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HERZ - OD 1896

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.
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Novosti 2016 
hitra predstavitev

firestar ECO - Stran 4-5 pelletstar ECO - Stran 6-7

Elektrostatični filter -  
Stran 14-15

Platneni zalogovnik - 
Stran 12-13

firematic Pellet - Stran 10-11

Vizualizacija - Stran 17myHERZ - Stran 16 hibridni stolp - Stran 18-19

pelletstar COND - Stran 8-9



BIOMASA

Udobno ogrevanje 
z lesom

Glavne prednosti: 
 
• Enostavno, hitro in udobno 

vžiganje brez drobnih trsk. 
• Izredno tiho delovanje 

kotla ponazarja kakovost 
sestavnih delov naprave. 

• Velika polnilna odprtina za 
polena (55 cm) zagotavlja 
dolgotrajno ogrevanje – 
do 8 ur gorenja pri polni 
obremenitvi (odvisno od 
tipa). 

• Ločeno dobavljeno 
oplaščenje kotla se hitro in 
enostavno sestavlja.

firestar ECO
20 / 30 / 40 kW
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Krmiljenje Lambda 

• Krmiljenje izgorevanja  
(z vgrajeno lambda sondo)

• Upravljanje hranilnika toplote
• Upravljanje dviga temperature 

povratka (črpalka in mešalni 
ventil)

Odvod dimnih plinov pri odprtih 
polnilnih vratih 

• Za preprečevanje uhajanja 
dimnih plinov pri odpiranju 
polnilnih vrat, ventilator posesa 
dimne pline skozi kanal za 
odvod dimnih plinov.  
S tem se prepreči uhajanje 
dimnih plinov v kotlovnico ter 
zagotovi varno in enostavno 
nalaganje polen.

Najvišji izkoristki s 
patentirano dvo-vrtinčno 
izgorevalno komoro 

• Z revolucionarno dvo-
vrtinčno zgorevalno komoro 
se poveča volumen za 
optimalno mešanje lesnega 
plina in kisika iz dovedenega 
zraka.  

• Izgorevalna komora je 
narejena iz ognjeodpornega 
visokotemperaturnega 
nepregornega betona (SiC):  
brez kovinskih delov ➠ 
delovanje brez obrabe 

➠ kar pomeni TRAJNO 
VZDRŽLJIVOST

Samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika 

• Enakomerno visok izkoristek 
zaradi očiščenih površin 
toplotnega izmenjevalnika 
poskrbi za nizko porabo goriva. 
Zgorevalni in leteči pepel lahko 
preprosto očistimo s sprednje 
strani v integriran predal za 
pepel.

Čiščenje izmenjevalnika 
toplote z zunanjo ročico

Energetsko varčno 
zgorevanje s pomočjo lambda 
sonde 

• Z vgrajeno lambda sondo, ki 
nenehno nadzira vrednosti 
dimnih plinov, se vedno 
dosega odlične vrednosti 
zgorevanja in najnižje 
vrednosti emisij.  

• Lambda sonda uravnava 
dovajanje zraka in tako 
vedno dosega najčistejše 
izgorevanje, tudi pri delni 
obremenitvi.



Udobno ogrevanje 
s peleti

Glavne prednosti: 
 
• Avtomatsko delovanje
• Avtomatsko čiščenje 

izmenjevalnika toplote
• Najvišji nivo udobja z 

avtomatskim čiščenjem 
izgorevalne rešetke

• Optimalna varnost obratovanja
• Učinkovita toplotna izolacija
• Najmanjše dimenzije kotla 

in s tem možnost optimalne 
postavitve

• Različne možnosti podajalnega 
sistema pelet

Raznovrstni podajalni 
sistemi pelet  

• Fleksibilna vijačnica
• Togi podajalnik
• Rotacijski dodajalnik
• Sesalni sistemi
• Ročno polnjenje  

(v tedenski zalogovnik)

pelletstar ECO
10 / 20 / 30 / 45 / 60 kW

BIOMASA6
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Samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika 

• Čiščenje površin toplotnega 
izmenjevalnika poteka 
samodejno preko vgrajenih 
turbulatorjev tudi med 
ogrevanjem. Površine tako 
ostanejo čiste brez dodatnega 
ročnega čiščenja.

• Enakomerno visok izkoristek 
zaradi očiščenih površin 
toplotnega izmenjevalnika 
poskrbi za nizko porabo goriva. 

• Integrirani, izvlekljivi predali za 
pepel omogočajo enostavno 
odstranjevanje pepela.

Izgorevalna komora iz 
nerjavnega jekla odpornega 
na visoke temperature 

• Izdelana iz jekla, odporne-
ga na visoke temperature, 
zaradi česar ima podaljšano 
življenjsko dobo

Krmiljenje Lambda 

• Krmiljenje izgorevanja  
(z vgrajeno lambda sondo)

• Upravljanje hranilnika toplote
• Upravljanje dviga tempe-

rature povratka (črpalka in 
mešalni ventil)

Samodejno čiščenje s 
sistemom prekucne rešetke 

• Popolno čiščenje rešetke 
za pelete s samodejnim 
nagibom v kalup. Ročno 
čiščenje ni potrebno.

• Čista izgorevalna rešetka 
zagotavlja optimalen dovod 
zraka.

• Pepel, ki nastaja v zgorevalni 
komori, pade v predal za 
pepel, ki leži pod komoro. 
Kotel HERZ pelletstar 
zahteva praznjenje pepela v 
odvisnosti od kvalitete pelet 
tudi samo na nekaj tednov.

Energetsko varčno 
zgorevanje s pomočjo 
lambda sonde 

• Z vgrajeno lambda sondo, ki 
nenehno nadzira vrednosti 
dimnih plinov, se vedno 
dosega odlične vrednosti 
zgorevanja in najnižje 
vrednosti emisij. 

• Lambda sonda uravnava 
dovajanje zraka in tako 
vedno dosega najčistejše 
izgorevanje, tudi pri delni 
obremenitvi. 

• Rezultat je nižja poraba 
goriva in najnižje vrednosti 
emisij tudi pri različnih 
kakovostih goriva.



Peletni kotel s 
kondenzacijsko 
tehnologijo izgorevanja

Preko 105 % izkoristka 
Vlaga, ki jo vsebujejo dimni plini, 
kondenzira do tekočega stanja. 
Pri procesu ohlajanja (kondenzacija) 
se sprošča toplota, ki jo lahko 
uporabimo za dodatno ogrevanje in 
s tem dosegamo učinkovitost čez 
105%.

Raznovrstni podajalni sistemi pelet  

Tudi pri pelletstar COND v podjetju 
HERZ ponudimo vse opcije peletnih 
podajalnih sistemov. Od odjema preko 
fleksibilnega sistema, rotacijskega 
dodajanja, togega vijačnika do sesalnih 
sistemov ali tedenskih zalogovnikov: 
HERZ vam lahko ponudi optimalno 
rešitev podajanja za vsak prostor ali 
potrebo.

pelletstar COND
10 / 12 / 14 / 16 kW

Glavne prednosti: 
 
• Za talno & radiatorsko ogrevanje 

HERZ pelletstar COND je idealna 
rešitev tako za nove objekte kot 
tudi obnove starejših objektov. 
Distribucijo toplote v objekt lahko 
izvedemo tako z nizkotemperaturnim 
sistemom (talno ogrevanje), kot tudi 
z visokotemperaturnim sistemom 
(radiatorsko ogrevanje). Glede na 
zahteve objekta, pelletstar COND 
zagotavlja zahtevano ogrevalno 
temperaturo, tudi brez hranilnika 
toplote.  

• Kompaktna postavitev 
Zaradi kompaktnih mer sta vnos in 
montaža ogrevalne naprave hitra & 
enostavna. Ogrevalno napravo lahko 
z dveh strani popolnoma približamo 
stenam kotlovnice (zadaj & bočno), 
zato je primerna tudi za majhne 
kotlovnice.

BIOMASA8
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Samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika 

• Čiščenje površin toplotnega 
izmenjevalnika poteka 
samodejno preko vgrajenih 
turbulatorjev tudi med 
ogrevanjem. Površine 
tako ostanejo čiste brez 
dodatnega ročnega čiščenja. 

• Enakomerno visok izkoristek 
zaradi očiščenih površin 
toplotnega izmenjevalnika 
poskrbi za nizko porabo 
goriva.

Preizkušeno & vzdržljivo 

• Preizkušena tehnologija 
izgorevalne komore iz 
nerjavnega jekla odpornega 
na visoke temperature 
zagotavlja optimalno 
izgorevanje in najdaljšo 
življenjsko dobo.

1

2

3

4 5

6

7

8
9

1. Krmiljenje T-CONTROL
2. Lambda sonda
3. Samodejno čiščenje toplotnega 

izmenjevalca
4. Izgorevalna komora s prekucno 

rešetko
5. Sesalni ventilator
6. Vnos pelet s polžem
7. Certificirana naprava za varovanje proti 

povratnem ognju (RSE)
8. Odvod kondenzata
9. Posoda za pepel

pelletstar COND za 
podajanje s polžem

pelletstar COND za 
podajanje z odsesavanjem 
pelet ali s tedenskim 
zalogovnikom

Samodejno čiščenje s 
sistemom prekucne rešetke 

• Popolno čiščenje rešetke 
za pelete s samodejnim 
nagibom v kalup. Ročno 
čiščenje ni potrebno.

• Čista izgorevalna rešetka 
zagotavlja optimalen dovod 
zraka. 

• Pepel, ki nastaja v 
izgorevalni komori pada v 
spodaj postavljeno posodo 
za pepel. Za praznjenje 
dostopamo s sprednje strani 
kotla.

Energetsko varčno 
zgorevanje s pomočjo 
lambda sonde 

• Z vgrajeno lambda sondo, ki 
nenehno nadzira vrednosti 
dimnih plinov, se vedno 
dosega odlične vrednosti 
zgorevanja in najnižje 
vrednosti emisij. 

• Lambda sonda uravnava 
dovajanje zraka in tako 
vedno dosega najčistejše 
izgorevanje, tudi pri delni 
obremenitvi. 

• Rezultat je nižja poraba 
goriva in najnižje vrednosti 
emisij tudi pri različnih 
kakovostih goriva.

KRMILJENJE T-CONTROL
Serijsko vgrajena centralna 
regulacijska enota za: 
 
 – Pripravo tople sanitarne vode
 – Upravljanje ogrevalnih 
krogov  
(črpalka in mešalni ventil)

 – Nadzor zaščite proti zmrzo-
vanju

 – Upravljanje hranilnikov
 – Dvig temperature povratka 
(črpalka in  
mešalni ventil)

• Smiselna postavitev zas-
lona in udobno upravljanje 
menijev. 

• Možnost razširitve do 55 
modulov (dodatni ogrevalni 
krogi, regulacija solarnega 
kroga, 2 hranilnika, itd.)



Kurilna naprava 
za pelete & sekance 
G30 oziroma P16S (pri 
maksimalni vsebnosti 
vode 30%)

Glavne prednosti: 
 
• Tehnologija izgorevanja 

posebej primerna za pelete 
& sekance G30 oziroma 
P16S (pri maksimalni 
vsebnosti vode 30%)

• Varčna pogonska 
tehnologija

• Najenostavnejše 
upravljanje

• konstantno visok izkoristek
• Manjši prostor za postavitev
• Uporaba visoko 

kakovostnih materialov

firematic Pellet
80-150 kW

Različni transportni sistemi pelet  

Za vsako situacijo in različne možnosti vgradnje 
na objektu vam podjetje HERZ ponuja različne 
podajalne sisteme sekancev & pelet. Podajanje preko 
fleksibilnega polža ali sesalnega sistema iz skladišča 
pelet, togega vijačnika, tedenskega zalogovnika ali 
rotacijskega dodajalnega sistema.

BIOMASA10
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T-CONTROL – uporabniku 
prijazno krmiljenje 
z zaslonom na dotik

Serijska centralna krmilna 
enota za:  

 – upravljanje hranilnikov
 – dvig temperature povratka 
(črpalka in mešalni ventil)

 – pripravo sanitarne tople vode
 – upravljanje ogrevalnih krogov  
(črpalka in mešalni ventil)

 – nadzor zaščite proti 
zmrzovanju

• Smiselna postavitev zaslona 
in udobno upravljanje 
menijev. 

• Možnostrazširitve do 55 
modulov (dodatni ogrevalni 
krogi, regulacija solarnega 
kroga, 2 hranilnika, itd.)

Samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika

• Čiščenje površin toplotnega 
izmenjevalnika poteka 
samodejno preko vgrajenih 
turbulatorjev (ki se dvigajo 
in spuščajo) tudi med 
ogrevanjem. Površine tako 
ostanejo očiščene brez 
dodatnega ročnega čiščenja. 

• Enakomerno visok izkoristek 
zaradi očiščenih površin 
toplotnega izmenjevalnika 
poskrbi za nizko porabo 
goriva. 

• Nastali leteči pepel se s 
pomočjo polža potiska 
v zalogovnik pepela na 
sprednji strani kotla.

Energetsko varčno  
izgorevanje s pomočjo 
lambda sonde 

• Z vgrajeno lambda sondo, ki 
nenehno nadzira vrednosti 
dimnih plinov, se vedno 
dosega odlične vrednosti 
zgorevanja in najnižje 
vrednosti emisij.

• Lambda sonda uravnava 
dovajanje tako primarnega 
in sekundarnega zraka kot 
tudi količino materiala in tako 
vedno dosega najčistejše 
zgorevanje tudi pri delni 
obremenitvi. 

• Rezultat je nižja poraba 
goriva in najnižje vrednosti 
emisij tudi pri različnih 
kakovostih goriva.

Stranski podajanje & 
prekucna rešetka 

• Stranko podajanje sekancev 
& pelet (z enojnim polžem) v 
izgorevalno komoro

• Popolno čiščenje izgorevalne 
rešetke z avtomatskim 
kipanjem. 

• Čista izgorevalna rešetka 
tako zagotavlja optimalen 
dovod zraka. 

• Ročno čiščenje ni potrebno.



Nov platneni 
zalogovnik iz 

HERZ-a

Enostavna in hitra montaža
Platneni zalogovnik lahko vnesemo 
& sestavimo enostavno in hitro. Če 
je potrebno platneni zalogovnik po 
montaži dodatno prestaviti, je to 
enostavno. 

Čisto
Poseben antistatičen & prahotesen 
poliesterski material preprečuje 
uhajanje prahu iz zalogovnika, zato 
je zagotovljeno čisto in brez prašno  
polnjenje zalogovnika. 

Pazljivo hranjenje pelet
Peleti so pri polnjenju v zalogovnik 
zaščiteni z integrirano odbojno 
zaveso v platnenem zalogovniku. 
Pri tem zalogovnik ponuja optimalni 
prostor za hranjenje pelet. 

Individualna postavitev
Prostor za postavitev platnenega 
zalogovnika lahko izbiramo 
individualno. Glede na raznolikost 
podajalnih sistemov, ki jih v HERZ-u 
lahko prilagodimo različnim 
zahtevam in situacijam. 

Prijazno za uporabo
Nivo pelet v platnenem zalogovniku 
lahko enostavno spremljamo. 
Dodatno tak sistem shranjevanja 
omogoča stroškovno učinkovito & 
popolnoma avtomatsko delovanje z 
nizkimi stroški vzdrževanja.

Prednosti in podrobnosti:

BIOMASA12
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Dovajanje s pomočjo 
fleksibilnega dodajalnega 
polža iz platnenega 
zalogovnika.

Dovajanje s pomočjo 
sesalnega sistema.

Če platneni zalogovnik 
postavimo etažo višje, 
lahko izvedemo dodajanje 
s fleksibilnim polžem in 
gravitačnim sistemom.



Ključni podatki
HERZ elektrostatičnega 
čiščenja
• Visok nivo čiščenja
• Avtomatsko in mehansko čiščenje
• Izredno kompaktna zasnova
• Nizka poraba energije

Delovanje: 
 
• Fine prašne delce iz kurilne 

naprave v elektrostatičnem filtru 
nabijemo z visoko napetostjo. 
Zaradi tega se sprimejo z 
notranjimi stenami cevi in elektrodo 
v elektrostatičnem filtru. 

• Tako izločeni prah iz izpuha čistimo 
z vrtenjem cevi in pustimo, da pada 
v posodo za pepel.

Elektrostatični 
filter

do 201 kW

1

2

3

4

1. Vstop dimnih plinov 
2. Krmiljenje na dotik 
3. Posoda za pepel 
4. Izhod dimnih plinov

Dimni 
plini

Prečiščeni 
dimni plini

BIOMASA14
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• Elektrostatični filter HERZ je bil 
zasnovan posebej za kurilno 
napravo HERZ firematic 130-
201 in ga lahko postavimo 
takoj ob kotlu. Tako je celotna 
kurilna naprava z dodatnim 
čiščenjem izredno kompaktna in 
jo lahko namestimo v obstoječo 
kotlarno namesto kotla, ki ga 
zamenjujemo. 

• Poleg tega se elektrostatični 
filter odlikuje z visoko stopnjo 
separacije prašnih delcev 
in nizko porabo energije za 
obratovanje.



Enostavno, moderno 
in udobno

Oddaljeni dostop do krmiljenja preko www.myHERZ.at & www.myBINDER.at

Novo pripravljena spletna strežnika 
“myHERZ“ oziroma “myBINDER“ 
ponujata možnost oddaljenega 
dostopa in oddaljenega upravljanja 
preko pametnega telefona, 
računalnika ali tablice na preprost, 
hiter in uporabniku prijazen način. 
Upravljanje je enako kot pri krmilniku 
na dotik neposredno na kotlu 
oziroma na toplotni črpalki. Podatke 
o procesih in parametrih lahko tako 
v vsakem trenutku in od kjerkoli 
preberemo in spremenimo. 

Za največjo prijaznost do uporabnika 
elektronika HERZ poskrbi z 
enostavnim upravljanjem menija 
in smiselno postavitvijo zaslona s 
shematskim 3D prikazom.

Dostop preko 
strežnika

myHERZ & myBINDER

KOTLI Na bIOMaSO & TOPLOTNE ČRPaLKE16



HERZ Vizualizacija po 
zahtevah standarda 
QM - Kotlarne na les

HERZ Vizualizacija
za ogrevalne sisteme na 

biomaso

17BIOMASA

Prednosti

• Temeljit pregled sistema ogrevanja
• Možnost vrednotenja in analize 

podatkov ogrevanja
• Enostavno prilagajanje in 

optimizacija procesov in parametrov 
ogrevalnega sistema

Inovativna programska rešitev HERZ vizualizacije za 
kotlovnice na biomaso & lokalne mreže ogrevanja 
omogoča temeljit pregled sistema ogrevanja po zahtevah 
standarda QM - Kotlarne na les. Poleg odčitavanja 
električnih števcev in kalorimetrov programska rešitev 
ponuja tudi spremljanje, beleženje trendov (na primer 
profil temperature ogrevanja), k temu pa so na voljo tudi 
individualne, uporabniško določene rešitve in pogledi. 

Celo več kot to, na vizualizaciji lahko prikažemo 
odčitavanje toplote iz vseh virov (tudi hibridni sistem), 
hranilnikov toplote, solarnega sistema, ogrevalnega 
omrežja.



Preverjena tehnika v 
novi kombinaciji

DEJSTVa toplotne črpalke-vse v enem - 
HERZ commotherm hibridni stolp:

• Visoko učinkovita toplotna črpalka za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode

• Dvo-conski hranilnik tople vode 600 l
• Higienska priprava tople sanitarne vode s pretočnim modulom
• Direktno vgrajeni mešalni črpalčni skupini za nizkotemperaturno 

ogrevanje
• Integrirano krmiljenje T-Control z oddaljenim dostopom
• Možnost priključitve solarnega sistema
• Majhna površina za postavitev le 0,7 m²
• Visoko kvalitetna termična in zvočna izolacija
• Možnost hibridnega krmiljenja v povezavi z drugimi sistemi
• Predsestavljeno in testirano v tovarni

commotherm
hibridni stolp

5-15 kW

Commotherm hibridni stolp 
sestavlja kompletni ogrevalni 
sistem v eni enoti:

OgREVaNJE S TOPLOTNIMI ČRPaLKaMI18

Na trgu uspešen in preizkušen koncept HERZ 
ENERGIJSKA CENTRALA, tudi večkratno 
nagrajen, smo tehnično posodobili in vas 
pripravljen čaka kot HERZ commotherm Hibridni 
stolp z optimiranimi in naprednimi funkcijami.

Toplotna črpalka za ogrevanje in pripravo 
tople sanitarne vode vključuje:  
• Dvo-conski hranilnik
• Higienska priprava sanitarne tople vode
• Integrirani moduli ogrevalnih krogov  

(možna 2 ogrevalna kroga)
• Priključek za solarni sistem 



S to enkratno kombinacijo toplotne 
črpalke in dvopodročnega hranilnika 
ogrevalne vode po namestitvi ne 
boste imeli več skrbi, kako naj bodo 
posamezne naprave nameščene, kako 
naj bodo posamezne komponente 
najbolj učinkovito priključene in ali 
so dimenzije cevi, velikost črpalke in 
hranilnika res prave. Celotna toplotna 
postaja z vsemi priključki, cevmi, 
črpalkami, priklopnimi ventili, hranilniki 
itd. je združena v eni sami napravi. 
Posamezni sestavni deli sistema so že 
pripravljeni za vgradnjo in povezani s 

tovarniško izdelanimi priključki – HITRO 
SESTAVLJENO! S tem monterju 
toplotne črpalke omogočimo minimalen 
obseg dela. Vgradnja, zagon in 
vzdrževanje 
ogrevalne naprave je hitro in enostavno 
ter hkrati ne zmanjšuje 
učinkovitosti in udobja. 

Naš commotherm hibridni stolp (skupaj 
torej celotna ogrevalna naprava) 
skupaj zavzame le 0,7 m² prostora, s 
čimer poenostavimo postavitev in vam 
omogočimo prostorski prihranek. 

Toplotna črpalka za ogrevanje in 
pripravo toplote sanitarne vode

V spodnjem delu commotherm 
hibridnega stolpa najdemo 
preizkušeno HERZ toplotno črpalko 
commotherm SW/WW za ogrevanje 
in pripravo sanitarne tople vode v 5 
izvedenkah-
moči 5, 7, 10, 12 in 15 kW. 
Kot vir toplote se v tem primeru 
uporablja zemeljski kolektor ali 
podtalnica.
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Različni viri toplote:

Razred učinkovitosti za 
ogrevanje pri temperaturi 
predtoka 35°C

A+++
commotherm hibridni stolp 
SW z integriranim krmiljenjem 
T-CONTROL (sistemska nalepka)

A+++
commotherm hibridni stolp 
WW z integriranim krmiljenjem 
T-CONTROL (sistemska nalepka)

Podrobnosti na www.herz-energie.at

Zemeljski 
kolektor:(slanica/
voda)

Geosonda, globinsko 
vrtanje:(slanica/voda)

Zajemna in povratna 
vrtina:(podtalnica/voda)



HERZ usmerjen h kupcem...
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 ● 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

d0
2-

20
16

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


