
Firestar...

20 - 40 kW

POLENA
PELETI

POLENA

     & PELETI

18 - 40 kW
pelletstar
10 - 60 kW 20 - 40 kW

Pelletstar...

 

Udobno in komfortno ogrevanje...

... je idealna rešitev za udobno in 
komfortno ogrevanje s poleni.

 − velika polnilna odprtina za  
polmetrska polena

 − za do 8 ur gorenja pri polni 
obremenitvi

 − ekonomično izgorevanje zahvaljujoč 
enostavni patentirani dvo-vrtinčni 
izgorevalni komori

 − Samodejno čiščenje toplotnega 
izmenjevalnika

 − enostavno čiščenje izgorevalnega 
pepela ter letečega pepela s sprednje 
strani - ni bočnih odprtin za čiščenje

 − možnost naknadne nadgradnje s 
peletnim modulom in povečanjem 
udobja in komforta ogrevanja

... navduši z inovativno tehniko in 
modernim oblikovanjem. S svojo 
kompaktno zasnovo predstavlja 
idealno rešitev za vsako kotlarno.

 − samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika

 − samodejno čiščenje 
s sistemom prekucne 
rešetke in s tem povezanim 
največjim nivojem udobja

 − sistemi dovajanja pelet:
 -
 - z odsesovanjem
 - z rotacijskim dodajalnim 
sistemom 

 - z ročnim polnjenjem

... je inovativna kombinacija 
kotla za ogrevanje s poleni in 
peleti.

 − ogrevanje s poleni ali s 
peleti

 − samodejni preklop iz 
kurjenja polen na pelete

 − velika polnilna odprtina 
za polmetrska polena

 − samodejno čiščenje 
izmenjevalnika toplote



Firematic 20-60...

 SEKANCI

    & PELETI  SEKANCI

    & PELETI  SEKANCI

    & PELETI

20 - 60 kW 80 - 301 kW 349 - 499 kW

 Firematic 80-301...  Firematic 349-499...

... posebej primeren za ogrevanje 
kmetijskih in gospodarskih poslopij, 
kot tudi eno- ali več- stanovanjskih 
objektov z udobnim ogrevanjem.

 − energijsko varčna pogonska 
tehnologija

 − najenostavnejše upravljanje
 − konstantno visok izkoristek
 − manjši prostor za namestitev
 − samodejno čiščenje 

izgorevalne komore s 
sistemom prekucne rešetke in 
toplotnega izmenjevalnika

... je najboljša izbira ogrevanja 
na sekance za stranke z 
večjimi potrebami po dobavi 
toplote.

 − najrazličnejši sistemi podajanja 
goriva

 − najenostavnejše upravljanje
 − konstantno visok izkoristek
 − stopničasta rešetka izgorevalne 

komore
 − samodejno čiščenje izgorevalne 

komore in toplotnega 
izmenjevalnika

... je primerna izbira ogrevanja na 
biomaso za vrtce, hotelske komplekse, 
bivalna naselja, lesnopredelovalne 
obrate, javne objekte in drugo.

 − enostavna in kompaktna 
vgradnja zaradi modularne 
zasnove

 − hitra odzivnost ogrevalne 
naprave na toplotne potrebe

 − konstantno visok izkoristek 
ogrevalne naprave

 − samodejno čiščenje 
izgorevalne komore in 
toplotnega izmenjevalnika

 − oddaljeni dostop / upravljanje 
kotla na daljavo

... z različnimi gorivi...



 BioFire...

 SEKANCI

    & PELETI PODAJALNA IN

     POLNILNA TEHNIKA

BioFire
500 - 1.500 kW

Podajalna in polnilna tehnika...

... iz naše narave...

... je rešitev oskrbe s toploto za industrijske 
zahteve. Možnost kaskadnega priklopa 
in upravljanja kotlov omogoča postavitev 
ogrevalnih sistemov do 4.500 kW.

 − enostavna in kompaktna vgradnja zaradi 
modularne zasnove

 − dvo-conska stopničasta rešetka izgorevalne 
komore

 − konstantno visok izkoristek ogrevalne naprave
 − samodejno čiščenje izgorevalne komore in 

toplotnega izmenjevalnika
 − oddaljeni dostop / upravljanje kotla na daljavo

Za vsako situacijo in prostorske razmere 
nudi HERZ številne možnosti shranjevanja 
peletov in dovajanja energenta
v kotel z različnimi sistemi dovajanja.

 −
 − sistemi podajanja z odsesovanjem 
 − podajanje z rotacijskim dodajalnikom 
 − sistem hidravličnega podajanja
 − sistem vertikalnega podajanja 
 − sistemi samodejnega iznosa pepela iz 

kotlarne
 − sistemi polnjenja skladišča energenta



commotherm SW/WW
5 - 80 kW

commotherm LW-A
6 - 80 kW

commotherm
BWP300

Hranilniki toplote
200 - 35.000 litrov

commotherm 
hibridni stolp 
5 - 12 kW

commotherm
BWP500

commotherm
toplotne črpalke...

commotherm  toplotne črpalke 
za pripravo sanitarne vode...

Hranilniki 
toplote...

 ... z močjo sonca, zemlje in vode.

... v kolikor je vir toplote zemlja, 
podtalnica ali zrak – commotherm 
zagotavlja učinkovito uporabo 
obnovljivega vira toplote.

nizki obratovalni stroški zaradi visoke 
učinkovitosti
nezahtevno vzdrževanje & dolga 
življenjska doba
enostavno upravljanje
zadostuje majhen prostor za vgradnjo
hitra povrnitev investicijskih stroškov

... za učinkovito in neodvisno pripravo 
tople sanitarne vode. Z neomejenim in 
razpoložljivim virom toplote - zrakom, 
pripravljamo sanitarno toplo vodo. 
Toplotna črpalka za pripravo sanitarne 
tople vode lahko deluje samostojno, 
lahko pa jo dodatno integriramo v  
sistem ogrevanja.

 − enostavna in kompaktna gradnja
 − emajliran bojler
 − stranki prijazno upravljanje
 − vgrajena protilegionelna zaščita
 − visoki izkoristki
 − možnost ohlajanja zraka v 

stanovanjskih prostorih
 − kombinacija s fotovoltaiko
 − možnost večfunkcijskega delovanja

... dopolnjujejo rešitev 
sistema ogrevanja in 
predstavljajo optimalno 
dopolnitev 
učinkovite, neodvisne 
in smotrne kombinacije 
nadgradnje.

 − bojler tople sanitarne 
vode

 − modul za pretočno 
pripravo tople 
sanitarne vode

 − hranilni toplote
 − multi funkcijski 

hranilnik



Sistemski ponudnik obnovljivih virov 
energije 4 - 1.500 kW Str

Uplinjevalni kotli na polena
18-40 kW

Kombinirani kotel na polena / 
pelete 20-40 kW

Peletne ogrevalne 
naprave 10-60 kW

Ogrevalne naprave na 
sekance / pelete 
20-301 kW

Toplotne črpalke 5-80 kW 
& hranilna tehnika

Ogrevalne naprave na sekance / pelete za velike 
objekte, stanovanjske soseske in industrijske 

zahteve 349-1.500 kW

Slovenian  / Slovenski



Strokovnost je naš uspeh...

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. 

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.

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



 Servisiranje, izobraževanja...

V sodelovanju s podjetjem HERZ Armaturen GmbH, s 
podružnicami v vseh evropskih državah, našimi partnerji 
ter predstavništvi smo sposobni našim strankam nuditi 
optimalno in v vsakem trenutku strokovno storitev.

 − Svetovanje v fazi načrtovanja
 − Načrtovanje energetske centrale in skladiščnega 

prostora za gorivo
 − načrtovanje iznosa iz skladiščnega prostora v skladu 

z zahtevami stranke in prostorskimi možnostmi
 − načrtovanje ogrevalne naprave v skladu z zahtevami 

stranke
 − Servis, ki pokriva celotne potrebe stranke

HERZ izobraževanja:
 − za upravljavce naprav
 − za načrtovalce, za tehnične pisarne
 − za inštalaterje, monterje
 − ter tekoča izobraževanja za 
 − vzdrževalno osebje



 

Z  M O D E R N O  T E H N O L O G I J O !

Sedež podjetja:
HERZ Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Österreich/Austria
Tel.: +43(0)3357/42840-0
Fax: +43(0)3357/42840-190

Internet: www.herz.eu

Lokalni zastopnik:
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

d01-2016

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ter napak v besedilu in tisku! Informacije o naših proizvodih ne odražajo zagotovljenega stanja proizvodov. 
Navedene različice opreme so odvisne od sistema in le opcijsko dobavljive. V primeru neskladnosti med dokumenti glede obsega dobave veljajo navedbe v 
aktualni ponudbi. Vse slike je treba razumeti kot simbolne prikaze in služijo zgolj za ilustracijo naših proizvodov.

Vaš partner:

>85
držav 
po celem 
svetu

>120 let izkušenj

>2400 zaposlenih

O K O L J U  P R I J A Z N O  O G R E VA N J E


