
1

 Ogrevanje s poleni in peleti

20-40
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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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 Fleksibilno  ogrevanje ...

 Preverjena tehnika v novi kombinaciji

Več-funkcijska ogrevalna naprava pelletfi re je odlična 
in nadgradljiva kombinacija uplinjevalnega kotla z 
avtomatskim delovanjem kotla na pelete. Ločeni kurišči 
zagotavljata visok izkoristek kotla pri kurjenju obeh vrst 
energenta.

Preizkušeno tehnologijo in know-how, ki smo ju 
uporabili za ogrevalno napravo HERZ pelletfi re 
iz leta 1996, smo ponovno uporabili za razvoj 
kombinacije, ki zagotavlja še večjo učinkovitost 
in udobje.

Opcijsko ogrevanje na polena ali pelete
Ogrevalna naprava dovoljuje opcijsko kurjenje s poleni 
in peleti glede na potrebo ali zahtevo uporabnika. 

Avtomatsko delovanje
Če ob dogoretju polen v uplinjevalnem kotlu, v hranilniku 
ali na ogrevalnih krogih objekta potrebujemo dodatno 
toploto, se delovanje naprave nadaljuje z avtomatskim 
preklopom delovanja na pelete. 

Različni transportni sistemi pelet
Za vsako situacijo in različne možnosti vgradnje na 
objektu vam podjetje HERZ ponuja različne podajalne 
sisteme pelet. Podajanje preko fl eksibilnega polža ali 
sesalnega sistema iz skladišča pelet in podajanje iz 
različnih velikosti tedenskih zalogovnikov glede na 
izbiro stranke.

 Možnost nadgradnje s peletnim 
modulom
V kolikor želi imeti stranka osnovno 
ogrevanje na polena in razmišlja 
o prihodnji nadgradnji ogrevalne 
naprave z modulom za pelete, je 
uplinjevalni kotel s priključkom za 
peletni gorilnik optimalna rešitev. 
Obstaja namreč možnost nadgradnje 
uplinjevalnega kotla s peletnim 
modulom, v kolikor se stranka v 
prihodnosti odloča o dodatnem 
komfortu ogrevanja.

 Lesni peleti v skladu s standardi – EN 14961-2: kakovostni razred A1 
– Swisspellet, DINplus, ENplus ali ÖNORM M7135
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Prednosti in podrobnosti ... 

T-CONTROL – 
uporabniku prijazna 
regulacija ogrevanja 
z zaslonom na dotik

Samodejno 
čiščenje toplotnega 
izmenjevalnika

Najvišja učinkovitost z 
enkratno dvo-vrtinčno 
izgorevalno komoro

Centralna regulacijska enota, serijsko vgrajena za: 
 – upravljanje hranilnika
 – 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, regulacija solarnega kroga, 2 hranilnika, itd.)

 ● 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. 

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

 ● Plamen se razdeli v dve komori in zagotavlja izredno učinkovito izgorevanje. 
 ● Zgorevalna komora je narejena iz ognjeodpornega visokotemperaturnega 

betona (SiC)  
brez kovinskih delov ➠ delovanje brez obrabe ➠ kar pomeni TRAJNO 
VZDRŽLJIVOST 

1  Regulacija s T-CONTROL  
centralna regulacijska enota

2  Zgorevalna komora iz 
nerjavnega jekla odpornega 
na visoke temperature

3  Samodejna prekucna rešetka 
pri peletnem modulu

10
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 ... naprave HERZ pelletfi re

 Varčno izgorevanje s 
pomočjo lambda sonde

 Zgorevalna komora iz 
nerjavnega jekla,

odpornega na visoke 
temperature

 Samodejno 
čiščenje s pomočjo 

prekucne rešetke

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

 ●  Izdelana iz jekla, odpornega na visoke temperature, 
zaradi česar ima podaljšano življenjsko dobo

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

 ● Čista zgorevalna rešetka zagotavlja optimalen dovod zraka. 
 ● Pepel, ki nastaja v zgorevalni komori, pade v predal za pepel, ki leži 

pod komoro.

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

10  Učinkovita toplotna izolacija
  za najmanjše izgube zaradi 

sevanja toplote

 4  Samodejni vžig 
 z vpihovanjem vročega zraka

5  Zalogovnik za zgorevalni 
pepel in leteči pepel 
peletnega modula

 dostopen od spredaj, 
  enostavno rokovanje

6  Certifi cirana naprava 
za zaščito proti povratnemu 
ognju (RSE)

 7  Cevni toplotni izmenjevalnik
 s turbulatorji in 
 samodejnim čiščenjem

8  Krmiljenje z lambda sondo
  samodejni nadzor dimnih 

plinov in procesa zgorevanja

8
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Enostavno, moderno in udobno s ...

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

Centralna regulacijska enota za:
 ● upravljanje hranilnika
 ● 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 tako 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

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 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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Dodajalni sistemi ...

Za vsak prostor in prostorske 
razmere nudi HERZ številne 
možnosti shranjevanja peletov 
in dovajanja goriva v kotel z 
različnimi sistemi dodajanja.

1

2

HERZ fleksibilno 
dodajanje s polžem

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

  
2  Se skladiščni prostor nahaja eno etažo 

višje ali na podstrešju? S fleksibilnim 
dodajanjem s polžem in gravitačnim 
sistemom to ni težava!

  
3 Dovajanje s pomočjo fleksibilnega 

dodajalnega polža in preusmeritvenim 
sistemom (z 2 fleksibilnima polžema): 
zaradi tega še fleksibilnejši in primeren 
za večje dolžine

 
4 Dovajanje s pomočjo fleksibilnega 

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

3

4
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Dodajalni sistemi ...

HERZ dovajanje s 
sesanjem za večje 
razdalje od skladišč- 
nega prostora do kotla

1 Dovajanje s pomočjo modularnega 
dodajalnega polža v kombinaciji z 
odsesovanjem: optimalna izpraznitev 
skladiščnega prostora in individualno 
pozicioniranje kotla

 
2  4-točkovno odsesovanje
 Razporeditev 4 odsesovalnih sond 

je poljubna. Sistem se da enostavno 
namestiti, kar za vsak prostor pomeni 
prilagodljivo, univerzalno rešitev.

3  Dovajanje s pomočjo sesalnega 
sistema iz platnenega zalogovnika.  
Le-ta vas navduši zaradi enostavne in 
hitre montaže.

 
4  Dovajanje s pomočjo sesalnega 

sistema iz zemeljskega zalogovnika.

1

3

2
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... s sistemom odsesavanja pelet

4



12

Drugi sistemi dovajanja

Optimalna izraba skladiščnega  
prostora s pomočjo rotirajočega odjema

Za optimalno izrabo skladiščnega prostora brez poševnin se priporoča  
možnost z vzmetnim rotirajočim odjemalcem.
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HERZ modul sanitarne vode & hranilnik

Pretočni  
modul  
sanitarne  
vode

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.

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

Smiselna dopolnitev vaše naprave 
na pelete: HERZ - hranilnik tople 
vode

Pri uporabi hranilnika tople vode se proizvajanje 
energije vrši v daljšem časovnem obdobju, tako 
se zmanjša število zagonov kotla in poveča 
izkoristek celotne naprave.

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

 Sesalni zalogovnik pri dovajanju s 
pomočjo sesalnega sistema

 Sesalni zalogovnik je na voljo v dveh velikostih:
 – 86 litrski / 56 kg
 – 109 litrski / 71 kg

 Zalogovnik za ročno polnjenje 
peletov

 Če se želimo samodejnemu dovajanju iz 
skladiščnega prostora izogniti, obstaja možnost 
ročnega polnjenja zalogovnika.
Na razpolago sta dve velikosti zalogovnika:
 – 165 litrski / 107 kg
 – 195 litrski / 127 kg

Za še večje udobje lahko pri pelletfi re uporabimo 
veliki zalogovnik s prostornino 400 litrov (260 kg).

 Zalogovnik s 
165 litri 

ali 195 litri

 Veliki 
zalogovnik s 

400 litri
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Dimenzije in tehnični podatki pelletfire 20-40

pelletfire 20-40 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Dimenzije (mm)

A1 Skupna dolžina 1365 1365 1365

A2 Dolžina kotla z razdaljo sredine priklopa RSE 1140 1140 1140

A3 Skupna dolžina - obloga 1035 1035 1035

A4 Skupna dolžina z razdaljo sredine priklopa dimne cevi 1195 1195 1195

B1 Širina uplinjevalnega dela kotla 670 670 670

B2 Širina peletnega modula 580 580 580

B3 Skupna širina 1250 1250 1250

C1 Višina uplinjevalnega dela kotla 1585 1585 1585

C2 Višina peletnega modula 1175 1175 1175

C12 Minimalna višina prostora 2200 2200 2200

D1 Premer dimne cevi 150 150 150

E1 Minimalen odmik - spredaj 600 600 600

E2 Minimalen odmik - zadaj 600 600 600

E3 Minimalen odmik - levo 250 250 250

E4 Minimalen odmik - desno 150 150 150

1... Priključek vtoka - uplinjevalni del kotla 1”
6... Priključek povratka - peletni modul 1”  

Tehnični podatki 20/20 30/30 40/30

Polena Peleti Polena Peleti Polena Peleti
Območje zmogljivosti kW 9,9-22,0 6,0-20,0 9,9-30,0 6,0-30,0 9,9-40,0 6,0-30,0

Teža kotla kg 622 183 622 183 622 183

Izkoristek hF % >93 >94 >93 >93 >93 >93

Dopustni obratovalni tlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Maks. dop. vtočna temperatura °C 95 95 95 95 95 95

Količina vode v kotlu lit. 108 29 108 29 108 29

Masni tok dimnih plinov pri polni moči kg/s 0,013 0,013 0,019 0,019 0,025 0,019

Masni tok dimnih plinov pri delni moči kg/s 0,0068 0,0050 0,0068 0,0050 0,0068 0,0050



 Poslovni partnerji v...

 AVSTRIJA
BELGIJA

BOLGARIJA
ČEŠKA

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: offi ce-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:


