
Vzduch / Wasser-Wärmepumpen
Belaria®

Tepelná čerpadla země - voda a voda - voda. 
Thermalia® ®

Belaria®

Tepelná čerpadla vzduch - voda
Ekologická 
Účinná 
Spolehlivá

Jediným pohledem



Tepelná čerpadla Belaria® využívají energii z okolního vzduchu 
pro vytápění a přípravu teplé vody. Pracují s vysokou účinností 
a nabízejí tak atraktivní poměr cena / výkon.

Tepelná čerpadla Belaria® jsou vhodná pro každou oblast 
použití. I v oblasti rekonstrukcí - kde jsou obecně vyžadovány 
vysoké teploty nad 60 ° C, při kterých konvenční tepelná 
čerpadla vzduch / voda dosahují svých limitů - nabízí Hoval 
možnost, která přesvědčí vynikajícími hodnotami účinnosti.

Titelseite:
Nahaufnahme des Axial-Ventilators  
in der Ausseneinheit der Belaria® SRM.

Síla systémového 
řešení 
Tepelná čerpadla Belaria® jsou ještě 
silnější, pokud jsou součástí systémového 
řešení Hoval. Všechny produkty je možné 
 centrálně řídit prostřednictvím jednoho 
regulačního systému TopTronic®E.

Hoval  
Zásobníky teplé 
vody

Hoval  
Solární systémy

Hoval
Akumulační nádoby

Regulační systém 
TopTronic®E

Hoval  
Komfortní větrání

Zásobníky teplé 
vody s tepelným 
čerpadlem

Hoval
Plynové a olejové 
kondenzační kotle

Detail axiálního ventilátoru ve 
venkovní jednotce Belaria® SRM

2 Tepelná čerpadla Belaria®

Belaria® ®

Tepelná čerpadla vzduch - voda.



s řídícím systémem

Belaria®  twin I, Belaria®  twin IR (20-30)
2-stupňové tepelné čerpadlo v monoblokovém 
provedení určené k vnitřní instalaci; 
pro novostavby i rekonstrukce.

s řídícím systémem

s řídícím systémem

Belaria® comfort ICM (8,13)
Tepelné čerpadlo v monoblokovém 
provedení pro vnitřní instalaci s integ-
rovaným technickým zásobníkem. 
Určené pro vytápění, chlazení a 
přípravu teplé vody v novostavbách i  
v rekonstruovaných  budovách. 

s řídícím systémem

Belaria®  twin A, Belaria®  twin AR (24-32)
2-stupňové tepelné čerpadlo v monoblokovém 
provedení určené k venkovní instalaci; 
pro novostavby i rekonstrukce.

Belaria®  dual AR (60) 
2-stupňové tepelné čerpadlo v monobloko-
vém provedení se dvěma samostatnými  
chladícími okruhy pro venkovní instalaci; 
pro novostavby i rekonstrukce.

3Tepelná čerpadla Belaria®



ekonomická ekologická

inteligentní komfortní

 ▪ Ekonomicky efektivní řešení  
pro rekonstrukce a novostavby

 ▪ Nejlepší účinnost
 ▪ Úspora nákladů na elektřinu 
díky vysoce účinný čerpadlům

 ▪ Vyšší hospodárnost 
projevuje se až o 50% nižšími náklady na vytápění

 ▪ Zobrazení spotřeby energie 
pro trvalou kontrolu nákladů.

 ▪ Řešení šitá na míru starým budovám i novostavbám
 ▪ Rychlá instalace 
díky kompletním systémům připraveným k instalaci 

 ▪ Vhodné pro bivaletní provoz 
díky inteligentnímu řídícímu systému TopTronic® E

 ▪ Aplikace pro chytré telefony pro snadné ovládání i 
na dálku a pro okamžitý příjem systémových zpráv

 ▪ Nejmodernější komunikační rozhraní pro možnost 
připojení k automatizaci budov nebo k jiným budoucím 
inteligentním sítím.

 ▪ Ekologická energie získaná z přírody -                             
z okolního vzduchu

 ▪ CO2-neutrální a zvláště ekologický                           
v souvislosti se zelenou elektřinou

 ▪ Snadné nastavení provozní doby zařízení 
usnadňuje kontrolu vytápění s ohledem na 
spotřebovanou energii.

 ▪ Tichý chod díky regulaci otáček ventilátoru a vyni-
kající zvukové izolaci

 ▪ Lze snadno kombinovat se solární energií, 
větší využití obnovitelných zdrojů energie

 ▪ Volitelně s funkcí chlazení
 ▪ Vysoká tepelná pohoda díky zohlednění budoucí 
venkovní teploty a množství slunečního záření          
(z předpovědi počasí).

 ▪ Automatické zobrazení připomenutí servisu 
při plánované servisní prohlídce zařízení.

Nejlepší řešení 
z hlediska ekonomiky

Kompletní a 
flexibilní

Využití ekologické energie 
- energie z přírody

Jednoduché plánování, 
tichý provoz
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Výhody tepelných čerpadel Belaria® ®

Přehled vašich výhod s našimi tepelnými čerpadly.®



Šetrný k životnímu prostředí
Být zodpovědný za energie, za životní prostředí a 
zároveň pohodlně žít: Je to možné –  a je to ještě 
snažší než dříve! 

S novou generací kotlů a tepelných čerpadel Hoval 
spotřebujete méně energie a snížíte tak svoji ekolo-
gickou stopu. 

Inteligentní 
Váš topný systém Hoval využívá aktuální předpovědi 
počasí, proto je ve vašem domě i v ranních hodinách 
příjemné teplo, a to i přesto, že venku je ještě chladno. 
Když není potřeba tolik tepla např. v teplém odpoledni, 
výkon se automaticky sníží.  

Vytápění ve svém domě můžete také ovládat pomocí 
chytrého telefonu nebo tabletu a přizpůsobit ho tak 
svému dennímu nebo týdennímu rozvrhu. Během dne 
jste pryč a večer se můžete těšit na ideální tepelnou 
pohodu, právě díky možnosti dálkového ovládání. 

Vysoce účinný
Nová generace kotlů a tepelných čerpadel od firmy 
Hoval je mimořádně efektivní. 

Váš účet za energie bude nižší a všechny náklady 
budete mít vždy pod kontrolou. Ať už využíváte kotel 
nebo tepelné čerpadlo: Vždy budete mít k dispozici 
údaj o výkonu a účinnosti nejenom v reálném čase, 
ale i po delší době. 

Spolehlivý
Můžete se na nás spolehnout.

Nová generace kotlů a tepelných čerpadel od firmy 
Hoval Vás i nás automaticky upozorní, kdy je potřeba 
provést servis nebo opravu.  

Servisní partner Hoval je vždy nablízku. Více než 500 
000 spokojených zákazníku po celém světě to může 
potvrdit. Naše reference mluví samy za sebe.

Inteligentní – ideální pokojová teplota i za měnícího se venkovního počasí. 

Regulační systém TopTronic® E.
Nová generace.

Snadné ovládání z obývacího pokoje. Možnost dálkového ovládání vytápění a chlazení. Hoval Desk – náklady pod kontrolou.  Automatické upozornění na servis. 
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Belaria®. 
Höchste Effizienz spart wertvollen Strom.

 
Spolehlivý provoz i při mínusových 
venkovních teplotách
Tepelná čerpadla vzduch-voda Belaria® 
je možné spolehlivě využívat až do 
teploty venkovního vzduhu -20 °C. 
Čím nižší teploty, tím nižší topný výkon. 

Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla 
vzduch-voda v některých případech 
vybavena přídavným ohřevem, který 
pokrývá špičky potřeby tepla při 
extrémně nízkých venkovních teplotách.  

Osvědčená kvalita 

Všechna tepelná čerpadla Hoval získala 
mezinárodní ocenění kvality tepelného 
čerpadla. Oficiální štítek kvality výrobku 
vám zaručuje vynikající energetickou 
účinnost, vysokou spolehlivost a kom-
plexní zákaznický servis. 

 
Využití tepelné energie ze vzduchu

Tepelná čerpadla Belaria® využívají 
teplo z okolního vzduchu a spolu s 
částečným podílem elektrické energie 
ho povyšují na vyšší teplotní úroveň. Z 1 
kW elektřiny se vyprodukuje až 5 kW 
tepelné energie.
 
Tepelná čerpadla vzduch / voda Bela-
ria® pracují obzvláště ekonomicky, což 
dokládají vysoké hodnoty topného fak-
toru (COP). Hodnoty COP ukazují poměr 
vyrobené tepelné energie k použité 
elektrické energii. Čím vyšší hodnotu 
COP má tepelné čerpadlo, tím funguje  
ekonomičtěji a energeticky úsporněji. 
Hodnoty COP všech tepelných čerpadel 
Hoval jsou kontrolovány a deklarovány 
nezávislými zkušebními ústavy.

 
Vyšší komfort díky 
volitelné fukci chlazení
V létě lze tepelná čerpadla vzduch / voda 
Hoval použít také jako zdroj aktivního 
chlazení místností. Tato rozšířující kom-
fortní funkce je již součástí modelů Bela-
ria® twin IR, Belaria® twin AR a Belaria® 
dual AR.

Výparník Kondenzátor 

Kompresor 
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Perfektní řešení pro každou aplikaci
Přechod od fosilních paliv k obnovi-
telným zdrojům energie využívaných 
tepelnými čerpadel se vždy vyplatí.
Ať už jde o novou výstavbu, kompletní 
rekonstrukci nebo levnou výměnu kotle: 
produktová řada Belaria® vám nabízí 
řešení šité na míru pro každou potřebu 
a oblast použití.

Ve 4-krokovém cyklu vyrábí tepelná čerpadla teplo s využitím energie z okolí:
1. Chladivo, proudící okruhem v tepelném čerpadle, v místě výparníku absorbuje do sebe energii z 

okolního prostředí (ze vzduchu, země, vody) a dochází k jeho vypařování. 
2. Plynné chladivo je následně prudce stlačeno v kompresoru a tím dochází k jeho zahřátí. K pohonu 

kompresoru se používá elektrická energie.
3. Zahřáté páry chladiva jsou poté vytlačeny do kondenzátoru, kde zkondenzují (zkapalní se) a tím 

uvolní energii v nich uloženou * (75% energie „odpařování“ + 25% energie pohonu) v podobě tepla, 
které je předáno do topného systému.

4. Nakonec zkapalněné chladivo prochází expanzním ventilem, kde dochází k vyrovnání tlaků a celý 
cyklus začíná znovu.

Princip tepelného čerpadla: 
Využití energie okolí                
(vzduch, země, spodní 
voda)*

* Příklad počítá s tepelný čerpadlem s topným faktorem - COP 4, tj. s 1 dílem (25%) elektrické energie se vytvoří 4 díly (100%) tepelné energie. 

 
Velice tichý provoz
Venkovní instalace a          
dvě úrovně výkonu pro maximální 
účinnost. Díky vynikající zvukové izolaci 
a ventilátorům s regulovanou rychlostí 
otáček jsou tepelná čerpadla vzduch / 
voda Belaria® obzvláště tichá. Když je 
aktivován „tichý režim“, úroveň hluku je 
ještě nižší. 

European Quality Label
for Heat Pumps
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Belaria® ® 

Tepelná energie z okolního vzduchu.



Technické údaje Belaria® comfort ICM (8) (13)

Třída energetické účinnosti A+++ A+++

Topný výkon kW 2,1 - 6,6 3,8 - 2,7

Topný faktor COP* (ΔT 5K; EN 14511) 4,3 4,1

Váha kg 280 298

Rozměry (Š / V/ H) mm 910 / 1830 / 780

Údaje jsou uvedeny pro A2/W35 (EN 14511) Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3,7 = 3,7 kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie)

Elektro ovládací skříň
se startovacím stupněm a automatem 
tepelného čerpadla. Řídící systém Top-
Tronic® E, který lze ovládat zvenčí, 
zajišťuje ekologické, ekonomické, spo-
lehlivé a chytré vytápění snadnější a 
dostupnější, než kdykoliv dříve.

Chladící okruh
s elektronicky řízeným regulačním ventilem.  
Pracovním médiem je chladivo  R410A.

Scroll kompresor
pro vyšší účinnost a provoz bez vibrací.

Pro vzduchové napojení Belaria comfort 
ICM lze zvolit pravou nebo levou stranu, 
lze také využít možnost horního napojení 
pomocí flexibilního VZT potrubí. 

Kompaktní konstrukce z
pozinkované oceli.
Konstrukce bez tepelných mostů 
zabraňuje tvorbě kondenzátu. 
Boční panely jsou opatřeny práškovou 
barvou pro dlouhou životnost.

Velkoplošný výparník
s nízkou tlakovou ztrátou. 

Radiální ventilátor s 
regulovatelnými otáčkami
nejnovějšího designu.
Vysoce tichý a účinný.

Integrovaná expanzní nádoba.

Flexibilní vzduchové napojení.

Technický zásobník
je integrovaný přímo do podlahy. 
Zaručuje bezpečný provoz a snižuje 
hlukové emise.

 ▪ Vnitřní instalace.
 ▪ Extrémně vysoký COP
 ▪ Kompaktní rozměry
 ▪ Pro snadnější manipulaci je k dispozici dvou-

dílná verze
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Belaria® comfort ICM (8,13).
S integrovaným technickým zásobníkem, vnitřní instalace.



Technické údaje Belaria® twin I/IR twin I (20) twin I (25) twin I (30) twin IR (20) twin IR (25) twin IR (30)

Třída energetické účinnosti A++ A++ A++ A++ A++ A++

Topný výkon (1./2. stupeň) kW 10,4 / 20,8 12,5 / 25,0 15,2 / 30,4 10,4 / 20,8 12,5 / 25,0 15,2 / 30,4

Topný faktor COP* (1./2. stupeň) 3,9 / 3,5 3,9 / 3,5 3,8 / 3,4 3,9 / 3,5 3,9 / 3,5 3,8 / 3,4

Chladící výkon (1./2. stupeň) kW - 14,3/ 26,6 15,8/ 30,3 19,0 / 35,5

Váha kg 400 455 485 400 455 485

Rozměry (Š / V / H) mm 1200 / 1735 / 880 1300 / 1935 / 980 1200 / 1735 / 880 1300 / 1935 / 980

Údaje týkající se vytápění jsou uvedeny pro A2/W35.
Údaje týkající se chlazení jsou uvedeny pro A35/W18.                               Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3,7 = 3,7 kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie).

Konstrukce je vyrobena z 
ocelovo/plastového rámu. 
Robustní konstrukce disponuje nejlepšími 
zvukovými i tepelnými parametry.

Řídící systém TopTronic® E
zajišťuje ekologické, ekonomické, spo-
lehlivé a chytré vytápění snadnější a 
dostupnější, než kdykoliv dříve.

Radiální ventilátor s 
regulovatelnými otáčkami
Vsoce tichý a účinný.

Vzduchové napojení vlevo 
nebo vpravo 
je volně volitelné.

2x Scroll kompresor
pro vyšší účinnost a provoz bez vibrací.

Velkoplošný výparník
s nízkou tlakovou ztrátou. 

Chladící okruh
s elektronicky řízeným regulačním 
ventilem.  
Pracovním médiem je chladivo  R407C.

 ▪ Vnitřní instalace 
 ▪ 3 velikosti výkonu - od 20 do 30 kW
 ▪ 2 stupně výkonů díky 2 kompresorům 
 ▪ Volitelně s funkcí chlazení (modely IR)
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Belaria® twin I (20-30) a Belaria® twin IR (20-30).
Dva stupně výkonu pro maximální učinnost, vnitřní instalace.®



Technické údaje Belaria® twin A/AR twin A (24) twin A (32) twin AR (24) twin AR (32)

Třída energetické účinnosti  A++  A++ A++ + A+++

Topný výkon (1./2. stupeň) kW 13,1 / 23,7 18,6 / 31,6 13,1 / 23,7 18,6 / 31,6

Topný faktor COP* (1./2. stupeň) 4,6 / 4,1 4,5 / 4,0 4,6 / 4,1 4,5 / 4,0

Chladící výkon (1./2. stupeň) kW – – 12,7 / 22,8 16,1 / 28,8

Váha kg 575 590 575 590

Rozměry (Š / V / H) mm 1934 / 1395 / 908 1934/ 1395 / 908

Údaje týkající se vytápění jsou uvedeny pro A2/W35.
Údaje týkající se chlazení jsou uvedeny pro A35/W7. Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3,7 = 3,7 kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie).

 
Velkoplošný výparník
a s nižší tlakovou ztrátou 
pro tichý provoz.

Chladící okruh
s chladivem R410A.

 ▪ Venkovní instalace
 ▪ 2 velikosti výkonu - od 24 do 32 kW
 ▪ 2 stupně výkonů díky 2 kompresorům  
 ▪ Nejnovější technologie ventilátoru 

pro nízké hlukové zatížení okolí
 ▪ Volitelně s funkcí chlazení (modely AR)
 ▪ Řídící systém TopTronic® E  

v nástěnné ovládací skřini umístěné uvnitř budovy.

Axiální ventilátor s 
regulovatelnými otáčkami
pro velmi tichý provoz a nízkou 
spotřebu elektrické energie.

Konstrukce odolná 
povětrnostním 
vlivům.

2x Scroll kompresor
pro vyšší účinnost.

Mikroprocesorové řízení 
pro optimální provoz 
tepelného čerpadla.

Řídící systém TopTronic® E
(umístěný uvnitř budovy)
zajišťuje ekologické, ekonomické, spolehlivé a 
chytré vytápění snadnější a dostupnější, než 
kdykoliv dříve.
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Belaria® twin A (24-32) a Belaria® twin AR (24-32).
Dva stupně výkonu pro maximální učinnost, venkovní instalace.



Technické údaje Belaria® dual AR (60) dual AR (60)

Třída energetické účinnosti A++

Topný výkon (1./2. stupeň) kW 25,1 / 50,3

Topný faktor COP* (1./2. stupeň) 3,5 / 3,6

Chladící výkon (1./2. stupeň) kW 24,6 / 49,2

Váha kg 880

Rozměry (Š / V / H) mm 3272 / 1500 / 895

Údaje týkající se vytápění jsou uvedeny pro A2/W35.
Údaje týkající se chlazení jsou uvedeny pro A35/W7. Změny vyhrazeny
* COP = udává kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti dodané (spotřebované) energii, např. COP 3,7 = 3,7 kW topného výkonu při spotřebě pouze 1 kW el. energie).

2x Výparník s 
větší plochou
a s nižší tlakovou ztrátou
pro tichý provoz.

2 oddělené chladící 
okruhy
s chladivem R410A.

 ▪ Venkovní instalace
 ▪ 2 stupně výkonů díky 2 kompresorům
 ▪ 2 oddělené chladící okruhy 

pro vyšší spolehlivost provozu
 ▪ Nejnovější technologie ventilátoru 

pro nízké hlukové zatížení okolí
 ▪ S funkcí chlazení
 ▪ Řídící systém TopTronic® E  

v nástěnné ovládací skřini umístěné uvnitř budovy.

2x Axiální ventilátor 
s regulovatelnými otáčkami
Vysoce tichý a účinný. 

Konstrukce odolná povětrnostním vlivům

2x Scroll 
kompresor
pro vyšší účinnost.

Řídící systém TopTronic® E
(umístěný uvnitř budovy)
zajišťuje ekologické, ekonomické, spolehlivé a 
chytré vytápění snadnější a dostupnější, než 
kdykoliv předtím.

Mikroprocesorové 
řízení 
pro optimální provoz 
tepelného čerpadla.
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Belaria® dual AR (60).
Dva stupně výkonu pro maximální učinnost, venkovní instalace.



2x Scroll 
kompresor
pro vyšší účinnost.

Mikroprocesorové 
řízení 
pro optimální provoz 
tepelného čerpadla.

Rekonstrukce vytápění většího rodinného domu 
Tepelné čerpadlo určené k venkovní instalaci             
Belaria® twin A

Stávající vytápění pomocí topného oleje bylo 
nahrazeno tepelným čerpadlem Belaria® twin A (17). 
Díky vynechání olejového kotle a olejových nádrží lze 
bývalou kotelnu využívat k jiným účelům.

Kromě přechodu na energii šetrnou k životnímu 
prostředí by se mohly výrazně snížit náklady za energii 
na vytápění a přípravu teplé vody.

Rekonstrukce vytápění v malém rodinném domě
Kompaktní tepelné čerpadlo určené k vnitřní instalaci  
Belaria® twin IR

Se svými kompaktními rozměry, integrovanou 
technickou pamětí a flexibilním výstupem vzduchu je 
Belaria® compact IR ideální volbou pro nejenom pro 
novostavby, ale i pro rekonstrukce.

Rekontrukce vytápění s tepelným čerpadlem Belaria® twin A (17) - venkovní 
instalace.

Šetří místo a je tiché. 

Rekonstrukce vytápění s kompaktním 
tepelným čerpadlem Belaria® IR - vnitřní 
instalace.
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Belaria® dual AR (60).
Dva stupně výkonu pro maximální učinnost, venkovní instalace.

Tepelná čerpadla Belaria® v praxi.
Stejně rozmanitá jako požadavky našich klientů. ®
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Tepelná čerpadla vzduch - voda.
Belaria® ®
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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.


