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20 - 60 kW

Ogrevanje s sekanci in peleti

80 - 301 kW

Slovenian / Slovenski
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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.
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Udobno ogrevanje...

Varčno in udobno ogrevanje 
s sekanci in peleti. 

Najčistejše izgorevanje zaradi 
lambda sonde, ki krmili gorenje tudi 
pri različnih kakovostih goriva 

Izredno tiho delovanje kotla 
ponazarja kakovost sestavnih delov 
naprave. 

Najnižje emisijske vrednosti za 
ohranitev našega okolja!

 ● energijsko varčna pogonska 
tehnologija 

 ● najenostavnejše upravljanje
 ● konstantno visok izkoristek
 ● manjši prostor za namestitev
 ● uporaba kakovostnih materialov

Naprave dobavljive v 
levi ali desni izvedbi

Desetletne izkušnje

 ● lasten razvoj in preizkusni center
 ● Avstrijska kakovost s prodajno mrežo po vsej Evropi
 ● servis na celotnem področju prodaje
 ● certificiranje po standardu ISO 9001
 ● s strani FMEA preverjena proizvodnja

Glavne prednosti 
HERZ firematic:

Samodejno čiščenje ...
 ● ... izgorevalne komore
 ● ... cevnega toplotnega izmenjevalnika

samodejno odstranjevanje pepela iz 
izgorevalne komore in izmenjevalnika 
toplote v sprednje posode za pepel
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Enostavno, moderno in udobno s ...

Poleg delovanja kotla lahko z uporabniku prijazno 
krmilno enoto z VGA barvnim zaslonom na dotik krmilite 
tudi ogrevalne kroge, bojler, hranilnik in solarni sistem.

Centralna krmilna enota za:
 ● upravljanje hranilnikov
 ● dvig temperature povratka  

(črpalka in mešalni ventil)
 ● pripravo sanitarne tople vode
 ● krmiljene ogrevalne kroge  

(črpalka in mešalni ventil)
 ● regulacijo solarnega kroga
 ● nadzor zaščite proti zmrzovanju

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

Modularni način delovanja krmilne enote T-CONTROL ponuja možnost 
razširitve do 55 modulov. Centralna krmilna enota lahko krmiljenje procesa 
izgorevanja (krmiljenje z lambda sondo), upravljanja s hranilniki, dvig 
temperature povratka, krmiljenje ogrevalnih krogov, pripravo sanitarne tople 
vode, upravljanje solarnega sistema in številne druge procese, optimalno 
prilagaja in jih dodatno po potrebi razširi ali spremeni.
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... centralno krmilno enoto T-CONTROL

Oddaljeni dostop do krmiljenja preko strežnika 
myHERZ
Kot poseben dodatek omogoča T-CONTROL možnost daljinske 
vizualizacije in upravljanja na daljavo preko pametnega telefona, 
osebnega računalnika ali tabličnega računalnika. Upravljanje je, 
enako kot pri krmilni enoti na dotik, neposredno na kotlu. Podatke 
o procesih in parametrih lahko tako v vsakem trenutku in od kjerkoli 
preberemo in spremenimo. Kaskadno krmiljenje

S krmiljenjem HERZ T-CONTROL 
lahko povežemo do 8 HERZ kotlov, 
ki so opremljeni s krmilno enoto 
HERZ T-CONTROL in jih s CAN-
BUS sistemom priklopa upravljamo 
preko kaskade. Uporaba kaskade 
za upravljanje krmiljenja nam nudi 
superiorno porazdelitev obremenitve 
kotlov, večjo učinkovitost sistema 
in zagotovi enakomerno obrabo z 
avtomatskom preklapljanjem kotlov.

Dodatne prednosti T-CONTROL:
 – nizka poraba v stanju pripravljenosti
 – sprejem sporočil o statusu in napakah preko e-pošte
 – prenos podatkov in posodabljanje programske opreme preko 

USB ključa 
 – možnost Modbus komunikacije
 – pregledna predstavitev funkcij različnih komponent (črpalka 

ogrevalnega kroga, črpalka za polnjenje bojlerja, obtočna 
črpalka, mešalni ventil, preklopni ventil, servo motorji itd.)
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Prednosti in podrobnosti ... 

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

Stransko 
podajanje 
& prekucna 
rešetka

Samodejno 
odstranjevanje 
pepela

 ● Stransko podajanje sekancev & pelet (z 
enojnim polžem) v izgorevalno komoro

 ● Popolno čiščenje izgorevalne rešetke s 
samodejnim nagibom v kalup. 

 ● Čista zgorevalna rešetka tako zagotavlja 
optimalen dovod zraka. 

 ● Ročno čiščenje ni potrebno.

 ● Z dvema polžema za iznos pepela se zgorevalni in 
leteči pepel samodejno potisneta v zalogovnik pepela 
na sprednji strani. 

 ● Odstranljiva posoda za pepel s kolesci omogoča 
preprosto in priročno praznjenje pepela.

1. Vmesni zalogovnik 
s sistemom IR fotocelic (brez 
mehanskega regulatorja nivoja 
polnjenja - zato je neobčutljiv) 

2. RSE (naprava za varovanje proti 
povratnemu ognju) SLE (samodejna 
gasilna naprava) 

3. Krmiljenje T-CONTROL 
centralna krmilna enota
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Centralna krmilna enota, serijsko vgrajena, za:  
 – upravljanje hranilnikov
 – dvig temperature povratka (črpalka in mešalni ventil)
 – pripravo sanitarne tople vode
 – krmiljene ogrevalne kroge (črpalka in mešalni ventil)
 – nadzor zaščite proti zmrzovanju

 ● Smiselna postavitev zaslona in udobno upravljanje menijev. 
 ● Možnost razširitve do 55 modulov (dodatni ogrevalni krogi, 

krmiljenje solarnega kroga, 2 hranilnika, itd.)
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...HERZ firematic 20-60

 ● Z vgrajeno lambda sondo, ki nenehno nadzira vrednosti dimnih plinov, 
se vedno dosega odlične vrednosti izgorevanja 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.

 ● 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.

4. Samodejni vžig  
z vpihovanjem vročega 
zraka

5. Samodejna prekucna 
rešetka  
za popolno čiščenje

6. Razdeljena 2-conska 
izgorevalna komora

7. Cevni toplotni izmenjevalnik  
s turbulatorji in samodejnim čiščenjem 

8. Krmiljenje z lambda sondo samodejni 
nadzor dimnih plinov in procesa 
zgorevanja 

9. Sesalni ventilator 
z regulacijo vrtljajev in nadzorom za 
najvišjo varnost pri obratovanju 

10. Polža za iznašanje pepela 
za zgorevalni in leteči pepel 

11. Posoda za pepel na sprednji 
strani

12. Učinkovita toplotna izolacija 
za najmanjše izgube zaradi 
sevanja toplote

8
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Ekonomično 
izgorevanje z 

lambda sondo

Samodejno 
čiščenje 

toplotnega 
izmenjevalnika
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Prednosti in podrobnosti ... 

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

Samodejno 
odstranjevanje 
pepela

 ● Stransko doziranje sekancev ali pelet v zgorevalno komoro 
(enostavni enojni dodajalni polž za firematic 20-101, dvojni 
dodajalni polž za firematic 130-301). 

 ● S premikanjem podajalne rešetke se očistijo tudi elementi 
stopenjske rešetke. Le-ti so sestavljeni iz posebnih, kakovostnih 
litih segmentov. Čista zgorevalna rešetka tako zagotavlja 
optimalen dovod zraka. 

 ● Zgorevalna komora se čisti s samodejnim stresanjem 
zgorevalnega pepela s pomočjo prekucne rešetke. Spodaj ležeči 
iznosni polž potiska pepel neposredno v zalogovnik pepela. 

 ● Ročno čiščenje ni potrebno.

 ● Z dvema polžema za iznos pepela se zgorevalni in leteči pepel 
samodejno potisneta v zalogovnik pepela na sprednji strani. 

 ● Odstranljivi posodi za pepel s kolesci omogoča preprosto in priročno 
praznjenje pepela.
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Centralna krmilna enota, serijsko vgrajena, za:
 – upravljanje hranilnikov
 – dvig temperature povratka (črpalka in mešalni ventil)
 – pripravo sanitarne tople vode
 – krmiljene ogrevalne kroge (črpalka in mešalni ventil)
 – nadzor zaščite proti zmrzovanju

 ● Smiselna postavitev zaslona in udobno upravljanje menijev. 
 ● Možnost razširitve do 55 modulov (dodatni ogrevalni krogi, 

krmiljenje solarnega kroga, 2 hranilnika, itd.)

Stransko doziranje & sežig na 
stopenjski oz. podajalni rešetki

1. Vmesni zalogovnik 
s sistemom IR fotocelic (brez 
mehanskega regulatorja nivoja 
polnjenja - zato je neobčutljiv) 

2. RSE (naprava za varovanje proti 
povratnemu ognju) SLE (samodejna 
gasilna naprava) 

3. Krmiljenje T-CONTROL 
centralna krmilna enota
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...HERZ firematic 80-301

 ● Z vgrajeno lambda sondo, ki nenehno nadzira vrednosti dimnih plinov, 
se vedno dosega odlične vrednosti izgorevanja 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.

 ● 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.
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Ekonomično 
izgorevanje z 

lambda sondo

Samodejno 
čiščenje 

toplotnega 
izmenjevalnika

4. Samodejni vžig  
z vpihovanjem vročega 
zraka

5. Stopenjska oz. podajalna 
rešetka  
z avtomatskim čiščenjem

6. Razdeljena 2-conska 
izgorevalna komora

7. Cevni toplotni izmenjevalnik  
s turbulatorji in samodejnim 
čiščenjem 

8. Krmiljenje z lambda sondo 
samodejni nadzor dimnih plinov in 
procesa zgorevanja 

9. Sesalni ventilator 
z regulacijo vrtljajev in nadzorom za 
najvišjo varnost pri obratovanju 

10. Polža za iznašanje pepela 
za zgorevalni in leteči pepel 

11. Posodi za pepel na 
sprednji strani

12. Učinkovita toplotna 
izolacija za najmanjše 
izgube zaradi sevanja 
toplote
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Dodajalni sistemi ...

Skladiščni prostor in kurilnica na istem nivoju. Poševni iznos 
z vzmetnim rotirajočim odjemalcem in 2 polnilnima polžema.

Iznos iz prostora preko vodoravnega rotacijskega dodajalnika 
z dvižnim polžem za optimalno izrabo skladiščnega prostora

Skladiščni prostor in kurilnica na različnih nivojih. Vodoravni iznos z 
vzmetnim rotacijskim dodajalnim sistemom in gravitačno povezavo.

HERZ odjemalna in 
transportna tehnika

Robustni rotacijski dodajalnik z gonilom 
za visoke obremenitve in tlačno 
razbremenitvijo za zanesljivo obratovanje. 
Rotacijski dodajalnik je dobavljiv do 
premera 6 m, do premera 5m (za firematic 
20-60) je možen tudi 230V pogon. 

Na voljo so dodatni dodajalni sistemi 
za odjem iz skladiščnega prostora, kot 
so poševni nihajni polž ali hidravlično 
podajanje.
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... Transportna tehnika za sekance & pelete

Sekanci se preko vertikalnega polža dovajajo 
v skladiščni prostor goriva, od tam naprej 
jih transportiramo s horizontalnim polžem in 
optimalno razporedimo v skladiščnem prostoru.

PRIMERNO ZA:
Lesne pelete, ki ustrezajo

 ● EN ISO 17225-2: kakovostni razred A1, A2
 ● EN 14961-2: kakovosni razred A1, A2
 ● ENplus, ÖNORM M7135, DINplus ali 

Swisspellet

Kapaciteta polnjenja: < 60 m3/h
Za dvojno napravo: < 120 m3/h

HERZ naprava za navpično polnjenje 
ponuja možnost, da se skladiščni prostor goriva optimalno napolni.

 ● dolžina polnilnega korita do 6 m
 ● modularna razširitev polnilnega korita 

možna z elementi dolžine 0,6 in 1,2 m
 ● poklopljiv, pocinkan pokrov polnilnega 

korita 
 ● visoka korozijska obstojnost zaradi v 

celoti pocinkane zunanjosti, primerno 
za trajno zunanjo uporabo

 ● vsi motorji so primerni za zunanjo 
namestitev

 ● transportna višina do 10 m 
 ● optimalna porazdelitev goriva v 

skladiščni prostor z notranjim delom 
horizontalnega polža (do 12 m).

Lesni sekanci M40
(vsebnost vode maks. 40%), ki ustrezajo

 ● EN ISO 17225-4: kakovostni razred A1, A2, B1 
in velikostjo delcev P16S, P31S

 ● EN 14961-4: kakovosni razred A1, A2, B1 in 
velikostjo delcev P16B, P31,5 ali P45A

 ● ÖNORM M7133: G30-G50
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Dodajalni sistemi ...

Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem 
(do 201 kW)

Dovajanje pelet z rotacijskim dodajalnim sistemom – smotrna 
uporaba pri delovanju na sekance & pelete.

1 2 3

Dovajanje pelet s fleksibilnim 
polžem

Drsna klančina 40°-45°v skladišču 
pelet z gladkimi površinami

Pri delovanju na pelete je fleksibilni 
polž stroškovno zelo ugodna rešitev 
podajanja. Da bi skladiščni prostor v 
celoti izpraznili, se priporoča vgradnja 
drsnih poševnin. Pri tej izvedbi podajanja 
transport sekancev ni mogoč!

Če želite kuriti tudi s sekanci, mora biti uporabljena varianta podajanja 
z rotacijskim podajalnikom. Pri delovanju izključno na pelete je prav tako 
mogoče podajanje zgolj z rotacijskim dodajalnikom. Prednost 
je v učinkoviti izrabi skladiščnega prostora in s tem 
učinkovitem transportu sekancev do kotla.

Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem in 
gravitačno povezavo

Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem in preklopom
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... za delovanje na pelete

Dovajanje pelet z modularnim dodajalnim sistemom (z drsnimi klančinami) 
in kombinacijo z odsesovanjem in zalogovnikom s sesalno turbino.

Peletni rotacijski dodajalnik z odsesovanjem in zalogovnikom s sesalno 
turbino. Optimalni sistem podajanja pri kvadratni ali okrogli zasnovi 

skladišča pelet in večjih razdaljah med skladiščnim prostorom in kotlarno.

4-točkovno odesavanje - sistem je enostaven za namestitev in je za vsak 
prostor prilagodljiva in univerzalna rešitev.

Dovajanje pelet z 
odsesovanjem in sesalnim 
zalogovnikom (do 201 kW)

1

2

3

Pri delovanju ogrevalne naprave firematic 
samo na pelete in ob večjih razdaljah 
med skladiščnim prostorom in kotlarno, 
predstavlja sistem z odsesovanjem 
optimalno rešitev. Pelete je možno 
transportirati do maksimalne razdelje 25 
m in hkrati na do 5 m višinske razlike.

Odjem iz skladiščnega prostora je 
mogoč s tremi izvedbami:

OPOZORILO: pri dvojnem 
sesalnem zalogovniku (za 
firematic 130-201 kW) je potreben 
dvojni odjem (na primer 2 
rotacijska dodajalnika, 2 polža,  
2 4-točkovno odsesavanje)

1 polž v skladiščnem prostoru (za 
popolno izpraznjenje skladišča se 
vgradi drsne klančine) ali

2 rotacijski dodajalnik za učinkovito izrabo 
skladiščnega prostora (drsne klančine v 
tem primeru niso potrebne) ali

3 4 točkovno odsesavanje  
Razporeditev 4 odsesovalnih sond je 
poljubna.
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Izbor, ki ustreza vsem zahtevam...

HERZ T-CONTROL:
Krmiljenje omogoča uporabo različnih aplikacij, 
prikazana sta 2 najpogostejša primera.

Vgradnja hranilnika toplote dodatno 
poveča izkoristek ogrevalnega sistema. 
Hranilnik toplote ni nujen, je pa 
priporočljiv za vsak ogrevalni sistem na 
biomaso! 

Diferenčno temperaturno krmiljenje 
in vremensko vodeno krmiljenje, 
omogočata okolju prijazno in energetsko 
varčno ogrevanje. Poraba energije - 
toplote, je s tem občutno bolj optimirana.

Bojler sanitarne vode z 
uporabo solarnega sistema 
ogrevanja in hranilnikom 
toplote:

Solarni sistem kot podpora 
ogrevanja in higienična 
priprava sanitarne tople vode:

Ogrevalni krog 1 Ogrevalni krog 2

Solarni krog

Ogrevalni krog 1 Ogrevalni krog 2

Solarni krog

Pri tej aplikaciji krmiljenja solarni sistem 
dogreva le pripravo sanitarne vode. Če 
energija sonca za pripravo sanitarne 
tople vode ne zadošča, dodatno toploto 
zagotavljamo iz hranilnika toplote. 
Krmiljeni ogrevalni krogi (npr. talno 
ogrevanje in radiatorsko ogrevanje) se 
vedno oskrbujejo s toploto iz hranilnika 
toplote.

Pri tej aplikaciji krmiljenja solarni sistem 
dogreva hranilnik toplote. Na ta način 
neomejeno energijo sonca koristimo 
tudi za ogrevanje. Modul za pretočno 
pripravo sanitarne vode pa tako sproti 
pripravlja toplo sanitarno vodo direktno 
iz hranilnika toplote. Krmiljeni ogrevalni 
krogi (npr. talno ogrevanje in radiatorsko 
ogrevanje) se tudi v tem primeru 
oskrbujejo s toploto iz hranilnika toplote.
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HERZ modul sanitarne vode & hranilnik toplote

Pretočni 
modul 
sanitarne 
vode

Topla voda

Hladna voda

Hranilnik tople 
vode

SHEMATSKI PRIKAZ

HERZ pretočni modul sanitarne vode
je enota za pripravo sanitarne tople vode, ki deluje na 
pretočnem principu. To pomeni, da se pitna voda, ki teče skozi 
toplotni izmenjevalnik, zaradi toplote v hranilniku tople vode 
segreje na želeno temperaturo.

Pretočni modul sanitarne vode se odlikuje s kompaktnimi 
dimenzijami, neznatnimi izgubami tlaka, majhno vsebnostjo 
vode in lahko dostopnimi in preglednimi priključki.

Smiselna dopolnitev vaše 
naprave na sekance & pelete: 
HERZ - hranilnik toplote

Pri uporabi hranilnika toplote se proizvajanje 
energije vrši v daljšem časovnem obdobju, 
tako se zmanjša število zagonov kotla 
in poveča izkoristek celotnega ogrevalnega 
sistema.

Hranilnik toplote zagotavlja enakomeren 
odjem toplote različnih ogrevalnih krogov 
(npr. pri talnem ogrevanju in radiatorjih) in s 
tem optimalne pogoje obratovanja.

Prednosti:
 – Sanitarna topla voda – higienska in sveža
 – Enostavna montaža
 – Izvedba, ki ne zavzame veliko prostora



Odstranjevanje pepela v zunanji 240 litrski 
zalogovnik - 240 litrov

Za še večje udobje obstaja možnost 
samodejnega odstranjevanja pepela v 
zalogovnik za pepel s prostornino 240 litrov

S fleksibilnim polžem transportiramo izgorevalni 
pepel in leteči pepel iz izmenjevalnika toplote v 
zalogovnik za pepel s kapaciteto 240 litrov. 

Zaradi večje prostornine zalogovnika so intervali 
praznjenja daljši, s tem pa je prihranek časa večji 
in udobje se poveča. Zalogovnik 

se postavlja 
poljubno!
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Dimenzije in tehnični podatki firematic 20-60

Tehnični podatki 20 35 45 60
Območje zmogljivosti pri SEKANCIH (kW) 6,0-20 6,0-35 12,1-45 12,1 - 60
Območje zmogljivosti pri PELETIH (kW) - 10,2-40 13,9-48 13,9-70
Dimenzije (mm)
A1 Skupna dolžina 1389 1389 1495 1495
A2 Dolžina - telo kotla 960 960 1070 1070
B1 Širina - telo kotla 600 600 710 710
B1* Vnosna širina z demontažo obloge kotla - - - -
B1* Vnosna širina brez demontaže obloge kotla 621 621 731 731
B2 Skupna širina - z doziranjem 1300 1300 1410 1410
C4 Skupna višina 1490 1490 1590 1590
C5 Višina priklopa doziranja na kotlu - zgornji rob 646 646 646 646
C9 Minimalna višina prostora 2100 2100 2300 2300
D1 Premer dimne cevi 150 150 150 180
E1 Minimalen odmik - spredaj 600 600 700 700
E2 Minimalen odmik - zadaj 500 500 530 530
E3 Minimalen odmik - levo 300 300 300 300
E4 Minimalen odmik - desno 300 300 300 300

Tehnični podatki
Teža kotla kg 517 517 620 620
Izkoristek ηF % >94 >93 >96 >96
dopustni obratovalni nadtlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0
maks. dov. delovna temperatura °C 95 95 95 95
Količina vode v kotlu lit. 80 80 116 116
Masni tok dimnih plinov pri polni moči: sekanci (peleti) kg/s 0,014 (-) 0,023 (0,027) 0,026 (0,024) 0,035 (0,036)
Masni tok dimnih plinov pri delni moči: sekanci (peleti) kg/s 0,004 (-) 0,004 (0,009) 0,008 (0,009) 0,008 (0,009)

firematic 20-35: 
1...  Vtok 1” NN 2... Povratek 1” NN 
3... Priključek za polnjenje/praznjenje 1/2” NN 
4a... Varnostni toplotni izmenjevalnik Vhod 1/2” NN
4b...  Varnostni toplotni izmenjevalnik Izhod 1/2” NN

NN...notranji navoj

firematic 45-60: 
1...  Vtok 6/4” NN 2... Povratek 6/4” NN 
3... Priključek za polnjenje/praznjenje 1/2” NN 
4a... Varnostni toplotni izmenjevalnik Vhod 1/2” NN
4b...  Varnostni toplotni izmenjevalnik Izhod 1/2” NN

firematic 20-60

firematic 20/35

14
05

 (1
35

°)

13
72

 (9
0°

)

12
38

 (4
5°

)

10
82

 (0
°)

firematic 60

15
35

 (1
35

°)

15
15

 (9
0°

)

13
70

 (4
5°

)

11
80

 (0
°)

firematic 45

15
10

 (1
35

°)

14
75

 (9
0°

)

13
40

 (4
5°

)

11
80

 (0
°)



18

Dimenzije in tehnični podatki firematic 80-301

Tehnični podatki 80 100 101 130 149 151
Območje zmogljivosti pri SEKANCIH (kW) 23,2-80 23,2-99 23,2-101 36,7-130 36,7-149 36,7-151
Območje zmogljivosti pri PELETIH (kW) 23,2-80 23,2-99 23,2-101 35,9-130 35,9-149 35,9-151
Dimenzije (mm)
A1 Skupna dolžina 1709 1709 1709 2071 2071 2071
A2 Dolžina - telo kotla 1178 1178 1178 1494 1494 1494
B1 Širina - telo kotla 846 846 846 980 980 980
B1* Vnosna širina z demontažo obloge kotla 800 800 800 950 950 950
B1* Vnosna širina brez demontaže obloge kotla 907 907 907 1024 1024 1024
B2 Skupna širina - z doziranjem 1636 1636 1636 1888 1888 1888
C4 Skupna višina 1690 1690 1690 1818 1818 1818
C5 Višina priklopa doziranja na kotlu - zgornji rob 646 646 646 765 765 765
C9 Minimalna višina prostora 2300 2300 2300 2400 2400 2400
D1 Premer dimne cevi 180 180 180 200 200 200
E1 Minimalen odmik - spredaj 800 800 800 750 750 750
E2 Minimalen odmik - zadaj 450 450 450 600 600 600
E3 Minimalen odmik - levo 300 300 300 300 300 300
E4 Minimalen odmik - desno 700 700 700 700 700 700

Tehnični podatki
Teža kotla kg 1032 1032 1032 1370 1370 1370
Izkoristek ηF % >94 >94 >94 >94 >95 >95
dopustni obratovalni nadtlak bar 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0
max. dov. delovna temperatura °C 95 95 95 95 95 95
Količina vode v kotlu lit. 179 179 179 254 254 254
Masni tok dimnih plinov pri polni moči: kg/s 0,046 0,057 0,057 0,076 0,089 0,089
Sekanci (peleti) (0,046) (0,059) (0,059) (0,079) (0,087) (0,087)
Masni tok dimnih plinov pri delni moči: kg/s 0,015 0,015 0,015 0,023 0,023 0,023
Sekanci (peleti) (0,016) (0,016) (0,016) (0,022) (0,022) (0,022)

firematic 80-151

Lesni sekanci M40 (vsebnost vode maks. 40%)

*firematic 80-201 ** firematic 249-301

firematic 20-60:
 – EN ISO 17225-4: kakovostni razred A1, A2, 

B1 in velikostjo delcev P16S
 – EN 14961-4: kakovosni razred A1, A2, B1 in 

velikostjo delcev P16B, P31,5 ali P45A
 – ÖNORM M7133: G30-G50

firematic 20-60:
 – EN ISO 17225-2: kakovostni razred A1
 – EN 14961-2: kakovosni razred A1
 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus ali 

Swisspellet

Lesni peletiPRIMERNA GORIVA:

firematic 80-301:
 – EN ISO 17225-4: kakovostni razred A1, A2, 

B1 in velikostjo delcev P16S, P31S
 – EN 14961-4: kakovosni razred A1, A2, B1 in 

velikostjo delcev P16B, P31,5 ali P45A
 – ÖNORM M7133: G30-G50

firematic 80-301:
 – EN ISO 17225-2: kakovostni razred A1, A2
 – EN 14961-2: kakovosni razred A1, A2
 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus oder 

Swisspellet
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Dimenzije in tehnični podatki firematic 80-301

180 199 201 249 251 299 301
36,7-180 36,7-199 36,7-201 69,6-249 69,6-251 69,6-299 69,6-301
35,9-183 35,9-199 35,9-201 76,8-256 76,8-256 76,8-299 76,8-301

Dimenzije (mm)
A1 2071 2071 2071 2672 2672 2672 2672
A2 1494 1494 1494 1906 1906 1906 1906
B1 980 980 980 1116 1116 1116 1116
B1* 950 950 950 1065 1065 1065 1065
B1* 1024 1024 1024 1230 1230 1230 1230
B2 1888 1888 1888 2096 2096 2096 2096
C4 1818 1818 1818 1911 1911 1911 1911
C5 765 765 765 765 765 765 765
C9 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600
D1 200 200 200 250 250 250 250
E1 750 750 750 750 750 750 750
E2 600 600 600 800 800 800 800
E3 300 300 300 300 300 300 300
E4 700 700 700 700 700 700 700

Tehnični podatki
kg 1370 1370 1370 2264 2264 2264 2264
% >94 >93 >93 >94 >94 >93 >93
bar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
°C 95 95 95 95 95 95 95
lit. 254 254 254 436 436 436 436
kg/s 0,110 0,119 0,119 0,145 0,145 0,177 0,177

(0,105) (0,114) (0,114) (0,165) (0,165) (0,193) (0,193)
kg/s 0,023 0,023 0,023 0,045 0,045 0,045 0,045

(0,022) (0,022) (0,022) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05)

firematic 80-301

firematic 80-101: 
1... Vtok 2” NN 2... Povratek 2” NN 
3... Priključek za polnjenje/praznjenje 3/4” NN 
4a... Varnostni toplotni izmenjevalnik Vhod 1/2” NN
4b... Varnostni toplotni izmenjevalnik Izhod 1/2” NN

NN...notranji navoj

firematic 130-201: 
1... Vtok 2” NN 2... Povratek 2” NN 
3... Priključek za polnjenje/praznjenje 3/4” NN 
4a... Varnostni toplotni izmenjevalnik Vhod 1/2” NN
4b... Varnostni toplotni izmenjevalnik Izhod 1/2” NN

firematic 249-301: 
1... Vtok DN80, PN 6 2... Povratek DN80, PN 6 
3... Priključek za polnjenje/praznjenje 3/4” NN 
4a... Varnostni toplotni izmenjevalnik Vhod 1/2” NN
4b... Varnostni toplotni izmenjevalnik Izhod 1/2” NN

NN...notranji navoj

firematic 80-101
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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
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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


