
Wykorzystanie energii słonecznej bezpośrednio do ogrzewania.  
Niższe koszty, wyższa klasa efektywności energetycznej.

Bezpośrednie wykorzystanie energii  
słonecznej do wspomagania ogrzewania

2x
oszczędności30%



Do tej pory kolektory słoneczne wykorzystywane były głównie do przygotowania ciepłej wody użytko-
wej, którą następnie przechowywano w zasobnikach. Teraz dzięki zaawansowanej technologii Hoval 
nadmiar ciepła słonecznego jest bezpośrednio przesyłane do kotła i wykorzystywane do ogrzewania 
domu. W związku z tym system posiada wyższą klasę efektywności energetycznej A ++ oraz generuje 
niższe koszty zarówno energii jak i całej inwestycji. Rozwiązanie to jest dedykowane wyłącznie dla 
domów jednorodzinnych zarówno budowanych od podstaw jak i modernizowanych.

mniejsze koszty inwestycyjne30%

Teraz można wykorzystywać energię słoneczną bezpośrednio do 
ogrzewania domu. Efekt jest natychmiastowy i niezauważalny.

Inteligentne rozwiązanie 
do domu jednorodzinnego.

Ogrzewanie domu za pomocą energii słonecznej
Kotły kondensacyjne Hoval mieszczą więcej wody niż kotły 
innych producentów. Nadmiar energii słonecznej ogrzewa 
wodę w kotle i służy pomocniczo do ogrzewania domu - bez 
przeprowadzania jej przez zbiornik buforowy. 

30% niższe koszty nabycia
Wykorzystanie energii słonecznej bezpośrednio do ogrzewania 
zmniejsza koszty inwestycyjne. Zasobnik na wodę użytkową 
nie musi być duży, a powierzchnia kolektorów może być 
mniejsza o jedną czwartą. Redukuje to również czas pracy 
przy instalacji.

O 30% mniejsze zużycie gazu
Energia słoneczna, która trafia bezpośrednio do kotła 
kondensacyjnego, w znacznym stopniu zmniejsza zużycie gazu. 
Kocioł grzewczy zaczyna pracę, wtedy gdy energia słoneczna 
nie dostarcza jeszcze wystarczającej ilości ciepła. 
W rezultacie zużycie paliwa zmniejsza się nawet o 30%. 

Niższe straty przestojowe
Im mniejszy zasobnik wody użytkowej, tym niższe straty 
energii. Z tego względu każdego roku można zaoszczędzić 
około 1000 kWh energii w porównaniu gdybyśmy zastosowali 
większy zasobnik.

mniejsze zużycie gazu30%
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Na czym polega jedyne w swoim  
rodzaju rozwiązanie Hoval?

Lato (czas trwania ok.  3ch miesięcy)
1.  Energia słoneczna przepływa do zasobnika wody użytkowej. 

Doprowadza on do budynku ciepłą wodę użytkową.

Okres przejściowy (czas trwania ok. 6ciu miesięcy)
1.  Energia słoneczna przepływa do zasobnika wody użytkowej.  

Doprowadza on do budynku ciepłą wodę użytkową.

2.  Nadmiar ciepła słonecznego bezpośrednio podgrzewa wodę 
grzewczą w kotle kondensacyjnym do określonej temperatury.

Zima (czas trwania ok.  3ch miesięcy)
1.  Energia słoneczna przepływa do zasobnika wody użytkowej.  

Doprowadza on do budynku ciepłą wodę użytkową.

2.  Nadmiar ciepła słonecznego bezpośrednio podgrzewa wodę 
grzewczą w kotle kondensacyjnym do określonej temperatury.

3.  Kocioł kondensacyjny grzeje tylko wówczas, kiedy ciepło 
słoneczne nie wystarcza do podgrzania wody użytkowej 
i wody grzewczej.

Firma Hoval przekształciła koncepcję w system.
Pomysł wykorzystania energii słonecznej jest bardzo prosty: 
nadmiar ciepła z kolektorów słonecznych płynie bezpośrednio 
do kotła grzewczego, który służy także jako zasobnik. W kon-
sekwencji woda grzewcza nie musi przepływać przez zasobnik 
buforowy, aby mogła się nagrzać. 

System przewiduje kocioł kondensacyjny, z dużą zawartością 
wody i z sześcioma przyłączami, aby woda układała się war-
stwami, zależnie od temperatury - ciepła woda na górze, zimna 
woda na dole. Kotły kondensacyjne Hoval UltraGas® są jedy-
nymi dostępnymi na rynku o takiej budowie. 
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Dodatkowy plus - układ posiada wyższą  
klasę efektywności energetycznej.

Porównanie do standardowego systemu wyraźnie pokazuje oszczędność kosztów oraz zwiększoną 
efektywność energetyczną. Klasa efektywności energetycznej polepsza się, co ma korzystny wpływ 
na etykietę energetyczną układu. 

E

E

Standardowy system solarny z ogrzewaniem 
kondensacyjnym

Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej 
Hoval

Oszczędność paliwa dzięki rozwiązaniu  
solarnemu** -30% -30%

Redukcja kosztów inwestycyjnych  
z bezpo średnim wykorzystaniem energii  
słonecznej (rozwiązanie Hoval) 

– -30%

Klasa efektywności energetycznej

Niewielka ilość zajmowanego miejsca – 
Wykorzystanie funkcji Prognoza pogody 
(oszczędność do 10%) tylko z kotłem Hoval i TopTronic®E online  z TopTronic®E online

Dopasowany system z 1 źródła ? 
Standardowy system solarny: 

 ▪ 4 kolektory (10m²)
 ▪ Kocioł olejowy lub gazowy  

kondensacyjny
 ▪ Zasobnik buforowy energii 1000l
 ▪ Moduł świeżej wody

Bezpośrednie wykorzystanie energii 
słonecznej Hoval: 

 ▪ 3 kolektory UltraSol (7,5m²)
 ▪ Kocioł gazowy kondensacyjny Hoval
 ▪ System sterowania TopTronic ® E
 ▪ Podgrzewacz wody 400l

* Dane oparte są na rocznym zużyciu gazu w 4-osobowym domu jednorodzinnym o pow. 150 m2 

i HEB 50 kWh/m2 (nowy budynek) lub 120 kWh/m2 (modernizacja); 
Szczegółowe wartości zużycia (system kondensacyjny bez rozwiązania solarnego / standardowy solarny system kondensacyjny / bezpośrednie wykorzystanie ener-
gii słonecznej Hoval)
Nowy budynek: 1400 / 1000 / 1043 l 
Modernizacja: 2440 / 2120 / 1980 l
Obliczenia z Polysun. 

10 m²
Zasobnik bufo-
rowy 1000 l

7,5 m²
Podgrzewacz 
wody 400 l

Ogrzewanie

Ciepła woda

OgrzewanieCiepła wodaOgrzewanie Ciepła woda
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Sprawdzone komponenty 
do efektywnego systemu.

Gazowy kocioł kondensacyjny
Kotły kondensacyjne Hoval od lat wyznaczają nowe trendy. 
Z opatentowanymi wymiennikami ciepła pozyskują one maksi-
mum z paliwa i mają bardzo niską emisję substancji 

szkodliwych. Ich cechami wspólnymi są wytrzymała konstruk-
cja, wysokiej jakości materiały i system sterowania Hoval 
TopTronic® E.

Ten sterownik wie, jaka będzie pogoda

Rozwiązaniami systemu sterowania TopTronic® E można 
sterować łatwo i intuicyjnie przy użyciu regulacji 
systemowej Hoval TopTronic® E. Ekran dotykowy w pokoju 
wyświetla wszystkie istotne informacje. Poprzez krótkie 
naciśnięcie można dopasować ustawienia do osobistych 
upodobań.

Hoval TopTronic® E zawsze wie, co robić. Traktuje 
priorytetowo energię słoneczną, a przede wszystkim wie, 
jaka będzie pogoda: Co trzy godziny pozyskuje dokładną 
i niezawodną prognozę pogody z Internetu i przystosowuje 
do niej tryb grzania. Jeśli spodziewane jest słońce, 
pomieszczenia nie są ogrzewane w pełnym zakresie. Jeśli 
dzień będzie słoneczny pomieszczenia nie będą w pełni 
ogrzewane. Jeśli w ciągu dnia nikogo nie ma w domu, 
TopTronic® E redukuje ogrzewanie według indywidualnie 
ustawionego programu, tak by wieczorem było ciepło. 
Jeśli któryś z domowników wraca wcześniej, może szybko 
zmienić program grzania poprzez aplikację na 
smartphonie.

System sterowania systemowa Hoval TopTronic® E jeszcze 
raz redukuje zużycie gazu do 10% - i to dodatkowo do 
30%, które zostały już zaoszczędzone. Oto rozwiązanie 
korzystne pod względem ekologii i kosztów, które nie 
wyklucza komfortu.

System sterowania 
TopTronic® E

UltraGas® (15-27)
Gazowy kocioł kondensacyjny 

 ▪ poprzez opatentowany wymiennik cie-
pła aluFer® odzyskuje ciepło,

 ▪ utrzymuje emisję CO2 na niskim 
poziomie dzięki palnikowi promienni-
kowemu  UltraClean® .

Inteligentne wykorzystanie prognozy pogody dla wyższego uzysku solarnego.

Zdalna obsługa 
ogrzewania. 

Hoval Desk – 
koszty pod kontrolą

UltraSol
Kolektor słoneczny

 ▪ niska temperatura stagnacji chroni płyn 
solarny przed powstawaniem bryłek 
i zapewnia efektywne użytkowanie,

 ▪ cechuje się prostym montażem,

 ▪ wysoki stopień skuteczności przy  
równocześnie niskiej temperaturze 
stagnacji.

MultiVal ERR (400-500)
Podgrzewacz wody

 ▪ utrzymuje straty ciepła na niskim 
poziomie,

 ▪ zajmuje mało miejsca.

TopTronic® E
System sterowania

 ▪ zapewnia efektywną współpracę 
wszystkich komponentów,

 ▪ uwzględnia prognozę pogody dla 
optymalnego uzysku słonecznego,

 ▪ redukuje koszty zużycia nawet o 10%,

 ▪ umożliwia zdalne sterowanie.
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Rozwiązania, na których można polegać.

Serwis Hoval
Fachowego uruchomienia systemu dokonują wyłącznie wykwalifi-
kowani pracownicy firmy Hoval. Właśnie to umożliwia doskonałe 
działanie już od pierwszego dnia. Regularna i profesjonalna kon-
serwacja trwale ochroni Państwa inwestycję.  

Odpowiedzialność za energię i środowisko
Marka Hoval znana jest na świecie jako jeden z wiodących dostawców wewnętrznych rozwią-
zań kontroli klimatu. Około 70 lat doświadczenia dały nam niezbędne zdolności i motywację do 
ciągłego rozwoju wyjątkowych rozwiązań i zaawansowanych technicznie urządzeń. 
Maksymalizacja efektywności energetycznej, a tym samym ochrona środowiska są naszym 
zobowiązaniem i naszą motywacją. Hoval jest ugruntowanym dostawcą inteligentnych syste-
mów ogrzewania i wentylacji, które są eksportowane do ponad 50 krajów na całym świecie.

Wentylacja mechaniczna
Zwiększony komfort oraz bardziej efektywne wykorzystanie
energii w budownictwie mieszkaniowym i budynkach biurowych:
wentylacja mechaniczna Hoval zapewnia świeże i czyste powietrze
dla przestrzeni zarówno życiowych jak i pracowniczych.
Nasz innowacyjny system zdrowego klimatu w pomieszczeniach
wykorzystuje odzysk ciepła i wilgoci, jednocześnie chroniąc
źródła energii i gwarantując zdrowsze otoczenie.

Kompetentne wsparcie przy planowaniu
Swoim klientom i partnerom Hoval oferuje pomoc na każdym etapie 
inwestycji. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. 
Uwzględniając wszystkie specyfikacje i potrzeby systemów opraco-
wujemy najwydajniejsze i najbardziej opłacalne rozwiązania specjal-
nie dla Ciebie.

Hoval Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 659 38 10
Fax. +48 61 659 38 19
@: info@hoval.pl

Twój partner Hoval
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