
Modelové řady        AC AC D BC - e light BC - e mini

Výkon (50/30 °C) kW 50–1550 250–2200 45–120 90–360 

Výška mm 2045–3000 2400–2800 2045 2040

Šířka mm 1100–1760 2000–3800 1000 970-2910

Hloubka mm 1100–2780 2350–2710 1000 855

Hmotnost kg* 550–2800 900–2600 440-480 370-450

Změny vyhrazeny

Hoval CabinSlim AC / AC D
■ plynový stacionární kondenzační kotel Hoval

UltraGas® v kabinovém provedení pro ven-
kovní instalaci

■ kompaktní „Plug & Play” centrála, která obsa-
huje všechny komponenty a prvky potřebné
pro výrobu tepla a bezpečný provoz

■ konstrukce umožňuje umístění přímo
u budovy nebo na střeše objektu

■ ideální pro objekty, které nemají nebo nemo-
hou mít plynovou kotelnu uvnitř budovy

■ opláštění z panelů z pozinkovaného ple-
chu (bíle lakovaného - RAL 9003), izolace
z nehořlavého materiálu "A1" (DIN 4102)
a třídy požární odolnosti "0" (ISO DIS 1182.)

■ provedení s jedním kotlem Hoval UltraGas®,
tzv. CabinSlim AC nebo s dvojkotlem Hoval
UltraGas®, tzv. CabinSlim AC D

Hoval CabinSlim BC-e light / BC-e mini
■ plynový nástěnný kondenzační kotel Hoval

TopGas® v kabinovém provedení pro ven-
kovní instalaci

■ kompaktní „Plug & Play” centrála s mini-
mální hmotností, která obsahuje všechny
komponenty a prvky potřebné pro výrobu
tepla a bezpečný provoz

■ kompletní hydraulické propojení se všemi
nezbytnými prvky

■ bez nebo s hydraulickým vyrovnávačem
■ CabinSlim BC - e mini je nabízený

ve verzi s 1 kotlem
■ CabinSlim BC - e light umožňuje kaskádové

propojení až 4 modulů, tj. max. 8 kotlů
v kaskádě

■ každý kotel je řízen řídícím systémem
TopTronic® E

* Hmotnost kabiny je orientační, bez vodní náplně a závisí na zvoleném vybavení.

Zaručená úspora
■ tepelná centrála v kabinovém provedení

k venkovní instalaci pro úsporu
prostoru v budově

■ špičková technologie kondenzačních
kotlů pro úsporu provozních nákladů

■ maximální flexibilita díky kompaktní
a samonosné konstrukci

Rychlá instalace
■ kompaktní design a kompletní vybavení

pro rychlou instalaci
■ nejvyšší ochrana před nepříznivými vlivy

počasí, např. před deštěm a sněhem
■ jednoduchý transport a malý zastavěný

prostor

Energeticky optimální provoz
■ osvědčená technika spalování díky hořáku

UltraClean® s minimální produkcí emisí
NOx a CO2

■ inteligentní regulační systém zajišťující
optimální chod a maximální úsporu paliva

Jednoduché
■ design, dodávka, uvedení do provozu

a údržba - vše od společnosti Hoval
■ bezstarostný provoz, snadná údržba,

pohodlný přístup
■ ideální pro různé typy aplikací, všude tam,

kde není prostor pro kotelnu

CabinSlim
Kompaktní zdroj tepla pro venkovní instalaci

Ek
on

om
ick

ý
So

fis
tik

ov
an

ý

Sn
ad

né
 po

už
ití

Ek
olo

gic
ký

Hoval | Produktový list


