
1

Napredno - energetsko učinkovito  
Ogrevanje objektov z biomaso

•	 velike zgradbe
•	hotelski kompleksi
•	naselja

349 - 499 kW
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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
● 24 proizvodnih obratov po celem svetu

HERZ Armaturen GmbH – podjetje
Ustanovljeno leta 1896, je podjetje HERZ že več kot 118 let 
stalno prisotno na tržišču. S svojimi 9 obrati v matični Avstriji, 
dodatnimi 15 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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Kakovostni avstrijski izdelki...

HERZ	servisna	služba:
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.

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

Vedno na voljo
 strankam!

 ● svetovanje v fazi načrtovanja
 ● načrtovanje energetske centrale in 
skladiščnega prostora za gorivo

 ● načrtovanje iznosa iz prostora v skladu 
z zahtevami stranke in prostorskimi 
možnostmi

 ● načrtovanje naprave v skladu z 
zahtevami stranke

 ● servis, ki pokriva celotne potrebe strank
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HERZ firematic se uporablja individualno ...

HERZ firematic se uporablja individualno ...

Velike zgradbe
kot so bolnišnice, šole, javne 
zgradbe, hotelski kompleksi 
za ogrevanje zgradb ter za 
ogrevanje bazenov, wellness 
centrov, …

Industrijski obrati
še posebej mizarstva, 
proizvajalci pohištva, …

Naselja
za ogrevanje delov kraja, 
stanovanjskih naselij, …
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... fleksibilno & prilagodljivo

Naprave 
dobavljive v 
levi ali desni 
izvedbi

KOMPAKTNO
Izvedba	v	modularnem	načinu
Z izvedbo v modularnem načinu 
z moduloma zgorevalne komore 
in toplotnega izmenjevalnika se 
lahko namestitev in montaža 
izvedeta hitro in enostavno. 
Tudi v že obstoječih kurilnicah, 
kjer je na voljo malo prostora, 
je ta izvedba naprave optimalna 
rešitev.

FLEKSIBILNO
prilagodljiva & preprosta 
postavitev in priklop
Sesalni ventilator naprave se 
lahko po izbiri namesti zadaj ali ob 
strani (desno ali levo). Poleg tega 
je dimni priključek na ventilator 
vrtljiv, kar omogoča prilagodljivo 
in preprosto postavitev ter priklop 
naprave.

ENOSTAVNO & 
PREMIŠLJENO
Multifunkcionalni  
koncept regulacije
Z uporabniku prijazno regulacijo 
preko barvnega zaslona na dotik 
smo razvili multifunkcionalni 
koncept regulacije. Z osrčjem 
kotla – regulacijsko enoto 
T-Control – je mogoče 
številne procese in parametre 
medsebojno uskladiti.

UDOBNO
Avtomatično	čiščenje	gorilnika	
in toplotnega izmenjevalnika 
in	avtomatično	odstranjevanje	
pepela
Zgorevalna komora in toplotni 
izmenjevalnik se čistita 
samodejno in sta tako vedno 
čista. Za najvišje udobje 
skrbi sistem za samodejno 
odstranjevanje pepela, ki pepel 
potiska v zalogovnik pepela na 
sprednji strani, oz. po potrebi v 
večji kontejner za pepel.

Z MALO EMISIJAMI
Tehnologija izgorevanja na 
najvišjem	nivoju
Iz tehnologije stopničastih rešetk, 
razvite v naši hiši, kompaktne 
geometrije zgorevalne komore in 
serijsko vgrajene lambda sonde, 
ki krmili tako dovod zraka kot 
tudi količino materiala, izhajajo 
fleksibilne možnosti uporabe 
goriv in najnižje vrednosti emisij.

Tako recirkulacija dimnih plinov 
ni potrebna za doseganje 
učinkovitosti in večinoma (glede 
na predpise o emisijah) se je 
mogoče odpovedati dodatnim 
pripravam za odpraševanje ter 
filtrom.
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Enostavno, moderno in udobno s ...

Ob delovanju kotla lahko z uporabniku prijazno regulacijo 
VGA z barvnim zaslonom na dotik, krmilite ogrevalne 
kroge, bojler, hranilnik in solarni sistem.

Centralna regulacijska 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 regulacijske enote T-CONTROL ponuja možnost 
razširitve do 55 modulov. Centralna regulacijska enota lahko procese 
regulacije zgorevanja (regulacija lambda sonde), upravljanja s hranilniki, 
dviga temperature povratka, regulacije ogrevalnih krogov, priprave sanitarne 
tople vode, solarnega sistema in številne druge procese optimalno prilagaja 
in jih dodatno vsakokrat razširi ali spremeni.
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... centralno regulacijsko enoto T-CONTROL

Regulacijska enota T-CONTROL lahko regulira 
tudi celotno lokalno omrežno ogrevanje z do 50 
odjemalci.

Kaskadna regulacija
Z regulacijo HERZ T-CONTROL 
lahko povežemo do 8 HERZ kotlov, 
ki so opremljeni z regulacijsko enoto 
HERZ T-CONTROL in jih s CAN-
BUS sistemom priklopa upravljamo 
preko kaskade. Uporaba kaskade 
za regulacijo 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 
prijazna regulacija ogrevanja 
z zaslonom na dotik

Avtomatično	odstranjevanje	
pepela

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

 ● Za še več udobja obstaja možnost popolnoma 
avtomatičnega iznosa pepela v zunanji, večji 
zalogovnik pepela. Zaradi večje prostornine 
zalogovnika so intervali praznjenja daljši, s tem 
pa je prihranek časa večji in udobje se poveča.

Varnostne naprave:
 ● Naprava za varovanje proti povratnemu ognju (RSE): za zrak 

neprepustna loputa, ki se brez električnega toka samodejno zapre
 ● Samostojna gasilna naprava (SLE): sprinkler vmesnega zalogovnika z 

rezervoarjem za vodo
 ● Varovalo proti vžigu (RZS): Blokirna plast iz goriva
 ● Nadzor temperature v zgorevalni komori (TÜF)
 ● Tipalo nadzora temperature v skladiščnem prostoru (TÜB)

 ● Stransko doziranje sekancev ali pelet v zgorevalno 
komoro (s pomočjo dvojnega dodajalnega polža)

 ● 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 z avtomatičnim stresanjem 
zgorevalnega pepela s pomočjo prekucne rešetke. 
Spodaj ležeči iznosni polž potiska pepel neposredno 
v zalogovnik pepela.

 ● Ročno čiščenje ni potrebno.

1. Vmesni zalogovnik 
s sistemom IR fotocelic (brez 
mehanskega regulatorja 
nivoja polnjenja

- zato je neobčutljiv) in dvojnim 
dodajalnim polžem

2. RSE (naprava za varovanje 
proti povratnemu ognju)

 SLE (samodejna gasilna 
naprava)

3. Regulacija T-CONTROL 
centralna regulacijska enota

4.	Samodejni	vžig	 
z vpihovanjem vročega 
zraka

5. Stopenjska oz.  
podajalna	rešetka 
z avtomatskim čiščenjem

10

10

12

3

4

6

5

Stransko	doziranje	&	sežig	
na stopenjski oz. podajalni 
rešetki

Serijsko vgrajena centralna regulacijska 
enota 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
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...HERZ firematic 349-499

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 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.

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.

6. razdeljena 2-conska 
zgorevalna komora  
iz nepregornega betona SiC 
(temperaturna obstojnost do 
1550°C) s stopenjsko rešetko 
iz robustnega litega kromovega 
jekla. Palice rešetke je mogoče 
posamično zamenjati. Poleg 
tega ima zgorevalna komora 2 
coni sekundarnega zraka. 

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. 2 zalogovnika pepela na sprednji 
strani 
za zgorevalni in leteči pepel

11.	Učinkovita	toplotna	izolacija 
za najmanjše izgube zaradi sevanja 
toplote

12. Modul zgorevalne komore

13. Modul toplotnega izmenjevalnika

1

8

9

11

13

2

4

7
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Dodajalni sistemi ...

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

Stabilen sistem dodajanja s polžem za sekance 
in pelete. Zaradi posebne oblike “G-korita” poteka 
transport goriva brez zastojev.

Izredno kakovostni pogonski motorji z verižnim 
pogonom (dvojna veriga). Visoki zagonski 
momenti ob majhni porabi električnega toka.

HERZ tehnike dovajanja goriva – vse komponente iz iste hiše!
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… za sekance in pelete

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

Rotacijski dodajalni sistem
Robustni rotacijski dodajalnik z gonilom za visoke obremenitve in tlačno razbremenitvijo 
za zanesljivo obratovanje. 

Modularni sistem
Sistem iznosa z rotacijskim dodajalnikom je modularno sestavljen, t.j. iznos sestoji iz 
elementov, ki se med seboj kombinirajo glede na razporeditev oz. velikost prostora.

Prednosti
 ● Preverjen profil kardanske gredi
 ● Modularna sestava polža in korita
 ● Privijačeni prirobnični spoji korita
 ● Hitra montaža
 ● Prilagodljivo vsakemu prostoru 
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Dodajalni sistem s transportnim polžem ...

Iznos z rotacijskim 
dodajalnikom s 
transportnim	polžem
Prednost iznosa z rotacijskim 
dodajalnim sistemom s transportnim 
polžem je v učinkoviti izrabi 
skladiščnega prostora. Poleg tega 
se s transportnim polžem lahko 
premoščajo razdalje do 9 metrov in 
koti do 45°.

Iznos	s	hidravličnim	
potisnim sistemom
Iznos iz prostora s pomočjo 
hidravličnega potisnega sistema in 
prečnega transportnega polža

Skladiščni prostor in 
kurilnica na različnih 
nivojih. Vodoravni iznos 
z vzmetnim rotacijskim 
dodajalnim sistemom in 
gravitačnim sistemom.
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Vertikalni polnilni sistem...

Sistem
Po polnjenju korita se sekanci ali peleti 
preko navpičnega polža transportirajo 
v skladiščni prostor goriva na višino do 
10 metrov. S pomočjo porazdelitvenega 
polža v skladiščnem prostoru se gorivo 
optimalno porazdeli.

Glavne prednosti
 ● možna individualna postavitev
 ● robustnost
 ● zanesljivost
 ● premagovanje višine do 10 metrov
 ● odpornost proti koroziji s popolnoma 
pocinkanimi deli oblog za trajno 
postavitev zunaj

 ● optimalna porazdelitev goriva v 
skladiščnem prostoru s pomočjo 
porazdelitvenega polža (možno do 
12 metrov)
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Za optimalno polnjenje skladiščnega prostora ...

Dvojni 
vertikalni polnilni 
sistem
Pri dvojnem vertikalnem polnilnem 
sistemu se uporabljata 2 navpična 
transportna polža in dvojno polnilno 
korito. V koritu sta 2 vzporedno 
nameščena transportna polža, ki 
vodita neposredno do navpičnih 
transportnih polžev. S tem se doseže 
dodajalna zmogljivost do 120 m³/h. 
Za vsak prostor in prostorske razmere 
nudi HERZ individualne možnosti in 
prilagodljive rešitve postavitve sistema.

HERZ vertikalni polnilni sistem je mogoče individualno uporabiti za vsako prostorsko 
situacijo s številnimi možnostmi. V nadaljevanju je nekaj primerov:

Polnilno korito v jašku

Skladiščni prostor je nad 
kurilnico

Skladiščni prostor je poleg 
kurilnice
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Dimenzije in tehnični podatki	firematic	349-499
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Tehnični	podatki 349 401 499
Območje	zmogljivosti	pri	SEKANCIH	(kW) 103,9-349 103,9-401 103,9-499
Območje	zmogljivosti	pri	PELETIH	(kW) 104,0-349 104,0-401 104,0-499
Dimenzije	(mm)

A1 Skupna dolžina 3015 3015 3015
A2 Dolžina - telo kotla 2260 2260 2260
B1 Širina - telo kotla 1610 1610 1610
B1* Vnosna širina kotla 1200 1200 1200
B2 Skupna širina - z doziranjem 2655 2655 2655
C4 Skupna višina 2185 2185 2185
C5 Višina priklopa doziranja na kotlu - zgornji rob 850 850 850
C7 Minimalna višina prostora 2800 2800 2800
D1 Premer dimne cevi 250 250 250
E1 Minimalen odmik - spredaj 1000 1000 1000
E2 Minimalen odmik - zadaj 700 700 700
E3 Minimalen odmik - levo 500 500 500
E4 Minimalen odmik - desno 900 900 900

Tehnični	podatki
    Teža modula gorilnika kg 2010 2010 2010
    Teža modula toplotnega izmenjevalnika kg 1960 1960 1960
    Skupna teža (vklj. z doziranjem in oblogo) kg 4393 4393 4393
    Izkoristek nıF % >93 >93 >93
    dopustni obratovalni nadtlak bar 5,0 5,0 5,0
    max. dov. delovna temperatura °C 95 95 95
    Količina vode v kotlu lit. 1145 1145 1145
    Masni tok dimnih plinov pri polni moči: sekanci (peleti) kg/s 0,28 (0,256) 0,299 (0,273) 0,372 (0,340)
    Masni tok dimnih plinov pri delni moči: sekanci (peleti) kg/s 0,098 (0,09) 0,098 (0,09) 0,098 (0,09)

firematic 349-499: 
1...Vtok DN100, PN 6 2...Povratek DN100, PN 6 
3...Polnjenje/praznjenje 3/4” IG 
4a...Varnostni toplotni izmenjevalnik vhod
4b...Varnostni toplotni izmenjevalnik izhod

IG...notranji navoj

firematic	349-499

Položaj sesalnega ventila-
torja po izbiri možen zadaj 
ali ob strani

firematic 349-499



HERZ usmerjen h kupcem...

POSLOVNI PARTNERJI  
v	NASLEDNjIH	DRžAvAH:

AVSTRIJA
BELGIJA

BOLGARIJA
ČEŠKA REPUBLIKA

DANSKA
ESTONIJA

FINSKA
FRANCIJA
GRČIJA
HRVAŠKA
IRSKA
ITALIJA
JAPONSKA
JUŽNA AFRIKA
KANADA
LATVIJA
LITVA
LUKSEMBURG
MADŽARSKA
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA

POLJSKA
PORTUGALSKA

ROMUNIJA
RUSIJA

SLOVAŠKA
SLOVENIJA

SRBIJA
ŠPANIJA

ŠVEDSKA
ŠVICA

UKRAJINA
VELIKA BRITANIJA
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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 

Vaš partner:

 ● svetovanje v fazi načrtovanja
 ● načrtovanje energetske centrale in skladiščnega 

prostora za gorivo
 ● načrtovanje iznosa iz prostora v skladu z 

zahtevami stranke in prostorskimi možnostmi
 ● načrtovanje naprave v skladu z zahtevami 

stranke
 ● 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

HERZ kotli na 
biomaso zadoščajo 
najstrožjim okoljskim 
zahtevam emisijskih 
predpisov.


