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Max-3 / Max-3 E
Teplovodní olejový / plynový kotel ve
výkonové řadě 420–2700 kW

Minimální emise

Výhodné řešení

a hospodárný provoz

Ekologický

za příznivou cenu
■ splňuje aktuální požadavky na ekologický

■ šetrnost k životnímu prostředí -

■ vysoká účinnost kotle v provedení s kon-

třítahová technologie spalování společně
s nízkým zatížením spalovací komory zaručuje nízké emise
■ speciální teplosměnné plochy pro maxi-

denzačním ekonomizérem

mální efektivitu

Univerzálně použitelný

Snadná údržba

■ široká výkonová řada pro různé aplikace
■ možnost kombinace s dvoupalivovým hořákem olej/ plyn
■ vhodný i pro nízkoteplotní soustavy pro
využití kondenzace

Snadné použití

Sofistikovaný

Ekonomický

■ osvědčená kvalita a technologie

■ snadné použití díky promyšlené konstrukci
■ pohodlný servis díky snadnému přístupu
čelními dvířky
■ řídící systém TopTronic® pro tepelný komfort a nízkou spotřebu

Řídící panel s regulací
TopTronic® E
Dvířka kotle
s dvojitými závěsy.
Sofistikovaně řešená
výkyvná dvířka kotle se
odklápějí spolu s hořákem. Směr vyklápění je
volitelný a na stavbě jej
lze jednoduše změnit.

Velká spalovací komora
a speciálně prolisované
trubice třetího tahu vedou
k optimálnímu přestupu
tepla a konstantně vysoké
účinnosti spalování.

Max-3 condens E
Nabízí špičkovou technologii vytápění za
velmi přijatelných podmínek. Zejména v případě výměny nebo rekonstrukce existujícího
vytápěcího systému – situace, v níž je optimalizace nákladů velmi podstatným tématem,
představuje Hoval Max-3 vhodné řešení.
Osvědčená technologie 3-tahového spalování
v kombinaci s kondenzačním výměníkem
zaručuje maximální účinnost a extrémně
Max-3 condens E

nízké emise ve všech fázích.

Klíčové údaje*
Výkonová řada

420–2700 kW

Účinnost

až 109,0 / 98.2 %**

Emisní faktor NOx

< 80 mg/Nm3 ***

* Přesné údaje závisí na konkrétním výkonovém typu. Pro více informací se obraťte na Hoval.
** Platí pro modely condens E při 30 % zatížení dle EN 303; (vztaženo k výhřevnosti / spalnému teplu ZP)
*** Při použití LowNOx externího hořáku

Změny vyhrazeny

