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 SLAP AF
- TAG EN  PILLE

Hvis økonomi, brugervenlighed og driftssikkerhed
betyder noget for dig

TR
Æ

Ole Rømers Vej 15
DK-8670 Låsby
Tlf. +45 86 66 20 44
info@alcon.nu
www.alcon.nu

  Tekniske data  10 20 30 45 60

Ydelsesområde kW 4,8-16 6,2-21 6,2-30 13,4-45 13,4-60

Kedelvægt kg 261 310 310 518 518

Fyringsteknisk virkningsgrad nıF % >93 >94 >93 >95 >95

Maks. tilladelige driftstryk bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Maks. tilladelige fremløbstemperatur °C 95 95 95 95 95

Mål (mm)

A1 Total længde 1400 1400 1400 1620 1620

A2 Længde til center overgang 1235 1235 1235 1455 1455

A3 Længde inkl. dækkapper 900 980 980 1140 1140

A4 Længde center røgrør 1065 1140 1140 1290 1290

B1 Bredde 590 590 590 750 750

C1 Højde 1130 1230 1230 1480 1480

C8 Min. rumhøjde 1500 1600 1600 2100 2100

D Røgrør diameter 130 130 130 150 150

E1 Min. afstand foran kedel 750 750 750 750 750

E2 Min. afstand bag kedel 500 500 500 600 600

E3 Min. afstand venstre (uden beholder) 750 750 750 750 750

E3* Min. afstand venstre (med beholder) 500 500 500 500 500

E4 Min. afstand højre 150 150 150 150 150

pelletstar 10/20/30: Fremløbstilslutning 1” Returtilslutning 1”

pelletstar 45/60: Fremløbstilslutning 6/4” Returtilslutning 6/4”

Mål med magasin* (mm)

M Total længde 900 980 980 1140 1140

N Total bredde 1040 1040 1040 1195 1195

O Højde 1505 1505 1505 1755 1755

*Gælder for versioner med manuel påfyldning eller vakuumsystem.

Sugesystem fra HERZ
Påfyldning med et sugesystem er et enkelt og 
strømbesparende system med optimal tøm-
ning af lagerrummet/beholderen. Læg f.eks. 
mærke til den hvide cylinder i rummet til høj-
re. Det er en akkumuleringstank med varmt 

vand. Den fungerer som et batteri, hvor boli-
gen langsomt tapper den for varme. Når bo-
ligen har afladet tanken, varmer fyret den op 
igen. Det betyder bedre driftsbetingelser og 
dermed endnu større besparelser på varme-
regningen. 



Det er med stolthed, at Alcon nu kan præsentere det prisvindende pillefyr Pelletstar fra det 

østrigske firma Herz.

Pelletstar har gentagne gange vundet priser og præmier for sin uovertrufne varme- og 

energi udvinding af træpillerne.

Samtidig har Pelletstar også en brugerflade som er så betjeningsvenlig at alle kan være med.

Prismæssigt ligger den også ”lunt” i svinget, og kan uden problemer tage konkurrencen op 

med andre pillefyr.

Pelletstar har en af markedets bedste udnyttelse af træpillerne. Den er selvrensende, dvs. 

der er minimal manuelt rengøringsbehov. Fyret gør det selv efter behov. Det giver i sidste 

ende bedre udnyttelse af brændsel, og dermed besparelser på varmeregningen.

Fyld bare din træpilletank op og overlad resten til Pelletstar. Du har fuld adgang til syste-

met. Selv om du ligger på stranden og nyder solen, kan du altid via din smartphone, tablet 

eller pc evt. skrue op og ned for temperaturen, tjekke om der er piller nok i systemet eller 

noget helt andet. Du kan styre Pelletstar 100% ved nogle ganske enkle tryk på en knap.

Så læn dig tilbage, slap af og nyd, at det nu er muligt at få Pelletstar - også i Danmark.

Automatisk rengøring af forbrændingsristen

• Komplet rengøring af risten, vha. matrice, ingen manuel rengø-

ring er nødvendig.

• Gennem den rengjorte rist, får man den optimale lufttilførsel.

• Asken fra brændkammeret falder ned i den underliggende 

askeskuffe. HERZ Pelletstar kan køre flere uger uden rengøring, 

afhængig af brændselskvaliteten og kedelstørreisen.

Energibesparende forbrænding via iltsonden

• Gennem den indbyggede iltsonde, bliver røgen permanent 

overvåget, og korrigerer hele tiden brændsels sammensætnin-

gen, så den bedste forbrænding opnås. Det betyder altid per-

fekt forbrænding og lave forureningsværdier.

• Iltstyringen kontrollerer den primære og sekundære lufttilførsel, 

og opnår altid den reneste forbrænding, også ved lav ydelse.

• Resultatet af dette giver mindre brændselsforbrug og lave em-

misionsværdier, også ved forskellige slags brændsler.

Automatisk rengøring af hedefladerne

• Konvektionsoverfladerne bliver automatisk rengjort vha. de in-

tegrerede turbulatorer, så minimalt arbejde er påkrævet.

• En vedvarende høj virkningsgrad gennem rene konvek tions-

flader sikrer lavt brændselsforbrug.

• Integrerede askeskuffer (simpel rengøring vha. løse askeskuf-

fer).

Giv “gør-det-selv” manden fri





Fjernadgang til styring via din computer

Som ekstraudstyr tilbyder styringen fjernover-

vågning samt fjernbetjening, via Smartphone, 

PC eller Tablet.

Skærmbilledet er det samme som styringen på 

kedelanlægget, derved kan alle processer og 

parametre ændres når som helst og hvor som 

helst.

Yderligere fordele med T-CONTROL

• Strømsbesparende standby-forbrug

• Status og fejlmeddelelser via e-mail

• Dataopsamling og softwareopdatering via 

USB Stick

• Klar fremvisning af de forskellige kompo-

nenter (cirkulationspumpe, shunt, blande-

ventil) osv.



Central styringsenhed til

• Akkumuleringstank

• Returtemperatur

• Varmtvandsprioritering

• Energistyring og natsænkning

• Solvarmestyring

• Frostbeskyttelse

Gennem den komfortable menu og den enkel-

te skærm opbygning med skematisk 3D frem-

stilling, søger styringen for den højeste betje-

ningsvenlighed.

Den modulopbyggede T-CONTROL styring til-

by der op til 55 stk. udvidelsesmuligheder.

Således kan den centrale styring kontrollere 

forbrændingen, akkumuleringstank, returtem-

peratur, varmekredsstyring, varmtvandspriori-

tering, solvarme, og meget mere. De kan juste-

res uafhængigt af hinanden, og derudover kan 

de tidsmæssigt programmeres.

Det betjeningsvenlige display har touch-funktion - og styringen kan
udover at kontrollere fyret også udbygges med
energistyring, varmtvandsbeholder og solvarme



Mål og tekniske data Pelletstar 10-60

pelletstar 10-60 ret til tekniske ændringer forbeholdes

Tekniske data 10 20 30 45 60

Ydelsesområde kW 4,8-16 6,2-21 6,2-30 13,4-45 13,4-60
Kedelvægt kg 261 310 310 518 518
Fyringsteknisk virkningsgrad nıF % >93 >94 >93 >95 >95
Maks. Tilladelige driftstryk bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Maks. Tilladelige fremløbstemperatur °C 95 95 95 95 95

Mål (mm)
A1 Total længde 1400 1400 1400 1620 1620
A2 Længde til center overgang 1235 1235 1235 1455 1455
A3 Længde inkl. Dækkapper 900 980 980 1140 1140
A4 Længde center røgrør 1065 1140 1140 1290 1290
B1 Bredde 590 590 590 750 750
C1 Højde 1130 1230 1230 1480 1480
C8 Min. Rumhøjde 1500 1600 1600 2100 2100
D Røgrør diameter 130 130 130 150 150
E1 Min. Afstand foran kedel 750 750 750 750 750
E2 Min. Afstand bag kedel 500 500 500 600 600
E3 Min. Afstand venstre (uden beholder) 750 750 750 750 750
E3* Min. Afstand venstre (med beholder) 500 500 500 500 500
E4 Min. Afstand højre 150 150 150 150 150

pelletstar 10/20/30: Fremløbstilslutning 1” Returtilslutning 1”   
pelletstar 45/60: Fremløbstilslutning 6/4” Returtilslutning 6/4”

Mål med magasin* (mm) 
M Total længde 900 980 980 1140 1140
N Total bredde 1040 1040 1040 1195 1195
O Højde 1505 1505 1505 1755 1755

*Gælder for versioner med manuel påfyldning eller vakuumsystem

Træpille specifikationer – EN 14961-2: beskaffenhedsklasse A1 
– Swisspellet, DINplus, ENplus eller ÖNORM M7135
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pelletstar 45-60

Beholder for

påfyldning med sugesystem

Pelletstar sugebeholder kan 

bestilles i flere forskellige 

størrelser.

Beholder for

manuel påfyldning

Hvis man ikke ønsker automa-

tisk påfyldning fra eksternt la-

ger, kan man påfylde manuelt i 

magasin. Magasinet kan bestil-

les i flere forskellige størrelser.
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