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VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyúk



Víz-levegő hőszivattyú



Felépítés – álmennyezeti kivitel



Felépítés – álló kivitel



Felépítés – parapet kivitel



100% frisslevegős rendszerek



Általános jellemezők

• Kompakt kivitel álmennyezeti vagy parapet elhelyezéshez
– 400 mm - 600 mm készülék magasság (álmennyezeti kivitel)
– 800 mm -1200 mm készülék magasság (álló kivitel)
– Tömeg: 60 kg - 200 kg

• Széles teljesítménytartomány
– Hűtőteljesítmény: 2,5 kW – 20,0 kW
– Fűtőteljesítmény: 2,8 kW- 24,5 kW

• Légcsatornázható berendezések
– Direkt hajtású centrifugál ventilátorok három fokozatú vagy 80 % -

100%-ig folyamatos szabályzási lehetőséggel
– Rendelkezésre álló légoldali statikus nyomás: 40 Pa – 180 Pa



• Magas energiahatékonyság
– Hűtési EER: 3,5 - 4,4
– Fűtési COP: 3,6 - 4,8

• Vezérlés
– Termosztátról
– Csoportvezérlőről
– Épületfelügyeleti rendszerről

• Könnyű szervizelhetőség
– Egyszerűen hozzáférhető  részegységek
– Kis hűtőközeg töltet



Tartozékok - melegvizes hőcserélő



Tartozékokok – elektromos fűtő



Tartozékok – áramláskapcsoló, vízszűrő és kondenzációs nyomás szabályzó szelep



Víz-levegő hőszivattyú - hűtési üzem



Víz-levegő hőszivattyú - fűtési üzem



Álmennyezeti elhelyezés







A HYDROBANK rendszer



Rendszer séma



Hűtő üzem



Fűtő üzem



Kiegyenlített üzem





Hőszivattyús és egy hagyományos rendszer üzemeltetése

Hőszivattyús
rendszer

Teljesítmény Energia
hatékonyság

Energiafogyasztás Üzemeltetési költség*

Hűtési üzem 10,4 kW EER: 3,7 2,8 kW 70,00 Ft
Fűtési üzem 14,1 kW COP: 0,92 3,0 kW 75,00 Ft

145,00 Ft

4 csöves fan 
coil rendszer

Teljesítmény Energia 
hatékonyság

Energiafogyasztás Üzemeltetési költség*

Hűtési üzem 10,4 kW EER: 2,7 3,85 kW 96,25 Ft
Fűtési üzem 14,1 kW η: 0,92 1,52 m3/h 106,40 Ft

202,65 Ft

* földgáz: 70 Ft/m3
villamos energia: 25 Ft/kWh



A hőszivattyús rendszer előnyei

• Vízgyűrű kiépítése szigetelés nélkül történhet
– Vízhőmérséklet  általában 15°C - 35°C között

• Egyedi szabályozás
– Mindegyik készüléket a saját termosztátja vezérli, amely a 

felhasználótól megadott igények szerint üzemel

• Rugalmas rendszer
– A rendszer egyszerűen bővíthető készülékek hozzáépítésével 

vagy szűkíthető készülékek leszerelésével vagy kizárásával
– A rendszer egyidejű hűtésre és fűtésre alkalmas



• Költséghatékony rendszer
– Kétvezetékes kiépítés miatt alacsony beruházási költség 

• Igazságos költségviselés
– Az elfogyasztott energia árát a bérlőnél lehet elszámolni, a bérlő  

egyedi használati módjának megfelelően 

A hőszivattyús rendszer előnyei



A MAMMOTH cégcsoport



1998: a Mammoth termékek megjelenése Kínában. 2001‐ben a cégcsoport
megalapította a Mammoth (Shanghai) Air‐conditioning Equipment Co., Ltd. Sanghai‐
ban. A gyártóüzem Anji‐ban, Zhejiang tartományban található.

Mammoth cégcsoport – Mammoth China



Mammoth (Shanghai) Air Conditioning Equipment CO., Ltd.

Mammoth kínai székhelye. Alapítva 2001-ben, kizárólag  a 
Mammoth cégcsoport által.

Mammoth (Zhejiang) Air Conditioning Equipment CO., 
Ltd.

Gyártóüzem Kínában. Alapítva 2004-ben, kizárólag  a 
Mammoth cégcsoport által.

Mammoth cégcsoport – Mammoth China



MAMMOTH termékpaletta



Víz-levegő 
hőszivattyú
(kompakt)

Víz-víz 
hőszivattyú

Vízforrású 
hőszivattyú
3 az 1-ben

Moduláris víz-víz 
hőszivattyúModuláris levegő-

víz hőszivattyú

Levegő-víz 
hőszivattyú 3 az 

1-ben

Léghűtéses 
csavarkompresszoros 

folyadékhűtő és 
hőszivattyú

Víz-levegő 
hőszivattyú 

(osztott típus)

Nagy teljesítményű 
Vízforrású 
hőszivattyú

Mammoth  termékek – Kistelj. kereskedelmi berendezések

Levegő-víz 
hőszivattyú



Mammoth „3 az 1-ben” víz-víz 
hőszivattyú jellemzői:

 8 gépméret 7,1 – 46,2 kW-ig
 Használható hydrobank
rendszerhez vagy geotermikus 
körhöz
 Csatlakoztatható légkezelőhöz, 
fan-coil egységekhez és 
padlófűtéshez
 Öt üzemmód: hűtés, fűtés, 
hővisszanyerés, használati melegvíz 
készítés, fűtés használati melegvíz 
készítéssel (a használati melegvíz 
prioritást élvez)
 Padlón álló kivitel

Mammoth  termékek – „3 az 1-ben” hőszivattyú
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Nagy telj. ker.

MCTT centrifugál komp. 
Folyadékhűtő és hőszivattyú

Abszorpciós folyadékhűtő és 
hőszivattyú

Csavar expander
KE ORC expander

KSGe csavar expander gőz

Magas hőm. 
hőszivattyú

MCPA  WC hősziv.

MCPB WC hősziv.

MCPC WC két lépcsős hősziv.

MCPD AC kászkád hősziv.

MCPE WC kászkád

MCPF WC kászkád

MCPZ Gőz hősziv.

Mammoth China Termékek – Nagytelj. kereskedelmi berendezések



 Hűtőteljesítmény: 210 – 3870 kW，Fűtőteljesítmény: 292 – 5256 kW

 Alkalmazás：csak hűtő, hőszivattyú (hővisszanyerő), mélyhűtés, mélyhűtés + 

hőszivattyú (hővisszanyerő)

 R134a

 Max. hőm. különbség: 77

 Max. kilépő hőm. T: 65

 Min. kilépő hőm. T: - 12

Hero csavarkompresszoros folyadékhűtő és hőszivattyú



 Hűtőteljesítmény: 1760 – 5630 kW, fűtőteljesítmény: 2518 – 8241 kW

 Hatékonyság: COP>6.3

 R134a

 Alkalmazás : csak hűtő, hősziv, hővisszanyerő, mélyhűtés

 Max. hőm. különbség : 77

 Max. kilépő hőm : 65

 Min. kilépő hőm : - 12

Titan csavarkompresszoros folyadékhűtő és hőszivattyú



 Hűtőteljesítmény 211 – 3869 kW ，fűtőteljesítmény 175 – 6 594 kW

 Alkalmazás: háztartási és ipari fűtés

 R134a＋R245fa

 Egylépcsős, két lépcsős és kászkád

 Hőm. tartomány: -18 ~ 105

 Max. kilépő víz hőm. T: 123

Magas hőm. víz-víz csavarkomp. hőszivattyú - MCP termékcsalád



 Hűtőteljesítmény 105 – 422 kW ，fűtőteljesítmény 130 – 500 kW

 Alkalmazás： háztartási és ipari fűtés

 R404a＋R134

 Egylépcsős és kászkád

 Min. külső hőm T: -28

 Max. hőm. Különbség : T: 103

 Max. kilépő víz hőm. T: 75

Magas hőm. levegő-víz csavarkomp. hőszivattyú - MCP termékcsalád



 Víz-víz vagy víz-levegő

 Gőz nyomás: 1 to 20 bar

 Gőz kapacitás: 1 – 12 t

 Alkalmazás: hulladékhő hasznosítás, egyidejű technológiai hűtés-fűtés, 

kazán helyettesítés

 Hűtőközeg: R404a, R134a, R245fa

 Egylépcsős, két lépcsős és kászkád rendszer

Gőz csavarkomp. hőszivattyú - MCP sorozat



Mammoth hőszivattyúk

Normál 
hősziv.

45

Magas hőm. 

hősziv.

Nagyon magas 

hőm. hősziv.

Extrém magas hőm. 

hősziv.
Kilépő víz hőm.

Hősziv.

ZÖLD LÉGKOND.

ZÖLD FŰTÉS ÉS GŐZ

65 85 105

Gőz hsz.



VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyú – külföldi referenciák 



Nanjing Nemzetközi Központ

450 000 m2

Hűtési teljesítmény: 24 600 kW

Több, mint 2 000 db Mammoth 
vízforrású hőszivattyú

VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyú – külföldi referenciák 



Chongqin Nemzetközi Üzleti 
Központ

36 000 m2

Több, mint 600 db Mammoth 
vízforrású hőszivattyú

VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyú – külföldi referenciák 



Shanghai Jianyi Mansion

50 000 m2

Több, mint 500 db Mammoth 
vízforrású hőszivattyú

VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyú – külföldi referenciák 



Kaihang Mansion

54 000 m2

Több, mint 1000 db Mammoth 
vízforrású hőszivattyú

VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyú – külföldi referenciák 



VÍZ-LEVEGŐ hőszivattyú – hazai referenciák 



• Auchan Bevásárlóközpont – Budaörs, 25 db (1998)
• Campona bevásárlóközpont – Nagytétény, 90 db (1999) 
• Plaza bevásárlóközpont – Nagykanizsa, 50 db (2000)
• Plaza bevásárlóközpont – Kaposvár, 60 db (2000)
• Plaza bevásárlóközpont – Csepel, 7 db (2001)
• Plaza bevásárlóközpont – Szombathely, 45 db (2001)
• Plaza bevásárlóközpont – Zalaegerszeg, 45 db (2001)
• Plaza bevásárlóközpont – Szolnok, 45 db (2001)
• Veszprém Pláza – Veszprém, 79 db (2004)
• Savoya Park Ber. Központ – Budapest, 130 db (2004)
• Kormányhivatal – Tatabánya, ~300 db (2013)
• Bálna (korábban CET) – Budapest, ~70 db 
• Corvin Plaza – Budapest, 95 db
• Alle bevásárlóközpont – Budapest, ~200 db
• TESCO áruházak – országszerte, ~100 db



Köszönöm a figyelmet !


