
Wolnostojące kotły w obudowach
zewnętrznych CabinSlim
Indywidualne rozwiązania Hoval 
z kotłami UltraGas® w obudowie

Broszura informacyjna
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Gazowe kotły kondensacyjne firmy Hoval doskonale 
zaspokajają najróżniejsze potrzeby. W przypadku 
budownictwa wielkokubaturowego, budownictwa wielo-
rodzinnego lub budynków komercyjnych Hoval jest w 
stanie dostarczyć rozwiązania, które są łatwe w instalacji 
i gotowe do użytku.

Jeśli chodzi o montaż na zewnątrz, dostępne są ela-
styczne moduły z pojedynczymi lub podwójnymi kotłami 
UltraGas®, które można łatwo ustawić blisko budynku w 
wyznaczonym obszarze technicznym lub na płaskim 
dachu.

Wolnostojące kotły w obudowach zewnętrznych składają 
się ze wszystkich elementów koniecznych do wytwarza-
nia ciepła, gotowych do użytku i zamontowanych w już 

przygotowanej konstrukcji, zabezpieczonej przed wpływem 
czynników zewnętrznych takich jak deszcz, śnieg czy lód. 
Wymiary wahają się w zależności od rodzaju źródła ciepła 
oraz wymagań projektowych.

Eksperci Hoval myślą o wszystkim, wspierając klienta od 
fazy projektowania przez instalację, a także prawidłowego 
uruchomienia systemu.

Dzieje się tak dlatego, że Hoval jest rzetelnym dostawcą 
systemu grzewczego, który jest w stanie sprostać potrze-
bom swojego klienta.

Rozwiązania dostosowane do montażu 
zewnętrznego
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Wolnostojące kotły w obudowach zewnętrznych CabinSlim to układy hydrauliczne wraz z całym 
wyposażeniem niezbędnym do działania budynku, gotowe do użycia i umieszczone w wstępnie 
zmontowanej konstrukcji. 

Opis urządzenia

Szybki i łatwy montaż: CabinSlim usta-
wia się na przygotowanej powierzchni za 
pomocą wózka widłowego lub dźwigu. 
Źródło ciepła jest dostępne w zakresie 
mocy od 70 do 3100 kW, zapewniając 
wysoką wydajność przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska. Kompakto-
wa i niezależna konstrukcja kabiny 
pozwala na ustawienie jej w idealnym 
miejscu, bezposrednio przy budynku lub 
na dachu. Dzięki możliwości adaptacji, 
wszechstronności i łatwości użytkowania 
kabina Hoval jest rozwiązaniem 
zapewniającym bezproblemowy system 
grzewczy.

Jeden dostawca: Hoval produkuje 
urządzenia CabinSlim zawierające 
własne kotły z palnikiem, system ste-
rowania TopTronic E oraz niezbędny 
dodatkowy osprzęt, który jest wyma-
gany w projekcie. Hoval jest jedynym 
niezawodnym dostawcą gotowego do 
użytku systemu grzewczego o dowolnej 
mocy grzewczej. Zespół Hoval zapewnia
jakość, wspierając fazę projektowania
i planowania, a także uruchomienia. 
Są obecni podczas instalacji i urucho-
mienia oraz w przyszłości zapewniają 
niezbędny serwis dla bezproblemo-
wej pracy urządzeń. Przestrzeganie 
norm bezpieczeństwa na wszystkich 
poziomach i zastosowanie materiałów 
zgodnych z normami CE, to podstawa 
niezawodności i bezpieczeństwa.

Wyposażenie CabinSlim:
Instalacja wewnętrzna wyposażona 
jest w komponenty INAIL, zbiornik 
wyrównawczy, odprowadzenie z zawo-
ru bezpieczeństwa, orurowanie, złącze 
elektryczne, kanał spalinowy.

Bezpieczne uruchomienie: Urucho-
mienie i regulację urządzeń i instalacji 
elektrycznych, kotła, palnika oraz ter-
moregulacji zapewnia wyspecjalizo-
wany serwis firmy Hoval. Dzieje się 
tak, gdy tylko obwód hydrauliczny zo-
stanie napełniony wodą i odpowiednio 
odpowietrzony oraz zaopatrzenie w 
paliwo i energię elektryczną zostaną 
zakończone.

Jak powstaje CabinSlim?
Życzeniem użytkownika jest, jak 
największe wykorzystanie powierzchni 
kompleksu budowlanego pod działania 
produkcyjne, a systemy obsługi technolo-
gicznej w pełni odpowiadały na doraźne 
potrzeby, ale były również łatwe do adap-
tacji w przypadku przyszłej rozbudowy.

Biuro projektowe odpowiada za 
zaspokojenie potrzeb klienta z 
wykorzystaniem najlepszych technologii 
dostępnych na rynku.

Zalety rozwiązania Hoval są niezliczone 
zarówno dla klienta jak i projektanta:
• kompaktowa budowa,
• testowane fabrycznie,
• gotowe do podłączenia,
• zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi oraz posiadającymi wymagane 
prawem certyfikaty i deklaracje,

• z podstawową gwarancją z 
możliwością jej przedłużenia do 5 lat.
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Główne cechy

 ■ Niestandardowa podstawa z czarnej stali,
 ■ Podłoga aluminiowa,
 ■ Konstrukcja nośna z profili o dużej wytrzymałości,
 ■ Płyty warstwowe (strona wewnętrzna / izolacja z wełny 

mineralnej / strona zewnętrzna) wykonane z blachy ocynko-
wanej,

 ■ Aluminiowe kratki wentylacyjne w komplecie z wewnętrzną 
siatką przeciwko ptakom, 

 ■ Drzwi wyposażone w trzy zamki z kluczem imbusowym,
 ■ Ściana tylna wyposażona w systemy mocowania 

odpowiednich kotłów,
 ■ Panel górny i dolny odporny na duże obciążenia,
 ■ Moduł odpowiedni do umieszczenia dowolnego elementu 

urządzenia / usługi w systemie grzewczym,
 ■ Wewnątrz konstrukcji zamontowane jest oświetlenie ser-

wisowe i system sterowania, który zarządza wszystkimi 
komponentami i urządzeniami zabezpieczającymi zainsta-
lowanymi wewnątrz kabiny.

Kabiny prefabrykowane, dzięki swojej elastyczności 
użytkowania, są przeznaczone do umieszczania w każdym 
możliwym środowisku. Wykonane z ocynkowanej blachy, pre-
fabrykowane izolowane kabiny monoblokowe i / lub modułowe 
do zastosowań przemysłowych i mieszkalnych.

Elementy hydrauliczne do centralnego ogrzewania

Wewnątrz można zainstalować różne komponenty o różnych 
rozmiarach, w zależności od potrzebnego potencjału, takie jak:

 - metan, olej napędowy,
 - separatory hydrauliczne (wyposażone w odpowietrzniki, 

zawory, odgazowywacze),
 - płytowe wymienniki ciepła,
 - rozdzielacze wraz z grupami pompowymi i akcesoriami 

funkcjonalnymi,
 - uzdatniacze wody sanitarnej lub inercyjne zbiorniki ma-

gazynowe
 - grupę bezpieczeństwa.

Komponenty wg. potrzeb:

• wymiar i średnice,
• pompy obiegowe dostosowane do wydajności pracy gene-

ratorów,
• hydrauliczne zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi pr-

zepisami.

Wykonanie na zamówienie:

 ■ Drzwi z dźwignią antypaniczną,
 ■ Izolacja rur o różnych wykończeniach,
 ■ Dostawa w częściach do montażu na miejscu, 
 ■ Dostawa pustych kabin zewnętrznych do uzupełnienia 

części instalacji,
 ■ Panele z wybranym wykończeniem tapicerskim.

Kotłownia kontenerowa
(dostępne tylko na zamówienie)
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Wymiary

Moc kW 70 - 100 125 - 150 200 - 300 350 400 - 500 575 650 - 720 850 - 1150 1550

Wysokość mm 2200 2350 2500 2500 2500 2500 2500 2800 2800

Szerokość mm 1700 1100 1200 1300 1300 1500 1500 1800 1800

Głębokość mm 1100 2000 2400 2500 2500 2800 2800 3100 3100

Ciężar kg 1.000 1.300 2.000 2.300 2.400 3.000 3.200 4.400 4.900

Charakterystyka instalacji
 ■ Przyłącza hydrauliczne przewodu doprowadzającego i powrotnego 

kotła z rurami pomalowanymi na czarno ze stali nierdzewnej, 
zawory odcinające LUG, kołnierze PN6 od strony kotła i PN16 od 
strony instalacji,

 ■ Elementy INAIL: sonda próbna, manometr 0-6 bar, presostat 
ciśnienia maksymalnego i minimalnego, zawór bezpieczeństwa z 
odpowiednią kalibracją (1 lub 2 w zależności od mocy kotła), termo-
metr 0 - 120 °C,

 ■ Naczynie wzbiorcze pod ciśnieniem, przeznaczone wyłącznie 
do pojemności wodnej, o zmiennej wydajności w zależności od 
zawartości wody w generatorze,

 ■ Odprowadzenie spalin poza moduł, z możliwością dostosowania do 
warunków lokalnych,

 ■ Odprowadzenie kondensatu poza moduł rurą tworzywową,
 ■ Rura doprowadzająca gaz z zaworem odcinającym (kurkiem),
 ■ manometr i zewnętrzny, ręczny zawór odcinający,
 ■ Przyłącze zasilające urządzenie od szafy rozdzielczej do panelu-

sterowania kotłem,

 ■ Przygotowanie pod wewnętrzne przyłącze elektryczne w obudowie 
IP55 do zasilania kotła,

 ■ Komin o pojedynczej ścianie ze stali nierdzewnej, z elementami 
do kontroli spalin, pirometrem, płaskim pokryciem, ochroną przed 
wyciekiem, odpornymi na zmienne warunki pogodowe, przejście 
przez dach do 0,5 metra.

Wykonanie na zamówienie
 ■ Montaż pompy obiegowej,
 ■ Oświetlenie i gniazdo serwisowe,
 ■ Szafa rozdzielcza ze spersonalizowanymi funkcjami przewidzianymi 

dla odpowiedniego kotła UltraGas®,
 ■ Wykonanie niestandardowe.

CabinSlim AC
Prefabrykowany moduł do kotłów UltraGas® 
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Wymiary

Moc kW 250D - 300D 400D - 600D 700D 800D - 1000D 1150D - 1440D 1700D - 2300D 3100 D

Wysokość mm 2350 2500 2500 2500 2500 2800 2800

Szerokość mm 2000 2200 2350 2350 2800 3300 3300

Głębokość mm 2000 2400 2500 2500 2800 3100 3100

Ciężar kg 2.400 3.600 4.200 4.400 6.000 8.200 9.100

Montaż hydrauliczny
Rury przewodu doprowadzającego bezpośrednio na module

 ■ Kolektor kaskadowy w kształcie litery Y kanału doprowadzającego i 
powrotnego,

 ■ Rura tłoczna pomalowana na czerwono, przeznaczona do prze-
chowywania części INAIL, izolowana isogenopackiem,

 ■ Rura powrotna malowana na niebiesko, przeznaczona do opcjonalnej 
obudowy pojedynczej pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, izolo-
wana isogenopackiem,

 ■ Rura do odprowadzenia kondensatu wykonana z tworzywa sztucz-
nego.

Urządzenia zabezpieczające i sterujące I.N.A.I.L.
umieszczony na dystrybutorze przepływu

 - Zawór bezpieczeństwa skalibrowany na 3,5 bara - 2 dla mocy 
powyżej 580 kW, 1 na każdy kocioł,

 - Naczynie rozszerzalnościowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
8 barów, przed napełnieniem 1,5 bara, 1 dla każdego kotła,

 - Presostat bezpieczeństwa wartości minimalnej i maksymalnej z 
ręcznym resetem,

 - Termometr do odczytu temperatury 0-120 °C,
 - Otwór pod termometr kontrolny INAIL,
 - Manometr o skali 0-6 barów z nawojem pochłaniającym i kołnierzem,
 - Podwójny termostat z możliwością manualnego zresetowania o 

skali 0-90°C.

Opcje dodatkowe: (cena na zapytanie)
Izolowana dystrybucja wody z bezpośrednim wyjściem:

 ■ Pompa obiegowa z odpowiednim panelem zasilającym,
 ■ Wewnętrzne oświetlenie i gniazdo serwisowe.
 ■ Światło do zewnętrznej sygnalizacji stanu instalacji, (praca, zatrzy-

manie, alarm).

CabinSlim AC wersja D
Prefabrykowany moduł do kotłów UltraGas® D
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Wymiary

Moc kW 70 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 575 650 720 850 1000 1150 1550

Wysokość mm 2100 2100 2250 2250 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2700 2700 2700

Szerokość mm 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1800 1800 1800

Głębokość mm 1700 1700 2000 2000 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2800 2800 2800 3100 3100 3100

Ciężar kg 295 295 320 320 390 390 390 415 415 415 415 470 470 470 620 620 620

Główne cechy

 ■ Rama podstawy wyposażona we wsporniki zapewniające większą 
sztywność,

 ■ Wytłaczane profile zamknięte ze stopu aluminium 40x40 malowa-
nego na biało,

 ■ Panele zewnętrzne wykonane z podójnych ścian sandwitch:
 - Blacha ocynkowana o grubości wewnętrznej 10/10;
 - Ocynkowana blacha zewnętrzna o grubości 10/10 malowana na 

biało,
 ■ Panel ze zintegrowanymi kratkami wentylacyjnymi do zasilania 

metanem / LPG z wymaganym otworem równym cm2 w zależności 
od wymaganej mocy wraz z siatką przeciw ptakom,

 ■ Łatwo zdejmowane panele, które zapewniają dostęp do wszystkich 
punktów podczas konserwacji,

 ■ Zawiasy dwustronne, które zapewniają maksymalną elastyczność 
instalacji, umożliwiając rozmieszczenie otworów zgodnie z potrze-
bami,

 ■ Pokrycie dachu zapewniające doskonałą wodoszczelność kon-
strukcji, wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej na biało, zao-
patrzone w profile usztywniające i odpowiednie spadki do odpływu 
wody deszczowej,

 ■ Niska waga konstrukcji.

Dostawa:
 ■ Obudowa ochronna UltraSkin do montażu na miejscu dla kotłów 

UltraGas® dostarczanych na drewnianej palecie,
 ■ Śruby wymagane do montażu,
 ■ Instrukcja instalacji.

Wykonanie na zamówienie:
 ■ dla UltraSkin (70-100) i (650-1550),
 ■ Personalizacja,
 ■ Szafa rozdzielcza ze spersonalizowanymi funkcjami przewidzianymi 

dla odpowiedniego kotła UltraGas®,
 ■ Wykonanie niestandardowe. 

Hoval UltraSkin
Lekka zewnętrzna obudowa ochronna
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Inteligentny:
odpowiednia temperatura w pomieszczeniu 
nawet przy zmiennej pogodzie

System sterowania TopTronic®E
Nowa generacja

Ekologiczny
Wybierz odpowiedzialność za energię i środowisko oraz 
poczuj komfort w tym samym czasie. Teraz jest to o wiele 
prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzięki kotłom i pompom ciepła nowej generacji Hoval 
zużyjesz mniej energii, ograniczysz wpływ na środowisko i 
przyczynisz się do ochrony naszej planety.

Niezawodny
Możesz w pełni na nas polegać.

Nowa generacja kotłów i pomp ciepła Hoval automatycznie 
powiadomi Cię, gdy tylko będziesz potrzebować konserwacji 
lub naprawy. 

Partnerzy serwisowi Hoval są zawsze w pobliżu, gotowi do 
pomocy. Może to potwierdzić ponad 500’000 zadowolonych 
klientów w kraju i na świecie. Nasze referencje mówią same 
za siebie.

Ekonomizny
Kotły i pompy ciepła nowej generacji Hoval charakteryzują 
się najlepszą w swojej klasie wydajnością, pomagając 
obniżyć rachunki za energię.

Wystarczy jedno kliknięcie myszką na ekranie komputera, by 
ujrzeć rzeczywiste lub historyczne zużycie energetyczne, a 
także wydajność oraz efektywność całego systemu ogrzewa-
nia.

Inteligentny
Automatycznie wykorzystuj prognozę pogody w czasie 
rzeczywistym, aby ogrzać swój dom w zimne poranki oraz 
zmniejszyć moc w ciepłe popołudnia.

Jesteśmy w stanie sterować ogrzewaniem za pomocą 
smartphona, by zarządzać swoim tygodniowym harmonogra-
mem - pozwala to zaoszczędzić energię w ciągu dnia oraz 
cieszyć się komfortem ciepła w godzinach wieczornych.

Zdalne sterowanie ogrzewaniem nawet 
poza domem.

Łatwa kontrola w domu HovalConnect - koszty pod kontrolą. Automatyczne powiadamianie o 
konserwacji.



Automatyczne powiadamianie o 
konserwacji.

Doradztwo energetyczne
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Il vostro partner Hoval

Rozwiązania na których
można polegać
Jako specjalista w dziedzinie techniki grzewczej i wentylacyjnej, Hoval jest
doświadczonym partnerem w zakresie rozwiązań systemowych. Np. możesz
ogrzewać wodę energią słoneczną, a pokoje za pomocą gazu, drewna lub pompy
ciepła. Hoval łączy różne technologie, a także integruje wentylację w jeden spójny
system. Możesz być pewien, że oszczędzasz energię i koszty, jednocześnie
chroniąc środowisko.

Marka Hoval znana jest na świecie jako jeden z wiodących dostawców
wewnętrznych rozwiązań kontroli klimatu. Około 75 lat doświadczenia dały nam
niezbędne zdolności i motywację do ciągłego rozwoju wyjątkowych rozwiązań
i zaawansowanych technicznie urządzeń. Hoval jest ugruntowanym dostawcą
inteligentnych systemów ogrzewania i wentylacji, które są eksportowane do ponad
50 krajów na całym świecie.

Maksymalizacja efektywności energetycznej, a tym samym ochrona środowiska są
naszym zobowiązaniem i naszą motywacją.

Hoval Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1,
Złotniki
62-002 Suchy Las

Hoval Aktiengesellschaft  |  Austrasse 70  |  9490 Vaduz  |  hoval.pl

Odpowiedzialność za 
energię i środowisko
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