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Ogrevanje s peleti

10 - 60 kW

Slovenian / Slovenski
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Strokovnost je naš uspeh ...

HERZ DEJSTVA:
 ● 50 podjetij
 ● Centrala koncerna v avstriji
 ● Raziskave & razvoj v Avstriji
 ● Avstrijsko lastništvo koncerna
 ● 2.600 sodelavcev v več kot 100 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 16 obrati v Evropi in več kot 2.600 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...

 ● 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 pelletstar:

 ● najvišji izkoristek
 ● samodejno ogrevanje
 ● samodejno čiščenje površin 

toplotnega izmenjevalnika
 ● samodejno čiščenje izgorevalne 

rešetke in s tem podano največje 
udobje

 ● brezstopejsko krmiljenje
 ● optimalna varnost delovanja
 ● učinkovita toplotna izolacija
 ● najmanjše dimenzije in s tem manjša 

potreba po prostoru za namestitev
 ● samodejno dovajanje pelet z raznimi 

dodajalnimi sistemi

Lesni peleti, ki 
ustrezajo

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

Desetletne izkušnje
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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 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.

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 upravljanje krmiljenja nam nudi 
superiorno porazdelitev obremenitve 
kotlov, večjo učinkovitost sistema 
in zagotovi enakomerno obrabo z 
avtomatskom preklapljanjem kotlov.
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Prednosti in podrobnosti ... 

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

Zgorevalna komora 
iz nerjavnega jekla, 
odpornega na
visoke temperature

Samodejno 
čiščenje s 
sistemom 
prekucne rešetke

Centralna krmilna 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.)

 ● 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. Kotel HERZ pelletstar zahteva praznjenje pepela v odvisnosti od 
kvalitete pelet tudi samo na nekaj tednov.

1
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1. Krmiljenje T-CONTROL  
Centralna krmilna enota 

2. Zgorevalna komora 
iz nerjavnega jekla, 
odpornega na visoke 
temperature 

3. Samodejna prekucna 
rešetka  
za popolno čiščenje
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...naprave HERZ pelletstar 10-60

Ekonomično 
izgorevanje 

z lambda sondo

Samodejno 
čiščenje 

toplotnega 
izmenjevalnika

 ● 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 
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. 

10
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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. Zalogovnika za zgorevalni 
in leteči pepel  
dostopna s sprednje strani, 
enostavno rokovanje 

6. Certificirana 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
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Sistemi samodejnega dovajanja pelet

Glavne prednosti 
 ● stroškovno ugodna 

rešitev za nakup  
in za uporabo

 ● izjemno tiho delovanje
 ● fleksibilni sistem prenosa 

ne poškoduje pelet

Prehodni kos za preboj zidu

Peletno mešalo
Tlačna razbremenitev

Zaključni kos peletne vijačnice

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

Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem

1
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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.

1. Polnilni priključki
Pelete v skladiščni prostor vpihujemo 
preko polnilnih priključkov. Vgradi se 
najmanj 1 priključek za vpihovanje pelet 
in 1 priključek za odvajanje vpihanega 
zraka, da zagotovimo potrebno 
prezračevanje skladiščnega prostora pri 
vpihovanju pelet z nadtlakom.

2. Naletna zavesa
Gumijasta naletna zavesa ščiti pelete 
pred drobljenjem ob vpihovanju v 
skladiščni prostor in jo postavimo pred 
steno, nasproti od polnilnih priključkov.

3. Drsne klančine skladiščnega 
prostora
V skladiščnem prostoru jih postavimo za 
optimalno praznjenje pelet.

4. Fleksibilni dodajalni polž
Fleksibilni dodajalni polž sestavljata 
fleksibilna vijačnica in fleksibilna cev po 
kateri pelete transportiramo do kotla.

5. Fleksibilna vijačnica v skladiščnem 
prostoru
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Gravitačni sistem 
Peleti se z gravitačno povezavo vsipajo do kotla.

Gravitačni sistem s preklopom 
Peleti se z gravitačno povezavo vsipajo do preklopa, kjer jih s 
fleksibilno vijačnico z dodatnim pogonom transportiramo do kotla. Na 
ta način ponudimo še bolj fleksibilno rešitev podajanja z gravitačno 
povezavo in sistem optimalno prilagodimo zahtevi na objektu.

Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem in gravitačno povezavo

Se skladiščni prostor nahaja eno 
etažo višje ali na ostrešju? Za 
dodajanje s fleksibilnim polžem z 
gravitačno povezavo to ni težava!

1
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1. Polnilni priključki
2. Naletna zavesa
3. Drsne klančine skladiščnega  
 prostora
4. Fleksibilni dodajalni polž
5. Gravitačna povezava
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Dovajanje pelet s fleksibilnim polžem in preklopom

1

1

2

3 5

5
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Sistemi samodejnega dovajanja pelet

Preklopni sistem FIX:
Preklop je postavljen neposredno na peletnem vijačniku

Preklopni sistem: 
Pelete iz skladiščnega prostora transportiramo z 2 fleksibilnima 
dodajalnima polžema s preklopom in ločenim pogonom do 
kotla. Na ta način omogočimo prenos pelet na večjo razdaljo.

Dovajanje s fleksibilnim 
dodajalnim polžem in 
preusmeritvenim sistemom (z 
2 fleksibilnima dodajalnima 
polžema): zaradi tega še 
fleksibilnejši in primeren za 
večje razdalje

1. Polnilni priključki
2. Naletna zavesa
3. Drsne klančine skladiščnega prostora
4. Preklopni sistem FIX
5. Fleksibilni dodajalni polž



11

Za optimalno izrabo skladiščnega 
prostora brez poševnin lahko 
uporabimo možnost z vzmetnim 
rotirajočim odjemalcem.

Dovajanje pelet z rotacijskim dodajalnim sistemom & togim 
vijačnim sistemom

Optimalna izraba skladiščnega prostora z rotacijskim 
dodajalnim sistemom

Dovajanje pelet s togim 
vijačnim sistemom

Peleti se do kotla transportirajo 
s togim vijačnikom.

1. Polnilni priključki
2. Naletna zavesa
3. Rotacijski dodajalni sistem

1 1

2

3
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Sistemi samodejnega dovajanja pelet

Dovajanje pelet z odsesovanjem

1

2

1

1
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Dovajanje z odsesavanjem HERZ 
za večje razdalje med skladiščnim 
prostorom in kotlarno.

Dovajanje z modularnim 
dodajalnega sistemom 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. Polnilni priključki
Pelete v skladiščni prostor vpihujemo 
preko polnilnih priključkov. 
Vgradi se najmanj 1 priključek za 
vpihovanje pelet in 1 priključek za 
odvajanje vpihanega zraka, da 
zagotovimo potrebno prezračevanje 
skladiščnega prostora pri vpihovanju 
pelet z nadtlakom.

2. Naletna zavesa
Gumijasta naletna zavesa ščiti pelete 
pred drobljenjem ob vpihovanju v 
skladiščni prostor in jo postavimo 
pred steno, nasproti od polnilnih 
priključkov.

3. Drsne klančine skladiščnega 
prostora
V skladiščnem prostoru jih postavimo 
za optimalno praznjenje pelet.

4. Modularni peletni vijačnik
Transport pelet iz skladiščnega 
prostora poteka z modularnim 
peletnim vijačnikom.

5. Sesalna cev in cev povratnega 
zraka
Sesalno cev in cev povratnega 
zraka zaradi gibljivosti omogočata 
fleksibilno postavitev in vodenje, 
ter s tem popolnoma prilagojeno 
rešitev. Na ta način premagamo tudi 
največje razdalje med skladiščnim 
prostorom in kotlarno.

6. Zalogovnik s sesalno turbino
Zalogovnik s sesalno turbino je 
dobavljiv v 3 velikostih in ga lahko 
postavimo poljubno ob priključku na 
kotel (glej stran 16).
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Dovajanje pelet z odsesovanjem

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

Togi dodajalni sistem z odsesovanjem 
Sistem podajanja iz skladiščnega prostora izvedemo s togim 
vijačnikom.

Peletni rotacijski dodajalnik z odsesovanjem 
Ta sistem podajanja izberemo pri kvadratni ali 
okrogli zasnovi prostora in večjih razdaljah med 
skladiščnim prostorom in kotlarno.

maks. dolžina: 4 m maks. dolžina: 8 m

1. Polnilni priključki
2. Naletna zavesa
3. Peletni rotacijski dodajalnik
4. Sesalna cev in cev povratnega zraka
5. Zalogovnik s sesalno turbino

1. Polnilni priključki
2. Naletna zavesa
3. Drsne klančine skladiščnega prostora
4. Sesalna sonda
5. Sesalna cev in cev povratnega zraka
6. Zalogovnik s sesalno turbino

4 točkovno odsesavanje 
Razporeditev 4 odsesovalnih 
sond je poljubna. Sistem 
se da enostavno namestiti, 
kar za vsak prostor pomeni 
prilagodljivo, univerzalno 
rešitev. 

Dodajalni sistem z 1 sesalno 
sondo: idealno za majhne 
skladiščne prostore in porabo 
pelet

1

2

3

4

5

1
1

2
3

4

5

6
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Dovajanje iz platnenega zalogovnika

Dovajanje s fleksibilnim dodajalnim polžem iz platnenega 
zalogovnika

Dovajanje z odsesovanjem iz platnenega zalogovnika.

Sistemi skladiščenja HERZ

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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Dovajanje iz zemeljskega zalogovnika

Platneni zalogovnik

PREDNOSTI PODRObNO

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.

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 raznolikimo 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.
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Zalogovnik s sesalno turbino za dovajanje z 
odsesovanjem

Zalogovnik s sesalno turbino za kotel pelletstar je 
dobavljiv v 3 velikostih:

Dimenzije zalogovnika (mm) Dimenzije kotla z dodanim zalogovnikom (mm)

Tip zalogovnika
pelletstar

10 20 30 45 60
Zalogovnik s sesalno turbino 86 litrov / 56 kg ✔ ✔ ✔ – –

A1 (dolžina) 440 P1 / P2 (dolžina) 1400 / 1930 1400 / 1930 1400 / 1930 – –
B1 (širina) 440 Q1 / Q2 (širina) 1035 / 660 1035 / 660 1035 / 660 – –
C1 (višina) 1510 R (višina) 1510 1510 1510 – –

C4 (minimalna višina prostora) 1800 1800 1800 – –
Zalogovnik s sesalno turbino 109 litrov / 71 kg ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

A1 (dolžina) 440 P1 / P2 (dolžina) 1400 / 1990 1400 / 1990 1400 / 1990 1620 / 2210 1620 / 2210
B1 (širina) 440 Q1 / Q2 (širina) 1035 / 660 1035 / 660 1035 / 660 1195 / 660 1195 / 660
C1 (višina) 1755 R (višina) 1755 1755 1755 1755 1755

C4 (minimalna višina prostora) 2100 2100 2100 2100 2100

Zalogovnik s sesalno turbino VELIKI 240 litrov / 156 kg ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

A1 (dolžina) 600 P1 / P2 (dolžina) 1400 / 2150 1400 / 2150 1400 / 2150 1620 / 2370 1620 / 2370
B1 (širina) 600 Q1 / Q 2 (širina) 1195 / 740 1195 / 740 1195 / 740 1355 / 740 1355 / 740
C1 (višina) 1969 R (višina) 1969 1969 1969 1969 1969

C4 (minimalna višina prostora) 2400 2400 2400 2400 2400

 

C4 R

86 litrov
109 litrov

240 litrov

C1

A1

B1

P2P1

Q1 Q2

Možnosti & kombinacije

Zalogovnik s sesalno 
turbino lahko postavimo 
ob kotlu ali za kotlom. 
Prikazana sta 2 primera 
postavitve zalogovnika h 
kotlu:
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Tedenski zalogovnik za ročno polnjenje pelet

Če se želimo samodejnemu dovajanju iz skladiščnega 
prostora izogniti, obstaja možnost ročnega polnjenja 
zalogovnika. Tedenski zalogovnik je dobavljiv v 4 velikostih:

Dimenzije zalogovnika (mm) Dimenzije kotla z dodanim zalogovnikom (mm)

Tip zalogovnika
pelletstar

10 20 30 45 60
Tedenski zalogovnik 165 litrov / 107 kg ✔ ✔ ✔ – –

A1 (dolžina) 440 P1 / P2 (dolžina) 1400 / 1930 1400 / 1930 1400 / 1930 – –
B1 (širina) 440 Q1 / Q2 (širina) 1035 / 660 1035 / 655 1035 / 655 – –
C1 (višina) 1510 R (višina) 1350 1350 1350 – –

C4 (minimalna višina prostora) 1800 1800 1800 – –
Tedenski zalogovnik 195 litrov / 127 kg ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

A1 (dolžina) 440 P1 / P2 (dolžina) 1400 / 1990 1400 / 1990 1400 / 1990 1620 / 2210 1620 / 2210
B1 (širina) 440 Q1 / Q2 (širina) 1035 / 660 1035 / 660 1035 / 660 1195 / 660 1195 / 660
C1 (višina) 1597 R (višina) 1597 1597 1597 1597 1597

C4 (minimalna višina prostora) 2100 2100 2100 2100 2100

Tedenski zalogovnik VELIKI 400 litrov / 260 kg ✔ ✔ ✔ – –
A1 (dolžina) 1200 P1 / P2 (dolžina) 1745 1750 1750 – –
B1 (širina) 600 Q1 / Q2 (širina) 1210 1205 1205 – –
C1 (višina) 1134 R (višina) 1134 1230 1230 – –

C4 (minimalna višina prostora) 1800 1800 1800 – –
Tedenski zalogovnik VELIKI 480 litrov / 310 kg – – – ✔ ✔

A1 (dolžina) 1200 P1 / P2 (dolžina) 1965 1965 1965 1965 1965
B1 (širina) 600 Q1 / Q2 (širina) 1370 1370 1370 1370 1370
C1 (višina) 1369 R (višina) 1480 1480 1480 1480 1480

C4 (minimalna višina prostora) 2100 2100 2100 2100 2100

165 litrov

195 litrov

400 litrov

480 litrov
C1

C1

A1
A1

B1 B1

P2P1

Q1 Q2

C4 C4R R
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HERZ pretočni modul & hranilnik toplote

Modul za 
pripravo 
sanitarne 
tople vode

Hladna voda

SHEMATSKI PRIKAZ

Modul za pripravo sanitarne tople vode 
HERZ
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 ogrevalne 
naprave na pelete: HERZ - hranilnik 
tople vode

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

Hranilnik toplote zagotavlja enakomeren 
odjem toplote različnim ogrevalnim krogom 
(npr. pri talnem ogrevanju in radiatorjih) in s 
tem optimalne pogoje obratovanja.

Hranilnik toplote

PREDNOSTI:
 ● Sanitarna topla voda – higienska in sveža
 ● Enostavna montaža
 ● Izvedba, ki ne zavzame veliko prostora
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Dimenzije in tehnični podatki pelletstar 10-60

pelletstar 10-60 Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Dimenzije (mm)
A1 Skupna dolžina 1400 1400 1400 1620 1620
A2 Dolžina kotla z razdaljo sredine priklopa RSE 1235 1235 1235 1455 1455
A3 Skupna dolžina - telo kotla 900 980 980 1140 1140
A4 Skupna dolžina z razdaljo sredine priklopa dimne cevi 1065 1140 1140 1290 1290
B1 Širina - telo kotla 590 590 590 750 750
C1 Skupna višina 1130 1230 1230 1480 1480
C8 Minimalna višina prostora 1500 1600 1600 2100 2100
D Premer dimne cevi 130 130 130 150 150
E1 Minimalen odmik - spredaj 750 750 750 750 750
E2 Minimalen odmik - zadaj 500 500 500 600 600
E3 Minimalen odmik - levo (brez zalogovnika) 750 750 750 750 750
E3* Minimalen odmik - levo (z zalogovnikom) 500 500 500 500 500
E4 Minimalen odmik - desno 150 150 150 150 150

 

Območje zmogljivosti 10 20 30 45 60
Območje zmogljivosti kW 3,5 - 12,0 6,1 - 20,0 6,1 - 30,0 13,0 - 45 13,0 - 60

Teža kotla kg 261 310 310 518 518

Izkoristek ηF % >93 >94 >93 >95 >95

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

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

Količina vode v kotlu lit. 55 78 78 178 178

Masni tok dimnih plinov pri polni moči kg/s 0,0085 0,0130 0,019 0,026 0,035

Masni tok dimnih plinov pri delni moči kg/s 0,0031 0,0050 0,0050 0,0094 0,0094

pelletstar 10/20/30: Vtok 1” Povratek 1” 
pelletstar 45/60: Vtok 6/4” Povratek 6/4”
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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

d0
6-

20
17

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


