
 
Válogatott referenciák Mammoth vízforrású hőszivattyúkkal 

 
Az amerikai Mammoth cégcsoport kínai leányvállalata által gyártott kiemelkedő műszaki 
színvonalat képviselő víz – víz és víz – levegő hőszivattyús berendezéseit választották több, 
kiemelt létesítmény komfortjának biztosítására is az elmúlt időszakban. 
A jól ismert és népszerű ú.n. hidrobank rendszer, kifejezetten a víz forrású hőszivattyús 
berendezésekhez lett kifejlesztve. A rendszer előnye, hogy 
csak 2 csöves vízkör kiépítése szükséges a létesítményen, 
mely mind fűtési, mind pedig hűtési üzemmódban biztosítja a 
megfelelő hő -átadást és -elvitelt az egyes berendezések 
számára. Különösen energia hatékony a rendszer az 
átmeneti időszakokban, mikor az épület egyik részén a 
hűtési üzemmódban működő berendezések kondenzációs 
hőjét a másik részen fűtési üzemmódban működő 
berendezések tudják hasznosítani. Gyakorlatilag a rendszer 
főköri energia igényét ebben az esetben csak a szivattyú teljesítményfelvétele adja. 
 
 
Omega Plaza – Tatabánya: 
 
Az eredetileg bevásárlóközpontnak épült létesítmény teljesen megújulva ma már, mint a 
Komárom – Esztergom Megyei Kormányhivatal és a kapcsolódó intézmények területi 
központja működik. 
Az épület az belsőépítészeti átalakításokon felül 
gépészeti rekonstrukción és bővítésen is átesett, 
mely során az eredeti berendezések mellett 
számos új Mammoth gyártmányú víz – levegő 
hőszivattyús berendezés is telepítve lett. Ezen 
berendezések látják el a teljes épület alap 
fűtését és hűtését, a lokális igények 
kielégítését. A meglévő légkezelős rendszer 
csak a kötelező frisslevegő mennyiség évszak 
függő temperálását végzi. Beépítésre került 258 
db. új Mammoth hőszivattyús berendezés, mely a korábbi berendezésekkel együtt 
összesen több mint 300 db! 

 
Bálna (korábban CET) – Budapest: 
 
A létesítmény hosszas jogi csatározások után November 8.-án ünnepélyes keretek között 
megnyitotta kapuit a nagyközönség számára. 

A REGALE Energy Zrt. már a kezdetektől fogva 
részt vett a projektben, mint műszaki tanácsadó 
és berendezés beszállító, így annak idején 
telepítésre került: 
- 2 db. csavarkompresszoros Blue Box víz – víz 
folyadékhűtő a csatlakozó 
- Alfa - Laval szárazhűtőkkel,  
- 10 db. Mammoth víz – víz hőszivattyú 600 
kW összteljesítménnyel,  
- 12 db. parapetre szerelhető Mammoth víz – 
levegő hőszivattyú az üzemeltetési épületben  

- és számos nagy hő-visszanyerővel felszerelt Lennox/Janka légkezelő berendezés is.  
 



 A hozzávetőleg két évig tartó szünet után a létesítmény végső átadását megelőzően a helyi 
hűtési és fűtési igények kielégítésére is a Mammoth gyár víz – levegő hőszivattyús 
berendezéseire esett a megrendelő választása. Így a Budapesti Történeti Múzeum 27, a 
Csarnok és Piac Igazgatóság 12,  az  Event  Hall  4  +  13 berendezése mellett számos 
bérüzlet komfortját is Mammoth termékek biztosítják. 
 
Az újonnan kialakított helyiségek esetében felmerült a víz – levegő 
hőszivattyús berendezések csoportvezérlésének igénye, melyet 
vagy a már bevált csoport relés megoldással, vagy a REGALE 
Energy Zrt. ModBus kommunikáción alapuló új rendszerével 
oldottunk meg. 
 
Az ünnepélyes megnyitó rendezvénysorozaton (3 napos programsorozat) berendezéseink 
jelesre vizsgáztak, kiemelkedően biztosították a látogatók és bérlemények számára a 
megfelelő komfortot. 
 
Corvin Plaza – Budapest: 
 
A bevásárló központ bérüzleteinek helyi hűtési és fűtési igényeit 
biztosítják Mammoth  gyártmányú víz – levegő hőszivattyúkkal. 
Összesen 95 db. berendezés lett átadva. 
 
 
Alle bevásárlóközpont – Budapest: 
 
A volt Budai Skála Áruház helyén felépített korszerű 
bevásárlóközpontba a bérüzletekbe 200  db. Mammoth  víz  – 
levegő hőszivattyús berendezés került leszállításra és 
beüzemelésre. 
 
 
Külföldi referencia projektek: 
 
 
Nanjing Nemzetközi Központ (Kína): 
 
A 450.000 m2 alapterületű, irodaépületet, 5 *-os 
szállodát, 80.000 m2 kereskedelmi létesítményt és a 
kiszolgáló létesítményeket magába foglaló 
komplexumot a Mammoth gyár víz forrásos 
hőszivattyús berendezéseivel szerelték fel. 

 
Fejlesztési Bank Torony (Kína):  
 
 
 
A 29 szintes, 54.000 m

2

 alapterületű létesítmény Mammoth víz 
forrásos hőszivattyúkkal létesült, 6.645 kW hűtési és 3.720 kW fűtési 
összteljesítménnyel. 
 

 

 
 

 

 
100.000 m2 hasznos alapterületű 
kereskedelmi létesítmény építésénél a is 
Mammoth víz forrásos hőszivattyúkat 
alkalmaztak. 
  
 

Suzhou Emerald Bevásárlóközpont (Kína): 


