
Ogrevanje s poleni

18De Luxe

20 - 40De Luxe

20 - 40Lambda



HERZ Armaturen GmbH - podjetje
Ustanovljeno v letu 1896, je podjetje HERZ že več 
kot 118 let stalno prisotno na tržišču.
S svojimi devetimi obrati v matični Avstriji, dodatnimi 15 obrati 
v Evropi in več kot 2.400 sodelavci doma in v tujini, je HERZ 
edini avstrijski in eden najpomembnejših mednarodnih izdelovalcev 
proizvodov v 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 lokalnimi 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 najvišjega nivoja udobja in enostavne
uporabe.

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.

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

Strokovnost je naš uspeh...
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Udobno ogrevanje ...

Udobno ogrevanje z lesom

Enostavno, hitro in udobno vžiganje
brez drobnih trsk.

Izredno tiho delovanje kotla 
ponazarja kakovost sestavnih 
delov naprave.

Velika polnilna odprtina za 
polmetrska polena zagotavlja 
dolgotrajno ogrevanje - do 8 ur
gorenja pri polni bremenitvi 
(odvisno od tipa).

Glavne prednosti HERZ firestar-a:

● ekonomično izgorevanje zahvaljujoč 
enostavni patentirani dvo-vrtinčni 
izgorevalni komori

● samodejno čiščenje toplotnega 
izmenjevalnika - ni dodatnega dela 
s čiščenjem

● konstantno visok izkoristek
● enostavno čiščenje izgorevalnega 

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

● neznatna količina pepela zaradi 
optimalnega izgorevanja

Inovativna tehnika ogrevanja z najnaravnejšim gorivom!
Polena & Lesni briketi

Kurjenje s

polmetrskimi -

poleni!
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firestar 18
De Luxe:
Regulacija 
BioControl 3000:

– regulacija izgorevanja
(z Lambda sondo)

–   upravljanje hranilnika
–  dvig temperature povratka 

(črpalka in motorni mešalni 
ventil)

–  2 krmiljena ogrevalna kroga 
(črpalka in motorni mešalni 
ventil)

–   priprava sanitarne tople 
vode

–  nadzor zaščite proti 
zmrzovanju

● Interna modularna možnost 
razširitve za regulacijo 
solarnega kroga, ter 
dodatnih ogrevalnih krogov 
(skupno največ 6 krogov, 
pri solarnem ogrevanju pa 
največ 5 krogov).

firestar 20-40
De Luxe:
Regulacija
T-CONTROL:

– regulacija izgorevanja
(z Lambda sondo)

–   upravljanje hranilnika
–   dvig temperature povratka 

(črpalka in motorni mešalni 
ventil)

–   1 krmiljeni ogrevalni krog
(črpalka in motorni mešalni 
ventil)

–   priprava sanitarne tople vode
–   nadzor zaščite proti 

zmrzovanju

● Preprosta postavitev zaslona
in udobno upravljanje menijev

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

firestar 20-40
Lambda:
Regulacija
Lambda:

– regulacija izgorevanja
(z Lambda sondo)

–   upravljanje hranilnika
–   dvig temperature 

povratka (črpalka in 
motorni mešalni ventil)

● regulacija ogrevalnih 
krogov, regulacija 
solarnih krogov in 
priprava sanitarne tople 
vode je možna preko 
zunanjega regulatorja!

T-CONTROL

Modeli...

18De Luxe 20 - 40De Luxe 20 - 40Lambda
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T-CONTROL

Daljinski dostop do regulacije s pomočjo VNC pregledovalnika 
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 regulaciji na dotik, neposredno na kotlu. 
Podatke o procesih in parametrih lahko tako v vsakem trenutku in od kjerkoli preberemo 
in spremenimo.

Dodatne prednosti T-CONTROL: 
– nizka poraba v stanju pripravljenosti
–  sprejem sporočil o stanju 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 …).

Enostavno, moderno in udobno – T-CONTROL

20 - 40De Luxe
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● Z revolucionarno dvo-vrtinčno izgorevalno komoro se poveča volumen 
za optimalno mešanje lesnega plina in kisika iz dovedenega zraka.

● Plamen se porazdeli v dve komori in zagotavlja visoko učinkovito izgorevanje.

● Izgorevalna komora je narejena iz visokotemperaturnega nepregornega 
betona (SiC) brez kovinskih delov ➠ brez obrabe ➠ kar pomeni 
TRAJNO VZDRŽLJIVOST 

2

3
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1. Vrata polnilnega jaška
za enostavno nalaganje
polmetrskih polen

2. Velika vrata za prižiganje
za hitro in enostavno prižiganje brez
trsk, zahvaljujoč inovativni tehnologiji

3. Čistilna vrata
enostavno čiščenje izgorevalnega pepela 
ter letečega pepela s sprednje strani

Prednosti in podrobnosti...

Najvišji izkoristki 
s patentirano 
dvo-vrtinčno 
zgorevalno komoro

● 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.

Odvod dimnih 
plinov pri odprtih
polnilnih vratih

4
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Regulacija T-Control (pri firestar 20/30/40)

Različne možnosti regulacije

1

6

Regulacija BioControl 3000  (pri firestar 18) Regulacija Lambda
(pri firestar 20/30/40)

Za podroben opis 
različnih možnosti 
regulacije glejte stran 4.



● Z vgrajeno lambda sondo, ki nenehno nadzira vrednosti dimnih 
plinov in se odziva na različno kvaliteto goriva, se vedno dosega 
odlične vrednosti zgorevanja in najnižje vrednosti emisij.

● Lambda sonda uravnava dovajanje primarnega in sekundarnega 
zraka in tako vedno dosega najčistejše zgorevanje tudi pri delni 
obremenitvi.

● V odvisnosti od trenutno potrebne moči inteligentna regulacija 
uravnava optimalno višino temperature dimnih plinov.

● Rezultat je nižja poraba goriva in najnižje
emisije tudi pri različnih kakovostih goriva.

● Površine toplotnega izmenjevalnika se čistijo samodejno preko 
integriranih turbulatorjev tudi med ogrevanjem, ter ga tako 
vzdržujejo čistega, brez potrebe po ročnem čiščenju.

● Konstantno visoka stopnja učinkovitosti je posledica samodejnega 
čiščenja toplotnega izmenjevalnika in zagotavlja najnižjo porabo 
goriva.

● Zgorevalni ter leteči pepel lahko preprosto očistimo s sprednje 
strani v integriran predal za pepel.

● Brez stranskih čistilnih odprtin - zahteva manj prostora za 
postavitev.

9
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4. Odvodni kanal dima

5. Cevni toplotni izmenjevalnik  
s turbulatorji in samodejnim 
čiščenjem

6. Dvo-vrtinčna izgorevalna 
komora

7. Centralna regulacijska 
enota

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. Integriran predal za pepel 
enostavno čiščenje pepela 
v premični predal

11. Loputa primarnega in 
sekundarnega zraka 
proporcionalno ločeno reguliranje 
dovoda zraka

12. Učinkovita toplotna izolacija
omogoča najmanjše izgube 
zaradi sevanja toplote

6

Ekonomično
izgorevanje z

lambda sondo

Samodejno 
čiščenje

toplotnega
izmenjevalnika

5

8

... kotla HERZ firestar 18-40
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firestar s ... 

firestar 20-40 De Luxe 
s prirobnico za modul 
s peletnim gorilnikom

firestar 20-40 Lambda 
s prirobnico za modul 
s peletnim gorilnikom

Poleg svojih dokazanih prednosti, kot je edinstven dvo-vrtinčni gorilnik, samodejno čiščenje
toplotnega izmenjevalnika  ali odvod dimnih plinov pri odprtih vratih polnilnega jaška, je lesni
uplinjevalni kotel firestar opcijsko na voljo tudi s prirobnico za prigraditev modula s peletnim
gorilnikom. 

Tu je mogoče lesni uplinjevalni kotel dodatno opremiti z odličnim gorilnikom za pelete, če bi
kasneje želeli povečati svoje udobje ogrevanja. Delovanje na pelete se nato samodejno zažene
takoj, ko polena pogorijo in hranilnik toplote ali ogrevalni krogi potrebujejo dodatno toploto.

8

OPOZORILO:Prirobnica za modul speletnim gorilnikom jemožna pri tipih firestar20/30/40



... prirobnico za modul s peletnim gorilnikom 

firestar s prirobnico
kombiniran z gorilnikom
za pelete

Ogrevanje po izbiri s
poleni ali peleti
Z ločenimi zgorevalnimi komorami se lahko
kotel / ogrevalna naprava prilagodljivo, glede
na potrebe, preklaplja med delovanjem na
polena in pelete.

Samodejno nadaljevanje obratovanja
Če po pogorenju polen hranilnik toplote oz.
ogrevalni krogi potrebujejo dodatno toploto,
se ogrevanje samodejno nadaljuje s peleti.

Različne možnosti dodajanja pelet
Za vsak prostor in prostorske razmere nudi
HERZ številne možnosti dovajanja pelet v
kotel: dovajanje s pomočjo fleksibilnega
dodajalnega polža, z odsesovanjem ali
ročnim polnjenjem.

V nadaljevanju je nekaj primerov različnih
možnosti dovajanja.

Dovajanje s pomočjo fleksibilnega
dodajalnega polža je najpreprostejši
in najvarčnejši sistem z optimalno
izpraznitvijo skladiščnega prostora.

9

Dovajanje s pomočjo fleksibilnega
dodajalnega polža iz platnenega
zalogovnika. Platneni zalogovnik 
je lahko nameščen neposredno v
kurilnici in omogoča optimalno
rešitev na minimalnem prostoru.

Dovajanje s pomočjo modularnega
dodajalnega polža v kombinaciji z
odsesovanjem: optimalna izpraznitev
skladiščnega prostora in individualno
pozicioniranje kotla
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Sortiment za vse zahteve ... 

Bojler sanitarne tople vode
z uporabo sončne energije in 
hranilnika toplote
Pri tej različici se s pomočjo solarnega 
sistema segreva le topla sanitarna voda. 
Če energija sonca za pripravo le-te ne
zadošča, se toplota za segrevanje 
sanitarne vode odvzame iz hranilnika 
toplote. Različni ogrevalni krogi (npr. talno
gretje ali radiatorji) se oskrbujejo s toploto
iz hranilnika toplote.

Solarni sistem za podporo 
ogrevanju ter higienska priprava 
sanitarne tople vode
Pri tej različici solarna naprava segreva 
hranilnik toplote. Na ta način lahko sončno
energijo brezplačno koristimo tudi za 
ogrevanje. Modul sanitarne vode za 
higiensko pripravo sanitarne tople vode
segreva vodo po pretočnem principu z 
energijo iz hranilnika toplote. Tudi tukaj 
hranilnik oskrbuje različne ogrevalne kroge 
s toplo vodo.

HERZ priporoča naslednje velikosti 
hranilnikov toplote za lesne uplinjevalne
kotle:

- firestar 18: najmanj 1000 litrov
(priporočeno 1500 litrov)

- firestar 20/30: najmanj 2000 litrov
- firestar 40: najmanj 3000 litrov

(Upoštevati je treba veljavno nacionalno zakonodajo
glede velikosti hranilnikov toplote za pridobitev 
sofinanciranja!)

S HERZ T-CONTROL & BioControl 3000 lahko preko
kotla centralno krmilimo ogrevalne kroge, bojlerje, 
hranilnike toplote ter solarne naprave.

Krmiljenje omogoča številne načine uporabe,
v nadaljevanju pa sta predstavljena dva
najpogostejša primera.

HERZ Hranilnik toplote
Hranilnik toplote izravna razlike med proizvedeno 
energijo lesnega uplinjevalnega kotla in dejansko
potrebno (odvzeto) količino toplote. Sam hranilnik 
toplote lahko sprejme toliko energije, kot jo lahko 
proizvede kotel z enim polnjenjem brez porabe
na ogrevalnih vejah ali priprave sanitarne tople
vode. Na hranilnik lahko priključimo različne
ogrevalne kroge (npr. talno gretje ali radiatorje),
pripravo sanitarne tople vode, ki se ogrevajo s
toploto iz hranilnika. Tako je s hranilnikom ves
čas prehodnega obdobja kot tudi v poletnih
mesecih poskrbljeno za najvišje udobje.
Hranilnik toplote nam omogoča prihranke 
z visokim izkoristkom kotla pri optimalnih 
pogojih delovanja!

HERZ Bojler sanitarne vode
HERZ ponuja tudi bojlerje sanitarne vode 
z ali brez solarnega registra - optimalno
rešitev v skladu z zahtevami stranke!

Solar

Ogrevalni krog 1 Ogrevalni krog 2

Solar

Ogrevalni krog 1 Ogrevalni krog 2



firestar 18 20 30 40
Območje zmogljivosti (kW) 7,6 - 18,0 9,9 - 22,0 9,9 - 30,0 9,9 - 40,0
Velikost polnilnega jaška (litrov) 110 170 170 170

Dimenzije (mm)
A Skupna dolžina 1385 1344 1344 1344
A1 Dolžina - telo kotla 1080 1035 1035 1035
A2 Dolžina do sredine dimne cevi 1210 1170 1170 1170
B Širina – telo kotla 620 670 670 670
C Višina – telo kotla 1365 1585 1585 1585
D Premer dimne cevi 150 150 150 150
E Višina vrat polnilnega jaška 260 305 305 305
F Širina vrat polnilnega jaška 400 460 460 460
G Zgornji rob dimne cevi   1215 1494 1494 1494
(G) Sredina dimne cevi    1040 1275 1275 1275
H vtok - višina priključka 1145 1380 1380 1380
I povratek - višina priključka 840 1065 1065 1065
J minimalen odmik - zadaj 600 600 600 600
K minimalen odmik - spredaj 520 600 600 600
L Višina priključka za polnjenje/praznjenje 135 135 135 135

Tehnični podatki
Teža kotla kg 519 622 622 622
Izkoristek nıF% >93 >93 >93 >93
min./max. dovoljeni transp. tlak mbar 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20
dovoljeni delovni nadtlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0
max. dov. vtočna temperatura °C 90 90 90 90
Količina vode v kotlu l 77 108 108 108
Električni priključek (V, Hz, A) / Priključna moč (kW) 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1

Vrednosti pri polni obremenitvi
Temperatura dimnih plinov °C ~160 ~140 ~160 ~170
Masni tok dimnih plinov kg/s 0,011 0,013 0,019 0,025
Vsebnost CO2 Vol. % 15,53 15,4 15,4 15,6

Vrednosti pri delni obremenitvi
Temperatura dimnih plinov °C ~100 ~100 ~100 ~100
Masni tok dimnih plinov kg/s 0,005 0,0064 0,0064 0,0064
Vsebnost CO2 Vol. % 13,9 13,54 13,54 13,54

Odpiranje vrat je serijsko z DESNE proti LEVI (z možnostjo obrnitve)!   
1...vtok 1” notranji navoj  3...varnostni toplotni izmenjevalnik 1/2” zunanji navoj  
2...povratek 1” notranji navoj 4...priključek za polnjenje/praznjenje 1/2” notranji navoj 
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Poslovni partnerji v naslednjih državah:

HERZ kotli na bio-
maso presegajo
najstrožje
emisijske predpise.

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:

AVSTRIJA
BELGIJA

BOLGARIJA
ČEŠKA REPUBLIKA

DANSKA
ESTONIJA

FINSKA
FRANCIJA

GRČIJA
HRVAŠKA
IRSKA 
ITALIJA
JAPONSKA
JUŽNA AFRIKA
JUŽNA TIROLSKA
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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