
HomeVent® - вентилацията, която поддържа високото 
качество на въздуха в дома Ви

За повече щастливи мигове и комфорт 
в прекрасния Ви нов дом



Човек прекарва 80% от своя живот на закрито и затова непрекъснатият достъп до свеж и чист въздух е особено 
важен за нашия тонус, работоспособност и добро настроение. Проветряването чрез отваряне на прозорец е крат-
котрайно и неефективно, а също така внася шум и причинява топлинни загуби в дома. Елиминирането на влагата 
и мухъла в помещенията без прозорец е почти невъзможно, което е предпоставка за разпространението на 
вредни бактерии и може да повреди обзавеждането и растенията в дома.

Световният лидер Hoval предлага цялостно решение за вентилация на 
апартаменти и къщи. Системата HomeVent® осигурява непрекъснат приток 
на свеж въздух от околната среда във Вашия дом, като същевременно 
отвежда неприятните миризми и влага от кухнята и санитарните помещения.

Пресният въздух е жизнено необходим за всеки

Осигурете свеж въздух в дома 
си по всяко време
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HomeVent®  подава денонощно 

пресен филтриран въздух в дома 

Ви. Дори навън да е -20ºС, Вие 

получавате топъл въздух, без 

нужда от допълнително 

подгряване.

Ротационен топлообменик с 
висока ефективност на 
рекуперация 
▪ топлина и студ : 85%
▪ влага: 90%
▪ съгласно DIN 4719: 90-130%

Патентованият топлообменник на 
Hoval e изключително ефективен и 
благодарение на него се опол-
зотворява не само топлината, но и 
влагата от засмукания въздух. 
През зимата, когато в стаите възду-
хът е сух, се подава в хигиенните 
норми затоплен и овлажнен, а през 
лятото получавате прохладен 
въздух.
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HomeVent® работи независимо от останалите системи за отопление и климатизация на дома. Ролята й е да 
поддържа качеството на въздуха денонощно, като подава необходимия пресен въздух в дневни и спални, а 
засмуква влага и остатъчни миризми от бани, кухни, тоалетни и мокри помещения. Подаваният въздух е 
филтриран, затоплен през зимата и охладен през лятото.

HomeVent® работи изключително 
безшумно и няма риск от предаване 
на звуци през помещенията. Събуж-
дането винаги е свежо, дори при 
затворени прозорци.

HomeVent® не създава въздушно 
течение в помещенията, тъй като 
подаваният въздушен поток е с 
много малък дебит и ниска скорост.

HomeVent® засмуква ефективно 
миризмите от кухнята и санитар-
ните помещения и няма никаква 
опасност те да се смесят и прене-
сат в спалните или дневната.

HomeVent® се монтира лесно, бързо 
и се вписва идеално във Вашия 
дом. Самият апарат може да се раз-
положи в килер, коридор, окачен 
таван или дори в гардероб. За гъв-
кавите въздуховоди с диаметър 7,5 
см е необходимо малко простран-
ство и те могат да се положат в 
таван, стена или под. Решетките на 
вентилационните отвори се предла-
гат в богато разнообразие от раз-
мери и дизайн.

HomeVent® се управлява изключи-
телно лесно с помощта на контро-
лер със сензорен екран. Предоста-
вена е възможност за настройка на 
няколко различни режима, регули-
ране стойността на влагата и 
дебита на въздуха. Визуализират се 
качеството на въздуха в дома и 
навън, както и 3-дневна прогноза за 
времето.

HomeVent® е изключително иконо-
мична система. Със своя енергиен 
клас А+, тя консумира само 50 W 
или иначе казано - тя ще Ви спести 
до 20-30% от разходите за отопле-
ние и охлаждане, а това ще Ви 
струва почти нищо.

HomeVent® се обслужва изклю-
чително лесно. Смяната на 
филтрите е максимум два пъти 
годишно и лесно може да бъде 
извършена от всеки клиент.

Как работи HomeVent®

50W
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Какво получавате, ако изберете Hoval?

Системите на Hoval доставят свеж 
въздух в повече от 20 000 домове 
в цяла Европа. Бъкингамският  
дворец и Ватикана се довериха на 
продуктите и комплексните реше-
ния на Hoval. Във Великобритания 
Hoval държи Кралските препоръки 
на Нейно Величество Кралица 
Елизабет II. Не само, че продyк-
тите HOVAL са подходящи за 
Кралството, но те също са и пред-
почитани от футболни клубове, 
болници и Кралските военновъз-
душни сили. Hoval оптимизира 
използването на енергийни източ-
ници и спомага за опазване на 
климата. 

„Системното решение, което получихме от Hoval, задоволи всич-
ките ни нужди за отопление и топла вода, а вентилацията реши 
здравословните проблеми на сина ни. Термопомпата си работи 
целогодишно, без да се налага да следим постоянно параме-
трите й. Соларът и бойлерът се грижат за топлата ни вода, а 
вентилацията ни доставя пресен въздух целодневно - спасение 
от алергените и спокойствие за сина ни вътре в дома. Няма 
никакъв шум, няма и следа от мухъл.“

Петчленно семейство в с. Лозен, България

▪ Доставка и монтаж на цялостна 
система - HomeVent®  рекупе-
ратор, контролна система, 
разпределителни кутии, нагне-
тателни и смукателни решетки, 
шумозаглушители, флексвъз-
духоводи, уплътнителни пръс-
тени, муфи.

▪ Лесен монтаж и обслужване.
▪ Удобно управление с помощта 

на контролер със сензорен 
екран и през мобилно устрой-
ство или компютър.

▪ Пълно гаранционно обслуж-
ване за срок от 3 години.

▪ Компетентна сервизна 
поддръжка. 

▪ Персонално отношение към 
всеки клиент.

▪ Изключително икономична и 
енергоефективна система.

Ховал ЕООД
1797 София, Младост 1
България
0884 950 886
home.bg@hoval.com
www.hoval.bg


