
UltraSource®

Nová generace účinných tepelných čerpadel. 

Jediným pohledem

Kompaktní
Tiché 
Moderní



Muster Reiter Příroda jako zdroj

Zdroj
Původ inovací: příroda.

Vzduch, země, voda – přírodní elementy.
Příroda - místo odpočinku a relaxace. Pro inženýry v Hovalu byla příroda zdrojem inovací. 
Vzduch, země a voda slouží jako zdroje energie pro tepelná čerpadla. Využití těchto zdrojů 
energie s tentýž technologií bylo cílem vývoje nejnovější generace tepelných čerpadel. Nová 
tepelná čerpadla jsou ještě efektivnější a ještě tišší, než tomu bylo dříve. Účinná ochrana 
klimatu, příjemné teplo a vysoká ekonomická účinnost dostávají název: UltraSource®.
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Hoval UltraSource® B
Šetří peníze díky využití energie ze vzuchu.

Rozsah modulace výkonu při A2W35: 2,1 - 17,4 kW
Topný faktor COP při A2W35 a jmenovitém výkonu: 4,5
Hladina akustického výkonu venkovní jednotky dle EN 12102: 46 dB(A)

Kompaktní provedení šetří místo.
UltraSource® vyžaduje málo místa pro instalaci. 
Pokud je zásobník teplé vody integrováný v jednotce, 
prostorová náročnost instalace systému je ještě menší.

Tichý provoz.
Velkorysé dimenzování venkovní jednotky a plynulé 
řízení výkonu podle požadavků zajišťuje obzvláště 
tichý provoz. 

Šetří peníze díky maximální účinnosti.
Plynulé přizpůsobování výkonu potřebě, nazývané 
modulace, zajišťuje nejlepší hodnoty účinnosti po 
celý rok.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda s vnitřní a 
venkovní jednotkou, vhodné zejména pro rodinné 
domy. UltraSource® B umožňuje vytápět, ohřívat 
teplou vodu a v létě dokonce i chladit. V případě 
kompaktní verze UltraSource® B compact je zásobník 
teplé vody integrovaný přímo ve vnitřní jednotce. 

Integrovaný zásobník teplé 
vody o objemu 200 litrů

CleverCool součástí

UltraSource® B 
compact C (8,11/200)

CleverCool součástí

UltraSource® B 
comfort C (8,11,17)

Moderní design.
UltraSource® má nejmodernější vzhled, proto ho není 
potřeba skrývat. Zejména venkovní jednotka s černými 
lamelami je spíše jako dekorativní fasádní prvek.

A+++

A+++ A

Šetří peníze díky maximální účinnosti.
Plynulé přizpůsobování výkonu potřebě, nazýváme modulace.
Modulace zajišťuje nejlepší hodnoty účinnosti po celý rok. Díky 
optimální konstrukci a použití vysoce kvalitních, energeticky 
úsporných komponent ušetříte náklady na energii.

Moderní design vnitřní a venkovní jednotky.
Přední strana vnitřní jednotky je vyrobena z vysoce kvalitního kovu. Díky        
designovým prvkům jednotka vypadá ještě štíhleji. Design venkovní jednotky 
s lamelami připomíná spíše fasádní prvek nebo moderní zahradní nábytek. 
Například výška, kterou tepelná čerpadla vzduch/voda potřebují k ochraně  
přívodu vzduchu před sněhem, je již integrovaná a elegantně skrytá za desig-
novým pláštěm.

Šetří místo díky štíhlé konstrukci. 
Instalace tepelného čerpadla UltraSource® vyžaduje velice 
málo místa uvnitř vašeho domu. Jedním z důvodu je i rozdělení 
na vnitřní a venkovní jednotku. Pokud je zásobník teplé vody 
součástí vnitřní jednotky, ušetří se ještě více místa, protože 
již není potřeba instalovat externí zásobník pro přípravu teplé 
vody. UltraSource® je tak tichý, že může stát klidně ve vstup-
ní hale nebo na chodbě, pokud objekt nedisponuje technickou 
místností nebo v ní není dostatek místa.

Tichý díky konstrukci a dimenzování.
Chytrá řešení od inženýrů, v oblasti nastavení výkonu, 
nočního provozu, optimalizovaného zvuku a speciální 
konstrukce, zajišťují tichý provoz a pro vás klidný spá-
nek. Ve venkovní jednotce byl zvětšen výparník a ven-
tilátor, aby bylo možné přenášet více vzduchu, tj. více 
energie, velice tichou cestou.

Výkon a design

Venkovní jednotka (17)
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Hoval UltraSource® T
Šetří peníze díky využití energie ze země a vody.

Rozsah modulace výkonu při B0W35: 1,8 - 21,5 kW
Topný faktor COP při B0W35 a jmenovitém výkonu: 5,1
Hladina akustického výkonu dle EN 12102: 41 dB(A)

Tepelné čerpadlo země / voda nebo voda / voda 
pro instalaci uvnitř domu, vhodné zejména pro rodinné 
domy. UltraSource® T umožňuje vytápět a ohřívat 
teplou vodu. V případě kompaktní verze UltraSource® 
T compact je zásobník teplé vody integrovaný přímo 
v jednotce. Volitelně je k dispozici i funkce chlazení 
CleverCool.

UltraSource® T
compact (8,13/200)

UltraSource® T
comfort (8,13,17)

Kompaktní provedení šetří místo.
UltraSource® vyžaduje málo místa pro instalaci a 
jeho štíhlá konstrukce je velice výhodná i z hlediska 
přepravy.

Tichý provoz.
Plynulé řízení výkonu dle požadavků a zvukově 
optimalizovaná konstrukce zajišťují obzvláště tichý 
provoz.

Šetří peníze díky maximální účinnosti.
Plynulé přizpůsobování výkonu potřebě, nazývané 
modulace, zajišťuje nejlepší hodnoty účinnosti po 
celý rok.

Moderní design.
UltraSource® má nejmodernější vzhled, proto ho není 
potřeba skrývat. Díky modernímu vzhledu a kvalitnímu 
provedení se hodí i do vstupní haly nebo chodby.

UltraSource® B / UltraSource® T

Vše shrnuto v těchto 
bodech.

Rohová instalace.
Přípojky byly umístěny tak, aby bylo možné 
tepelné čerpadlo umístit do rohu místnosti a 
ušetřilo se tak cenné místo. Kompaktní verzi 
lze umístit do rohu vlevo, komfortní verzi lze 
umístit vlevo i vpravo.

Rozdělení jednotky.
UltraSource® je možné zmenšit pro snadnější 
přepravu. Když je situace opravdu těsná, lze 
kompaktní verzi s integrovaným zásobníkem 
teplé vody snadno rozdělit.

Integrovaná příprava teplé vody.
Zásobníková příprava teplé vody je již integ-
rovaná v tepelném čerpade UltraSource® ve 
verzi kompakt. Legionella nemá díky funkci 
tepelné dezinfekce žádnou šanci. Není třeba 
instalovat externí zásobník teplé vody. Verze 
Comfort je také připravena na přípravu teplé 
vody. V tomto provedení je potřeba instalovat 
externí zásobník teplé vody, ale vzhledem k 
přípravě je připojení snadné a rychlé. 

Chlazení díky funkci CleverCool.
Tepelné čerpadlo může v létě zajišťovat 
chlazení objektu, díky kterému bude teplota v 
místnosti vždy perfektní. Ideální je, že funkce 
chlazení je již součástí tepelného čerpadla 
UltraSource® B (vzduch/voda). U tepelného 
čerpadla UltraSource® T (země/voda, voda/
voda) je funkce chlazení součástí volitelného 
příslušenství a v případě zájmu je nutné tuto 
funkci objednat.

Rozšířitelnost řídícího systému.
Rodina produktů Hoval používá stejnou 
regulaci, řídící systém TopTronic® E. To 
znamená, že produkty Hoval lze snadno 
kombinovat do různých systémů a to téměř 
jakýmkoli způsobem. Bez ohledu na to, zda je 
zařízení provozováno prostřednictvím aplika-
ce HovalConnect nebo přídavného solárního 
systému, vždy je možné i pozdější rozšíření.

A+++

A+++ A

Integrovaný zásobník teplé 
vody o objemu 200 litrů

CleverCool jako volitelné příslušenství

CleverCool jako volitelné 
příslušenství

Tepelné čerpadlo UltraSource® Tepelné čerpadlo UltraSource®6 7



Systémové řešení
Vše lze řídit jedním regulačním systémem.

Akumulační nádba 
EnerVal

akumuluje topnou nebo 
chladící vodu.

Zásobník teplé vody 
CombiVal

akumuluje a vyrábí 
teplou vodu. 

Systém je vhodné doplnit o
 fotovolatické panely

vyrábějící elektřinu např. pro provoz 
tepelná čerpadla. 

Pomocí jednotek FanCoil je možné chladit 
místnosti v průběhu teplých letních dnů. 

Komfortní větrání 
HomeVent®

zajišťuje příjemné klima v 
místnosti a šetří náklady 

na vytápění.

Systémová regulace

Prostorový řídící modul
 
Provoz tepelného čerpadla lze také přizpůsobit jednotlivým 
denním nebo týdenním režimům nastavitelným na ovládacím 
modulu, který je nainstalován například v obývacím pokoji. Jaké 
bude počasí? Řídicí systém Hoval TopTronic® E to ví. Každé 
tři hodiny načítá přesnou a spolehlivou předpověď počasí z 
internetu a podle toho upravuje provoz vytápění. Takto lze ušetřit 
energii způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí a vašim 
nákladům - a pohodlí zůstává vysoké.

Aplikace HovalConnect
 
Flexibilní provoz a vše dostupné na první pohled. Spontánně se 
rozhodnete odejít dříve z práce, pomocí naší aplikace můžete 
rychle zvýšit teplotu a těšit se na útulné teplo domova. Každý, 
kdo chce ovládat vytápění na dálku, může tak rychle učinit 
pomocí aplikace HovalConnect, kterou si může stáhnout do 
svého chytrého telefonu. 

Nová generace mezi námi 
UltraSource® a TopTronic® E.

Jedna regulace pro všechno.
Regulace TopTronic® E řídí provoz tepelného čerpadla  
UltraSource® – a dokáže ještě daleko více. Naše regulace 
umožňuje spojit tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody a 
komfortní větrací jednotku v jeden vysoce účinný systém.  
Všechny komponenty tohoto systému jsou koordinovány 
takovým způsobem, že splní vaše požadavky s využitím co 
nejmenšího množství elektrické energie.

HovalConnect
 
Díky online službě HovalConnect můžete svůj systém ovládat 
přes internet z domova nebo prostřednictvím aplikace, pokud 
jste mimo domov. Přihlašujete se pomocí svého osobního 
hesla. Tento software se snadno používá a poskytuje grafický 
přehled o celém vašem systému. Díky tomuto programu můžete 
optimalizovat svůj systém a ušetřit tak náklady za jeho provoz.
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Řešení Hoval

Poradenství a plánování
Ať už jde o vytápění, chlazení nebo větrání, ať už jde o novostavbu nebo 
renovaci: Hoval stojí vždy na vaší straně s know-how. Plánujete, instaluje-
te nebo provozujete systémy? Nebo investujete? Mluvíme vaším jazykem. 
Zkušení konzultanti Hoval zjišťují vaše požadavky do posledního detailu a 
na jejich základě vymýšlejí nejvhodnější řešení.

Systémové řešení
Kompletní systém od firmy Hoval ovládáte pomocí jediného řídícího sys-
tému. Jednotlivé komponenty jsou vzájemně koordinovány, takže fungují 
bez sebemenších problémů a současně spotřebovávají méně energie. 
Provoz zařízení v rámci jednoho systému stojí méně než samostatný pro-
voz jednotlivých zařízení.

Široká kompetence v oblasti služeb 
Co dělat, když musí být systém uveden do provozu nebo opraven? 
Naši servisní technicky jsou vám vždy plně k dispozici. Pravidelná údržba 
všech zařízení prodlužuje životnost vašeho systému. Vaše investice si 
udrží svoji hodnotu po mnoho let a provoz je stále vysoce ekonomický.

Servis a poradenství

Řešení Hoval
UltraSource® v rámci systémového řešení.

Jsme tu pro Vás
Jsme tu pro Vás již několik generací.

Tepelné čerpadlo UltraSource® compact 
je zdrojem tepla pro vytápění místností 
např. podlahovým vytápěním a pro 
přípravu teplé vody. To vše je k 
dispozici v rámci integrované paměti 
a je to také připraveno pro okamžité 
použití. Celý systém lze ovládat 
pomocí prostorového řídícího modulu 
TopTronic® E nebo prostřednictvím 
aplikace HovalConnect, kterou si 
můžete nainstalovat do vašeho 
chytrého telefonu.

Jednoduchý, prostorově úsporný systém pro rodinné domy.

UltraSource® B/T
compact

UltraSource®

Schema BBAIE010

Tepelné čerpadlo UltraSource® comfort 
je zdrojem tepla pro vytápění místností 
např. podlahovým vytápěním a pro 
přípravu teplé vody a její akumulaci 
v zásobníku CombiVal. Elektrická 
energie potřebná pro UltraSource® 
je z velké části pokryta elektrickou 
energií vyrobenou fotovoltaickými 
panely. Kromě vytápění je možné, 
pomocí prostorového řídícího modulu 
TopTronic® E, ovládat také  komfortní 
větrací jednotku HomeVent®. Tato 
jednotka zajišťuje neustálý přívod 
čerstvého vzduchu do obytných 
místností a zpětné získávání nejenom 
tepla, ale i vlhkosti z odpadního 
vzduchu. Systém lze také ovládat 
pomocí aplikace HovalConnect, kterou 
si můžete nainstalovat do vašeho 
chytrého telefonu.

Doplněno o komfortní větrání a fotovoltaiku: Řešení zajišťující ještě větší úspory energií. 

HomeVent®

comfort FR (351)
UltraSource® B/T 

comfort

UltraSource®

Schema PV/HomeVent

E

CombiVal ESR 
(300)
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Odpovědnost za energii 
a životní prostředí

Jako firma specializující se na vytápěcí a klimatizační technologie je Hoval vaším 
zkušeným partnerem pro realizaci systémových řešení. Můžete například ohřívat 
vodu pomocí solární energie a pro vytápění místností využívat topné oleje, plyn, 
dřevo nebo tepelná čerpadla. Společnost Hoval propojuje různé technologie, 
přičemž do systému integruje i prostorové větrání. S námi máte jistotu, že ušetříte 
nejen na energii a nákladech, ale zároveň chráníte životní prostředí. 

Hoval je jednou z předních mezinárodních společností v oblasti řešení 
vnitřních klimatizačních systémů. Více než 70 let zkušeností nás neustále 
motivuje k navrhování inovativních systémových řešení. Naše systémy  
pro vytápění, chlazení a větrání vyvážíme do více než 50 zemí.

Svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí bereme vážně. Srdcem 
 všech vytápěcích a větracích systémů, které navrhujeme a vyvíjíme,  
je vysoká energetická účinnost.

Kvalita výrobků Hoval 
Na nás se můžete spolehnout.


