
ProcessVent  
Úspora energií díky ZZT z procesního vzduchu.



Decentrální systém klimatizace hal

 

Technické údaje PVC – 10
Průtok vzduchu 10 000 m³/h
Topný výkon (max.) až 256 kW
Chladící výkon (max.) až 118 kW
Hmotnost 1754 kg

Jednotka RoofVentJednotka RoofVent®® RG – maximální výhody RG – maximální výhody

■	střešní	 větrací	 jednotka	 s	 vysoce	 účinným	 plynovým	■	střešní	 větrací	 jednotka	 s	 vysoce	 účinným	 plynovým	
kondenzačním	kotlem	integrovaným	v	nadstřešní	části	jednotky;kondenzačním	kotlem	integrovaným	v	nadstřešní	části	jednotky;

■	bohatě	dimenzovaný	topný	registr	pro	provoz	kotle	v	plně	■	bohatě	dimenzovaný	topný	registr	pro	provoz	kotle	v	plně	
kondenzačním	režimu;kondenzačním	režimu;

■	účinnost	zpětného	získávání	 tepla	až	86	%	-	díky	vysoce		■	účinnost	zpětného	získávání	 tepla	až	86	%	-	díky	vysoce		
výkonnému	deskovému	tepelnému	výměníku	Hoval;výkonnému	deskovému	tepelnému	výměníku	Hoval;

■	nižší	investiční	náklady	-	díky	vlastnímu	zdroji	tepla	není	nutná	■	nižší	investiční	náklady	-	díky	vlastnímu	zdroji	tepla	není	nutná	
kotelna	ani	instalace	rozvodů	topné	vody;kotelna	ani	instalace	rozvodů	topné	vody;

■	velká	flexibilita	a	 individuální	přizpůsobivost	-	provoz	dle	■	velká	flexibilita	a	 individuální	přizpůsobivost	-	provoz	dle	
aktuální	potřeby	a	možnost	snadné	rozšiřitelnosti	o	další	aktuální	potřeby	a	možnost	snadné	rozšiřitelnosti	o	další	
jednotky;jednotky;

■	účinná	distribuce	vzduchu	s	automaticky	nastavitelnou	vířivou	■	účinná	distribuce	vzduchu	s	automaticky	nastavitelnou	vířivou	
vyústkou,	tzv.	Air-Injectorem;vyústkou,	tzv.	Air-Injectorem;

■	minimalizuje	teplotní	vrstvení,	 tzv.	stratifikaci,	a	tím	snižuje	■	minimalizuje	teplotní	vrstvení,	 tzv.	stratifikaci,	a	tím	snižuje	
tepelné	ztráty	skrze	střechu	na	minimum.	tepelné	ztráty	skrze	střechu	na	minimum.	

Co se děje uvnitř 
jednotky ProcessVent? 
Uvnitř jednotky ProcessVent se nachází 
olejotěsný deskový výměník tepla, kde 
odpadní vzduch odevzdá velkou část své 
tepelné energie proudu venkovního vzdu-
chu, který se tím předehřeje. V případě 
potřeby lze předehřátý vzduch doohřát na 
požadovanou teplotu pomocí topného 
registru umístěného v jednotce. 

Odpadní vzduch,
kterému byla odebrána tepelná energie, 
je následně vyfukován nad střechu.

Kam je odveden znečištěný 
teplý vzduch?
Znečištěný teplý vzduch z technologických 
procesů je přes systém čištění odpadního 
vzduchu přiveden do jednotky ProcessVent.

ProcessVent
Kompaktní jednotka Process-
Vent obsahuje olejotěsný 
deskový výměník tepla, filtr 
venkovního vzduchu a dva 
vysoce účinné přívodní ven-
tilátory s EC motory.
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Čerstvý vzduch
je rovnoměrně distribuován 
přímo z jednotky nebo je 
možné se napojit na hrdlo 
pro přívodní potrubí.

Čistička odpadního vzduchu
není dodávkou firmy Hoval.

 Změny vyhrazeny

ProcessVent – maximální výhody

■ 3 druhy provedení – větrání s rekuperací (PV), navíc možnost 
vytápění (PVH), navíc ještě možnost chlazení (PVC);

■ snížení nákladů na vytápění až o 98 % – zejména díky vysoce 
výkonnému deskovému tepelnému výměníku Hoval;

■ nízké emise oxidu uhličitého díky energeticky výkonnému 
provozu;

■ velká flexibilita a individuální přizpůsobivost – provoz dle 
aktuální potřeby a možnost snadné rozšířitelnosti o další 
jednotky;

■ jednoduchá obsluha i údržba – lze provádět i během provozní doby;
■ decentralizované, flexibilní a vysoce kompaktní řešení.

Venkovní vzduch
je zbaven všech nečistot a je připraven 
projít výměníkem ZZT, kde dochází k jeho 
předehřátí.

Výrobní stroje
Většinou se jedná o obráběcí 
stroje, svařovací stroje apod. 

Větrací jednotka s rekuperací energie z procesního vzduchu 
S možností napojit jednotky i na centrální zdroj tepla a chladu. 


