Romanian / Română

Încălzire cu tocătură & peleți din lemn

20 - 60 kW

80 - 301 kW
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Competența este cheia succesului nostru...
HERZ în date și cifre:

●● 50 companii
●● Conducerea grupului în Austria
●● Cercetare & Dezvoltare în Austria
●● Proprietate austriacă
●● 2,600 angajați în peste 100 de țări
●● 24 locații de producție

HERZ Armaturen GmbH - Compania
Fondată în anul 1896, HERZ este prezentă pe piaţă de peste
120 ani Cu 8 sedii în Austria, alte 16 în Europa și peste 2.600 de
angajaţi în Austria şi străinatate, HERZ este singurul producător
austriac şi unul dintre cei mai importanţi pe plan internaţional de
produse și echipamente pentru întreaga gamă de instalaţii

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik are mai mult de 230 de angajaţi în producţie şi vânzări. La sediile
companiei din Pinkafeld, Burgenland și Sebersdorf, Styria, dispunem de linii de producție
şi testare înalt tehnologizate precum și de un centru de cercetare pentru produse
inovatoare. În consecință, cooperările permanente cu institute de cercetare și educație
pot fi intensificate. De-a lungul anilor , HERZ și-a consolidat poziția de specialist
în sisteme de energie regenerabilă. HERZ acordă mare importanță sistemelor de
încălzire moderne, eficiente economic, ecologice și cu o operare prietenoasă şi
confortabilă.
HERZ pentru mediu
Toate sistemele HERZ îndeplinesc cele mai stricte reglementări privind emisiile de
noxe. Drept mărturie stau nenumăratele certificate de calitate referitoare la protecția
mediului.
Calitatea HERZ
Proiectanții sistemelor HERZ sunt în contact permanent cu institute de cercetare
recunoscute, pentru a îmbunătăţi continuu standardele de calitate, oricum ridicate și în
prezent.
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Încălzire convenabilă ...

Disponibil în construcţie
cu alimentare stânga sau
dreapta

Zeci de ani de experiență
●
●
●
●
●

Centru propriu de dezvoltare și testare
Calitatea austriacă cu vânzări la nivel mondial
Servicii complete
Certificare iSO 9001
Producție de cazane aprobată FMEA

Încălzire
economică
și
convenabilă cu tocătură și
peleți din lemn
Cea mai curată ardere datorită
controlului cu sonda lambda, chiar și
cu calități diferite de combustibil.
Funcționarea silențioasă a cazanului
se datorează componentelor de
înaltă calitate ale sistemului.
Cele mai scăzute emisii pentru a
proteja mediul!

Marile avantaje ale
HERZ Firematic:
●
●
●
●
●

Tehnologie pentru economie de energie
Operare simplă
Randament constant ridicat
Design compact
Construit din materiale de înaltă calitate

Curățare automată ...
● ... a grătarului de ardere
● ... a schimbătorului de căldură cu tuburi verticale
Evacuarea automată a cenușilor din zona de ardere
și volatile în rezervoarele de cenușă din partea
frontală

3

Ușor, modern și confortabil ...

Cu ecranul tactil VGA color prietenos, procesul de ardere,
precum si circuite de încălzire, preparare a.c.m., buffere
și sisteme solare pot fi ușor controlate.
O unitate centrală de control pentru:

●● Managementul buffer-elor
●● Sistemului de ridicare a temperaturii pe retur
(pompă și vană de amestec)
●● Prepararea apei calde menajere
●● Controlul circuitelor de încălzire
(pompă și vană de amestec)
●● Control circuite solare
●● Protecție antiîngheț
Navigarea confortabilă prin meniuri, prin reprezentări schematice 3D, asigură
o interfață maxim prietenoasă cu utilizatorul
“Concepția modulară” a automatizării T-CONTROL oferă posibilitatea
extensiei cu până la 55 module suplimentare. Ca rezultat, unitatea centrală a
automatizării permite un control optim integrat al procesului de ardere (control
cu sondă lambda), management-ul bufferelor, ridicarea temperaturii pe retur,
circuitelor de încălzire, preparare a.c.m., circuite solare ș.a. În plus, sistemul
poate fi ușor modificat sau extins prin adaugarea de module suplimentare.
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... cu automatizarea T-CONTROL

Accesul de la distanță la controler folosind VNCViewer

Ca o opțiune suplimentară, T-CONTROL oferă posibilitatea de
vizualizare și întreținere de la distanță, prin intermediul smartphone,
PC sau tabletă PC. Operarea este aceeași ca pe Touch-Control direct
pe cazan. Procesele și parametrii pot fi citiți și modificați oricând și de
oriunde.

Alte avantaje ale T-CONTROL:
––
––
––
––
––

Economie de energie prin mod standby
Mesaje de stare și erori via e-mail
Transfer date și upgrade software via USB stick
Posibilitate comunicare Modbus
Prezentare clară a stărilor diverselor componente ale sistemului
(pompe, vane de amestec sau deviație, acționări sistem de
alimentare etc.)

Funcționare în cascadă

Folosind HERZ T-CONTROL, până
la 8 cazane pot funcționa în cascadă.
Asta înseamnă că mai multe cazane
sunt combinate, în scopul de a obține o
eficiență mai mare. Un avantaj deosebit
al funcționării în cascadă este utilizarea
eficientă a cazanului la cereri reduse
de căldură (de exemplu, în perioadele
de tranziție).
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Avantaje și detalii ...
HERZ
T-CONTROL automatizare
ușor de utilizat
cu ecran tactil
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O unitate centrală de control standard pentru:
–– Managementul buffer-elor
–– Sistemului de ridicare a temperaturii pe retur
(pompă și vană de amestec)
–– Prepararea apei calde menajere
–– Controlul circuitelor de încălzire (pompă și vană de amestec)
–– Protecție antiîngheț
●● Design simplu al ecranului și navigare comodă prin meniuri.
●● Până la 55 de module de extensie posibile (circuite de încălzire,
circuit solar, rezervoare tampon suplimentare etc.)

Introducere prin
lateral & curățare
automată a
grătarului de
ardere

2

1
4

●● Tocătura sau peleții din lemn sunt introduse din lateral în camera
de ardere cu melc (stoker screw) dublu.
●● Curățarea completă a grătarului de ardere cu conducere automată
a cenușii la zona de extracție.
●● Un grătar de ardere curat garantează un aport optim de aer.
●● Nu este necesară curățare manuală.
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Evacuare
automată a
cenușilor

●● Via cei doi melci de evacuare, cenușile rezultat ale
arderii, din zona de combustie sau volatile, sunt
automat colectate in rezervoarele dedicate.
●● Rezervoarele detașabile de cenușă cu roți permit
golirea simplă și comodă a cenușii.

6

1.

Rezervor intermediar
control nivel cu sistem cu barieră de
lumină în infraroșu (fără control de
nivel mecanic - insensibil)

2.

BBP (back burn protection, clapetă,
dispozitiv împotriva întoarcerii flăcării)
BBI(back burn inhibit, dispozitiv tip
sprinkler)

3.

T-CONTROL
unitate centrală de control

... ale HERZ firematic 20-60

Ardere cu economie
de energie via sonda
Lambda
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● Sonda Lambda integrată monitorizează în permanență valorile
din gazele de ardere, detectează variația calității combustibilului și
asigură o ardere optimă cu valori scăzute ale emisiilor.
● Sonda Lambda controlează aportul de aer primar și secundar
asigurând arderea completă, chiar și în timpul funcționării în sarcină
parțială.
● Rezultatele sunt un consum redus de combustibil și cele mai mici
valori ale emisiilor chiar și cu calități diferite ale combustibilului.
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Curățarea
automată a
schimbătorului
de căldură

6

● Suprafețelele schimbătorului de căldură sunt curățate în mod automat
prin intermediul turbulatorilor integrați chiar în timpul funcționării
cazanului, eliminând curățarea manuală.
● Nivelul constant ridicat al eficienței datorat suprafețelor curățate ale
schimbătorului de căldură inseamnă un consum redus de combustibil.
● Cenușile volatile sunt automat colectate in rezervorul frontal via melcul
de extracție.

4.

Aprindere automată
utilizând o suflantă de aer fierbinte

5.

Grătar basculant
pentru curățare completă

6.

Cameră de ardere cu 2 zone

7.

Schimbător de căldură tubular
cu turbulatori și curățare automată

8.

9.

Control cu sonda Lambda
Monitorizare automată a arderii
și gazelor de ardere
Ventilator de exhaustare
cu viteză controlat-variabilă și
monitorizată pentru cea mai
mare siguranță în funcționare

10. Melc de evacuare
pentru cenușile din ardere și
volatile

11. Rezervor frontal de cenușă.
12. Izolație termică eficientă
pentru pierderi reduse de
căldură prin radiație
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Avantaje și detalii ...
HERZ T-CONTROL
- automatizare ușor
de utilizat cu ecran
tactil
3

O unitate centrală de control standard pentru:
–– Managementul buffer-elor
–– Sistemului de ridicare a temperaturii pe retur (pompă și vană de amestec)
–– Prepararea apei calde menajere
–– Controlul circuitelor de încălzire (pompă și vană de amestec)
–– Protecție antiîngheț
●● Design simplu al ecranului și navigare comodă prin meniuri.
●● Până la 55 de module de extensie posibile (circuite de încălzire, circuit solar,
rezervoare tampon suplimentare etc.)

2

1
4

Sistem de introducere & cameră de
ardere cu grătar mobil- / pas cu pas
●● Tocătura sau peleții din lemn sunt introduse din lateral în camera de ardere
cu un melc (stoker screw) pentru firematic 20-101 și melc dublu pentru
firematic 130-301
●● Mișcarea pas cu pas a grătarului mobil este de asemenea un mecanism
de curățare a camerei de ardere. Elementele grătarului sunt turnate din
fontă specială de înaltă calitate. Un grătar de ardere curat garantează o
circulație optimă a aerului în zonele de ardere.
●● Îndepărtarea cenușii din camera de ardere este realizată în mod automat
printr-o grilă cu basculare periodică. Melcul montat dedesubt transportă
cenușa direct în rezervorul de cenușă.
●● Nu este necesară curățare manuală.

Evacuare
automată a
cenușilor

●● Via cei doi melci de evacuare, cenușile rezultat ale arderii, din zona
de combustie sau volatile, sunt automat colectate in rezervoarele
dedicate.
●● Rezervorul (oarele) detașabile de cenușă cu roți permit golirea
simplă și comodă a cenușii.
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1.

Rezervor intermediar
control nivel cu sistem cu barieră de
lumină în infraroșu (fără control de
nivel mecanic - insensibil)

2.

BBP (back burn protection, clapetă,
dispozitiv împotriva întoarcerii flăcării)
BBI (back burn inhibit, dispozitiv tip
sprinkler)

3.

T-CONTROL
unitate centrală de control

... ale HERZ firematic 80-301
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Ardere cu economie
de energie via sonda
Lambda
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● Sonda lambda integrată, care monitorizează continuu valorile din
gazele de ardere, detectează modificările calității combustibilului și
asigură o ardere optimă cu valori scăzute ale emisiilor
● Sonda lambda controlează aportul de aer primar și secundar pentru
a asigura o ardere completă, chiar și în timpul funcționării în sarcină
parțială
● Rezultatele sunt un consum redus de combustibil și valori scăzute ale
emisiilor chiar cu diferite calități ale combustibilului

12
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Curățarea
automată a
schimbătorului de
căldură
6

● Suprafețelele schimbătorului de căldură sunt curățate în mod
automat via turbulatorii integrați chiar în timpul funcționării cazanului,
eliminând curățarea manuală
● Nivelul constant ridicat al randamentului datorat suprafețelor curate
ale schimbătorului de căldură înseamnă un consum redus de
combustibil
● Cenușile sunt colectate în rezervorul de cenușă via melcul de extracție
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4.

Aprindere automată
utilizând o suflantă de aer fierbinte

5.

Grătar mobil
cu curățare automată

6.

Cameră de ardere cu 2 zone

7.

Schimbător de căldură tubular
cu turbulatori și curățare automată

8.

Control cu sonda Lambda
Monitorizare automată a arderii
și gazelor de ardere

9.

Ventilator de exhaustare
cu viteză controlat-variabilă și
monitorizată pentru cea mai
mare siguranță în funcționare

10. Melc de evacuare
pentru cenușile din ardere și
volatile

11. 2 rezervoare frontale de
cenușă.
12. Izolație termică eficientă
pentru pierderi reduse de
căldură prin radiație
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Sisteme de alimentare și transport …

Depozit și sală cazane la același nivel. Alimentare cu
agitator cu brațe în arc și 2 melci de umplere

Tehnologia HERZ de
alimentare și transport:
Agitator robust, cu angrenaje de anduranță
și descărcare de presiunie pentru o
funcționare fiabilă. Agitator disponibil până
la 6 m în diametru la 400V, la funcționare
230 V posibil până la 5 m în diametru (la
firematic 20-60).

Alimentare cu agitator cu brațe arc lamelar orizontal, cu melc
urcător pentru utilizarea optimă a spațiului de depozitare.

Sunt disponibile adițional sisteme de
alimentare cu melc pendul din siloz, sau
alimentare via podea culisantă hidraulic și
melc direct.

Depozitul si sala cazanelor la niveluri diferite. Alimentare
orizontală cu agitator și jgheab cu cădere.
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... pentru tocătură de lemn & peleți din lemn
Sistemul vertical de umplere HERZ
oferă posibilitatea umplerii optime a depozitului.

Tocătura de lemn este transportată printr-un
melc vertical în camera de depozitare și este
distribuită în mod optim via un melc orizontal în
aceasta.
●● Jgheaburi de umplere lungimi de până la 6 metri
●● Module de extensie de 0,6 m și 1,2 m posibile
●● Capace rabatabile, galvanizate ale jgheabului de
umplere
●● Rezistență ridicată la coroziune - construcție
complet galvanizată pentru amplasare la exterior
●● Toate motoarele sunt adecvate pentru
funcționare în exterior
●● Înălțime pe verticală până la 10 metri
●● Distribuție perfectă a tocăturii în spațiul de
depozitare printr-un melc de uniformizare (până
la 12 metri posibil)

Capacitate de umplere: < 60 m3/h
Pentru sisteme duble < 120 m3/h

Combustibili adecvați
Peleți din lemn conform
●● EN ISO 17225-2: clase de proprietăți A1, A2
●● ENplus, ÖNORM M7135, DINplus sau
Swisspellet
Tocătură de lemn M40
(conținut de apă max. 40%) conform
●● EN ISO 17225-4: clase de proprietăți A1, A2, B1
și dimensiuni P16S, P31S
●● ÖNORM M7133: G30-G50
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Sisteme de alimentare …
Sisteme de alimentare pentru peleți
cu melc flexibil (până la 201 kW)

Suprafețe
netede cu3 unghiuri
1
2
de alunecare de 40 ° - 45 ° în
depozitul de peleți

Pentru funcționare exclusiv cu peleți,
melcul flexibil este soluția cu costurile
cele mai reduse. Pentru a goli complet
camera de depozitare, se recomandă
o pardoseală înclinată. Acest sistem nu
poate fi folosit cu tocătura de lemn.

Alimentarea cu melc flexibil

Alimentarea cu melc flexibil cu
jgheab cu cădere

Alimentarea cu melc flexibil și transfer (2 melci)

Sistem cu agitator - sistemul util atât pentru tocătură cât
și pentru peleți din lemn.
Dacă se dorește arderea alternativă și a tocăturii în același sistem, trebuie
folosită alimentarea cu agitator. Cu toate acestea, sistemul cu agitator este
adecvat și pentru funcționare exclusivă cu peleți. Avantajele agitatorului
sunt utilizarea eficientă a spațiului de depozitare și posibilitatea arderii și a
tocăturii cu același cazan.

12

... pentru peleți din lemn
1

Melc modular în depozit (cu rampe de
alunecare) și rezervor de aspirație.

2

Alimentare cu peleți via
sistem cu aspirație (până la
201 kW)
Pentru funcționare exclusiv cu peleți
și distanțe mari de la depozit la cazan
utilizarea rezervoarelor de aspirație este
soluția optimă. Peleții pot fi aspirați de la o
distanță până la 25 m și o diferență de nivel
maximă de 5 m.

Agitator în depozit cu modul și rezervor de aspirație. Utilizarea eficientă a
spațiului de stocare prin eliminarea rampelor de alunecare.

Există 3 posibilități de extragere a
peleților în afara spațiului de depozitare:
1

Melc în mijlocul camerei de depozitare
(pentru a goli complet spațiul se
recomandă rampe de alunecare) sau

2

agitator pentru utilizarea eficientă a
spațiului (în acest caz nu sunt necesare
rampe de alunecare).

3

Sistemul de aspirație în 4-puncte
Poziționarea celor 4 sonde de aspirație
poate fi realizată individual.

NOTĂ: Pentru rezervoarele cu
dublă aspirație (necesare pentru
firematic 130-201 kW) sunt
necesare 2 sisteme de extragere
(de exemplu 2 agitatoare, 2 melci,
2 sisteme de aspirație în 4-puncte)

3

Sistem cu aspirație în 4-puncte - Sistemul poate fi instalat cu ușurință și este
o soluție universală, adaptabilă la fiecare situație de spațiu depozit.
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O gamă pentru toate cerințele
HERZ T-CONTROL:

Instalarea unui rezervor tampon mărește
considerabil eficiența sistemului de
încălzire, în special în perioadele
de funcționare în sarcină parțială.
Un rezervor tampon nu este absolut
necesar, dar este recomandat pentru
fiecare sistem de încălzire cu biomasă!

Automatizarea permite o multitudine de opțiuni
pentru aplicații, două dintre cele mai frecvente
cazuri sunt prezentate mai jos.

Controlul diferențial al temperaturii și
în funcție de temperatura exterioară
optimizează utilizarea energiei și permit
o încălzire ecologică cu economie
de energie. Prin urmare, utilizarea
energiei produse este optimizată în mod
semnificativ.
Circuit încălzire 1

Circuit încălzire 2

Solar

Circuit încălzire 1

Circuit încălzire 2

În această configurație a sistemului
energia solară este utilizată pentru
prepararea a.c.m. Atunci când aportul
solar este insuficient pentru a satisface
cererea de apă caldă, se utilizează
căldura din rezervorul tampon de agent
termic. Diferitele circuite de încălzire,
prin pardoseală sau cu radiatoare
sunt alimentate cu energie termică din
rezervorul tampon.

Suport pentru încălzire de la
solar și preparare apă caldă
menajeră:
Solar
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Acumulator de apă caldă cu
utilizare solară și rezervor
tampon:

În această configurație a sistemului
energia solară încălzește direct apa din
rezervorul tampon. Astfel, energia solară
gratuită este utilizată și pentru încălzire.
Modulul de preparare apă caldă menajeră
încălzește apa în mod instantaneu cu
energie din rezervorul tampon. Diferitele
circuite de încălzire, prin pardoseală sau
cu radiatoare sunt alimentate cu energie
termică din rezervorul tampon.

Module de preparare instantanee de apă caldă &
rezervoare tampon de acumulare (buffer) HERZ

apă caldă
menajeră

rezervor acumulare

Modul de
preparare
instantanee de
apă caldă

Apă rece
exemplu utilizare

Modul de preparare instantanee de apă caldă

Completare utilă pentru sistemul
de încălzire:
Rezervoarele tampon HERZ

Modulul este caracterizat prin designul compact, o pierdere de
presiune scăzută, un conținut redus de apă și este ușor de instalat

Integrarea unui rezervor tampon în sistem
oferă o acumulare de energie. Reduce
numărul de porniri ale cazanului, garantează
o disponibilitate continuă a căldurii și crește
eficiența întregului sistem.

prepară apa caldă menajeră într-un mod eficient. Apa rece
proaspătă este încălzită printr-un schimbător de căldură cu plăci
cu agent termic din rezervorul tampon.

Avantajele:

–– Apă caldă menajeră - igienică și proaspătă
–– Ușor de instalat
–– Foarte compact (spațiu necesar redus)

Un rezervor tampon asigură o disponibilitate
constantă a căldurii pentru diferitele circuite de
încălzire (de exemplu încălzire în pardoseală
și radiatoare) și asigură condiții optime de
funcționare.
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Evacuarea cenușii într-un rezervor extern - 240 de litri

Pentru un și mai mare confort, este posibilă
evacuarea complet automată a cenușii într-un
rezervor de cenușă cu un volum de 240 de litri
Cu un melc flexibil, cenușile de ardere și volatile se
transportă automat într-un rezervort de cenușă cu o
capacitate de 240 de litri.
Capacitatea mai mare a rezervorului reduce intervalele
de golire, economisind timp și mărind confortul.
Rezervorul poate
fi poziționat
individual,
convenabil!
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Dimensiuni & date tehnice firematic 20-60

1180 (0°)

1370 (45°)

1515 (90°)

1535 (135°)

firematic 60

1180 (0°)

1340 (45°)

1475 (90°)

firematic 45

1510 (135°)

1082 (0°)

1238 (45°)

1372 (90°)

1405 (135°)

firematic 20/35

firematic 20-60
Date tehnice

20

Gama de putere TOCĂTURĂ DIN LEMN (kW)
Gama de putere PELEȚI DIN LEMN (kW)

35

45

60

6,0-20

6,0-35

12,1-45

12,1 - 60

-

10,2-40

13,9-48

13,9-70

Dimensiuni (mm)
A1

Lungime - total

1389

1389

1495

1495

A2

Lungimea - cu manta

960

960

1070

1070

B1

Lățime

600

600

710

710

B1*

Dimensiuni introducere cu îndepărtarea componentelor

-

-

-

-

B1*

Dimensiuni introducere (cu izolație)

621

621

731

731

B2

Lățime - cu melc introducere

1300

1300

1410

1410

C4

Înălţime

1490

1490

1590

1590

C5

Livrare - marginea superioară

646

646

646

646

C9

Înălțimea minimă încăpere

2100

2100

2300

2300

D1

Exhaustare gaze – diametru

150

150

150

180

E1

Spațiu minim frontal

600

600

700

700

E2

Spațiu minim spate

500

500

530

530

E3

Spațiu minim stânga

300

300

300

300

E4

Spațiu minim dreapta

300

300

300

300

Date tehnice
Greutate cazan

kg

517

517

620

620

Randamentul arderii ɳF

%

>94

>93

>96

>96
3,0

bar

3,0

3,0

3,0

Temperatura max. de lucru admisă

Presiune de lucru admisă

°C

95

95

95

95

Volum de apă

ltr.

80

80

116

116

Debit masic gaze de ardere la sarcina nominală: tocătură de lemn (peleți)

kg/s

0,014 (-)

0,023 (0,027)

0,026 (0,024)

0,035 (0,036)

Debit masic gaze de ardere la sarcina parțială: tocătură de lemn (peleți)

kg/s

0,004 (-)

0,004 (0,009)

0,008 (0,009)

0,008 (0,009)

firematic 20-35:
1... Tur, 1” IG 2... Retur, 1” IG
3... Umplere / golire, 1/2” IG
4a... Schimbător de căldură de siguranță intrare, 1/2” IG
4b... Ieșire schimbător de căldură de siguranță, 1/2” IG

firematic 45-60:
1... Tur, 6/4” IG 2... Retur, 6/4” IG
3... Umplere / golire, 1/2” IG
4a... Schimbător de căldură de siguranță intrare, 1/2” IG
4b... Ieșire schimbător de căldură de siguranță, 1/2” IG

IG... Filet interior
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Dimensiuni & date tehnice firematic 80-301

*firematic 80-201 ** firematic 249-301

firematic 80-151
Date tehnice

80

100

101

130

149

151

Gama de putere TOCĂTURĂ DIN LEMN (kW)

23,2-80

23,2-99

23,2-101

36,7-130

36,7-149

36,7-151

Gama de putere PELEȚI DIN LEMN (kW)

23,2-80

23,2-99

23,2-101

35,9-130

35,9-149

35,9-151

Dimensiuni (mm)
A1

Lungime - total

1709

1709

1709

2071

2071

2071

A2

Lungimea - cu manta

1178

1178

1178

1494

1494

1494

B1

Lățime

846

846

846

980

980

980

B1*

Dimensiuni introducere cu îndepărtarea componentelor

800

800

800

950

950

950

B1*

Dimensiuni introducere (cu izolație)

907

907

907

1024

1024

1024

B2

Lățime - cu melc introducere

1636

1636

1636

1888

1888

1888
1818

C4

Înălţime

1690

1690

1690

1818

1818

C5

Livrare - marginea superioară

646

646

646

765

765

765

C9

Înălțimea minimă încăpere

2300

2300

2300

2400

2400

2400

D1

Exhaustare gaze – diametru

180

180

180

200

200

200

E1

Spațiu minim frontal

800

800

800

750

750

750

E2

Spațiu minim spate

450

450

450

600

600

600

E3

Spațiu minim stânga

300

300

300

300

300

300

E4

Spațiu minim dreapta

700

700

700

700

700

700

Date tehnice
Greutate cazan

kg

1032

1032

1032

1370

1370

1370

Randamentul arderii ɳF

%

>94

>94

>94

>94

>95

>95

bar

3,0

3,0

3,0

5,0

5,0

5,0

Temperatura de lucru max. admisibilă

°C

95

95

95

95

95

95

Volum de apă

ltr.

179

179

179

254

254

254

Presiune de lucru admisă

Debit masic gaze de ardere la sarcină nominală:

kg/s

Tocătură de lemn (peleți din lemn)
Debit masic gaze de ardere la sarcină parțială:
Tocătură de lemn (peleți din lemn)

Combustibili adecvați:
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kg/s

0,046

0,057

0,057

0,076

0,089

0,089

(0,046)

(0,059)

(0,059)

(0,079)

(0,087)

(0,087)

0,015

0,015

0,015

0,023

0,023

0,023

(0,016)

(0,016)

(0,016)

(0,022)

(0,022)

(0,022)

Tocătură de lemn M40 (conținut de apă max. 40%)

Peleți din lemn

firematic 20-60:
–– EN ISO 17225-4: clase de proprietăți A1, A2,
B1 și dimensiuni P16S
–– ÖNORM M7133: G30-G50

firematic 20-60:
–– EN ISO 17225-2: clase de proprietăți A1
–– ENplus, ÖNORM M7135, DINplus sau
Swisspellet

firematic 80-301:
–– EN ISO 17225-4: clase de proprietăți A1, A2,
B1 și dimensiuni P16S, P31S
–– ÖNORM M7133: G30-G50

firematic 80-301:
–– EN ISO 17225-2: clase de proprietăți A1,A2
–– ENplus, ÖNORM M7135, DINplus sau
Swisspellet

Dimensiuni & date tehnice firematic 80-301

firematic 249-301

1850 (135°)

1700 (180°)

1360 (0°)

1615 (45°)

1810 (90°)

1454 (0°)

1658 (45°)

1819 (90°)

firematic 130-201

1842 (135°)

1323 (0°)

1508 (45°)

1645 (90°)

1675 (135°)

firematic 80-101

firematic 180-301
Date tehnice

180

199

201

249

251

299

301

Gama de putere TOCĂTURĂ DIN LEMN (kW)

36,7-180

36,7-199

36,7-201

69,6-249

69,6-251

69,6-299

69,6-301

Gama de putere PELEȚI DIN LEMN (kW)

35,9-183

35,9-199

35,9-201

76,8-256

76,8-256

76,8-299

76,8-301

Dimensiuni (mm)
A1

Lungime - total

2071

2071

2071

2672

2672

2672

2672

A2

Lungimea - cu manta

1494

1494

1494

1906

1906

1906

1906

B1

Lățime

980

980

980

1116

1116

1116

1116

B1*

Dimensiuni introducere cu îndepărtarea componentelor

950

950

950

1065

1065

1065

1065

B1*

Dimensiuni introducere (cu izolație)

1024

1024

1024

1230

1230

1230

1230

B2

Lățime - cu melc introducere

1888

1888

1888

2096

2096

2096

2096

C4

Înălţime

1818

1818

1818

1911

1911

1911

1911

C5

Livrare - marginea superioară

765

765

765

765

765

765

765

C9

Înălțimea minimă încăpere

2400

2400

2400

2600

2600

2600

2600

D1

Exhaustare gaze – diametru

200

200

200

250

250

250

250

E1

Spațiu minim frontal

750

750

750

750

750

750

750

E2

Spațiu minim spate

600

600

600

800

800

800

800

E3

Spațiu minim stânga

300

300

300

300

300

300

300

E4

Spațiu minim dreapta

700

700

700

700

700

700

700

Date tehnice
Greutate cazan

kg

1370

1370

1370

2264

2264

2264

2264

Randamentul arderii ɳF

%

>94

>93

>93

>94

>94

>93

>93

bar

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Temperatura de lucru max. admisibilă

°C

95

95

95

95

95

95

95

Volum de apă

ltr.

254

254

254

436

436

436

436

Presiune de lucru admisă

Debit masic gaze de ardere la sarcină nominală:

kg/s

Tocătură de lemn (peleți din lemn)
Debit masic gaze de ardere la sarcină parțială:
Tocătură de lemn (peleți din lemn)

firematic 80-101:
1... Tur, 2” IG 2... Retur, 2” IG
3... Umplere / golire, 3/4” IG
4a... Schimbător de căldură de siguranță intrare, 1/2” IG
4b... Schimbător de căldură de siguranță ieșire, 1/2” IG
IG... Filet interior

kg/s

0,110

0,119

0,119

0,145

0,145

0,177

0,177

(0,105)

(0,114)

(0,114)

(0,165)

(0,165)

(0,193)

(0,193)

0,023

0,023

0,023

0,045

0,045

0,045

0,045

(0,022)

(0,022)

(0,022)

(0,05)

(0,05)

(0,05)

(0,05)

firematic 130-201:
1... Tur, 2” IG 2... Retur, 2” IG
3... Umplere / golire, 3/4” IG
4a... Schimbător de căldură de siguranță intrare, 1/2” IG
4b... Schimbător de căldură de siguranță ieșire, 1/2” IG

firematic 249-301:
1... Tur, DN80, PN 6 2... Retur, DN80, PN 6
3... Umplere / golire, 3/4” IG
4a... Schimbător de căldură de siguranță intrare, 1/2” IG
4b... Schimbător de căldură de siguranță ieșire, 1/2” IG
IG... Filet interior
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HERZ orientat către client...

● Școlarizări HERZ:
– pentru operatorii sistemelor
– pentru proiectanți și birouri tehnice
– pentru instalatori & montatori
– precum și școlarizări continue pentru personalul de
întreținere

PARTENERi DE AFACERi ÎN:

d11-2015

BELGiUM
BULGARiA
DENMARK
GERMANY
ESTONiA
FiNLAND
FRANCE
GREECE
GREAT BRiTAiN
iRELAND
iTALY
JAPAN
CANADA
CROATiA
LATViA
LiTHUANiA
LUxEMBOURG
NETHERLANDS
NORWAY
AUSTRiA
POLAND
PORTUGAL
ROMANiA
RUSSiA
SWEDEN
SWiTZERLAND
SERBiA
SLOVAKiA
SLOVENiA
SPAiN
SOUTH AFRiCA
CZECH REPUBLiC
UKRAiNE
HUNGARY

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice! Nu răspundem pentru erori tipografice în acest document! Datele despre produsele noastre nu sunt
caracteristici garantate . Sistemele de alimentare menționate și ilustrate sunt dependente de sistem și disponibile numai ca opțiune. În cazul în
care există discrepanțe între documente în ceea ce privește domeniul de aplicare, sunt valabile informațiile din oferta curentă. Toate imaginile sunt
reprezentări cu titlu de simbol și servesc numai pentru a ilustra produsele noastre.

● Consultanţă în faza de proiectare
● Proiectarea centralei termice și a depozitului de
combustibil
● Proiectarea alimentării cu combustibil conform dorinţei
clientului şi adaptată situaţiei de la fața locului
● Proiectarea instalaţiei conform cerinţelor clientului
● Servicii complete

Partenerul Dvs.:

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
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HERZ Armaturen GmbH
Fabrikstraße 76, 71522 Backnang
Deutschland/Germany
Tel.: +49(0)7191/9021-0
Fax: +49(0)7191/9021-79
Mail: zentrale-bk@herz.eu
internet: www.herz.eu
Sistemele pentru
biomasă HERZ
satisfac cele mai
stricte reglementări
privind emisiile de
noxe.

