A jövőbe tekintve

Termékkatalógus 2010
A jövő technológiája
a komfort és a hatásfok
növelése érdekében...
...a jövőbe tekintve.

excellence in hot water
melegvíz felsőfokon
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Bemutatkozás

Az ACV gyár
Az ACV gyár története 1922-re nyúlik vissza, amikor egy csapat
szakmeber új megoldásokkal képzelte el az épületek fűtését és
szellőzését és Ateliers néven egy erre szakosodott céget alapított,
Brüsszelben.
Hét évvel később, miután egysesültek a ‘Fonderies et Emailleries
Sainte Marguerite’ nevű céggel, Albert Buchet felügyelete alatt, immár
ACV néven működött tovább a cég.
A folyamatos fejlesztéseknek és a megbízható termékeknek
köszönhetően a XX. század közepére a cég a szakterület elismert
gyártójává vált.

ACV világszerte
Az 1960-as években a fűtőolaj elterjedésekor az ACV az elsők között
kezdte el a kiváló minőségű olajtüzelésű kazánok és használati melegvíz
tárolók gyártását.
Az ACV a kompromisszum-mentes, magas minőség érdekében
válaszotta a rozsdamentes acél alapanyagot, amely a
Tank-in-Tank technológia alapját képezi. Ezzel a korát megelőző,
korszerű technológiával alapozta meg a gyár a nemzetközi hírnevét.
A mai napig családi tulajdonban lévő gyár 3 kontinens több, mint 40
országában képviselt és elismert, mint kiváló minőségű és kimagasló
teljesítménnyel rendelkező fűtő és melegvíztermelő berendezések
gyártója.

Tevékenység
Melegvíz felsőfokon
A melegvíz a modern élet nélkülözhetetlen eleme. Otthonok, kórházak,
ipari és sport létesítmények igénylik a bőséges mennyiségű melegvizet
megalkuvás nélkül.
Ez a folyamatosan növekvő igény késztette az ACV-t a nagy
teljesítményű melegvíztermelő berendezések gyártására, amelyekkel
gazdaságosan és környezetbarát módon képes a legmagasabb szintű
igények kielégítésére is.
Az ACV a hatékony melegvíztermelésben szerzett tapasztalatát
alkalmazza a fűtőberendezések gyártásában is. A multienergiás tárolók
gyártásával pedig kiváló megoldást kínál a napkollektorok, hőszivattyúk
és minden megújuló energia hasznosítására.
Az ACV a fűtő és melegvíztermelő berendezések elismert gyártója,
a szakterületen jártas mérnökcsapattal, akik segítenek a célnak
legmegfelelőbb készülék kiválasztásában és a szükséges műszaki háttér
biztosítasában.
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Erősségeink
ROZSDAMENTES
ACÉL
A rozsdamentes acél alapanyag garantálja
tartályainknak a kimagasló minőséget és
élettartamot.

INTEGRÁLT
MEGOLDÁSOK
Termékeink kiválóan alkalmazhatók minden
helyzetben.

MINŐSÉG
Kiváló alapanyag, preciz gyártás és stabil háttér
garantálják a folyamatos minőséget.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
Hosszú élettartam, a legtöbb ACV termék
alkalmazható megújuló energiákhoz.

INNOVÁCIÓ

Egyedülálló termékválaszték, élenjáró
technológia, folyamatos fejlesztések.

MŰSZAKI
HÁTTÉR
Gyári és lokális mérnökgárda a szakemberek és
felhasználók támogatására.

Referenciáink

- Családi házak
- Apartmanok
- Hotelek
- Kempingek
- Éttermek
ALTARE DELLA PATRIA, Róma, Olaszország

IRODAHÁZ, Santiago de Chile, Chile

- Termál fürdők
- Gyorséttermek
- Közétkeztetés
- Iskolák
- Sportközpontok
- Uszodák

LA PEDRERA, Barcelona, Spanyolország

OLIMPIAI STADION, Athén, Görögország

- Szépségszalonok
- Kórházak, klinikák
- Autómosók
- Vágóhidak
- Szeszfőzdék,
palackozóüzemek

melegvíz korlátok nélkül
REEBOK STADION, Bolton, Nagy-Britannia

- Ipari és mezőgazdasági
létesítmények
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Megújuló energia és kondenzáció

A jövő energiája
A rendkívül gyorsan fejlődő fűtéstechnikában számos megújuló
energiaforrást választhatunk, ám az ezek által termelt, illetve begyűjtött
energiát el kell tárolni. Az ACV megoldása erre a feladatra az
egyedülállóan előnyös MultiEnergiás tároló, mint központi egység, mely
kiválóan alkalmazható termálhőhöz, napenergiához, hőszivattyúhoz,
pellet- és vegyestüzelésű kazánokhoz.
A SmartLine MultiEnergiás (SLME) tartály a rendkívül hatékony hőátadó
felületének köszönhetően ideális társa minden megújuló energiaforrásnak, amelyekből a lehető legtöbb hasznos energiát nyerhetjük ki a
tartály segítségével. A nagy primer oldali víztérfogatnak köszönhetően a
rendszerben garantált a magas hatásfok.

Amennyiben a fűtési- és melegvízkészítő rendszer központi tárolója
egy ACV MultiEnergiás tartály bármikor, akár egy későbbi időpontban is
dönthet a megújuló energiák használata mellett anélkül, hogy a
rendszer drasztikus átalakítást, illetve újjáépítést igényelne.

Tökéletes páros: SmartLine MultiEnergiás tároló és
		
Prestige Solo kondenzációs falikazán
Egy SmartLine MultiEnergiás tartály a megújuló energiák hasznosítására,
és mellé telepítve egy nagy hatásfokú Prestige Solo kondenzációs
gázkazán egy igazán környezetbarát megoldást kínál, amely
garantálja a bőséges melegvizet és fűtési energiát bármilyen éghajlat és
időjárás esetén.

Napkollektor

Zuhanypanel

Hőszivattyú
Smart Multi-Energy
tároló és Prestige Solo
kondenzációs kazán

Kandalló

Padlófűtés

Fotovoltaikus
panel

Vegyes tüzelésű, vagy
pellet kazán
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Radiátor

SolarMaster
Kondenzációs technológia

NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS ÉS
KONDENZÁCIÓS KAZÁN EGYBEN
A SolarMaster készülék az ACV hatékony és korszerű megoldása
a napenergia hasznosítására és a kondenzációs technológia
kihasználására.
Az álló berendezés egy kondenzációs kazán és egy Tank-in-Tank
rendszerű MultiEnergiás tároló kombinációja, komplett vezérléssel
alacsony és magas hőmérsékletű fűtési körök csatalkoztatásához.
Egy készülékkel kiaknázható az alternatív energiaforrások és a
kondenzációs technológi által kínált számos előny.

Napkollektor

Integrált
szabályozás

Hitelesített teljesítmény
NOx Class 5
Komplett, előreszerelt elemek,
Beépített MultiEnergiás tároló
melegvízkészítéshez,
300 literes Tank-in-Tank rendszerű,
rozsdametes acél tartály,
2 kör (kazán és HMV tartály) beépített
tágulási tartállyal,
MCBA szabályozás a fűtési körben,
keringető szivattyúval, tágulási tartállyal,
hidraulikai váltó és háromjáratú szelep a
HMV előnykapcsoláshoz,
Komplett szolárcsomag, hidraulikai
egységgel, elektromos szabályozással,
tágulási tartállyal, biztonsági szeleppel és
hőmérséklet érzékelővel,
Központi szabályozóegység, termosztáttal
és külső hőmérséklet érzékelővel,
18 kW-os és 30 kW-os teljesítménnyel.

Csatlakozás vegyestüzelésű
kazánhoz, vagy kandallóhoz

Hővisszanyerés és
kondenzáció megnövelt
hatásfokon

Integrált szolár
szabályozás

Melegvíz
korlátok
nélkül
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Kondenzációs technológia

Rozsdamentes acéllal a szívében

Prestige®
Solo 18-32
Hitelesített teljesítmény
ÚJ

NOx Class 5

A Prestige készülékek füstgáz hőcserélője az
ACV egyedülálló megoldása, amelyet sokévnyi
fejlesztést és laboratóriumi vizsgálatot
követően vezetett be a gyár. A különleges,
INOX hőcserélő az ACV rozsdamentes acél
megmunkálásban és melegvíztermelő
berendezések gyártásában szerzett több, mint
80 éves tapasztalatának gyümölcse.
A füstgáz az égőtérből kiindulva függőlegesen
áramlik lefelé és a hőcserélő alsó részében
kondenzálódik. Az égéstermék áramlását a
belső járatokban terelőbordák lassítják le és
teszik turbulensé, miáltal a készülék rendkívül
magas hatásfokkal, az égésből lehető legtöbb
energiát kinyerve működik.

Páratlan ellenállás a
korróziónak
Csökkentett karbantartás
igény

Kondenzációs fali gázkazán,
magas hatásfokkal (108%),
Rozsdamentes acél hőcserélő a
hosszú élettartam érdekében,
Könnyen hozzáférhető belső
részek,
ACV BG 2000-M modulációs
(tartomány: 1:6) DuoNit gázégő,
földgázhoz és propánhoz is,
NOx kibocsátás alacsonyabb,
mint 40 mg / kWh,
18 kW-os és 30 kW-os
teljesítményben nagy
modulációs tartománnyal.

Internet KÉSZ

Az új Prestige készülékek alkalmasak internet alapú szabálozóegység
fogadására.

Jól áttekinthető, egyszerű szabályozás

Megbízható működés
Kimagasló hatásfok

Funkciókijelzés
A kék szín jelzi a
szabályszerű működést
HMV hőmérséklet
Fűtés beállítás
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Prestige®

Prestige®

Prestige®

Excellence 18-32

Solo 50-75

Solo 100-120

ÚJ

Új model:
100 kW

Hitelesített teljesítmény

Hitelesített teljesítmény

Hitelesített teljesítmény

NOx Class 5

NOx Class 5

NOx Class 5

Internet KÉSZ

Kondenzációs fali gázkazán, magas
hatásfokkal (108%),
62 literes, rozsdamentes acél, Tank-in-Tank
rendszerű tárolóval a bőséges melegvízhez,
Modulációs égő (tartomány 1:6),
földgázhoz és propánhoz is alkalmazható,
Párhuzamos működés és előnykapcsolás is,
Egyszerű szabályozás, opcionális internet
alapú kezelőfelület,
Szerelői menű,
18 kW-os és 30 kW-os teljesítményben
nagy modulációs tartománnyal.

Kondenzációs fali gázkazán, magas
hatásfokkal (108%),
Kaszkád kapcsolásban is (8 készülékig),
Könnyű súly, kompakt kivitel, 72 kW-os
készülék mindössze 58 kg,
Külső hőmérséklet szabályozás,
Használati víz előnykapcsolás,
49,9 kW-os és 72 kW teljesítményben.

Kondenzációs fali gázkazán, magas
hatásfokkal (108%),
Kaszkád kapcsolásban is (8 készülékig,
920 kW összteljesítményig),
Könyyű súly, kompakt kivitel, 115 kW-os
készülék mindössze 83 kg,
Külső hőmérséklet szabályozás,
Használati víz előnykapcsolás,
99,7 kW-os és 115 kW teljesítményben.

Milyen helyzetben érdemes Prestige készüléket választani?
Lakóépületeknél,
társasházaknál magas
melegvíz- és fűtési
igény esetén.

Irodák és
középületek esetén,
ahol fontos a
rugalmmasság és a
megbízhatóság.

Minden helyezetben,
ahol erősen változó a
melegvízigény, illetve
hirtelen van szükség
nagy mennyiségű
melegvízre.
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Teljes kondenzáció

AZ EGYETLEN KAZÁN, AMELY A TELJES FŰTÉSI ÉS
MELEGVÍTKÉSZÍTÉSI ÜZEMMÓDBAN IS KONDENZÁL
Miért teljes kondenzáció?
A mai modern, jól szigetelt épületek hőszükséglete lényegesen kevesebb, mint akár csak egy
évtizeddel ezelőtt, és a felhasználók jogos igénye, hogy a fűtési igényt, és ezzel a fűtési költséget
a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák. Ennek köszönhetően manapság egy kazán csupán a
teljesítménye kb. 45%-át fordítja fűtésre, míg korábban ez az érték több, mint 75% volt.
Ezzel egyidőben viszont a melegvíz igény évről évre növekszik párhuzamosan a nagy
vízigényű fürdőberendezések megjelenésével, pl: élménykád, zuhanypanel. Így sok esetben a
melegvíztermelésre több energiát fordít a kazán, mint a fűtésre, és fellép a jogos igény, hogy a
melegvízkészítést is költségtakarékos módon, jobb hatásfokkal kellene elvégezni.
A HeatMaster® TC jogosan érdemelte ki a szakembrek elismerését, mint az egyetlen kombinált
működésű kazán, amely fűtési és melegvízkészítési üzemben is kihasználja a kondenzáció
nyújtotta előnyöket.
Hagyományos kazán
Kondenzációs kazán
ACV HeatMaster® TC kazán
Teljes kondenzáció

Hogyan működik?

Fűtés
A fűtési visszatérő belép az alsó,
alacsony hőmérsékletű zónába,
így a kazán kondenzációs módban
működik. A felső fűtési zónát a
belső keringető szivattyú magas
hőmérsékleten tartja, folyamatosan
cirkuláltatva a fűtővizet a
füstgázhőcserélőben.
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HMV készítés
A folyamatosan magas hőmérsékleten
tartott felső zóna mindig biztosítja az
igény szerinti melegvizet. A hidegvíz
az alsó zóna előfűtőjén keresztül
lép be a felső INOX tartályba. Az
alacsony hőmérsékletű alsó zónának
köszönhetően folyamatosan
kondenzál a készülék HMV módban is

HMV készítés és fűtés
A HeatMaster® TC készülékek
alkalmasak egyidejűleg fűteni és
melegvizet előállítani.

Rozsdamentes acél szív
A HeatMaster® TC készülékek fő alkotóeleme az
ACV gyár speciális fejlesztésű, rozsdamentes
acél hőcserélője.
80 év fűtő és melegvíztermelő berendezések
gyártásában szerzett tapasztalat egy testben.

Páratlan ellenállás a korróziónak,
Alacsony karbantartásigény,
Kimagasló hatásfok,
Megbízható működés,
Maximális teljesítmény.

HeatMaster® 35-85 TC
Teljes kondenzáció fűtési és melegvízkészítő üzemmódban is.
Nagy melegvízigényre tervezve, 40 liter / perc 35 TC® esetén és 80 liter / perc 85 TC® esetén.
Magas fűtőteljesítmény, ideális fűtéskorszerűsítésre.
A modulációs premix égőnek köszönhetően alacsony NOx kibocsátás, környezetbarát, egyszerű
kezelés, kis karbantartás igény, megbízható, csendes működés
A HeatMaster® TC készülékek MCBA szabályozással készülnek (MicroproCessor Burner Automate),
amely ellenőrzi a biztonsági funkciókat és az egyéni beállítások széles skáláját teszi lehetővé a
felhasználói szinttől függően (végfelhasználó, szervíz). Az MCBA egység pontosan szabályozza az
égő müködését az igények függvényében, ezáltal biztosítva az optimális működést.
Modulációs tartomány 10 és 34,7 kW között 35 TC® esetén, 17,2 és 85 kW között 85 TC® esetén.

Műszaki adatok

TC 35

Felvett teljesítmény max./min.

kW

34,7/10.0

85/17,2

Leadott teljesítmény 80/60°C max./min.

kW

33,8/9,8

82.5/16,7

Hatásfok, max. teljesítménynél HMV készítés esetén

%

105,9

103,9

Hatásfok, max. teljesítménynél 80/60°C fűtés esetén

%

97,3

97,1

Hatásfok 30%-os részteljesítménynél

%

107,5

107,8

Maximális üzemi nyomás fűtési oldalon
Maximális hőmérséklete a tárolt HMV-nek
Teljes térfogat

bar

3

3

°C

90

90

l

NOx besorolás (EN483)

Hitelesített teljesítmény
NOx Class 5

TC 85

HMV teljesítmény (∆T = 30°C)

189

315

class 5

class 5

TC 35

TC 85

HMV mennyiség az első 10 percben

l

419

850

HMV mennyiség az első órában

l

1312

3177

l/h

1057

2793

HMV mennyiség átfolyós üzemben

Az egyetlen kaszkád megoldás, amely képes teljes
kondenzációra
Egynél több HeatMaster® TC készülék kaszkád kapcsolása fokozott mennyiségű energia
megtakarítását teszi lehetővé, és rendkívüli flexibilitást biztosít legyen szó akár új építésű fűtési
rendszerről, akár fűtés-korszerűsítésről.

Hidegvíz

Fűtési előremenő
Fűtési visszatérő
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Rugalmas fűtési megoldás
minden méretben

ÚJ

HeatMaster 25 C
®

Nagy teljesítményű fűtő
és melegvízteremelő
berendezés.
Folyamatos üzemben és
csúcsidőszakban is magas
teljesítmény, egyesíti
az átfolyós és tárolós
vízmelegítők előnyeit.
Élenjár a kondenzációban.

Nagy teljesítmény: 35 kW melegvíz
készítésre, 25 kW fűtésre
Teljes kondenzáció fűtési üzemben és
részleges kondenzáció HMV készítéskor
Beépített rozsdamentes acél, Tank-in-Tank
rendszerű HMV tároló
Speciális égő, amelynél a nagy
teljesítmény rendkívül alacsony
károsanyag kibácsátással párosul
(<40 mg NOx / kWh)
INOX fűtési hőcserélő, kiváló minőségű
rozsdamentes acélból készítve csakúgy,
mint a legkorszerűbb HeatMaster TC
készülékekben
Egyszerű kezelőfelület, beépített
programok
Opcionális Internet alapú kezelőfelület
Internet KÉSZ

Delta® Pro és Pro Pack
Álló fűtő és
melegvíztermelő
berendezés
Kivételes fűtési és
melegvízteljesítmény
Gáz-, olaj- és
propánégővel
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Nagy teljesítmény
Gazdaságosság
Rozsdamentes acél Tank-in-Tank tároló
Többféle égővel:
• Alacsony-NOx kibocsátású premix gáz,
vagy LPG (BG2000-S)
• Fúvókák, földgáz, vagy LPG
• Fúvókák 28 mp, vagy 35 mp olaj
Tökéletesen szigetelő polierután hab
Zománcozott burkolat
Vezérlő panel termosztáttal,
hőmérsékletérzékelővel, visszajelzőtáblával és on/off kapcsolóval
25 és 55 kW közötti teljesítmény
DELTA PRO PACK tartalmazza a szivattyút,
a 4utú szelepet, a 3 bar-os biztonsági
szelepet, a 12 literes fűtőoldali tágulási
tartályt, a 2 literes HMV tágulási tartályt
és a 7 bar-os nyomásszabályzót a HMV
oldalra.

4 kiváló érv
A kaszkád
kapcsolás mellett

1

Kaszkád kapcsolás
				

- 8 készülékig

Kiváló hatásfok
Kaszkád kapcsolás esetén a fűtési
teljesítmény modulációs tartománya
egy kazán legkisebb teljesítményétől
az összes kazán legagyobb
teljesítményéig terjed. Így 4 kazán
esetén a leadott teljesítmény az
összteljesítmény akár 1/16 része
is lehet.

2

Biztonságos működés
Az ACV kaszkád szabályzó
optimalizálja a rendelkezésre álló
kazánok működését, amennyiben
egy kazán meghibásodik a szabályzó
automatikusan kiegyenlíti a
teljesítményt a többi kazánból.
3

Egyszerű beüzemelés
Egy, kettő, három, vagy több, az eljárás
ugyanaz, egyszerűen és gyorsan
elvégezhető.
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Egyszerű karbantartás
A kaszkád kapcsolás bármely készüléke
karbantartható mialatt a többi
készülék üzemel.
Így a karbantartás bármikor
elvégezhető, nem csak a nyári
leálláskor.

A Prestige 50-75-120 készülekek kaszkád kapcsolásával megtöbbszörözhető a teljesítményük.
Továbbá a készülékegyüttes fűtési teljesítménye rendkívül széles tartományban kihasználható,
egy kazán 25%-os teljesítményétől egészen az kazánok összes teljesítményének 100%-ig. Így
garantált a legkedvezőbb hatásfok és lehető legkisebb károsanyag kibocsátás.
Ez a moduláris elrendezés rendkívül egyszerűen kiépíthető az ACV által kínált hidraulikai szettel.
A gyártó minden olyan helyzetben javasolja a kaszkád kapcsolás kiépítését, ahol a fűtési igény
tág keretek között mozoghat, illetve ahol az átlagos fűtési igény csupán töredéke a számított
legnagyobb teljesítménynek.
A maximális leadott és a minimális felvett teljesítmény optimalizálható a szervízpanelen, amely a
szakembernek a készülék minden paraméterébe pontos betekintést enged. A szervízcsapatunk
bármikor elérhető, hogy segítséget nyújtson az Ön igényeinek legmegfelelőbb konfiguráció
kiválasztásában.
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Ahol a legtöbb
melegvízre van szükség

Egyszerű megoldás
kiemelkedő melegvízigény
esetére
A HeatMaster® készülék a legnagyobb
teljesítményt biztosítja a kategóriájában.
Ideálisan használható mint fűtőkészülék
beépített tárolóval, vagy akár, mint egy direkt
fűtésű melegvíztároló. A készülék képes
rendkívül magas hőmérsékletű melegvíz
készítésére, akár agresszív használati víz
esetén is.
A HeatMaster® készülék lelke a

HeatMaster®
...Fűtésre
...Melegvízre
...Indirekt hőátadás

HeatMaster®
201 Booster
Külső kondenzációs
egység

fűstgázelvezetést körbeölelő, gyűrű
formájú rozsdamentes acél tartály. A
cirkulációs szivattyú biztosítja, hogy fűtővíz
körbeáramolja a tartályt, felfűtve azt a
paláston keresztül, aminek köszönhetően a
tárolóban garantált az egyenletes hőmérséklet
elosztás. A hagyományos, direkt fűtésű
melegvíztárolóénál lényegesen nagyobb
hőádó felületnek köszönhetően pedig
garantált a gyors felfűtési idő.
Nem meglepő, hogy az ACV HeatMaster®
készülék több, mint 40 országban örvend
nagy népszerűségnek.

Tartós teljesítmény, ellenállás
a vízkőképződésnek, figyelemre
méltó energia-megtakarítás
Az égő a fűtővizen keresztül indirekt módon
fűti fel a rozsdamentes acél tartályt, ami
a melegvizet tartalmazza. A belső tároló
csakúgy, mint az összes Tank-in-Tank tárolónk
a teljes homlokfelületén bordázott és a
hideg- illetve a melegvízbekétésnél fogva
függeszkedik a külső tárolóba.

Nagy mennyiségű melegvíz
Hosszú élettartam
Vizkőmentesség

Hitelesített teljesítmény

Nincs legionella veszély
Minimális helyszükséglet
Állandó hatásfok és
melegvízteljesítmény a teljes
élettartam alatt
Széles teljesítmény-tartomány:
34,7 kW-tól 240 kW-ig

NOx Class 5
Külső kondenzációs egység, amellyel akár
108%-os hatásfok is elérhető
Ideális nagy, közösségi létesítmények esetén
Kis nyomásveszteség (< 0,3 mbar)

HMV teljesítmény

201

(∆T = 30°C)

Felvett

Hagyományos
direkt fűtés
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HeatMaster®
indirekt fűtés

kW

240

HMV mennyiség 10’

l/10’

1745

HMV mennyiség 60’

l/60’

6690

Átfolyós teljesítmény

l/h

6117

HeatMaster® 60-70-100 N
Bármilyen tüzelőanyag esetén: Az N sorozat felszerelhető ACV alacsony NOx kibocsátású, földgáz,
vagy LPG üzemű premix égővel (On/Off) BG 2000 S/60, S/70 és S/100, ACV olajégővel (BM sorozat)
továbbá más gyártók minősített égőivel.
3 modell 34,7 kW és 107 kW között
HMV teljesítmény (∆T = 30°C)

60 N

70 N

100 N

kW

69,9

69,9

107,0

HMV mennyiség 10’

l/10’

474

646

905

HMV mennyiség 60’

l/60’

1942

2133

3172

Átfolyós teljesítmény

l/h

1835

1835

2776

Felvett

Fűtőanyag
Földgáz
•

Propán (LPG)
•

Olaj
•

HeatMaster® 71-101-201
A készülékek alacsony NOx kibocsátású, földgáz, vagy LPG üzemű premix égővel (BG 2000 M)
kerülnek szállításra. A fémszálas (NIT), modulációs égő egyenletes, halk működést biztosít.
3 modell 20 kW és 240 kW között
HMV teljesítmény (∆T = 30°C)
Felvett

kW

71

101

201

20,0/69,9

25,0/107,0

60/240

HMV mennyiség 10’

l/10’

646

905

1745

HMV mennyiség 60’

l/60’

2133

3172

6690

l/h

1835

2776

6117

Átfolyós teljesítmény
Fűtőanyag
Földgáz
•

Propán (LPG)
•

Olaj

HeatMaster® 200 N
A HeatMaster® 200 N készülék égő nélkül kerül szállításra, így felszerelhető bármely gyártó
minősített gáz, vagy olajégőjével.

hmv teljesítmény (∆T = 30°C)
Felvett

200 N
kW

154,0

HMV mennyiség 10’

l/10’

1570

HMV mennyiség 60’

l/60’

4920

l/h

4020

Átfolyós teljesítmény
fűtőanyag
Földgáz
•

Propán (LPG)
•

Olaj
•
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Melegvíz

Minden körülmények között

Vizkőmentes,
nincs legionella-veszély,
megbízható működés hosszú távon
A Tank-in-Tank rendszerben a belső HMV
tartályt körülveszi egy külső fűtővíz tartály.
A belső rozsdamentes acél tartály teljes
falfelülete a “hőcserélő”, így ennek a nagy
hőátadó felületnek köszönhetően garantált
a gyors felfűtés. A gyors felfűtési időnek
köszönhetően pedig a tároló térfogata a
minimumra csökkenthető. A Tank-in-Tank
rendszer bármilyen beépítési helyzetben
alkalmazható, és fontos, hogy a tárolóban
nincsenek alacsonyabb hőmérsékletű zónák.
A belső tartály szabadon van felfüggesztve
a készülében, így biztosított a szabad
elmozdulása minden hőmérséklet- és
nyomásváltozáskor. A bordázott felület
elősegíti ezt a mozgást, ezáltal is gátolva
a vízkő lerakódását a belső felületre, és
biztosítva a maximális hatásfokot a készülék
teljes élettartama során.

KOMFORT, HIGIÉNIA,
HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS
MAGAS HATÁSFOK
Nincs legionella-veszély
A két tartály közötti köpenytérben keringő
fűtővíz a belső tartály teljes felületén át fűti
használati melegvizet, így biztosítva a belső
tárolóban az engyenletes hőmérsékletet.
Tehát egy 60°C-os HMV hőmérséklet esetén
nincs a tárolóban alacsonyabb hőmérsékletű
zóna, így nem alakulhat ki legionella fertőzés.

TÖKÉLETES KOMFORT,
MINIMÁLIS HELYIGÉNY
Rozsdamentes
acél belső tartály
Nagy hőátadó
felület
Vízkőmentes
Nincs
legionella-veszély
100 litertől
1000 literig
Kiváló szigetelés:
8 óra alatt kevesebb, mint
3°C hőveszteség
SLEW modell bármilyen beépítési
helyzetben

DUPLEX:
A legjobb megoldás agresszív
használati víz esetén
Az ACV az egyetlen gyártó a világon, aki
Tank- in-Tank melegvíztároló rendszert kínál,
olyan rozsdamentes acél belső tartállyal,
amely ellenáll még a rendkívül agresszív
használati víznek is hőmérséklet korlát nélkül.
Az ACV Duplex tartályok a legjobb minőségű
Duplex rozsdamentes acél felhasználásának
köszönhetően 2.000 mg/l klórtartalomig
használhatóak magasabb hőmérsékleten is.
Az ACV Duplex tartály a
legjobb megoldás agresszív
használati víz esetén, legyen
szó tengervízről, nagy
klórtartalomról, vagy ipari
felhasználásról.
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Smart Line

DUPLEX
minőségben is
elérhető

Álló és falra szerelhető kivitelben is
Kiváló szigetelés: 8 óra alatt kevesebb,
mint 3°C hőveszteség
10 modell 100 litertől 800 literig
Hatalmas teljesítmény: egy 800 literes
tartály közel 100 kW fűtőteljesítmény tud
folyamatosan használati melegvíz készítésre
fordítani

Heat Line
Bármilyen beépítési
helyzetben

HR &
HR DUPLEX

JUMBO

Sokoldalú: álló pozicóban és falra szerelve
is (függőlegesen és vízszintesen is)
Lágy poliuretán szigetelés
5 modell 100 litertől 240 literig
Hőfelvétel egészen 68 kW-ig

Smart E
SMART

Álló kivitel
Merev poliuretán szigetelés
2 modell 320 és 600 literes méretben
Hőfelvétel egészen 88 kW-ig
Több készülék, modulrendszerben
köthető

Álló kivitel
Ásványgyapot szigetelés
2 modell 800 és 1000 literes méretben
Hőfelvétel egészen 112 kW-ig
Külön szálított szigetelés és burkolat,
az épületbe juttatásához elégséges egy
mindössze 800 mm széles ajtónyílás

Mikor használjunk Tank-in-Tank tárolót?

Álló pozicóban és falra szerelve is
(függőlegesen és vízszintesen is)
Opcionálisan 3 és 6 kW-os elektromos
fűtőbetéttel, szabályozással és biztonsági
termosztáttal a tartályon
Kiváló minőségű szigetelés: 8 óra alatt
kevesebb, mint 3°C hőveszteség
5 modell 130 litertől 300 literig
Hőfelvétel egészen 68 kW-ig

Minden esetben,
amikor igény van a
melegvízre.

Minden helyzetben,
amikor nagy mennyiségű
melegvízre van szükség:
Hidromasszázs kád,
zuhanypanel, több kád,
vagy zuhany egyidejű
használata esetén.

Ipari és közösségi létesítményeknél, ahol nagy a
melegvízigény: hotelek,
sport létesítmények,
éttermek, kempingek...

ACV Duplex tartály a
legjobb megoldás
agresszív használati víz
esetén, legyen szó
tengervízről, nagy klórtartalomról, vagy ipari
felhasználásról.
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Melegvíz

Tökéletes partner a megújuló
energiáknak

Smart Plus
Tank-in-Tank rendszerű melegvíztároló,
hőszivattyúhoz tervezve

Központi egység egy hőszivattyús rendszerben
Javítsuk fel hőszivattyús rendszerünk teljesítményét, építsünk be egy
Smart Plus tartályt.
Az ACV Tank-in-Tank rendszere ideális párosítás a hőszivattyúhoz. A
nagy fűtővíz térfogat, amely körbeveszi a belső rozsdamentes acél
tárolót, állandósítja a hőszivattyú gazdaságos működését és lecsökkenti
az energiaigényes kilengéseket.
A Smart Plus tartály ellátja a hidraulikus váltó feladatát is, szétválasztva
a primer és szekunder kör áramlását, biztosítva ezzel a jó hatásfokot.
A Smart Line Plus nem csak egy tartály a hőszivattyús rendszerben,
biztosítja a felhasználónak a Tank-in-Tank rendszer összes előnyét,
amelyek az ACV-t a nagy teljesítményű melegvíztárolók vezető
gyártójává tették.

Tank-in-Tank rendszerű rozsdamentes acél
tároló
Nagy fűtővíz térfogat: optimális működést
biztosít a hőszívattyúnak, garantálja a jó
hatásfokot
Integrált hidraulikus váltó: szétválasztja a
primer és szekunder kör áramlását, javítva
ezzel a hatásfokot
Integrált befúvócső:
hőmérsékletkiegyenlítés a hőszivattyú és
a rendszer között
Opcionális elektromos fűtőbetét,
amellyel javítható a HMV teljesítmény
és gazdaságosabb, mint egy külső
elektromos fűtés
Vezérlő termosztát (helyettesíthető egy
NTC szondával)

Alalcsony hőmérsékletű
felületfűtés

Hőszivattyú

Elektromos fűtőbetét
(opcionális)
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Smart Multi E
MultiEnergiás tároló hatékony melegvízkészítéssel megújuló energiát
hasznosító rendszerekhez. A tökéletes partner napkollektorhoz,
hőszivattyúhoz, pellet- és hagyományos kazánokhoz.
Számtalan lehetőség
A Smart MultiEnergiás tároló egy kis támogatás a jövőből. Építse
be fűtési rendszerébe ma, és válasszon később bármilyen megújuló
energiát a Smart MultiEnergiás tároló kiváló társ lesz mellé.
Az SLME tartály használható, mint a fűtési rendszer puffer tárolója és
egyben melegvíztermelő berendezése.
Az ACV MultiEnergiás tároló kiváló társ a jövő energiáihoz, amely előre
gondolva már most beépíthető a fűtési rendszerbe és azonnal kínálja
Tank-in-Tank rendszerű melegvíztárolók minden előnyét.

Tank-in-Tank rendszerű MultiEnergiás
tároló plusz csőkígyóval a primer (köpeny)
térben
Fűtési pufferként is használható, így nincs
szükség még egy tartályra
Opcionális elektromos fűtőbetét 3 és 6 kW
méretben, a primer (köpeny) térbe kötve,
így nincs vízkőveszély
Kiváló poliuretánhab szigetelés (50 mm)
2-2 bekötési lehetőség a fűtési előremenő
és visszatérő csatalkozás részére
5 modell 200, 300, 400, 600 és 800 literes
össztérfogattal
Maximális hőfelvétel
31 kW-tól 48 kW-ig

Szobatermosztát

Csapolt melegvíz

NTC szonda
Kazán termosztát
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Elektromos kazán

Amikor mindent az
elektromosságra bízunk

Kiváló minőségű elektromos kazánok széles választéka
Az elektromos energiának van jövője. Az egyre növekvő károsanyag kibocsátásra hatásos válasz
lehet az elektromos fűtés. Az ACV elektromos kazánjainak széles választéka a felhasználók
sokrétű fűtési és melegvíz igényeire nyújt tartós és hatékony megoldást. Sok esetben ajánlott az
elektromos kazán beépítése még akkor is, ha más energia forrás is rendelkezésre áll.
Az E-tech elektromos fali kazán egyszerűen felszerelhető, kiváló megoldást nyújt, minimális
karbantartásigénnyel otthoni és irodai használatra egyaránt, legyen szó állandó használatról, vagy
tartalék (alternatív) kazánként való beépítésről.
Az elektromosság sikeréhez nagyban hozzájárul, hogy minden felvett watt teljesítményt
felhasználunk fűtésre, illetve melegvízkészítésre, szinte veszteség nélkül dolgozik a készülék,
minvel nem engedünk ki hőveszeteséget a kéményen át.
Az E-tech S sorozat beépített Tank-in-Tank tárolóval 4 méretben készül és az elektromos
fűtőkészülékek előnyei mellett a Tank-in-Tank technológia összes előnyét biztosítja a felhasználó
részére.
Nagyobb létesítmények részére ajánlottak az E-tech P nagy teljesítményű, álló elektromos
kazánok, akár fő, akár tartalék (alternatív) fűtőkészülékként.

Mikor használjunk ACV
elektromos kazánt?

E-tech
Fali elektromos kazán.
Alternatíva a földgáznak
és az olajtüzelésnek.

ACV elektromos kazánok
kényelem és biztonság,
minőség és komfort

Műemlék épületeknél,
ahol légbevezető és
füstgázelvezető csövek
nem alkalmazahtóak.

Bárhol, ahol az
energia-fogyasztást
felhasználónként
szükséges mérni.

Presztízs épületeknél,
amikor fontos az
elektromosság
kényelme és
megbízhatósága.

Elszigetelt, távoli
épületeknél, ahol
gáz és olaj nem áll
rendelkezésre.
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Az ACV elektromos kazánok széles
választékát kínálja lakó és ipari
létesítmények részére

Bárhol felszerelhető
Csak minimális szellőzést igényel,
nincs szükség kéményre (beépítési
költég rendkívül kedvező)
Maximális biztonság
(nem gyúlékony tüzelőanyag)
Maximális megbízhatóság
Hosszú élettartam
Minimális karbantartásigény
Rendkívül halk működés

Fali elektromos kazán fűtésre
Acél kazántest
Önálló, kis teljesítményű fűtő elemek
Mechanikus termosztát a két állású
teljesítmény modulációhoz: az E-Tech
automatikusan alkalmazza a fűtési igények
szerint
Komplett, relékkel, kapcsolókkal,
termosztáttal, nyomás- és
hőmérsékletmérővel, fűtőköri szivattyúval,
8 literes tágulási tartállyal és biztonsági
szeleppel
Két opcionális szett a folyamatos
melegvízkészítéshez és második fűtési
körhöz
Radiátoros fűtéshez és felületfűtéshez is
Opcionális napi, vagy heti programozási
lehetőség
5 modell 9, 15, 22, 28 és 36 kW-os
teljesítménnyel

E-tech S

E-tech P

Álló elektromos kazán
beépített Tank-in-Tank
rendszerű melegvíztárolóval,
kompakt kialakítás

Nagy teljesítményű, álló
elektromos kazán
3 fázis

ÚJ KIVITEL

Az elektromos kazánok és a Tank-in-Tank
rendszer minden előnyével
INOX használati melegvíz tároló
4 teljesítmény fokozat
Halk működés
Nincs égéstermék
Alacsony karbantartásigény
Használható, mint önálló melegvíztermelő
berendezés
Magas hőmérsékleten tárolt melegvíz
Nincs legionella-veszély
Flexibilis fűtőoldali csatlakozás
Integrált fűtőoldali szerelvények,
szivattyúval
Kis helyszükséglet
Beépített vezérlés

Acél test és elmozdítható rozsdamentes acél
fűtési szerelvények
4 teljesítmény fokozat – késleltetett
szabályozással
Egyszerűen csökkenthető teljesítmény,
követve a változó igényeket
Teljes kábelezés
Zománcozott burkolat
Vezérlő panel, termosztáttal, hőmérővel,
visszajelző-táblával és on/off kapcsolóval
Minimális karbantartásigény
Több kazán esetén kialakítható összetett
kapcsolás
5 modell 57,6 kW-tól 259.2 kW-ig
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A jövőbe tekintve

excellence in hot water
melegvíz felsőfokon

Az Ön kereskedő partnere:

ACV International nv/sa
Kerkplein, 39
B-1601 Ruisbroek - BELGIUM
tel. +32 (0)2 334 82 20
fax +32 (0)2 378 16 49
international.info@acv.com
www.acv.com

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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