
•	 Toplovodnikotli
•	 Vročevodnikotli
•	 Parnikotli
•	 Toplozračnisistemi

HERZ	ogrevalne	naprave	na	
biomaso	100	do	20.000	kW

Slovenian / Slovenski



2

Strokovnost	je naš uspeh ...

HERZ	DEJSTVA:
 ● 22 podjetij
 ● Centrala koncerna v avstriji
 ● Raziskave & razvoj v Avstriji
 ● Avstrijsko lastništvo koncerna
 ● 2.400 sodelavcev v več kot 85 državah sveta
 ● 22 proizvodnih obratov po celem svetu

HERZ	Armaturen	GmbH	–	podjetje
Ustanovljeno leta 1896 je podjetje HERZ že več kot 120-let 
stalno prisotno na tržišču. S svojimi 8 obrati v matični Avstriji, 
dodatnimi 14 obrati v Evropi in več kot 2.400 sodelavci doma 
in v tujini, je podjetje HERZ Armaturen GmbH edini avstrijski 
in eden izmed najpomembnejših mednarodnih izdelovalcev 
proizvodov v celotni panogi ogrevalne instalacijske tehnike.

HERZ	Energietechnik	GmbH
HERZ Energietechnik zaposluje več kot 230 sodelavcev v proizvodnji in prodaji. V svojih 

obratih v Pinkafeldu na Gradiščanskem in Sebersdorfu na avstrijskem Štajerskem 
razpolaga z najsodobnejšo proizvodnjo in lastnim raziskovalnim inštitutom za nove, 

inovativne proizvode. Slednje podjetju HERZ omogoča intenzivnejše sodelovanje z  
raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. V teh letih se je 
HERZ uveljavil kot specialist za sisteme obnovljivih virov energije.  
Podjetje HERZ posveča največ pozornosti modernim, cenovno učinkovitim in 
okolju prijaznim ogrevalnim sistemom z najvišjim nivojem udobja in enostavno 
uporabo.
 
HERZ	za	okolje
HERZ kotli na biomaso zadoščajo najstrožjim okoljskim zahtevam 
emisijskih predpisov. O tem pričajo številni pečati o kakovosti izdelkov.

 
HERZ	kakovost 

Konstruktorji HERZ so v stalnem stiku s priznanimi raziskovalnimi ustanovami, da bi 
še izboljšali svoje izdelke, ki že zdaj zadoščajo zelo visokim standardom.

Strokovnost	je naš uspeh ...
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Lesni	prah

Žagovina

Oblanci,	rezkanci

Iverne,	vlaknene	in
MDF	plošče

Gozdni	sekanci

Ostanki	pri	negi	dreves

Industrijski	sekanci

Sistemi	izgorevanja→
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Lubje

Sesekljan	/	zdrobljen	les,	
okruški	in	les	za	embalažo

Cele	rastline	žitaric	(rezanica)

Tropine,	ostanki	proizvodnje	
sadnih	sokov,	drugo

Lesni	peleti

Industrijski	peleti

Šota	in	agro	peleti

HERZ nudi veliko izbiro ogrevalnih naprav za kurjenje raznolike biomase. Spodaj ponujamo pregled 
ogrevalnih naprav glede na izbiro biomase in glede na velikost ogrevalne naprave. 

V našem testnem centru rade volje testiramo vzorec vašega želenega goriva za kurjenje in vam z 
ustreznimi informacijami svetujemo pri pravi izbiri kurilne naprave za vaše potrebe.

HERZ proizvaja ogrevalne naprave moči od 100 kW naprej za proizvodnjo toplote in pripravo sanitarne 
tople vode, nasičene pare, pregrete pare, vročega zraka, kot tudi soproizvodnjo toplote in elektrike. Naša 
največja prednost je popolna prilagodljivost. Glede na vaše potrebe prilagodimo ogrevalno napravo za 
visoke tlake in visoke temperature, kot tudi za različne potrebe podajanja in vnosa energenta v ogrevalno 
napravo. Vse ogrevalne naprave so konstruirane in izdelane po veljavnih normah in standardih.

WW = topla voda, HW = vroča voda, Para = nasičena para
Posebne	konstrukcije	glede	na	zahtevo	stranke!

Gorivo

Pregled	ogrevalnih	naprav

C dobavljivo v kontejnerski izvedbi. 
C* v standardiziranem kontejnerju

RRK	9M
RRK	8M
RRK	7M
RRK	6M
RRK	5M
RRK	4M
RRK	2500-3000
RRK	1800-2300
RRK	1200-1650
RRK	1000

RRK	640-850

RRK	400-600

RRK	200-350

RRK	130-250

RRK	80-175

RRK	10M



4

Dodajalni	sistemi	...

WS	-	horizontalni	krožni	polž

Podajalna	tehnika
HERZ ponuja različne kombinacije podajalnih 
sistemov, kot so podajalni polži (TS), hidravlični 
podajalniki (QFE) in verižni podajalniki s 
posnemanjem (KKF). 

Ti sistemi podajanja so namenjeni naslednjim 
standardiziranim razredom goriva (OENORM EN 
14961)

*)… vse informacije o velikostnih razredih goriva in višinah nasipanja so 
orientacijske vrednosti, ki so odvisne od izvedbe in uporabljenega 
goriva in so lahko tudi presežene. Pozor: pri nasipnih višinah > 2 x 
premer bunkerja, se lahko pojavi vmesna tvorba mostu.

• za granulirano gorivo do P63* 
• za skladišča kuriva dostopna s spodnje strani 
• višina nasipanja do 30 m* 

KA	-	rotacijski	dodajalnik	z	zgibno	ročico

• za granulirano gorivo do P63* 
• višina nasipanja do 7m (odvisno od izvedbe in 

nasipne teže)* 

SBA	 -	 dodajalni	 sistem	 za	 iznašanje	 s	
pomičnim	dnom

• za grobo, zdrobljeno gorivo do P120* (odstopanje 
do dolžine 35cm) pri hidravličnem polnjenju

• za transport sekancev do P63*

SS	 -	 krožnikasti	 podajalni	 sistem	 s	
poševnim	polžem

• za granulirano gorivo do P63* 
• za skladišča kuriva dostopna s spodnje strani, 

premera do 7m ø 
• višina nasipanja do 20 m*

PS	-	peletni	togi	vijačnik

• z nastavljivo tlačno razbremenitvijo za daljša 
skladišča goriva

• za transport in podajanje pelet

16 45 63 120 125maks. razred velikosti (P)

KKF

QFE

TS	330

TS	220
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Sistemi	izgorevanja

Kurjenje z izvedbo retortnega gorilnika iz jekla z dodanimi elementi 
izgorevalne rešetke iz jeklene litine. Integrirane posode za pepel, možno je 
odpepeljevanje s polžem. Polna šamotna izgorevalna komora s standardno 
velikostjo šamotnih opek v različnih kvalitetah.  Stehiometrično optimirana 
izgorevalna komora s primarno in sekundarno cono dodajanja izgorevalnega 
zraka. 

maks.	vsebnost	vode do M30
maks.	vsebnost	pepela ≤ 1,5%
razpoložljivo od 100 kW ogrevalne moči

Kurjenje s hidravlično ali elektromehansko krmiljeno stopničasto izgorevalno 
rešetko, za kurjenje suhega goriva z visoko vsebnostjo pepela. Avtomatski 
iznos pepela iz izgorevalne komore ven iz kotla in odvajanje z iznosnim polžem 
(glede na željo stranke). Polna šamotna izgorevalna komora. Stehiometrično 
optimirana izgorevalna komora s primarno in sekundarno cono dodajanja 
izgorevalnega zraka. Optimirano za izgorevanje suhega goriva, kot na primer 
mizarski ostanki, ostanki ivernih plošč. Podajanje goriva na izgorevalno 
komoro z vnosnim polžem ali hidravličnim podajanjem. 

maks.	vsebnost	vode M40 (do M50 z zračnim predogrevanjem Luvo)
maks.	vsebnost	pepela ≤ 7%
razpoložljivo od 150 kW ogrevalne moči

Kurjenje s hidravlično ali elektromehansko krmiljeno stopničasto 
izgorevalno rešetko, za kurjenje vlažnega goriva z visoko vsebnostjo 
pepela. Avtomatski iznos pepela iz izgorevalne komore ven iz kotla in 
odvajanje z iznosnim polžem (glede na željo stranke). Polna šamotna 
izgorevalna komora s standardno velikostjo šamotnih opek v različnih 
kvalitetah. Stehiometrično optimirana izgorevalna komora s primarno in 
sekundarno cono dodajanja izgorevalnega zraka. 
Podajanje goriva na izgorevalno komoro z vnosnim polžem ali hidravličnim 
podajanjem. 

maks.	vsebnost	vode M50 (do M60 z zračnim predogrevanjem Luvo)
maks.	vsebnost	pepela ≤ 7%
razpoložljivo od 150 kW ogrevalne moči

Kurjenje	z	retortnim	gorilnikom	RRF

Kurjenje	 s	 pomično	 izgorevalno	 rešetko	
za	suho	gorivo	TSRF

Kurjenje	 s	 pomično	 izgorevalno	 rešetko	
SRF
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Toplovodne	in	vročevodne	ogrevalne	naprave

cevi	toplotnega	
izmenjevalnika 
posebnega pritrjene, krožno-
zavarjene in po potrebi 
zamenljive

Vodno	hlajen	plašč	
kotla
•  Za prvi vlek skozi 

izmenjevalnik toplote 
uporabimo odpadno toploto

• Povratni krog vode se 
predgreje v kanalu na 
stranici kotla

Podajanje	goriva
•  na izgorevalno komoro 

z vnosnim polžem ali 
hidravličnim podajanjem

Kotli	s	stopničasto	
rešetko		
od	>150	kW
•  industrijska tehnika za velike 

rešitve ogrevanja
•  gorivo se enakomerno 

porazdeli in ga predsušimo
•  avtomatski sistem 

odpepeljevanja v 
enotno posodo za 
pepel s hidravličnim 
ali elektromehanskim 
podajanjem

Segmenti	izgorevalne	rešetke
iz specialne kromove zlitine, ločeno 
zamenljivi

Dovod	primarnega	zraka,
λ-upravljan, z razporeditvijo na gorenje 
in pogorevanje, glede na razporeditev 
obremenitev

Strgalo	za	pepel
za čiščenje pepela po celotni površini 
izgorevalnega dela

Polž	za	pepel
za čiščenje pepela v skupno posodo za 
pepel s hidravličnim ali elektromehanskim 
podajanjem

Industrijska	kakovost
•  Debeline kotlovske pločevine 

(Standard): 
ohišje kotla 6 mm 
dno kotla 10 oziroma 5 mm

•  masivna čistilna vrata in funkcionalno 
razporejene kontrolne odprtine

Čistilno	sito
preprečuje poškodbe vijačnika za pepel 
pred ostanki gorenja

Usmerjevalna	pregrada
optimirana za odličen pretok izgorevalnih 
plinov, iz opečnatih lokov

Dovod	sekundarnega	zraka
λ-upravljan, z optimirano razporeditvijo 
vpihovalnih šob za odlično mešanje

Šamotna	konstrukcija
s standard no velikostjo šamotnih opek 
namesto s specialnimi oblikami opek:
enostavno in stroškovno nezahtevno za 
menjavo

Čiščenje	izmenjevalnika	toplote
• edinstven sistem recirkulacije dimnih 

plinov z visoko hitrostjo
• s tem se izognemo špicam eksplozivnih 

zračnih udarov
• avtomatsko čiščenje letečega pepela v 

prednastavljenih intervalih, s čiščenjem 
po celotni dolžini cevi izmenjevalnika

•  brez vpliva na izgorevanje

1

4

Izgorevalna	komora
• stehiometrično optimiran 3 

conski sistem
•  „vroča“ izgorevalna 

komora, v celoti iz šamota

8

Zaščita	pred	povratnim	
ognjem
•  nadzor podtlaka v izgorevalni 

komori (DÜF)
• termostat povratnega ognja 

SPS-krmiljenja (TÜB)
•  naprava za samodejno 

gašenje (SLE)
•  testirana loputa pred 

povratnim ognjem oz. celična 
zapora (RSE)

•  nadzorovana pregrada 
oz. 2-področna mehanska 
pregrada
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Ogrevalna	naprava	z	vročim	zrakom

Vodno	hlajen	plašč	kotla
„vroča“ izgorevalna komora v celoti iz šamota λ-upravljano 
izgorevanje z dovodom primarnega in sekundarnega zraka	

Cevi	toplotnega	izmenjevalnika	
Koncentrična postavitev cevi okrog gorilnega kanala 
Industrijska kvaliteta z debelino stene 4,5 mm. 

Preusmeritvena	cona	
Preusmeritev izgorevalnih plinov iz gorilnega kanala 
Integrirana v vratih za čiščenje 

Izpuh	izgorevalnih	plinov	
Smer izpuha glede na potrebe stranke 
Prehod izgorevalnih plinov v sistem čiščenja izpuha 

Izstop	svežega	zraka

	

Podajanje	goriva
izvedeno z vnosnim polžem ali hidravličnim podajanjem

Gorilni	kanal	
Enostransko prosto odprt gorilni kanal velikega premera	
Optimalna hitrost toka gorilnih plinov za zmanjšano 
odlaganje pepela v kanalu 

Vrata	za	čiščenje	
Optimalni dostop do cevi toplotnega izmenjevalnika 
Pregibni tečaji za odpiranje in stranski odmik za boljši 
dostop 

Toplotni	izmenjevalnik	zrak-zrak	
Enosmerno vlečni toplotni izmenjevalnik velikega premera 
Uporabljen preizkušen princip protipovratne zapore, da 
preprečimo onesnaženje
ogrevalnega zraka 

Vstop	svežega	zraka	
Smer vstopa glede na potrebe stranke 
Prisilni vpih predogretega svežega zraka 

Sistem	izgorevalne	rešetke	
Možno je kombiniranje vseh sistemov izgorevanja glede na 
uporabo izbranega goriva. 

Predogrevanje	svežega	zraka	
Predogrevanje svežega zraka preko izmenjevalnika z 
uporabo toplote iz izgorevalne komore za optimiranje 
izkoristka 
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Parni	kotli

Parni	kotel	za	nasičeno	vodno	paro

Dobavljiv od 200 kW ogrevalne moči naprej. Za proizvodnjo nasičene voden pare je možna kombinacija 
vseh sistemov izgorevanja. Ogrevalne naprave so dobavljive v izvedbah z delovnim tlakom do 22 bar, višji 
tlaki so mogoči na posebno zahtevo. 
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Cevi	toplotnega	izmenjevalnika

Šamotne	obloge

Čiščenje	toplotnega	izmenjevalnika

Vodno	hlajeni	plašč	kotla

Dovod	sekundarnega	zraka

Usmerjevalna	pregrada

Čistilno	sito

Izgorevalna	komora

Zaščita	pred	povratnim	ognjem

Podajanje	goriva

Kurjenje	s	pomično	izgorevalno	rešetko	od	150	kW

Dovod	primarnega	zraka

Industrijska	kvaliteta

Polž	za	čiščenje	pepela

Strgalo	za	pepel

Segment	izgorevalne	rešetke

Posoda	za	paro	(integrirana	ali	eksterna)

Generator	vročega	zraka

Dobavljiv od 200 kW ogrevalne moči naprej. Možna je kombinacija z vsemi sistemi izgorevanja. 
Za optimiran proces gorenja v izgorevalni komori z uporabo vročih izpušnih plinov.



HERZ	usmerjen	h	kupcem...

Svetovanje Načrtovanje Izdelava

Sestavljanje Zagon PodporaDobava
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Strokovnost	je	naš	uspeh...

Avtomatsko	čiščenje	ogrevalne	naprave	HV

Uravnavanje	moči	in	izgorevanja	CVP

3D	Vizualizacija

Recirkulacija	dimnih	plinov

Za čiščenje cevi toplotnega izmenjevalnika 
uporabljamo očiščene izpušne pline iz ciklonskega 
čistilca, ki jih z veliko hitrostjo vpihujemo skozi 
protipovratni priključek na izmenjevalniku toplote.

Čiščenje	 z	 visoko	 hitrostjo	 se	 izvaja	
avtomatsko	 v	 programiranih	 intervalih,	 brez	
prekinitve	kurjenja	oziroma	ogrevanja.

• preprečuje nalaganje oblog po celotni dolžini 
cevi izmenjevalnika toplote, za doseganje 
konstantno visokega izkoristka 

•  podaljša intervale vzdrževanja in sicer na 1-2 
čiščenji letno 

• ščiti ogrevalno napravo pred korozijo

glede na temperaturo v zgorevalnem prostoru, 
se izgorevalnemu zraku uravnavano primešujejo 
dimni plini. 
 
Zaradi	 večjega	 volumna	 izpušnih	 plinov	 v	
primerjavi	enake	količine	O2	 -	se	več	 toplote	

prenese	skozi	 izmenjevalnik	
toplote.	

Nižje	 temperature	podaljšajo	
življenjsko	dobo	šamotne	

k o n s t r u k c i j e	
izgorevalne	 komore	
in	 izgorevalne	

rešetke.	

Sistem recirkulacije dimnih plinov je posebej 
priporočljiv pri kurjenju goriv z visoko kalorično 
vrednostjo, ob nizki fuzijski stopnji pepela ali pri 
visoki vsebnosti dušika v gorivu.

Uporablja poseben računalniški program, ki 
neprestano vrednoti dejansko obremenitev kotla, 
dozira ustrezno količino goriva in to dopolnjuje s 
kontinuirano prilagodljivim dovajanjem zraka za 
izgorevanje.

•  Dinamično reagira na spremembe v procesu 
izgorevanja preko Lambda regulacije 

• Kompenzira variabilne količine dovedenega 
zraka z avtomatskim podtlačnim zaznavanjem 

•  Minimira porabo električne energije z uporabo 
prilagodljivega krmiljenja ventilatorjev 

•  Zagotavlja optimalni izkoristek skozi celotno 
delovno območje ogrevalne naprave. 

Inovativna HERZ	3D	Vizualizacija je pripravljena 
iz vašega individualnega načrta postavitve 
ogrevalne naprave. 

Individualno prilagodljivi parametri in integrirano 
vrednotenje in analiza podatkov (na željo stranke 
tudi izpolnjevanje standarda QM). Hkrati je lahko 
sistem na željo stranke dopolnjen tudi s kamero za 
prikaz izgorevanja v ogrevalni napravi. 

V	 kolikor	 je	 mogoč	 priklop	 na	 internet,	 so	
preko	nadzorne	enote	mogoči	 tudi	oddaljeno	
upravljanje	in	nastavitve	ogrevalne	naprave.

A

A B

B
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Uporabljeno	znanje	&	Zanesljivost

Visok	izkoristek	pri	vseh	stopnjah	moči
Ogrevalna	naprava	HERZ	dosega	izkoristke	preko	92%1.
• CVP-uravnavanje moči med 20-100%
• nizka poraba električne energije z uporabo prilagodljivega  

krmiljenja ventilatorjev
• optimalna izraba goriva z Lambda regulacijo
• visok tehnični nivo robustne gradnje kotlov z minimalno potrebo po vzdrževanju

1)…tehnično poročilo A-1211-1/18d-06, NUA-Umweltanalytik GmbH

Čiščenje	izpušnih	plinov

Za zadoščanje strogim emisijskim predpisom 
glede okoljskih izpustov je z ogrevalnimi napravami 
potrebno uporabljati specialne čistilne naprave. 
HERZ z ogrevalnimi napravami ponuja opimirane 
sisteme čiščenja.

Elektrostatični filter Kovinski vrečasti filter

Reference

Tip ogrevalne naprave: RRK 200-350 in RRK 1000 | Ogrevalna moč: 300 kW in 1200 kW

Tip ogrevalne naprave: RRK 200-350 TSRF | Ogrevalna moč: 300 kW

Tip ogrevalne naprave: RRK 1200-1650 SRF | Ogrevalna moč: 1600 kW

Tip ogrevalne naprave: RRK 6-7M TSRF | Ogrevalna moč: 7000 kW

Tip ogrevalne naprave: RRK 400-600 RRF | Ogrevalna moč: 500 kW

Tip ogrevalne naprave: RRK 400-600 SRF | Ogrevalna moč: 500 kW

Tip ogrevalne naprave: 4x RRK 200-350 in 2x RRK 200-600 SRF

Tip ogrevalne naprave: 2500-3000 SRF | Ogrevalna moč: 3000 kW

Tip ogrevalne naprave: DK 640-850 SRF | Ogrevalna moč: 840 kW / Proizvodnja pare ca. 1,3 tone/hTip ogrevalne naprave: DK 1800-2300 | Ogrevalna moč: 1950 kW / Proizvodnja pare ca. 3,3 tone/h

Krmiljenje	Lambda
Uporablja koncentracijo O2 v izpušnih plinih kot izhodišče za popolno izgorevanje:
•  reagira na odstopanja izgorevanja z avtomatskim prilagajanjem dovoda izgorevalnega zraka in/ali 

količine goriva
• skrbi za konstantno izgorevanje brez emisijskih odstopanj tudi pri spremembi kvalitete goriva.



HERZ usmerjen h kupcem...

P
rid

rž
uj

em
o 

si
 p

ra
vi

co
 d

o 
te

hn
ič

ni
h 

sp
re

m
em

b 
te

r 
na

pa
k 

v 
be

se
di

lu
 in

 t
is

ku
! 

In
fo

rm
ac

ije
 o

 n
aš

ih
 p

ro
iz

vo
di

h 
ne

 o
ds

ev
aj

o 
za

go
to

vl
je

ne
ga

 s
ta

nj
a 

pr
oi

zv
od

ov
. N

av
ed

en
e 

ra
zl

ič
ic

e 
op

re
m

e 
so

 o
dv

is
ne

 o
d 

si
st

em
a 

in
 le

 o
pc

ijs
ko

 d
ob

av
lji

ve
. V

 p
rim

er
u 

ne
sk

la
dn

os
ti 

m
ed

 d
ok

um
en

ti 
gl

ed
e 

ob
se

ga
 d

ob
av

e 
ve

lja
jo

 n
av

ed
be

 v
 a

kt
ua

ln
i p

on
ud

bi
. V

se
 s

lik
e 

je
 tr

eb
a 

ra
zu

m
et

i k
ot

 s
im

bo
ln

e 
pr

ik
az

e 
in

 s
lu

ži
jo

 z
go

lj 
za

 il
us

tra
ci

jo
 n

aš
ih

 p
ro

iz
vo

do
v.

 ● Svetovanje v fazi načrtovanja
 ● Načrtovanje energetske centrale in skladiščnega 

prostora za gorivo & načrtovanje iznosa iz 
prostora v skladu z zahtevami stranke in 
prostorskimi možnostmi

 ● Servis, ki pokriva celotne potrebe strank 

 ● HERZ izobraževanja:
 – za upravljavce naprav
 – za načrtovalce, za tehnične pisarne
 – za inštalaterje, monterje
 – ter tekoča izobraževanja za vzdrževalno 

osebje
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HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1
7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43(0)3357/42840-0
Fax: +43(0)3357/42840-190
Mail: office-energie@herz.eu
Internet: www.herz.eu

AGNI d.o.o.
Biomasno ogrevanje, kamini,    
solarni sistemi
Jezero 141, 1352 Preserje
Tel: +386 (0)59 92 06 69
Gsm: +386 (0)51 20 66 92
info@agni.si | www.agni.si

HERZ kotli na 
biomaso zadoščajo 
najstrožjim okoljskim 
zahtevam emisijskih 
predpisov.

Vaš partner:

>2400 zaposlenih>85
držav	
po	celem	
svetu

>120 let	izkušenj


