0.3 

0.4 

38 

36 

395 

466 

60/40 
1 6 4.4 0.1 26 237 4 4.8 0.1 29 191 

 2 6 5.8 0.1 24 278 5 6.4 0.1 27 223 

 80/60 
1 18 3.9 3 35 757 16 4.1 2 38 682 

2 21 5.0 4 32 881 19 5.3 3 36 794 

60/40 
1 10 4.8 1 26 435 8 5.3 1 29 359 

 2 12 6.3 1 25 505 10 6.9 1 28 417 

 80/60 
1 26 3.3 3 38 1127 24 3.5 3 41 1015 

2 35 5.1 5 34 1480 31 5.4 4 37 1332 

60/40 
1 15 4.1 1 28 643 12 4.4 1 31 530 

 2 20 6.5 2 26 840 16 7.1 1 29 691 
Legenda: 

St.       = 

 Q        = 

Hmax  = 

stopień prędk.obr.  

moc grzewcza 

max.wys.wydm. 

 
∆pw = strata ciśnienia po str. wodnej 

tZul   = temp.powietrza nawiewanego 

mw   = ilość wody 

     

 

Tabela I4: Moc grzewcza TopVent® HV 
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Tabela I5: Wymiary i ciężary TopVent® HV 

Powrót 

Zasilanie 

Typ urządzenia 

Ciężar 

Pojemność wodna nagrzewnicy 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego 

60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C  

Tabela I6: Granice stosowania TopVent® HV 
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Typ urządzenia   HV-2 HV-3 HV-5 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Wysokość urządzenia D m 0.342 0.342 0.348 0.348 0.354 0.354 

Odległość urządzenia X min. m 4 5 5 6 6 8 

max. m 6 7 7 9 7 11 

Wysokość wydmuchu H min. m 3 3 3 3 3 3 

Odległość od stropu Z min. m 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Tabela I7: Minimalne i maksymalne odległości przy pionowym prowadzeniu powietrza (montaż stropowy) 

Pionowe prowadzenie powietrza 

 



 

134 

TopVent® HV 
Dane techniczne 

 

 

Poziome prowadzenie powietrza  

Typ urządzenia   HV-2 HV-3                         HV-5 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1            2 

Wysokość urządzenia A m 0.45 0.45 0.58 0.58 0.73        0.73 

Odległość urządzenia X min. m 4 5 5 6 5            8 

max. m 6 7 7 10 7           10 

Wysokość wydmuchu H min. m 2 2 3 3 3            3 

Odległość od ściany W min. m 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54        0.54 

Zasięg wyrzutu Y 1) max. m 12 14 15 17 16           20 
1) Lamele żaluzji wydmuchowej skierowane są równolegle do strumienia powietrza (poziomo = 0°) 
wyrzutu w zależności od wysokości wydmuchu. 

W przypadku przestawienia lameli zmniejsza się zasięg  

 
Tabela I8: Minimalne i maksymalne odległości przy poziomym prowadzeniu powietrza (montaż ścienny) 
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4 Wytyczne projektowe
 

                                                                                  W rozdziale 3 'Dane techniczne' podane są dane wydajnościowe do najczęstszych warunków doboru. Prosimy                                                                                  

                                                                        zastosować program  doboru 'HK-Select' do obliczenia danych wydajnościowych dla innych danych wyjściowych                                                                                                    

                                    (temperatura pomieszczenia, temperatura medium grzewczego). 'HK-Select' można bezpłatnie pobrać z internetu                                                                                                                              

4.1 Pionowe prowadzenie powietrza 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną krawędzią 

urządzenia TopVent®) 

• obciążenie grzewcze 

• wymagana temperatura pomieszczenia 

• temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień prędkości 

obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka prędkość obrotowa wentylatora  bieg 2 

 

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela I7) sprawdzić, jakie 

urządzenia mogą zostać użyte. 

• Za pomocą maksymalnej wysokości wydmuchu (tabela I4) sprawdzić, jakie 

urządzenia mogą zostać użyte. 

• Nie zastosowane urządzenia skreślić 

Minimalna ilo ść 

a) Minimalna ilość ze względu na pokrycie powierzchni 

W tabeli I1 podane jest, jaka powierzchnia podłogi może być maksymalnie 

zasilana przez TopVent® DHV. Za pomocą znanej powierzchni podłogi 

można tym samym ustalić minimalną ilość w zależności od wielkości 

urządzenia. 

b)  Minimalna ilość  ze względu na kształt pomieszczenia- długość x szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i szerokości, 

konieczna jest określona ilość urządzeń. Można obliczyć to z maksymalnych 

odległości urządzeń między sobą i od ściany (patrz tabela I7). 

c)  Minimalna ilość wynikająca z obciążenia grzewczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy cieplnej można, w zależności od 

wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  (patrz tabela I4). 

Wyższa wartość wyników wg a), b) i c) stanowi faktyczną minimalną ilość 

 

Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, wybrać 

ostateczne rozwiązanie. 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia ................ 9 x 22 m 

Wysokość wydmuchu .....................4 m 

Obciążenie grzewcze ..................... 38 kW 

Temperatura pomieszczenia .......... 20 C 

Temperatura czynnika grzewczego  60/40 °C  

Wymagania w zakresie komfortu ... Standard 

Standard — stopień prędkości obrotowej 2 

 
Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość.   



TopVent® HV 
Wytyczne projektowe 

136 

Rys. I3: Przesunięte rozmieszczenie urządzeń na 
przeciwległych ścianach 

4.2 Poziome prowadzenie powietrza 

Dane wyj ściowe 

• Wymiary pomieszczenia (rzut) 

• Wysokość wydmuchu (= odległość między podłogą a dolną krawędzią 

urządzenia TopVent®) 

• obciążenie grzewcze 

• wymagana temperatura pomieszczenia 

• temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/ powrót) 

• wymagania w zakresie komfortu (akustyczne) 

 

Wymagania w zakresie komfortu 

Odpowiednio do wymagań akustycznych zdefiniować stopień prędkości obrotowej: 

Niski poziom hałasu —niska prędkość obrotowa wentylatora  bieg 1 

Normalny poziom hałasu —wysoka prędkość obrotowa wentylatora  bieg 2 

Wysoko ść wydmuchu 

• Za pomocą minimalnej wysokości wydmuchu (tabela I7) sprawdzić, jakie urządzenia mogą 

zostać użyte. 

• Za pomocą maksymalnej wysokości wydmuchu (tabela I4) sprawdzić, jakie urządzenia mogą 

zostać użyte.  

• Nie zastosowane urządzenia skreślić. 

Minimalna ilo ść 

b) Minimalna ilość ze względu na kształt pomieszczenia - długość x szerokość 

W zależności od geometrii hali, w odniesieniu do długości i szerokości,  

konieczna jest określona ilość urządzeń. Można obliczyć to z  

maksymalnych odległości urządzeń między sobą i z zasięgu wyrzutu 

(patrz tabela I8). 

c) Minimalna ilość wynikająca z obciążenia grzewczego 

W zależności od ogółem koniecznej mocy cieplnej można, w zależności 

od wielkości urządzenia, obliczyć minimalną ilość  (patrz tabela I4). 

Wyższa wartość wyników wg a) i b) stanowi faktyczną minimalną ilość. 

 

Definitywna ilo ść urządzeń 

Z pozostałych możliwości, w zależności od geometrii hali i kosztów, wybrać ostateczne 

rozwiązanie. 

 
 
 
 

Podczas ustawiania urządzeń należy przestrzegać jak poniżej: 

• Nie kierować strumienia powietrza bezpośrednio na ludzi. 

• Nie instalować urządzeń zbyt daleko od stropu, aby uniknąć postawania  

     poduszek ciepłego powietrza. 

• Urządzenia mogą również zostać rozmieszczone naprzeciwko siebie bądź przesunięte   

     naprzeciwko siebie. 

Przykład 

Wymiary pomieszczenia ................. 14 x 20 m 

Wysokość wydmuchu ..................... 3 m 

Obciążenie grzewcze ..................... 30 kW 

Temperatura pomieszczenia .......... 15 C 

Temperatura czynnika grzewczego  60/40 °C 

Wymagania w zakresie komfortu .... Standard 

Standard — stopień prędkości obrotowej 2 

 

Obliczyć minimalną ilość urządzeń wg a), b) i c) 

i dla każdego typu urządzenia wpisać do  

tabeli. Najwyższą wartość przejąć jako  

minimalną ilość.  



TopVent® HV 
Opcje 

137 

5 Opcje 

Szczegółowy opis wszystkich opcjonalnych komponentów znajdziecie Państwo w części K 'Opcje' tego 

podręcznika. 

 
Zestaw do zawieszania  do montażu urządzenia na stropie lub na ścianie 

 
 
 
 
 

6 Sterowanie i regulacja 
 

Dla TopVent® HV występują zaprojektowane przez samą firmę Hoval, optymalnie dostosowane do urządzeń 

komponenty do sterowania i regulacji temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis tych 

komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika. 

 
6.1 Regulacja temperatury pomieszczenia 
 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator temperatury do  
całkowicie automatycznej pracy. Dzięki algorytmowi sterowania 
(logika rozmyta) ogranicza on odchyłkę od temperatury zadanej i 
minimalizuje zapotrzebowanie na energię 

EasyTronic  Jest to prosty regulator temperatury bez zegara programowego. 

Zadana temperatura pomieszczenia nastawiana jest ręcznie, a 

wymagana prędkość obrotowa wybierana jest za pomocą włącznika 
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7 Transport i montaż 

7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
 Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzenia ! 

 

7.1 Monta ż 

Do montażu stropowego, urządzenia wyposażone są seryjnie w  

4 kołki gwintowane M8 z nakrętkami i podkładkami. Za ich pomocą 

i zestawu do zawieszania (opcja), urządzenie może zostać łatwo 

zamocowane do stropu.   

Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów!  

Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu zginającego; 

nie można stosować żadnych śrub pierścieniowych! 

 

Inne mocowania za pomocą płaskowników stalowych, przebijaków  

ręcznych i profili kątowych, lecz także za pomocą lin stalowych są   

możliwe, lecz należy koniecznie przestrzegać poniższych 

wskazówek: 

  Podłączanie instalacji hydraulicznej może być      

  przeprowadzane tylko przez fachowy personel! 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako medium grzewcze można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice zgodnie z rysunkiem I4. W zależności od 

warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla pionów  

zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do wyrównania 

rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza dla 

urządzeń. 

    • Poszczególne urządzenia  zrównoważyć hydraulicznie między 

sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie. 

 

 

 

 

Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

zasilanie lub powrót!  

 

 

• Boczne, ukośne zawieszenia dopuszczalne są do 

kąta max. 45°. 

• Urządzenie należy koniecznie zamontować   

• poziomo! 

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 

Powrót 

Zawór regulacyjny 

 

Rys. I4: Podłączanie 
nagrzewnicy 

Rys. I3: Zawieszenie  
TopVent® HV 
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7.3 Instalacja elektryczna 
 
Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać  

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę 

elektryka. Przestrzegać należy odnośnych przepisów  

(np. DIN EN 60204-1). 

 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce 

znamionowej. W przypadku odchyleń urządzenie nie może 

zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać  

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 

0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem 

połączeń sterowania/ regulacji. 

•      Urządzenia TopVent® HV podłączyć zgodnie ze schematem     

       zacisków 
   W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem 
   należy podłączyć wbudowane w silniku 
  zabezpieczenie termiczne. 

 

• Należy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika głównego dla całej 

instalacji (sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  

połączenie równoległe. 

 

Wyłączniki termiczne połączyć szeregowo! 
 

 

Rys I5: Schemat zacisków dla TopVent® HV 

 

 

 

 

Niska prędkość obrotowa (połączenie Y) 
 Wentylator 

(okablowanie w miejscu montażu) 

Wyłącznik 

termiczny  Wysoka prędkość obrotowa (połączenie ∆) 
 

okablowanie w miejscu montażu) 
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8 Specyfikacja 
 
8.1 TopVent® HV 
Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania pomieszcze ń o 
wysoko ści do 6 m 
 
Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, wyposażona seryjnie w 4 

kołki gwintowane M8 z nakrętkami  i podkładkami do montażu 

stropowego. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi pod 

względem ciśnienia  łopatkami z odlewu ciśnieniowego, nie 

wymagająca konserwacji i cichobieżna o wysokiej sprawności. 

Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki termiczne. Rodzaj 

ochrony IP44. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania. 

Żaluzja wydmuchowa z pojedynczo nastawianymi lamelami 

wylotowymi. 

 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                         1             2 

Nominalna wydajność powietrza  ______    _______  m3/h 

Zasilana powierzchnia hali  ______    _______  m2 

Wysokość wydmuchu  ______    _______  m 

Nominalna moc grzewcza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

HV-2 

HV-3 

HV-5 

 
8.2 Opcje 
 

■ Zestaw do zawieszania AW 

do montażu ściennego lub stropowego urządzeń, składający się z  

2 konsoli blaszanych 

■ Zestaw do zawieszania AD 

do montażu stropowego urządzeń, składający się z 4 płaskowników 

stalowych i kątowników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.3 Sterowanie i regulacja 

■ Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą TempTronic 

RC. Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną 

(menu) do całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent® : 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. 

czujnik temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 

 

■ Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą EasyTronic 

Prosty przyrząd sterujący z regulacją 2-punktową i  ręcznym  

przełączaniem między stopniami prędkości obrotowej 1 i 2 

• EasyTronic ET, przyrząd sterujący do pracy grzewczej, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego, włącznie 

z regulatorem pokojowym.  
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1 Zastosowanie 

1.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

TopVent® jest urządzeniem recyrkulacyjnym grzewczym ze  

stożkiem wydmuchowym do zastosowania jako kurtyna powietrzna  

dla bram do wysokości 6 m. 

Do stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także  

dotrzymywanie ustalonych przez producenta warunków montażu, 

uruchomienia, obsługi i konserwacji (instrukcji obsługi) oraz  

uwzględnianie przewidywalnych błędnych zachowań i  

pozostałych zagrożeń.  

1.2 Grupa u żytkowników 

Urządzenia TopVent® curtain mogą być montowane, obsługiwane i  

naprawiane tylko przez upoważnionych i przeszkolonych  

specjalistów. Instrukcja obsługi skierowana jest  

do inżynierów i techników zakładowych oraz do  

specjalistów techniki sterowania budynkami, techniki ogrzewania 

i wentylacji. 

1.3 Rodzaje pracy 

Urządzenia TopVent® curtain posiadają następujące rodzaje pracy: 

• tryb recyrkulacji o niskiej prędkości obrotowej wentylatora 

• tryb recyrkulacji o wysokiej prędkości obrotowej wentylatora 

• gotowość  (Standby) 

• wył. 

Podane w rozdziale 'Dane techniczne' granice stosowania  

muszą zostać dotrzymane. 

Każde inne lub wybiegające poza to użycie uważa się za  

niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody  

producent nie odpowiada.  

  Urządzenia w wykonaniu standardowym nie nadają się  

  do pracy w zakresach zagrożonych wybuchem, w  

  wilgotnych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach   

 z wysokim nalotem pyłu.  

 

1.4 Pozostałe zagro żenia 

Mimo wszystkich poczynionych środków występują pozostałe  

zagrożenia; są to potencjalne, niejawne zagrożenia, 

jak np.: 

• zagrożenie podczas pracy na instalacji elektrycznej. 

• podczas pracy na urządzeniu TopVent® mogą spaść  

     przedmioty  (np. narzędzia). 

• zakłócenia pracy jako skutek uszkodzonych części. 

• zagrożenia spowodowane gorącą wodą podczas  

     pracy na zasilaniu ciepłą wodą 

.
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2 Budowa i funkcja 
 

                                                                                   TopVent® curtain jest urządzeniem recyrkulacyjnym grzewczym ze  

                                      stożkiem wydmuchowym do zastosowania jako kurtyna powietrzna  

dla bram do wysokości 6 m. Wiele urządzeń TopVent® curtain 

montowanych jest nad bramą hali. Zasysają one powietrze 

pomieszczenia, ogrzewają je w nagrzewnicy i wydmuchują je przez 

dyszę nawiewną w dół. 

Powstała w ten sposób kurtyna powietrzna minimalizuje wpływy 

zewnętrzne na klimat pomieszczenia. Zapobiega ona wnikaniu 

chłodu i powiększa powierzchnię użytkową w hali. 

Występują 3 wielkości, które wyposażone są każdorazowo w 2-

stopniowy wentylator, tak że ogółem do dyspozycji jest 6 różnych 

mocy grzewczych. 

TopVent® curtain składa się z sekcji grzewczej (z wentylatorem i 

nagrzewnicą) oraz z dyszy nawiewnej. 

 

 

Sekcja 
grzewcza 

Dysza  

nawiewna 

Rys. J1: Elementy 
konstrukcyjne  
TopVent® curtain 

Dysza nawiewna 

Skrzynka zaciskowa 

Wentylator: 

nie wymagający konserwacji i cichobieżny 

Wymiennik ciepła: 

nagrzewnica PWW, składająca się z rur 

miedzianych z aluminiowymi lamelami 

Obudowa: 

składająca się z ocynkowanej blachy stalowej 

Rys. J2: Budowa TopVent® curtain 
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3 Dane techniczne 

 

 

Typ urz ądzenia   CUR-2 CUR-3 CUR-5 

Bieg wentylatora   1 2 1 2 1 2 

Prędkość obrotowa (nominalna) min-1 1000 1350 1050 1375 600 900 

Nominalna wydajność powietrza  m3/h 1500 2000 2600 3400 3300 5300 

Obsługiwana powierzchnia hali 1) max. m2 36 49 49 81 49 121 

Pobór mocy (przy 400 V / 50 Hz) kW 0.08 0.11 0.21 0.29 0.25 0.35 

Pobór prądu (przy 400 V / 50 Hz) A 0.10 0.18 0.28 0.47 0.39 0.72 
1) Wysokość wydmuchu Hmax = 5 m przy różnicy temperatur powietrze doprowadzane – powietrze pomieszczenia do 30 K  

Tabela J1: Dane techniczne TopVent® curtain 

Tabela J2: Klucz typu 

Typ urządzenia  CUR-2 CUR-3 CUR-5 

Bieg wentylatora  1 2 1 2 1 2 

Poziom ciśnienia akustycznego 
(odległość 5 m)  

1) dB(A) 47 54 51 59 49 59 

Poziom całkowitej mocy akustycznej dB(A) 69 76 73 81 71 81 

Poziom oktawowy mocy akustycznej  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) promieniowanie w  kształcie półkuli w pomieszczeniu bez odbicia promieni   

Tabela J3: Moc akustyczna TopVent® curtain 

Klucz typu  

Typ urządzenia 

Wielkość urządzenia 

2, 3 lub 5 



 

 

TopVent® curtain 
   Dane techniczne 

 

Temperatur a powietrza  wlotowego  15 °C  20 °C  
Wielko ść PWW St. Q ∆pw tzul mw Q ∆pw tzul mw 
 °C   kW kPa °C  l/h kW kPa °C  l/h 

80/60 
1 
2 
 

10 

12 

0.3 

0.4 

35 

32 

442 

521 

9 

11 

0.3 

0.4 

38 

36 

395 

466 

60/40 
1 6 0.1 26 237 4 0.1 29 191 

 2 6 0.1 24 278 5 0.1 27 223 

 80/60 
1 18 3 35 757 16 2 38 682 

2 21 4 32 881 19 3 36 794 

60/40 
1 10 1 26 435 8 1 29 359 

 2 12 1 25 505 10 1 28 417 

 80/60 
1 26 3 38 1127 24 3 41 1015 

2 35 5 34 1480 31 4 37 1332 

60/40 
1 15 1 28 643 12 1 31 530 

 2 20 2 26 840 16 1 29 691 
Legenda: 

St.    = stopień prędkości obrotowej 

Q     = moc grzewcza 

∆pw = strata ciśnienia po str. wodnej 

tZul   = temp.powietrza 

nawiewanego 

mW   = ilość wody 

Tabela J4: Moc grzewcza TopVent® curtain 
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Tabela J5: Wymiary i ciężąry TopVent® curtain 

Zasilanie 

Powrót 

Typ urządzenia 

Ciężar 

Pojemność wodna nagrzewnicy 

Maksymalne ciśnienie robocze 800 kPa 

Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 120 °C 

Maksymalna temperatura powietrza 
nawiewanego 

60 °C 

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C  

Tabela J6: Granice stosowania TopVent® curtain 
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4 Wytyczne projektowe 
 

Celem doboru kurtyny powietrznej TopVent® curtain prosimy 

zastosować program doboru 'HK-Select'. Program ten  

można bezpłatnie pobrać z internetu. 

HK-Select oblicza potrzebną dla kurtyny powietrznej ilość  

TopVent® curtain z następujących danych: 

• szerokość bramy, wysokość bramy 

• wysokość nad poziomem morza 

• prędkość wiatru (10 m nad gruntem) 

• temperatura i wilgotność powietrza zewnętrznego 

• temperatura pomieszczenia 

• temperatura czynnika grzewczego (zasilanie/ powrót) 

 
 
 

5 Opcje 
 

Dla TopVent® curtain brak opcjonalnych komponentów. 
 
 
 

6 Sterowanie i regulacja 
 

Dla TopVent® curtain występują zaprojektowane przez  firmę Hoval,  

optymalnie dostosowane do urządzeń komponenty do sterowania i regulacji  

temperatury pomieszczenia i rozdziału powietrza. Szczegółowy opis tych  

komponentów znajdziecie Państwo w części L 'Sterowanie i regulacja' tego podręcznika. 

 
6.1 Regulacja temperatury pomieszczenia 
 

TempTronic RC  Jest to programowalny, elektroniczny regulator 

temperatury do  całkowicie automatycznej pracy. Dzięki 

algorytmowi sterowania Fuzzylogic ogranicza on 

odchyłkę od temperatury zadanej i minimalizuje 

zapotrzebowanie na energię 
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7 Transport i montaż 

 
7.2 Instalacja hydrauliczna 

 
Zlecić wykonanie prac transportowych i montażowych tylko 

osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje! 

Do transportu i montażu elementów konstrukcyjnych 

konieczny jest podnośnik! 

Nie przechylać i nie kłaść urządzenia 

 
7.1 Monta ż 

Przed montażem sprawdzić, czy przyłącza nagrzewnicy i stożek 

wydmuchowy są w prawidłowej pozycji w stosunku do siebie. Jeżeli 

nie, to poluzować złącze śrubowe między stożkiem wydmuchowym 

a częścią grzewczą, obrócić na konieczną pozycję i ponownie 

połączyć śrubami. 

Urządzenia są wyposażone seryjnie w 4 kołki gwintowane M8 z 

nakrętkami i podkładkami. Za pomocą tych śrub i za pomocą 

płaskowników stalowych lub kątowników, urządzenie może zostać 

łatwo zamocowane zgodnie z makietą instalacji (tzn. w obliczonych  

odstępach) nad bramą. 

  Podłączanie instalacji hydraulicznej może być 

przeprowadzane tylko przez fachowy personel! 

• Urządzenia, które pracują w tych samych warunkach pracy  

(temperatura pomieszczenia, uwolniona energia, czas pracy  

itd.) zestawić w jeden zespół regulacyjny. 

• Jako medium grzewcze można zastosować ciepłą wodę lub 

gorącą wodę do max. 120 °C. Celem oszcz ędności energii 

możliwa jest regulacja wstępna rozdzielacza; należy jednakże 

zwrócić uwagę na to, że zapotrzebowanie na ciepło 

poszczególnych nagrzewnic w każdym przypadku może zostać 

pokryte. 

• Podłączyć nagrzewnice zgodnie z rysunkiem J4. W zależności 

od warunków miejscowych sprawdzić należy, czy dla pionów  

zasilania i powrotu konieczne są kompensatory do wyrównania 

rozszerzalności liniowej i/ lub przegubowe przyłącza dla 

urządzeń. 

 
 Nitonakrętki zwymiarowane są tylko do ciężaru własnego 

urządzenia. Nie zamocowywać żadnych dodatkowych 

ciężarów! 

 

 Nitonakrętki nie mogą przyjmować momentu 

zginającego; nie można stosować żadnych śrub 

pierścieniowych! 

 

 

•  Poszczególne urządzenia  zrównoważyć hydraulicznie 

między sobą, żeby zapewnić równomierne zasilanie. 

 

 

 

 
Nagrzewnica nie może przyjmować obciążeń, np. przez 

rurociąg zasilający lub powrotny! 

Urządzenie należy koniecznie zamontować poziomo!  

Odpowietrzanie z 

odcięciem 

Zawór dławiący 

Zawory spustowe 

 

Zawory odcinające 

Zasilanie 
Powrót 
 
Zawór regulacyjny 

Rys. J3: Obrócić stożek 
wydmuchowy na konieczną
pozycję 

Rys. J4: Podłączanie 
nagrzewnicy 
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7.3 Instalacja elektryczna  

 
Podłączenie elektryczne do urządzenia musi zostać  

przeprowadzone przez dopuszczonego specjalistę 

elektryka. Przestrzegać należy odnośnych przepisów  

(np. DIN EN 60204-1). 

Urządzenie dostarczane jest jako gotowe do eksploatacji. 

• Sprawdzić, czy miejscowe napięcie robocze, częstotliwość i  

zabezpieczenie zgodne są z danymi na tabliczce znamionowej.  

W przypadku odchyleń urządzenie nie może zostać podłączone! 

• W przypadku długich przewodów doprowadzających wybrać  

przekroje kabli odpowiednio do zasad technicznych, np. VDE 0100. 

• Wykonać instalację elektryczną zgodnie ze schematem połączeń  

sterowania/ regulacji. 

•      Urządzenia TopVent® curtain podłączyć zgodnie z planem     

       zacisków 
  
W celu zabezpieczenia silnika przed przegrzaniem 
należy podłączyć wbudowane w silniku 
zabezpieczenie termiczne. 

 

 

• Należy pamiętać o zainstalowaniu wyłącznika głównego dla całej 

instalacji (sterowanie i urządzenia). 

• Kilka urządzeń TopVent® może zostać podłączonych przez  

połączenie równoległe. 

 

Wyłączniki termiczne okablować szeregowo! 

 

 

 

 

Niska prędkość obrotowa (połączenie Y) 
 Wentylator 

(okablowanie na miejscu montażu) 

Wyłącznik 

termiczny Wysoka prędkość obrotowa (połączenie ∆) 
 

(okablowanie na miejscu montażu) 
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8 Specyfikacja 
 

8.1 TopVent® curtain 

Kurtyna powietrzna 

 

Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, wyposażona seryjnie  

w 4 kołki gwintowane M8 z nakrętkami  i podkładkami do 

zamocowania i zawieszenia. 

Wymienniki ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych, 

kolektory i rozdzielacze ze stali. 

Jednostka wentylatorowa, składająca się 2-stopniowego silnika 

indukcyjnego trójfazowego o wirniku zewnętrznym ze stabilnymi 

pod względem ciśnienia aluminiowymi łopatkami z odlewu 

ciśnieniowego, nie wymagająca konserwacji i cichobieżna o 

wysokiej sprawności. Ochrona silnika poprzez wbudowane zestyki 

termiczne. Rodzaj ochrony IP44. 

Z boku w obudowie zintegrowana skrzynka zaciskowa do 

podłączenia napięcia zasilania.  

Dysza nawiewna z ocynkowanej blachy stalowej. 

 

Dane techniczne 

Bieg wentylatora                                         1             2 

Nominalna wydajność powietrza  ______    _______  m3/h 

Nominalna moc grzewcza  ______    _______  kW 

w PWW  ______    _______  °C 

i temperatura powietrza wlotowego  ______    _______  °C 

Pobór mocy  ______    _______  kW 

Pobór prądu  ______    _______  A 

Napięcie 400 V /     50 Hz 

CUR-2 

CUR-3 

CUR-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Sterowanie i regulacja 
 
■ Regulacja temperatury pomieszczenia za pomocą TempTronic 

RC. Programowalny układ regulacji z obsługą prowadzoną  

(menu) do całkowicie automatycznej pracy urządzeń TopVent® : 

• TempTronic RC, terminal obsługowy, jako urządzenie naścienne 

w obudowie z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury pomieszczenia 

• Stacja RC  RCS, do zasilania prądem i sterowania większej ilości 

urządzeń TopVent® w trybie pracy równoległej 

• Pojedyncza stacja RC RCE, do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczego urządzenia TopVent® 

• Moduł opcji OM, do sterowania dodatkowymi funkcjami, jako 

urządzenie naścienne w obudowie z tworzywa sztucznego 

• Czujnik temperatury pomieszczenia RF do podłączenia w 

miejsce zintegrowanego w TempTronic RC czujnika temperatury 

pomieszczenia, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu 

ściennego 

• Wartość średnia temperatury pomieszczenia MRT4, 4 szt. 

czujnik temperatury pomieszczenia do zainstalowania w zakresie 

pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi 
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TopVent® DHV 

TopVent® DKV 

TopVent® NHV 

TopVent® commercial CAU 

TopVent® commercial CUM 

TopVent® MH 

TopVent® MK 

TopVent® HV 

TopVent® curtain 

1) Wielkości urządzeń 6 i 9 są do nabycia tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

Legenda: 
-   = opcja niedostępna 

O = opcja dostępna 

• = wykonanie standardowe 

Dla różnych typów urządzeń są do nabycia następujące komponenty w formie opcji: 

Tabela K1: Dostępność opcji 
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2 Powłoka lakierowa 

Na życzenie urządzenia TopVent® (standardowo Alucynk)  

mogą zostać zaopatrzone w zewnętrzną powłokę lakierową.  

Występują 2 możliwości: 

2.1 Standardowa powłoka lakierowa 

Poszczególne komponenty urządzenia lakierowane są bez  

dodatkowej opłaty w standardowych kolorach Hoval: 

• Air-Injector, skrzynka nawiewna_______     czerwony (RAL 3000) 

• Sekcja grzewcza, sekcja grzewcza/chłodząca     czerwony (RAL 3000) 

• Zestaw do zawieszania _____________     czerwony (RAL 3000) 

• Sekcja filtracji, płaska sekcja filtracji                     czerwony (RAL 3000) 

• Sekcja mieszania __________________     czerwony (RAL 3000) 

• Tłumik powietrza recyrkulacyjnego ____     czerwony (RAL 3000) 

• Pokrywa dachowa _________________     nie lakierowana 

2.2 Powłoka lakierowa wg wyboru 

Celem dostosowania do koloru pomieszczenia, wszystkie komponenty  

urządzeń mogą być dostarczone z powłoką lakierową w każdym dowolnym  

kolorze (dodatkowa opłata, w zamówieniu podać numer RAL). 

 
 

3 Zestaw do zawieszania 

Celem prostego montażu urządzeń na stropie bądź na ścianie, do 

nabycia są zestawy do zawieszania. Występują 3 warianty: 
 

Typ Szkic Zastosowanie dla  
AHS TopVent® DHV, NHV, DKV, 

MH, MK 

• z blachy stalowej Alucynk 
• przestawiany na wysokość do max. 1300 mm 

AW Montaż ścienny lub stropowy 
TopVent® HV 

• 2 konsole blaszane 

AD Montaż stropowy 
TopVent® HV 

• 4 płaskowniki stalowe i kątowniki 

Tabela K2:  Zawiesia 
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Rys. K2:Schemat połączeń napędów nastawnika 

4 Wyłącznik rewizyjny 

W skrzynce zaciskowej urządzeń TopVent® można zamontować 

obsługiwany z zewnątrz wyłącznik rewizyjny. 

Za pomocą wyłącznika rewizyjnego zostaje wyłączony tylko 

wentylator. Komponenty sterowania mogą być nadal pod 

napięciem! 

 
 
 
 

5 Siłownik 
 

5.1 Siłownik nawiewnika wirowego Air-Injector 

Celem nastawienia nawiewnika Air-Injector za pomocą sterowania 

innego niż firmy Hoval, może zostać dostarczony siłownik  (Typ VT-

AS). Nastawia on łopatki kierujące nawiewnika Air-Injector pod kątem 

0° (= pionowy wylot powietrza) do 50° (= poziomy wy lot powietrza). 

Zderzaki mechaniczne należy odpowiednio nastawić. 

 

Żeby pozycja łopatek kierujących była jednoznaczna również 

po włączeniu, napęd nastawnika pracuje zawsze w 

następującym cyklu startowym (czas trwania ok. 3 min): 

Pozycja rzeczywista -» 0° -» 50° -» pozycja zadana 

 

5.2 Siłownik sekcji mieszania 

Celem nastawienia klap powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego 

za pomocą sterowania innego niż firmy Hoval,  może zostać 

dostarczony siłownik  (Typ MLK-A). Nastawia on klapy pod kątem 0° 

(= 0% powietrza zewnętrznego) do 90° (= 100% powietrza 

zewnętrznego). . 

Żeby pozycja klap była jednoznaczna również po włączeniu, 

siłownik pracuje zawsze w następującym cyklu startowym 

(czas trwania ok. 3 min): 

Pozycja rzeczywista -» 0° -» 90° -» pozycja zadana 

 

 

 

Rys. K1: Siłownik  

Napięcie znamionowe 

Sygnał nastawczy Y 

Zakres pracy 

Moment obrotowy 

Czas 
przebiegu 

Tabela K3: Wymiary i dane techniczne napędów nastawnika 

Podłączenie poprzez  
transformator bezpieczeństwa 

Sygnał nast.   

Napięcie pomiarowe 
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7 Płaska sekcja filtracji 
 

Do filtracji powietrza recyrkulacyjnego może – również w 

późniejszym czasie – zostać zainstalowana sekcja filtracji z  2-

ma filtrami rękawowymi klasy jakości G4 (wg DIN EN 779). 

Modułowa konstrukcja z blachy Alucynk z 2-ma drzwiczkami 

przesuwnymi umożliwia prostą wymianę filtrów. 

Podczas planowania należy wziąć pod uwagę, że przed 

drzwiczkami przesuwnymi musi być dostatecznie dużo 

miejsca do wymiany filtrów. 

Przez dodatkową stratę ciśnienia zmniejszają się dane 

wydajnościowe danego urządzenia TopVent®: 

• wydajność powietrza (i wysokość wydmuchu) o ok. 13 % 

• moc grzewcza i chłodnicza o ok. 8 % 

Celem automatycznego nadzorowania filtra zainstalowany jest 

czujnik różnicowy. Pokazuje on, kiedy filtry muszą być 

czyszczone lub wymienione. 

Do filtracji powietrza recyrkulacyjnego może – również w 

późniejszym czasie – zostać zainstalowana płaska sekcja  filtracji. 

W niej zainstalowane są 4 plisowane filtry działkowe klasy jakości 

G4. 

Przez dodatkową stratę ciśnienia zmniejszają się dane 

wydajnościowe danego urządzenia TopVent®: 

• wydajność powietrza (i wysokość wydmuchu) o ok. 9 % 

• moc grzewcza i chłodnicza o ok. 8 % 

 
Celem automatycznego nadzorowania filtra zainstalowany jest 

czujnik różnicowy. Pokazuje on, kiedy filtry muszą być czyszczone 

lub wymienione. 

Tabela K5: Wymiary i ciężary skrzynki filtracyjnej płaskiej 

 
 
 

8 Nakładka wygłuszająca 

Nakładka wygłuszająca redukuje emisję dźwięków w 

pomieszczeniu; zostaje ona zainstalowana w nawiewniku Air-

Injector. Wymiary zewnętrzne nawiewnika Air-Injector poprzez to 

nie zmieniają się. 

Tłumienie wtrąceniowe wynosi 4 dB w stosunku do całkowitej 

mocy akustycznej danego urządzenia TopVent® . 
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Filterfläche gesamt 

Maße des Filters 

Anzahl der Filter 

Gewicht 

Filterfläche gesamt 

Maße des Filters 

Anzahl der Filter 

Gewicht 

6 Sekcja filtracji 

 

Powierzchnia filtra ogółem 
 

Wymiary filtra 

Ilość filtrów 

Ciężar 

Powierzchnia filtra ogółem 

 Wymiary filtra 

Ilość filtrów 

Ciężar 
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9 Tłumik powietrza recyrkulacyjnego 

Użycie tłumika powietrza recyrkulacyjnego do zmniejszenia 

poziomu ciśnienia akustycznego zaleca się głównie wtedy, gdy 

urządzenia TopVent® zamontowane są pod płaskimi, twardymi 

stropami (np. z betonu lub z blachy stalowej). Tłumik powietrza 

recyrkulacyjnego osadzony jest na urządzeniu i w ten sposób 

zmniejsza odbicie dźwięku na stropie. Tłumienie wtrąceniowe 

wynosi 3 dB(A) w stosunku do całkowitej mocy akustycznej danego 

urządzenia TopVent®.  

Urządzenia recyrkulacyjne jak zwykle zamontować na 4 punktach 

mocowania w części grzewczej bądź w części grzewczej/ 

chłodniczej (przykładowo z opcjonalnym zestawem do zawieszania). 

Nie umieszczać w tłumiku powietrza recyrkulacyjnego 

punktów do zawieszania! Tłumik nie nadaje się do przyjęcia 

ciężaru urządzenia TopVent® ! 

warunków można ręcznie nastawiać lamele bez użycia narzędzi. 

Skrzynka nawiewna zastępuje Air-Injector. Następnie 

redukuje się całkowita wysokość urządzenia; ciężar 

pozostaje mniej więcej jednakowy. 

11 Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna zapobiega temu, żeby wilgotne powietrze 

pomieszczenia nie skraplało się na zimnych ścianach 

zewnętrznych urządzeń TopVent® . Może to zdarzyć się w 

przypadku trybu chłodzenia lub domieszki powietrza powietrza 

zewnętrznego. Dodatkowo zredukowany zostaje (w bardzo 

niewielkim stopniu) poziom ciśnienia akustycznego. 

Następujące elementy konstrukcyjne mogą być izolowane 

termicznie: 

• Air-Injector 

• sekcja mieszania 

• sekcja filtracji 
 
 

10 Skrzynka nawiewna 

Celem użycia urządzeń TopVent® w niższych pomieszczeniach, 

w miejsce nawiewnika Air-Injector może zostać zamontowana 

skrzynka nawiewna. Poprzez to zmniejsza się minimalna 

wysokość wydmuchu o 1 m w porównaniu do wykonania 

standardowego. Skrzynka nawiewna posiada ze wszystkich stron 

poziome kratki wydmuchowe. 

Celem dostosowania kąta wydmuchu do miejscowych  

 

 

 

 

Część grzewcza/ chłodząca w urządzeniu TopVent® jest 

izolowana standardowo. 

Wymiary zewnętrzne urządzeń TopVent® nie zostają zmienione 

przez izolację. Należy zaniechać podwyższenia straty ciśnienia 

przez zwężenie przekroju. 

 

Gewicht 

 
Gewicht 

Tabela K7: Wymiary i ciężary skrzynki wydmuchowej 

Tabela K6: Wymiary i ciężary tłumika powietrza recyrkulacyjnego 

Ciężar 

Ciężar 
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Tabelle K8: Technische Daten den Kondensatpumpe 

12 Pompa kondensatu 13 Podzespół hydrauliczny 
 
Urządzenia chłodzące TopVent® muszą zostać podłączone do 

przewodu odprowadzania kondensatu. Dla zastosowań, w których 

podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest zbyt kosztowne lub nie 

jest możliwe z przyczyn budowlanych, może zostać dostarczona 

pompa kondensatu. Pompa ta zamontowana jest z boku na 

urządzeniu, bezpośrednio pod przyłączem kondensatu. Pompuje 

ona kondensat przez wąż z tworzywa sztucznego aż do wysokości 

tłoczenia 3 m i umożliwia w ten sposób odprowadzenie 

kondensatu 

• przez przewody kanalizacyjne bezpośrednio pod stropem, 

• na dach. 

•  

Do prostej instalacji TopVent® commercial, do nabycia są  

dostosowane optymalnie do urządzeń podzespoły do hydrau- 

licznego przełączania zmiany kierunku. Są 2 typy, które różnią  

się tylko zaworem mieszającym: 

• podzespół hydrauliczny powietrza zewnętrznego HG-9/D/AU 

(szybki napęd magnetyczny) 

• podzespół hydrauliczny powietrza recyrkulacyjnego HG-9/D/UM 

(siłownik z czasem nastawczym 30 s) 

Prosimy przestrzegać jak poniżej: 

• podzespół hydrauliczny izolować od str. konstrukcyjnej. 

• podzespół hydrauliczny zamontować poziomo, aby zapewnić 

nienaganne funkcjonowanie. 

      Podzespół hydrauliczny tak zamontować, żeby jego ciężar  

      nie musiał być przejmowany przez nagrzewnicę. 

■ Wartości nastawcze do zrównoważenia hydraulicznego 

Odczytać wartości nastawcze z wykresu K1. Krzywe 1.0 do 4.0  

odpowiadają obrotom wrzeciona zaworu regulacyjnego; zostają one  

pokazane na głowicy obrotowej: 

0.0 __ zawór zamknięty 

4.0 __ zawór całkowicie otwarty 

W podanych stratach ciśnienia zawarta jest już nagrzewnica i podzespół  

hydrauliczny. Dlatego też należy uwzględnić straty ciśnienia sieci rozdzielczej tylko 

do połączeń śrubowych (poz. 5 na rys. K3). 
 
 

Ilość przetłaczanej cieczy (przy 3 m wysokości tłoczenia) 

Pojemność zbiornika 

Wymiary(dł. x szer. x wys.) 

Ciężar 

 

Wykres K1: Wartości nastawcze dla zaworów regulacyjnych 

Straty ciśnienia w kPa 

 

Ilość wody w l/h 
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Odpowietrznik automatyczny 

Zawór spustowy 

Adapter zasilania/ powrotu z 

połączeniem śrubowym do 

podłączenia nagrzewnicy 

Zawór regulacyjny STAD DN 50 

Złącze śrubunkowe - sieć rozdzielcza 2" 

Zawór mieszający 

Zawór kulkowy 

Rys. K3: 
Wymiary poodzespołu hydraulicznego (w mm) 

Maksymalne ciśnienie robocze 1000 kPa 

Temperatura czynnika grzewczego/ 
chłodzącego 

 2...120 °C 

Temperatura otoczenia -5...45 °C 

Maksymalna wilgotność powietrza 95 % rF 

Tabela K10: Granice stosowania podzespołu hydraulicznego 

Typ HG-9/D/AU HG-9/D/UM 

Napięcie zasilania AC 24 V / 50 Hz AC 24 V / 50 Hz 

Sygnał nastawczy DC 0..10 V DC 0..10 V 

Czas nastawiania < 1 s 30 s 

Tabela K9: Dane techniczne zaworów mieszających 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 Wykonanie przeciwwybuchowe 

Urządzenia TopVent® w wykonaniu przeciwwybuchowym  

DHV/EX, NHV/EX i MH/EX służą do ogrzewania i  

wentylacji hal, w których okazyjnie występuje atmosfera zdolna 

do wybuchu (strefa 1). 

Celem bliższych informacji na temat urządzeń w wykonaniu 

przeciwwybuchowym prosimy skontaktować się z doradcą ds. 

zastosowań produktów firmy Hoval.
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1 Dostępność 

Dla różnych typów urządzeń do nabycia są następujące  

komponenty sterownicze i regulacyjne: 

 

2 TempTronic RC 
 

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 

TempTronic RC jest elektronicznym regulatorem do 

urządzeń TopVent® . Komunikacja następuje poprzez  

niskonapięciowy system magistrali danych. TempTronic  

nie nadaje się do połączeń 24 V, 230 V lub innych  

sygnałów. Do sterowania dodatkowymi funkcjami jest do 

nabycia moduł opcji. 

2.2 Budowa systemu 

System regulacyjny składa się z poniższych komponentów: 

• TempTronic RC ze zintegrowanym czujnikiem temp. 

pomieszczenia jako terminal obsługowy 

• Stacja RC do zasilania prądem i sterowania większej ilości  

urządzeń TopVent® w trybie równoległym 

• Pojedyncza stacja RC do zasilania prądem i sterowania  

pojedynczym urządzeniem TopVent®  

• Moduł opcji do sterowania dodatkowymi funkcjami  

(jeżeli to konieczne) 

• Systemowa magistrala danych 

Budowa systemu przedstawiona jest na rys.L2 i rys.L3. 

 
 

 
 
 
 
    

TopVent® DHV 

TopVent® DKV 

TopVent® NHV 

TopVent® commercial CAU 

TopVent® commercial CUM 

TopVent® MH 

TopVent® MK 

TopVent® HV 

TopVent® curtain 

Legenda:      •   dostępny 
                     -   nie dostępny  
 

Tabela L1: Dostępność komponentów sterowniczych i regulacyjnych 

Bild L1: TempTronic RC 
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2.3 TempTronic RC 
TempTronic RC spełnia następujące funkcje: 
• regulacja temperatury pomieszczenia 

• sterowanie rozdziałem powietrza z Hoval Air-Injector 

• nastawianie udziału powietrza zewn. (0 - 100 %) 

• możliwość nastawiania 3 wartości zadanych (temperatura 

pomieszczenia w dzień, temperatura pomieszczenia w nocy i 

temperatura przeciwzamrożeniowa) 

• przełączanie rodzajów pracy poprzez program tygodniowy i 

kalendarz 

• ewidencja zakłóceń instalacji na liście alarmów 

• ochrona hasłem dla użytkownika i serwisu 

• obsługa z menu poprzez 4-wierszowy wyświetlacz i  

4 klawisze 

• zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia 

2.4 Stacja RC 

Stacja RC służy do zasilania prądem i do sterowania większą ilością 

urządzeń TopVent® w trybie równoległym. W metalowej obudowie 

(lakierowanej kolorem RAL 7035) do montażu ściennego  

zainstalowane są poniższe komponenty: 

• moduł mocy 

• zaciski przyłączeniowe do zasilania prądem urządzeń TopVent® 

• zaciski przyłączeniowe dla czujnika, napędów nastawnika i 

nadzorowania 

• przyłącza magistrali danych dla TempTronic RC i dalszych  

stacji RC 

• transformator do zasilania prądem napędów nastawnika 

• styczniki, bezpieczniki 
Wymiary (szer x wys x gł) 500 x 300 x 120 mm 

Rodzaj ochrony IP 65 

Moc załączalna 6.6 kW 

Napięcie zasilania 3 x 400 VAC, 50 Hz 

Tabela L3: Dane techniczne stacji RC 

 
Maksymalna ilość urządzeń TopVent®, które mogą zostać 

podłączone do 1 stacji RC, zmienia się w zależności od typu 

urządzenia (patrz tabela L4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Pojedyncza stacja RC 

Pojedyncza stacja RC służy do zasilania prądem i sterowania 

pojedynczym urządzeniemn TopVent®. W metalowej obudowie 

(lakierowanej kolorem RAL 7035) do montażu ściennego  

zainstalowany jest moduł mocy. 

 

2.6 Systemowa magistrala danych 

Poszczególne komponenty systemu regulacji połączone są od strony  

konstrukcyjnej poprzez systemową magistralę danych. 

 
Typ kabla 1 para żył, skręcona ze sobą, 

ekranowana, kategoria 5 lub lepsza 

Topologia liniowa magistrala danych  

Długość max. 250 m 

Pojemność ok. 50 pF/m 

 

Tabela L6: Specyfikacja kabla magistrali danych 

 
2.7 Regulacja temperatury pomieszczenia 

TempTronic RC reguluje urządzeniami TopVent® w  

zależności od zapotrzebowania na ciepło. W trybie z powietrzem 

zewnętrznym, urządzenia są zawsze w trakcie pracy; udział 

powietrza zewnętrznego jest możliwy do nastawienia (0 - 100 %).  

W  trybie powietrza recyrkulacyjnego, system pracuje w trybie wł/ 

wył. z oszczędnością energii. Jednakże bazujący na Fuzzylogic 

algorytm regulacji włącza urządzenia wg. innych kryteriów niż w 

przypadku zwykłych regulatorów 2-punktowych; odchylenia 

regulacyjne są poprzez to mniejsze 

 

 

 

 

 

Typ urz ądzenia  Wielko ść Ilość 

DHV, NHV, MH 6 8 

 9 6 

 10 4 

DKV, CAU, CUM, MK 6 6 

 9 4 

HV, CUR 1) 2 10 

 3 10 

 5 10 

1) Do podłączenia więcej niż 10 TopVent® HV lub TopVent® curtain do stacji  
1 RC prosimy o kontakt z doradcą ds. zastosowań firmy Hoval. 

Tabela L4: Maksymalna ilość urządzeń TopVent® , które mogą zostać podłączone do 
stacji RC 

Napięcie zasilania Napięcie małe poprzez systemową szynę danych  

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 119 x 119 x 28 mm 

Temperatura otoczenia 0...50 °C 

Rodzaj ochrony IP 20 

Tabela L2: Dane techniczne TempTronic RC 

Wymiary (szer. x wys x gł) 200 x 300 x 80 mm 

Rodzaj ochrony IP 65 

Moc załączalna 1.65 kW 

Napięcie zasilania 3 x 400 VAC, 50 Hz 

Tabela L5: Dane techniczne pojedynczej stacji RC 
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TempTronic RC zawiera również automatyczne włączanie 

przeciwzamrożeniowe: 

• Jeżeli temperatura pomieszczenia spada poniżej temperatury 

przeciwzamrożeniowej, urządzenia zostają włączone. 

• Po podniesieniu się temperatury pomieszczenia o 2 °C, 

urządzenia zostają znów wyłączone. 

Jest możliwość nastawiania temperatury przeciwzamrożeniowej. 

Czujnik temperatury pomieszczenia zintegrowany jest w  

TempTronic RC. Prosimy zwrócić uwagę podczas 

ustawiania na to, żeby wartość pomiarowa nie została 

zafałszowana przez wpływy termiczne lamp, maszyn itp. 

 
2.8 Sterowanie rozdziałem powietrza 

Opatentowany rozdzielacz powietrza - zwany Air-Injector – doprowadza 

powietrze zasilające o różnej temperaturze i ilości bezciągowo do zakresu 

przebywania ludzi w wysokich pomieszczeniach. Umożliwia to nawiewnik 

wirowy, za pomocą którego można przestawić bezstopniowo kierunek 

wydmuchu powietrza od pionowego do poziomego. 

Zależy ono od: 

• wysokości wydmuchu 

• wydajności powietrza (— prędkość obrotowa wentylatora) 

• różnicy temperatur między powietrzem doprowadzanym i   

     powietrzem pomieszczenia 

Rys. L4: Rozdział powietrza za pomocą nawiewnika Hoval Air-Injector 

 

W określonych przypadkach Air-Injector może zostać nastawiony 

na stałe podczas uruchamiania. Celem automatycznego 

dostosowania kierunku wydmuchu powietrza do zmieniających się 

warunków pracy przez TempTronic RC, konieczny jest napęd 

nastawnika: 

• Opcja: napęd nastawnika Air-Injector VT-AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Przył ącza zewn ętrzne 

Poprzez moduł opcji można sterować dodatkowo  

następującymi funkcjami: 

• opcja: moduł opcji OM 
 

Alarm zbiorczy 

W przypadku zakłócenia może zostać 

wskazany zewnętrznie alarm zbiorczy 

poprzez zestyk bezpotencjałowy. 

Warto ść średnia temperatury 

pomieszczenia 

W miejsce zintegrowanego czujnika  

temperatury pomieszczenia mogą  

zostać zainstalowane 4 czujniki do 

tworzenia wartości średniej w zakresie 

przebywania ludzi. 

Udział powietrza zewn ętrznego 

Udział powietrza zewnętrznego może 

być sterowany zewnętrznie. 

Przełączanie zewn ętrzne 

Urządzenia mogą być przełączane 

zewnętrznie poprzez zestyk 

bezpotencjałowy (np. z centrali) na 

rodzaj pracy 'Wył'. 

Zewnętrzny czujnik temp. 

pomieszczenia 

W miejsce zintegrowanego w  

TempTronic RC czujnika temp. 

pomieszczenia może zostać 

podłączony zewnętrzny czujnik. 

Przełączanie pompy rozdzielacza 

W zależności od zapotrzebowania na 

ciepło bądź chłód może poprzez 

zestyk bezpotencjałowy może zostać 

włączona pompa rozdzielacza. 

Zestyk bramowy 

do sterowania kurtyną powietrzną  

TopVent® curtain poprzez zestyk  

bezpotencjałowy 
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2.10 Alarmy i nadzorowanie 

System sam się nadzoruje. Wszystkie alarmy wpisane zostają na listę  

alarmów i zostają pokazane na TempTronic RC. 
 

Alarm  Przyczyna  Reakcja s ystem u Usuwanie usterek  

Pompa kondensatu Pompa kondensatu jest uszkodzona. Wszystkie podłączone urządzenia włączają 

się na tryb pracy 'Wył'. 

Skontaktować się z 

serwisem Hoval. 

Wentylator Silnik wentylatora jest przegrzany. Wszystkie podłączone urządzenia włączają 

się na tryb pracy 'Wył'. 

Skontaktować się z 

serwisem Hoval. 

Wyłącznik rewizyjny Wyłącznik rewizyjny na danym urządzeniu 

od ponad 30 min jest w pozycji 'Wył'. 
 Wyłącznik rewizyjny 

ustawić na pozycję 'Wł'. 

Czujnik powietrza 
nawiewanego 

Czujnik temperatury powietrza 

nawiewanego w urządzeniu pilotowym jest 

uszkodzony. 

• Do momentu usunięcia usterki,  

TempTronic RC pracuje dalej z 

temperaturą powietrza nawiewanego  20 

°C. 

• Klapa powietrza zewnętrznego zamyka 

się (w TopVent® MH, MK, CAU). 

• Powietrze doprowadzane wdmuchiwane 

jest poziomo do pomieszczenia. 

Skontaktować się z 

serwisem Hoval. 

Filtr Nastawiona różnica ciśnienia do 

nadzorowania filtra została przekroczona 

ponad 5 min. 

 Wymienić filtr. 

Klapa powietrza 
zewnętrznego 

Klapa powietrza zewnętrznego/ powietrza 

recyrkulacyjnego zakleszczyła się lub 

napęd nastawnika jest uszkodzony. 

Wszystkie podłączone urządzenia włączają 

się na tryb pracy 'Wył'. 

Skontaktować się z 

serwisem Hoval. 

Zamarzanie Temperatura za nagrzewnicą spadła 

poniżej 5 °C. 

• Wszystkie podłączone urządzenia 

włączają się na tryb pracy 'Wył'. 

• Pompa rozdzielacza włącza się. 

• Zawór mieszający ogrzewania  

      otwiera się. 

 

Wymiary (szer x wys x gł.) 110 x 155 x 50 mm 

Rodzaj ochrony IP 20 

Temperatura otoczenia 0...50 °C 

Napięcie zasilania 1 x 230 VAC, 50 Hz 

Tabela L7: Dane techniczne modułu opcji 
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3 EasyTronic 

EasyTronic jest przyrządem sterującym z prostą regulacją 

teperatury dla TopVent® DHV, NHV i HV. 

3.1 Budowa 

 EasyTronic składa się z: 

• przyrządu sterującego (z przełącznika trybów pracy), 

zamontowanego w obudowie z tworzywa sztucznego do 

montażu ściennego, 

• termostatu pokojowego 

Musi on być zainstalowany w zakresie pomieszczenia pobytu  

ludzi i podłączony do przyrządu sterującego. 

 

 

 

3.3 Przełączanie przeciwzamro żeniowe 

 EasyTronic przełączany jest ręcznie na tryb przeciwzamrożeniowy: 

Przełącznik trybów pracy ustawić na '1' lub '2' i na termostacie 

pokojowym nastawić zredukowaną temperaturę (np. 5 °C). 

3.4 Zakłócenie 

W przypadku uruchomienia się zestyków termicznych, EasyTronic 

wyłącza się. Celem ponownego uruchomienia po ochłodzeniu 

silnika ustawić przełącznik trybów pracy na '0', a następnie znów 

ustawić na wymagany rodzaj pracy (bądź na krótko przerwać 

zasilanie prądem). 

 
3.5 Instalacja 
 

Zasilanie prądem i podłączanie urządzeń TopVent® 

musi nastąpić zgodnie ze schematem zacisków i z 

zachowaniem obowiązujących przepisów. 

Za pomocą EasyTronic można sterować wieloma 

urządzeniami TopVent®. Można zestawić w jedną grupę tylko takie 

urządzenia, które pracują w tych samych warunkach eksploatacji. 

 

 

3.2 Regulacja temperatury 

EasyTronic włącza podłączone urządzeniaTopVent® w  

zależności od zapotrzebowania na ciepło. Na przyrządzie 

sterującym można wybrać ręcznie wymagany tryb pracy: 

0 ___ Urządzenia TopVent® są wyłączone. 

1 ___ Tryb wł/ wył urządzeń TopVent® na biegu 1 

(= niska prędkość obrotowa) 

2 ___ Tryb wł/ wył urządzeń TopVent® na biegu 2 

(= wysoka prędkość obrotowa) 

Wymagana temperatura nastawiana jest na termostacie pokojowym 

za pomocą gałki obrotowej. Jeżeli temperatura pomieszczenia 

spada poniżej wartości zadanej, urządzenia TopVent® włączają się 

na wcześniej wybranym stopniu. Po osiągnięciu wartości zadanej 

urządzenia znów się wyłączają. 

 
 
 

 

Zestyki termiczne połączyć szeregowo!  

EasyTronic nie dysponuje sygnałem do włączania 

pompy grzewczej lub generatora ciepła. 

 

 

Rys. L5: Przyrząd 
sterujący EasyTronic 

 

Rys. L6: Termostat 
pokojowy EasyTronic 

Napięcie zasilania 3 x 400 VAC ±10 % 

Częstotliwość 50...60 Hz 

Zabezpieczenie wstępne 10 A 

Moc załączalna max. 4 kW 

Rodzaj ochrony IP 54 

Wymiary (szer x wys x gł) 166 x 230 x 129 mm 

Temperatura otoczenia 5...40 °C 

Tabela L8: Dane techniczne przyrządu sterującego 

Wymiary (szer x wys x gł) 74 x 74 x 23 mm 

Zakres pomiarowy 5...30 °C 

Rodzaj ochrony IP 30 

 Tabela L9: Dane techniczne termostatu pokojowego 



Tabela L11: Wymiary i dane techniczne napędu nastawnika VT-AS 
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4 Ręczne sterowanie rozdziałem powietrza 

Do ręcznego sterowania rozdziałem powietrza są do dyspozycji 

następujące komponenty: 

4.1 Potencjometr 

Na potencjometrze można ręcznie nastawić kierunek wydmuchu 

powietrza: 

0 % ___ pionowy wylot powietrza 

100 % __ poziomy wylot powietrza 

Za pomocą potencjometru można sterować równocześnie 

maksymalnie 7 rozdzielaczami powietrza. Do nabycia się 2 typy: 

• potencjometr w montażu naściennym (PMS-W) 

• potencjometr do szafy rozdzielczej (PMS-S) 

 

4.2 Siłownik 

Siłownik nastawia łopatki kierujące nawiewnika Air-Injector pod 

kątem od 0° (= pionowy wylot powietrza) do 50° 

(= poziomy wylot powietrza). 

 
4.3 Transformator 
Do zasilania niskim napięciem jest do nabycia transformator. Jest on 
wbudowany w obudowie z tworzywa sztucznego z  2-ma 
przyłączeniowymi złączami śrubowymi i zostaje zamontowany na ścianie. 
Do transformatora może zostać podłączonych równocześnie max. 7 
napędów nastawnika. 

 

 
 

Rys. L7: Potencjometr  
PMS-W 

Napięcie znamionowe 

Sygnał nastawczy Y 

Zakres pracy 

Moment obrotowy 

Czas biegu 

Typ  PMS-W PMS-S 

Napięcie zasilania AC 24 V, 50 Hz AC 24 V, 50 Hz 

Sygnał nastawczy Y DC 2...10 V DC 2...10 V 

Zakres nastawczy 0 %...100 % 0 %...100 % 

Podłączenie Zaciski 1.5 mm2 Zaciski 1.5 mm2 

Wymiary 84 x 84 x 60 mm 48 x 48 mm 

Tabela L10: Dane techniczne potencjometru PMS-W (urządzenie naścienne) i 
potencjometru PMS-S (do szafy rozdzielczej) 

Napięcie zasilania AC 230/24 V 

Moc 10 VA 

Wbudowany bezpiecznik czuły 0.5 A 

Wymiary 130 x 75 x 80 mm 

Zastosowanie we wnętrzach 

Zakres temperatur -25...70 °C 

Wilgotność otoczenia 10...95 % wilgot. wzgl. 

 Tabela L12: Dane techniczne transformatora TA 
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1 Eksploatacja 2 Konserwacja

 
 

1.1 Pierwsze uruchomienie 
 
Pierwsze uruchomienie może być przeprowadzone 

tylko przez specjalistów! Samowolne pierwsze 

uruchamianie może doprowadzić do szkód. 

 

Prace inspekcyjne i czyszczące mogą być wykonywane 

tylko przez specjalistów! 

Przestrzegać przepisów bhp! 

Przed wszystkimi pracami na urządzeniu: przełączyć 

włącznik główny i ew. wyłącznik serwisowy w  położenie 

Wył i zabezpieczyć! Poczekać na zatrzymanie 

wentylatora! 

• Skontrolować optycznie urządzenia i instalację pod względem 

ewentualnych uszkodzeń lub usterek. 

• Sprawdzić kompletność schematów połączeń i planów  

     okablowania. 

• Regulator temperatury pomieszczenia nastawić na podstawie 

instrukcji obsługi. 

• Sprawdzić optycznie kierunek obrotu wentylatorów dla obu 

prędkości obrotowych. Prawidłowy kierunek obrotu pokazany 

jest strzałką na dyszy. O ile to konieczne, zmienić okablowanie. 

• Zmierzyć pobór prądu i porównać z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

• Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń i regulacji poprzez 

nastawienie wartości zadanych i czasów pracy. 

• Air-Injector (o ile występuje) nastawić odpowiednio do 

wysokości wydmuchu i wydajności powietrza (patrz część L5 

'Sterowanie rozdziałem powietrza'). 

• Sprawdzić czujnik temperatury pomieszczenia: 
 

- Czy czujnik zamontowany jest w reprezentatywnym miejscu? 

- Czy rejestracja temperatury została zafałszowana przez 

instalacje maszyny i tym podobne? 

1.2 Obsługa 

Co 2 - 4 miesi ące 

• Skontrolować filtry (jeżeli występują), wyczyścić je lub 

wymienić. 

Co roku przed rozpocz ęciem okresu grzewczego 

• Sprawdzić wentylator pod względem funkcjonowania. 

• Skontrolować urządzenie optycznie. Zwrócić uwagę na 

funkcjonowanie nawiewnika Air-Injector i na ewentualne 

zanieczyszczenia na wirniku wentylatora. W przypadku 

zanieczyszczenia wyczyścić. 

• Sprawdzić sterowanie/ regulację. 

Co 2 lata 

• Skontrolować optycznie nagrzewnicę i, jeżeli to konieczne, 

wyczyścić. 

 
 
 

3 Naprawa 

 
Urządzenie może być obsługiwane tylko przez przeszkolone 

osoby! Prosimy przeczytać w tym celu instrukcję obsługi 

zastosowanego sterowania/ regulacji. 

Zwykle urządzenie pracuje w sposób całkowicie 

zautomatyzowany w zależności od czasów pracy i warunków 

temperaturowych. Prawidłowe funkcjonowanie powinno być 

sprawdzane okresowo. 

Zmiany czasów pracy muszą być odpowiednio skorygowane w 

regulatorze. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza, 

strumień powietrza musi mieć możliwość bezproblemowego 

rozprzestrzeniania się. Nie może dojść do nadmiernego 

nagromadzenia ciepła. 

Prace naprawcze mogą być przeprowadzane tylko przez 

przeszkolonych specjalistów, ponieważ wymagają one 

specjalistycznej wiedzy fachowej. Jedno i drugie nie 

zostało przekazane w tej instrukcji obsługi. 

 

Części zamienne muszą odpowiadać wymaganiom technicznym 

producenta urządzenia! Należy stosować tylko oryginalne części  

zamienne Hoval. 

W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego serwisu     

klienta. 

 

1.3 Wyłączanie z ruchu 

• Włącznik główny i ew. wyłącznik serwisowy (opcja) ustawić 

w pozycji Wył. 

• Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zamarzania, opróżnić 

urządzenie lub za pomocą środka przeciw zamarzaniu 

odpowiednio uzyskać mrozoodporność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 Usuwanie 

Podczas usuwania komponentów urządzeń TopVent® należy 

przestrzegać: 

• Części metalowe dostarczyć do recyclingu. 

• Części z tworzywa sztucznego dostarczyć do recyclingu. 

• Części elektryczne i elektroniczne usuwać jako odpady o  

     charakterze szczególnym. 
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Odpowiedzialność za energię i środowisko 
Marka Hoval zaliczana jest na rynku międzynarodowym do wiodących przedsiębiorstw w zakresie 
rozwiązań klimatyzacji pomieszczeń. Ponad 65-letnie doświadczenie uprawnia i motywuje ciągle do 
stosowania nadzwyczajnych rozwiązań i przemyślanych technicznie projektów. 
Maksymalizacja efektywności energii, a tym samym ochrona środowiska stanowią przy tym 
przekonanie i bodziec. Hoval znany jest jako kompletny oferent inteligentnych systemów grzewczych 
i wentylacyjnych, które eksportowane są do ponad 50 krajów. 

Technika grz ewcza Hoval  
Jako neutralny pod względem energii oferent pełnego asortymentu, 
Hoval doradza podczas wyboru innowacyjnych rozwiązań systemowych 
dla najróżniejszych źródeł energii jak pompy ciepła, biomasa, systemy 
solarne, gaz, olej i ciepło przesyłane na odległość. Zakres wydajności 
rozciaga się od prywatnych mieszkań do przemysłowych dużych 
projektów. 

Wentylacja mieszka ń Hoval  
Większy komfort powietrza i efektywne wykorzystanie energii grzewczej 
od domków jednorodzinnych do pomieszczeń przemysłowych: świeże, 
czyste powietrze do pomieszczeń, jak i przestrzeni roboczych stwarza 
rodzina produktów kontrolowanej wentylacji pomieszczeń 
mieszkalnych. Innowacyjny system zdrowego klimatu pomieszczeń 
pracuje z odzyskiem ciepła i wilgoci, chroni przy tym zasoby naturalne   
i jest korzystny dla zdrowia. 

Systemy klimatyzacji hal Hoval  
Systemy klimatyzacji hal dbają o najlepszą jakość powietrza i 
użyteczność ekonomiczną. Od wielu lat Hoval stawia na  
zdecentralizowane systemy. Zawierają się w tym kombinacje  
wielu – także różnych – urządzeń klimatyzacyjnych, które są  
indywidualnie regulowane, lecz wspólnie sterowane. W ten sposób  
Hoval reaguje elastycznie na najróżniejsze wymagania w zakresie 
ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. 

Odzysk ciepła Hoval  
Efektywne użycie energii poprzez odzysk ciepła. 
Hoval oferuje dwa różne rozwiązania: płytowe wymienniki ciepła  jako 
system rekuperacyjny oraz rotacyjne wymienniki ciepła jako system 
regeneracyjny. 
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