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HERZ Peletni kotel 
s kondenzacijsko tehnologijo

Slovenian / Slovenski

Izkoristek ɳ preko 106%



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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Lesni peleti, 
ki ustrezajo

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

Udobno ogrevanje z 
najmodernejšo tehniko HERZ 

Peletni kotel s kondenzacijsko 
tehnologijo izgorevanja

Izkoristek preko 106% 
Vlaga, ki jo vsebujejo dimni plini se v 
toplotnem izmenjevalniku ohladi do te 
mere, da kondenzira do tekočega stanja. 
Pri dodatnem ohlajanju in kondenzaciji, 
se sprosti dodatna toplota iz dimnih 
plinov, ki jo izrabimo za dodatno 
ogrevanje. Z uporabo kondenzacijske 
tehnike lahko dosegamo izkoristke preko 
106%.

i

pelletstar CONDENS
10/12/14/16 kW

Glavne prednosti: 
 
• Za talno & radiatorsko ogrevanje 

HERZ pelletstar CONDENS 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 CONDENS 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 in bočno), zato je primerna tudi za 
izredno majhne kotlovnice.
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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:
 ● booster temperature predtoka pri pripravi tople sanitarne 

vode (črpalka in mešalni ventil)
 ● priprava tople sanitarne vode (preko hranilnika toplote ali 

večfunkcijskega hranilnika s pretočnim principom)
 ● krmiljeni ogrevalni krogi  

(črpalka in mešalni ventil)
 ● upravljanje solarnega kroga
 ● nadzor zaščite proti zmrzovanju
 ● upravljanje hranilnika toplote

Za največjo prijaznost do uporabnika elektronika HERZ poskrbi z enostav-
nim 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.

4



... 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.

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.)

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 
regulacijo nam nudi superiorno porazdelitev obremenitve kotlov, večjo 
učinkovitost sistema in zagotovi enakomerno obrabo z avtomatskom 
preklapljanjem kotlov.

5



Prednosti in podrobnosti ... 

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

Prikazano: varianta z 
odsesavanjem pelet

Zgorevalna komora 
iz nerjavnega jekla, 
odpornega na
visoke temperature

Samodejno 
čiščenje s sistemom 
prekucne rešetke

Centralna krmilna enota, serijsko vgrajena, za: 
 – booster temperature predtoka pri pripravi tople sanitarne vode  

(črpalka in mešalni ventil)
 – priprava tople sanitarne vode  

(preko hranilnika toplote ali večfunkcijskega hranilnika s pretočnim 
principom)

 – krmiljeni ogrevalni krogi (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, dodatni hranilniki, itd.)

 ● Izdelano iz nerjavnega jekla, 
odpornega na visoke temperature -  
kar zagotavlja dolgo 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 izgorevalni komori pada v spodaj postavljeno 

posodo za pepel, do katere za praznjenje dostopamo s sprednje 
strani kotla.

1
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...naprave HERZ pelletstar CONDENS 10-16

Samodejno 
čiščenje 

toplotnega 
izmenjevalnika

Prikazano: varianta s 
fleksibilnim podajanjem

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

 ● Lambda sonda uravnava dovajanje 
primarnega in sekundarnega zraka in tako 
vedno dosegamo najčistejše izgorevanje, tudi 
pri delni obremenitvi. 

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

 ● Čiščenje površin toplotnega izmenjevalnika 
iz nerjavnega jekla poteka samodejno 
preko sistema izpiranja (z vodo) in 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.

1. Samodejno prekucna 
rešetka  

2. Krmiljenje z lambda sondo  
samodejni nadzor dimnih 
plinov in procesa izgorevanja 

3. Samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika 
 

4. Izgorevalna komora 
s prekucno rešetko 

5. Sesalni ventilator  

6. Vnosni polž za pelete 

7. Certificirana naprava za zaščito proti 
povratnemu ognju (RSE): 

 – celična zapora (pri integriranem 
tedenskem ali sesalnem 
zalogovniku)

 – avtomomna zrakotesna zaporna 
loputa (pri fleksibilnem dodajanju 
ali zunanjem zalogovniku)

8. Odtok kondenzata in 
sistema izpiranja 

9. Zalogovnik za pepel 

10. Vgrajen sesalni zalogovnik 
(sisem z odsesovanjem) ali 
tedenski zalogovnik (za 
ročno polnjenje) 

5
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Ekonomično 
izgorevanje 

z lambda sondo

7



Sistemi samodejnega dovajanja pelet

Dovajanje pelet s fleksibilnim dodajalnim 
polžem je najpreprostejši in najvarčnejši 
sistem z optimalno izpraznitvijo skladiščnega 
prostora.

Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem

Za vsako situacijo in prostorske razmere nudi HERZ številne možnosti shranjevanja peletov in dovajanja 
energenta v kotel z različnimi sistemi dovajanja. Strankam ponujamo velik obseg različnih variant 
dovajanja pelet z dodajanjem preko fleksibilnega sli sesalnega sistema. Če ni mogoča pregradnja 
ločenega skladiščnega prostora, je mogoča postavitev zemeljskega zalogovnika izven objekta ali 
postavitev platnenega zalogovnika s prostoru kotlarne.

Dovajanje pelet s 
fleksibilnim polžem in 
preklopom

1. Dovajanje s fleksibilnim polžem
2. Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem 

in gravitačno povezavo
3. Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem 

in preklopom

Optimalna izraba skladiščnega prostora z rotacijskim dodajalnim sistemom
Za optimalno izrabo skladiščnega prostora brez poševnin lahko uporabimo 
možnost z vzmetnim rotirajočim odjemalcem.

Dovajanje pelet z rotacijskim dodajalnim sistemom 
& togim vijačnim sistemom
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Dovajanje z odsesovanjem iz platnenega zalogovnika

Dovajanje pelet z odsesovanjem

Dovajanje z odsesavanjem HERZ za večje razdalje med skladiščnim prostorom in 
kotlarno. 

Dovajanje z modularnim sistemom dodajanja v kombinaciji z odsesovanjem: 
optimalna izpraznitev skladiščnega prostora in poljubna postavitev kotla

Glavne prednosti
• Čist transport pelet brez prahu tudi pri premagovanju večjih razdalj med 

skladiščnim prostorom in kotlarno. 
• Fleksibilna postavitev in vodenje sesalne cevi in cevi povratnega zraka 

(glede na možnosti na objektu).

1. Dovajanje pelet z odsesovanjem
2. Dovajanje z odsesovanjem iz platnenega zalogovnika
3. Dovajanje z modularnim sistemom dodajanja v 

kombinaciji z odsesovanjem 
4. Dovajanje pelet s togim vijačnim sistemom
5. 4 točkovno odsesavanje
6. Peletni rotacijski dodajalnik z odsesovanjem

Velika prednost kotla 
pelletstar CONDENS 
je že vgrajen sesalni 
zalogovnik. 

i
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Platneni zalogovnik
PREDNOSTI PODRObNO

Platneni zalogovnik HERZ je dobavljiv v različnih velikostih 
in prostorninah od 1,1 do 11,7 m³.

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 platneni zalogovnik ponuja 
optimalni prostor za hranjenje pelet.

Individualna postavitev
Prostor za postavitev platnenega zalogovnika lahko izbiramo 
individualno. Z raznolikimi podajalnimi sistemi, ki jih v HERZ-u lahko 
prilagodimo različnim zahtevam in situacijam, vedno ponudimo 
optimalno rešitev.

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.

Dovajanje iz zemeljskega 
zalogovnika
V kolikor v objektu nimamo možnosti 
postavitve skladiščenja pelet, lahko 
za shranjevanje uporabimo zemeljski 
zalogovnik izven objekta. Z odsesovanjem 
pelete transportiramo do zalogovnika s 
sesalno turbino.

Sistemi skladiščenja HERZ

Dovajanje iz platnenega 
zalogovnika
Dovajanje s fleksibilnim dodajalnim 
polžem iz platnenega zalogovnika

V kolikor nimamo na voljo namenskega 
skladiščnega prostora za pelete, lahko za 
shranjevanje uporabimo platneni zalogovnik. 
Ki ga lahko glede na možnosti na objektu, 
postavimo neposredno v kotlarni. 

Če platneni zalogovnik postavimo etažo 
višje, lahko izvedemo dodajanje s fleksibilnim 
polžem in gravitačno povezavo.
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pelletstar CONDENS 10-16 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Dimenzije (mm)
A1 Dolžina 733 733 733 733
B1 Širina - telo 850 850 850 850
B3 Celotna širina 1259 1259 1259 1259
B5 Širina - delno 450 450 450 450
B6 Širina - delno 400 400 400 400
C1 Celotna višina 1580 1580 1580 1580
C2 Višina priključka odtoka 194 194 194 194
C6 Višina priključkov - vtok, povratke 1657 1657 1657 1657
C7 Minimalna višina prostora 2050 2050 2050 2050
C15 Višina 390 390 390 390
D1 Premer dimne cevi 130 130 130 130
E1 Minimalen odmik - spredaj 750 750 750 750
E2 Minimalen odmik - zadaj 50 50 50 50
E3 Minimalen odmik - levo 60 60 60 60
E4 Minimalen odmik - desno 750 750 750 750

Območje zmogljivosti 10 12 14 16
Območje zmogljivosti kW 3 - 10 4 - 12 4 - 14 5 - 16

Teža kotla (varianta s fleksibilnim podajanjem) kg 340 340 340 340

Teža kotla (varianta z odsesavanjem pelet) kg 348 348 348 348

Izkoristek kotla, kondenzacijsko delovanje - nazivna moč % >106 >106 >106 >106

Izkoristek kotla - nazivna moč % >96 >96 >96 >96

Izkoristek kotla, kondenzacijsko delovanje - delna moč % >103 >103 >103 >103

Izkoristek kotla - delna moč % >96 >96 >96 >96

Emisije prašnih delcev (pri računski vrednosti 13% O2) mg/m3 <10 <10 <10 <10

Dopustni obratovalni nadtlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Temperatura vtoka kotla °C 25 - 95 25 - 95 25 - 95 25 - 95

Količina vode v kotlu lit. 57,5 57,5 57,5 57,5

1...vtok (1” NN), 2...povratek (1” NN), 3...priključek za polnjenje/praznjenje 1/2”) v kotlu, 4...priključek za sanitarno vodo 3/4” predtlak 2 bar, 
5...sesalna turbina (povratni zrak) Øa 45, 6...sesalna turbina (sesalni priključek) Øa 67,1, 7...priključek odtoka (sistem izpiranja) Øa 50mm, 
8...opcijski priklop dimnega priključka zadaj, 9...opcijski priklop odtoka zadaj

Dimenzije in tehnični podatki pelletstar CONDENS

Poraba vode (preko 
avtomatskega 
sistema izpiranja 
toplotnega 
izmenjevalnika):  
ca. 1,5m3 letno*. 

*pri ocenjeni porabi 

pelet 3,4 tone letno. 

Potreben je odtok 
za sistem izpiranja 
kotla in odvod 
kondenzata.

Razdelilec ogrevanja 
in črpalčne skupine 
PUMPFIX je mogoče 
postaviti direktno na 
kotel.

i

Varianta z 
odsesavan-
jem pelet

Varianta s 
fleksibilnim 
podajanjem

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
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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
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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


