
Оползотворяване на топлина и влажност за приятен микроклимат.
Лесна за използване, ефективна и гъвкава.

Контролирана жилищна вентилация
HomeVent®
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HomeVent®. 
Предимства от пръв поглед.

HomeVent® жилищна вентилация надеждно осигурява непрекъснато подаване на свеж 
въздух за цялата къща - напълно автоматизирано, денонощно и изцяло без течения. И 
точно в това се изразява негйното предимство: всички частици от замърсители, прах и 
цветен прашец се филтрират. Шумът и насекомите също са далеч от дома. 
Замърсеният въздух и миризмите се отвеждат от системата много по-надеждно, 
отколкото при проветряване през прозорците. В допълнение, системата оползотворява 
ценна топлина, която се губи през отворени прозорци.

Лесно за употреба Икономично

Екологично Усъвършенствано

• Генерира комфортен микроклимат чрез 
рекуперация на влагата.

• Предпазва здравето ви чрез филтриран 
от цветен прашец и прах вътрешен въздух.

• Прави вашия дом тих и приятен – всички 
шумове остават отвън.

• Поддържа приятни температури дори 
през лятото чрез опцията CoolVent с 
рекуперация на студ за сгради с 
контролиран микроклимат.

• Опазване на енергийните ресурси чрез 
рекуперация на топлина и влага.

• Работи с висока енергийна 
ефективност като спестената енергия е 
по-голяма от консумираната енергия.

• Спестява енергия  
чрез елиминиране на предварителното 
затопляне на въздуха.

• Ниски разходи на енергия  
чрез рекуперация на топлина и влага.

• Ниски режийни разходи  
чрез постоянно автоматизирано 
управление според потребността.

• Ниски инвестиционни разходи 
чрез елиминиране на предварително 
затопляне на въздуха и без дренаж за 
кондензат.

• Гъвкав монтаж на апарата във всички 
позиции.

• Лесна поддръжка чрез удобен и лесен 
достъп за сервиз.

• Plug & play (готов за свързване уред)

Създава приятен 
микроклимат

Опазване на ресурсите

Ниски разходи

Позволява различни 
позиции за монтаж
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Патентованата система с оползотворяване на 
енталпията, контролира топлината и 
влажността във вашия дом.

HomeVent® оползотворява топлината на засмукания 
въздух. Също така възстановява влажността - нещо, 
което малко конвенционални системи са способни да 
направят. Основен принос за това предимство има 
въртящия се топлообменник за оползотворяване на 
енталпията. 

Със своето специално разработено сорбционно 
покритие, рекуператорът взима топлинна енергия и 
водни пари от засмукания въздух в помещението. 
Когато е необходимо, те се прехвърлят на подавания 
въздух в необходимото количество и се връщат 
обратно в помещението, създавайки приятен 
микроклимат. Тази технология за рекуперация на 
топлина и влага прави HomeVent® изключитено 
ефективен. Добрите конвенционални системи 
достигат ефективност на оползотворяване на 
топлината от около 90%. За сравнение HomeVent ® 
постига до 130% със своята патентована концепция 
на работа.

HomeVent®. 
Пресен и здравословен въздух в дома ви, ден и нощ, 
чрез контролирана жилищна вентилация.

Здравословен комфорт и 
пресен въздух

Сградната топлоизолация става 
все по-ефективна през годините.
От една страна, това пести 
енергия, но от друга страна пречи 
на обмена на въздуха, който преди 
това е преминавал през 
пропускливи стени и прозорците 
на старите къщи. HomeVent® 
жилищна вентилация контролира 
обмена на въздуха напълно 
автоматично. В същото време чрез 
рекуперация се осигурява точното 
количество на влага във въздуха.
Това предотвратява сухия въздух в 
помещенията, което е чест 
проблем при конвенционалните 
системи. 

Замърсители и шум остават 
отвън

Филтърът за насекоми пречиства 
от по-големите частици  
замърсители от външния въздух. 
Допълнителният фин филтър 
пречиства  от полени, 
замърсители, фин прах и гъбични 
спори. Когато въздухът достига 
вътрешността на сградата, той 
вече е чист. Застоялият въздух, 
нежеланите миризми и субстанции 
се премахват от помещението чрез 
смукателната вентилация. Тъй 
като вече няма нужда от отваряне 
на прозорците за пресен въздух,  
шумът също остава навън.

Ефективна, икономична, 
удобна

HomeVent® подобрява значително 
енергийния баланс във вашия 
дом. Системата спестява много 
повече енергия, отколкото 
изразходва за работа. Можете да 
регулирате дебита на въздуха 
прецизно според вашите 
изисквания.
Вие определяте степента на 
въздухообмен. Два ниско-
енергийни вентилатора  
автоматично подават свеж, богат 
на кислород, въздух отвън в 
необходимото количество и 
транспортират засмукания въздух 
от помещението на вън.
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Лесен монтаж и поддръжка

HomeVent® не отделя кондензат. 
Именно за това, апаратът може да 
се монтира във всяка една 
позиция. 
HomeVent® RS-180 и RS-500 могат 
да се монтират от две страни. Във 
всички апарати НomeVent® , 
филтрите могат лесно и бързо да 
бъдат сменени само с няколко 
стъпки и без необходимост от 
техническа помощ.

Опция CoolVent:
Усъвършенствано допълнение
за сгради с контролирана 
климатизация

Опцията CoolVent е интелигентно 
допълнение от системата 
HomeVent® за контролирана 
климатизация на сградите. В 
комбинация с външни климатични 
апарати, CoolVent позволява 
активна рекуперация на студ. 
В горещите дни, когато навън 
температурите са по-високи от 
вътрешните, пресният въздух се 
охлажда предварително и се 
изсушава в HomeVent®. Дори в 
най-горещите дни през годината, 
това позволява спествяване на 
енергия чрез контролирана 
климатизация и постоянно 
подаване на пресен въздух в 
помещенията.

С опцията CoolVent също могат да 
бъдат оборудвани и вече 
инсталирани системи HomeVent®. 

Спестява инвестиционни 
разходи

Разопаковайте и включете –     
HomeVent® се доставя готов за 
свързване и е готов за работа за 
нула време. Благодарение на 
хигиеничната и безкондензатна 
работа, HomeVent® има големи 
предимства при монтажа. Не се 
изисква дренаж и няма риск от 
образуване на лед. Не са 
необходими допълнителни 
енергоемки инсталации или 
предварително затопляне на 
въздуха.



HomeVent® RS-500 
за големи еднофамилни къщи, вили, 
търговски помещения и офиси

HomeVent® RS-250
за еднофамилни къщи

HomeVent® RS-180
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Правилното решение за всички изисквания. Със системата за жилищна 
вентилация HomeVent ®, Hoval предлага иновативно решение за всяка сграда и 
гарантира свеж въздух и комфорт. Можете да се насладите на по-здравословен 
микроклимат и по-голям комфорт, докато спестяване на енергия и пари.
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HomeVent® RS-180 за апартаменти.

Технически данни
HomeVent® RS-180

Дебит въздух m3/h 40–180

Ефективност рекуперация на топлина* % 90–130

Рекуперация на топлина (регулируемо) % 0–85

Рекуперация на влажност (регулируемо) % 0–86

Електрическа мощност** W 40

Ниво на звука при 1 m разстояние от изхода на подаван 
въздух на апарата** dB (A) 25

Размери: Дължина/Ширина/Дълбочина mm 1500 x 594 x 362

Кутия
Здрава, без термомост двойна кутия, изработена 
от стоманена ламарина, отвътре с топло- и 
звукоизолация. Панел закрепен с винтове за  
по-лесно обслужване. Вътрешността е 
хигиенично гладка и лесна за почистване.

Шумозаглушител 
 за звукоизолация

Рекурепатор енталпия
Ротационен рекуператор със сорбционно 
покритие, което може да оползотвори топлината 
и влажността от засмукания въздух от 
помещенията според изискванията.
Тези процеси се контролират плавно чрез 
скоростта на въртене на рекуператора.

Електрическа система
Осигурява автоматична работа през цялата 
година и следи всички важни компоненти.

Филтър
Изваждащ се касетен филтър с ниско 
съпротивление.
Подаван въздух: филтър за полени (F7), 
засмукван въздух: филтър (G4).

Вентилатори
Енергоспестяващи EC .

резонатори
за изолация срещу ниска честота на шума и за 
свързване на гъвкави връзки.

Подаван
въздух

Пресен 
въздух

Засмукван 
въздух

Изхвърлян
въздух

* В зависимост от разликата в енталпията
** При номинален дебит 126 m3/h, 50 Pa
*** При дебит 110 m3/h Предмет на промяна

Тегло kg 50
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HomeVent® RS-250 for single-family homes.

Филтър
Изваждащ ръкавен филтър с дълъг 
експлоатационен живот и малък пад на 
налягане.Подаван въздух: двустепенен 
филтър за полени (G4 + F7), засмукван 
въздух: филтър (G4).

Шумозаглушител и дифузор 
Комбиниран за
звукоизолация и ефективно повишаване 
на подавания въздух.

Рекурепатор енталпия
Ротационен рекуператор със 
сорбционно покритие, което може 
да оползотвори топлината и 
влажността от засмукания въздух 
от помещенията според 
изискванията.
Тези процеси се контролират 
плавно чрез скоростта на въртене 
на рекуператора.

Кутия
Здрава, без термомост двойна 
кутия, изработена от стоманена 
ламарина, отвътре с топло-и 
звукоизолация. Панел закрепен с 
винтове за  по-лесно обслужване. 
Вътрешността е хигиенично гладка 
и лесна за почистване.

Електрическа система
Осигурява автоматична работа 
през цялата година и следи всички 
важни компоненти.

Вентилатори
Енергоспестяващи EC direct current 
motors с автоматичен контрол на силата 
на звука.
Вграден заглушител на вибраиции за 
всички положения на монтаж.

Технически данни
HomeVent® RS-250

Дебит m3/h 65–250

Ефективност рекуперация на топлина* % 96–130

Рекуперация на топлина (регулируемо) % 0–84

Рекуперация на влажност (регулируемо) % 0–85

Електрическа мощност** W 60

Ниво на звука при 1 m разстояние от изхода на подаван 
въздух на апарата** dB (A) 42

Размери: Дължина/Ширина/Дълбочина mm 1050 x 550 x 470

Тегло kg 55

* В зависимост от разликата в енталпията
** При номинален дебит 175 m3/h, 50 Pa
*** При дебит 150 m3/h Предмет на промяна

Засмукван
въздух

Подаван
въздух

Изхвърлян 
въздух

Пресен
въздух
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HomeVent® RS-500 за жилищни и търговски помещения.

Изхвърлян
въздух

Пресен
въздух

Засмукван
въздух

Подаван 
въздух

Филтър
Сменяем касетен филтър
с голяма филтърна повърхност 
и ниски загуби на налягане.
Подаван въздух: филтър за 
полени (F7), Засмукван въздух: 
филтър (G4).

Филтър за насекоми
Сменяем филтър против 
насекоми и власинки, който 
може да се пере.

Рекурепатор енталпия
Ротационен рекуператор със 
сорбционно покритие, което може да 
оползотвори топлината и влажността от 
засмукания въздух от помещенията 
според изискванията.
Тези процеси се контролират плавно 
чрез скоростта на въртене на 
рекуператора.

Кутия
Здрава, без термомост двойна 
кутия, изработена от стоманена 
ламарина, отвътре с топло-и 
звукоизолация. Панел закрепен с 
винтове за  по-лесно обслужване. 
Вътрешността е хигиенично гладка 
и лесна за почистване.

Електрическа система
Осигурява автоматична работа 
през цялата година и следи всички 
важни компоненти.

Вентилатори
Високо ефективна перка на 
вентилатора, 
енергоспестяващи EC DC 
мотори.

Технически данни
HomeVent® RS-500

Дебит m3/h 100-500

Ефективност рекуперация на топлина* % 90-130

Рекуперация на топлина (регулируемо) % 0-82

Рекуперация на влажност (регулируемо) % 0-83

Електрическа мощност** W 115

Ниво на звука при 1 m разстояние от изхода на подаван въздух на 
апарата*** dB (A) 44

Размери: Дължина/Ширина/Дълбочина mm 1566 x 907 x 560

Тегло kg 130

* В зависимост от разликата в енталпията
** При номинален дебит 350 m3/h, 50 Pa
*** При дебит 350 m3/h Подлежи на промяна
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HomeVent® –
пълното решение.

HomeVent® цялостна система
Освен системи за жилищна 
вентилация, Hoval предлага и 
пълна гама от аксесоари. Като 
цялостна система, HomeVent® 
прави проектирането и монтажа 
изключително лесни – от шапка за 
изхвърляния въздух до защитна 
решетка от атмосферни влияния. 
Тези компоненти са внимателно 
подбрани, за да отговорят на 
хигиенните изисквания и да 
позволят лесно цялостно 
почистване.

HomeVent®  
панел за управление BG02:
Просто и автоматично

Избирате дебита и влажността в 
помещението според вашите 
нужди. HomeVent®  изпълнява 
останалото. Неговата вградена 
електроника наблюдава и 
регулира апарата в зависимост от 
нуждите. Системата е 
проектирана да функционира 
перфектно, без сложно 
програмиране и объркващи 
дисплеи. Бутонът Party се 
използва за временно 
повишаване на дебита на въздуха, 
например когато имате гости. 
Дисплей показва дали филтъра 
трябва да се смени.

HomeVent®  
панел за управление BG03:
Комфорт чрез докосване

Сензорният панел може да бъде 
използван лесно и интуитивно, за 
да изберете вашата индивидуална 
програма. Просто го докоснете с 
пръст, за да коригирате 
настройките на комфорт, като 
дебит, влажност в помещението, 
контрол на CO2 или да активирате 
предварително програмирани 
настройки, като почивка и работа 
през нощта.
Гамата аксесоари HomeVent® 
включва връзки за контролна 
система. Тя интелигентно свързва 
вашия HomeVent ® апарат със 
системата за управление на 
сградата.

HOVAL вентилационни 
решетки допълват 
асортимента.

Хармонично интегрирани в 
дизайна на интериора, 
вентилационните решетки 
дискретно и незабележимо си 
вършат работата и гарантират 
безпроблемно подаване и 
засмукване на въздуха. С 
асортимента си от различни 
варианти и дизайн на решетките, 
Hoval Ви предлага да направите 
своя избор според вашия вкус и 
желания за интериор.  
Моделите варират от 
фукнционален кръгъл вентил до 
изключително дизайнерски 
решетки.
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На какво може да разчитате

Подкрепа от експерти при проектирането
В Hoval сме щастливи да ви помогнем в
проектирането и разработването на вашите
системи. Възползвайте се и разчитайте на опита
на нашите специалисти.
Попитайте за системните решения на Hoval и
научете повече за различните начини за
комбиниране на високоефективни котли с нашата
гама възобновяеми продукти.

Отговорност към енергията и околната среда.
Марката Hoval е позната по целият свят като един от 
лидерите, които предлагат цялостни решения за вентилация 
и отопление. Повече от 65 години опит продължаваме да 
развиваме и постигаме изключителни решения и технически 
ненадминати съоръжения. Водещо за нас е грижата за 
околната среда, затова се стремим да оптимизираме 
енергийната ефективност на нашите продукти. Hoval 
прилага своите интелигентни и цялостни решения, както във 
вентилационните така и в отоплителните системи в повече 
от 50 страни в целия свят.

Цялостни решения от един източник
Последователните решения от Hoval опростяват
връзките между различни технологии и създават
добра платформа за ефективни и надеждни
решения.
С нас може лесно да интегрирате енергията от слън-
цето или биомаса във вашата отоплителна система.
Hoval - всичко необходимо от един източник.

Hoval сервиз
Ако Ви е необходим специалист въвеждане в
експлоатация и поддръжка на вашите съоръжения,
Hoval препоръчва да се свържете с екипа, който
отговаря за вашия регион.
Това е гаранция за икономична работа и надеждност
на системата.

Ховал България
1797 София, България
Тел: +359 884 809 003
E-mail: hoval.bg@hoval com
Web: www.hoval.bg

Hoval България - сервиз

София 1797, жк Младост
тел. 0885 777 355
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