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•	Industribygninger
•	Hoteller
•	Beboelse	og	kommunale	projekter

349 - 499 kW

Fremtidssikret - energiudnyttelse 
Fjernvarmeforsyning

Dansk	/	Danish
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Kompetence	er vores succes ...

Fakta	om	HERZ:
 ● 22 Selskaber
 ● Hovedkontor i Østrig
 ● Forskning og udvikling i Østrig
 ● Østrigsk ejerskab
 ● 2.400 medarbejdere i mere end 85 lande
 ● 22 produktionsfaciliteter

HERZ	Armaturen	GmbH	–	Virksomheden
HERZ er grundlagt i 1896, og har således været aktiv på markedet 
i mere end 120 år. HERZ Armaturen GmbH er med sine 2.400 
medarbejdere, 8 produktionsfaciliteter i Østrig, og yderligere 14 
produktionsfaciliteter rundt om i Europa, den eneste østrigske 
producent, og en af de førende internationale producenter af 
produkter til hele varme og installations branchen.

HERZ	Energietechnik	GmbH
HERZ Energietechnik beskæftiger over 230 medarbejdere i produktion og 

administration. Produktionsstederne i Pinkafeld/Burgenland og Sebersdorf/
Steiermark råder over en topmoderne produktion samt et udviklingscenter 

til nye innovative produkter. Det er derfor nemt at udbygge vores gode 
samarbejde med forsknings og uddannelsesinstitutioner. Gennem årene har 
HERZ etableret sig som specialist inden for systemer til vedvarende energi.  
Der har altid været fokus på moderne, omkostningsreducerende og miljøvenlig 
opvarmning med optimal komfort og brugervenlighed.
 

Med	hjerte	for	miljøet
Alle HERZ fyringsanlæg lever op til de strengeste miljøkrav det vidner 
en lang række miljømærker om.
 

HERZ	Kvalitet 
HERZ's ingeniører er i løbende kontakt med anerkendte forskningsinstitutter for 

yderligere at forbedre de meget høje standarder.
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Østrigske	kvalitetsprodukter

HERZ	Kundeservice:
I samarbejde med HERZ Armaturen GmbH som 
har afdelinger i alle europæiske lande, og sammen 
med vores samarbejdspartnere og forhandlere, 
er vi altid i stand til at yde vore kunder optimal og 
kompetent service.

HERZ	Udannelser:
 ● til driftsansvarlige
 ● til rådgivere og ingeniører
 ● til tekniske kontorer
 ● til installatører
 ● til montører
 ● derudover løbende uddannel-
se for vedligeholdelsesper-
sonale.

Altid i nærhede
n!

 ● Rådgivning i planlægningsfasen
 ● Rådgivning omkring fyrrumsindretning 
og brændselslager efter kundeønsker og 
pladsforhold

 ● Omfattende serviceorgan
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HERZ firematic kan placeres hvor som helst...

HERZ firematic kan placeres hvor som helst

Store	bygninger
så som hospitaler, skoler, offentlige 
bygninger, hoteller, opvarmning af 
swimmingpools, wellnesområer. ...

Procesvirksomheder
eksempelvis træforarbejdende 
virksomheder, …

Fjernvarmeforsyning
til opvarmning af boligområder, …
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... fleksibel & nem at tilpasse

Anlægsudførelse	

i	højre
eller	venstre	
modeller!

KOMPAKT
opbygget	i	moduler
Anlægget er bygget op i moduler, 
således at brændkammer og 
konvektionsdel kommer hver for 
sig. Det gør det nemmere at få 
fyret ind i eksisterende fyrrum, og 
det er nemmere at håndtere og 
samle.  

FLEKSIBEL
fleksibel	og	enkel
placering	og	tilslutning
Røgsugeren kan valgfrit placeres 
med røgafgang bagud eller side-
værs (højre eller venstre). Derudo-
ver kan røgrøret drejes, hvorved 
det bliver fleksibelt at tilslutte og 
installere anlægget.

ENKEL	&	
GENNEMTÆNKT 
multifunktionelle	
reguleringskoncept
Den betjeningsvenlige farve-touch-
display-styring, giver mulighed for et 
multifunktionelt reguleringskoncept
Med denne kerneteknologi kan der 
optimeres på mange processer og 
parametre, og disse afstemmes 
med hinanden.  

KOMFORTABEL
Automatisk	rengøring	af	
brændkammer	og	konvek-
tionsdel	og	med	automatsik	
askeudtag.	
Brændkammeret og konvektions-
delen bliver automatisk rengjort og 
er derved altid ren.  For at hæve 
komforten transporterer det au-
tomatiske askeudtag asken ud til 
de frontmonterede askebeholdere 
eller til en større beholder udenfor. 

MINIMAL
FORURENING 
Forbrændingsteknologien	er	
på	det	højeste	niveau
Den egenudviklede trapperisttekno-
logi, og den kompakte brænder-
kammergeometri kombineret med 
iltsonden, som tilsætter luftmæng-
den iht. brændselsmængden, re-
sulterer i forbrænding af forskellige 
typer brændsler, med de laveste 
emissioinsværdier. 

Derved er det ikke nødvendigt at 
recirkulere, og (afhængigt af støv 
krav) er det mange gange ikke 
nødvendigt at montere yderligere 
støvfiltre.  
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Enkel, moderne og komfortabel med...

Med det betjeningsvenlige VGA-farve touch display - kan 
styringen udover at kontrollere kedelanlægget også 
udbygges med varmekredse, varmtvandsbeholder, 
akkumuleringstanke og solvarme.

Central styringsenhed til:
 ● Akkumuleringstank
 ● Kontrol af returtemperatur  

(pumpe og blandeventil)
 ● Varmtvandsprioritering
 ● Vejrkompenserede varmekredse  

(Pumpe og blandeventil)
 ● Solvarmestyring
 ● Frostsikring

  
Gennem den komfortable menu og den enkelte skærmopbygning med skematisk 
3D fremstilling, giver styringen den højeste betjeningsvenlighed.

Den modulopbyggede T-CONTROL styring tilbyder op til 55 stk.
udvidelsesmuligheder. Således kan den centrale styring kontrollere  
forbrændingen, akkumuleringstank, returtemperatur, varmekredsstyring, 
varmtvandsprioritering, solvarme, og meget mere. De kan justeres uafhængigt 
af hinanden, og derudover kan de tidsmæssigt programmeres.
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... Central styringsenhed T-CONTROL

Reguleringen af et komplet fjernvarmenet med 
op til 50 aftagere kan klares med T-CONTROL.

Kaskadedrift
Med HERZ T-CONTROL kan der tilsluttes 
op til 8 Kedler i kaskade, kedlerne 
bygges sammen for at opnå en højere 
ydelse. Den store fordel ved kaskadedrift 
ligger i udnyttelsen af kedlerne ved 
lavt varmeforbrug (eksempelvis i en 
overgangsperiode) 

Yderligere fordele med T-CONTROL: 
 – Strømbesparende standby-forbrug
 – Modtag status og fejlmeddelelser via e-mail
 – Dataopsamling og sowftwareopdatering via USB Stick
 – Mulighed for modbus-kommunikation

Fjernovervågning af styringen over myHERZ-portal 
Som ekstraudstyr tilbyder styringen fjernovervågning samt fjernbetjening, via 
Smartphone, tablet eller PC. Skærmbilledet er det samme som styringen på 
kedelanlægget. Derved kan alle processer og parametre ændres når som helst 
og hvor som helst.
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Fordele	og	detaljer	...	

T-CONTROL	–	Den	
betjeningsvenlige	styring	
med	Touch-Display

Automatisk	askeudtag...	

 ● De to askesnegle i bunden af kedlen sørger for 
at asken fra brændkammer og konvektionsdel 
bliver transporteret til de to frontmonterede 
askeskuffer. 

 ● For at hæve komforten yderligere er det muligt 
at montere automatisk askeudtag til en ekstern 
askecontainer. Grundet askebeholderens 
store volumen bliver tømningsintervallerne 
forlænget, tidsbehovet bliver derfor minimeret, 
og komforten stiger yderligere.

 ● Tilbagebrandssikring (RSE): Strømløs lukkende og lufttæt klappe
 ● Selvstændig brandslukning (SLE): Sprinklerindretning med vandtank
 ● Tilbagetændingssikring (RZS): Spærrelag med brændsel
 ● Temperaturovervågning i  fyrrum (TÜF)
 ● Temperaturovervågning i lagerrum (TÜB)

 ● Sideværs brændselstilførsel af flis eller træpiller 
til brændkammeret (dobbelte stokersnegle) 

 ● Når forbrændingsristen bevæger sig sker der 
automatisk en rengøring af risteelementerne

 ● Rengøring af brændkammeret foregår 
automatisk ved at risten kippes. De 
underliggende askesnegle transporterer asken 
direkte til askebeholderen. 

 ● Ingen manuel rengøring nødvendig.

1.	 Mellembeholder 
med infrarøde følere (ingen 
mekaniske fyldemeldere – 
derved ikke så følsomt)og 
dobbelte stokersnegle 

2.	 RSE	(Tilbagebrands 
sikring)	
SLE (Automatisk 
brandslukning)

3.	 Styring	T-CONTROL 
Central styringsenhed 
Automatisk optænding  
med varmluftpistol

4.	 Automatisk	optænding		
med varmeblæser 

5.	 Trin	/	skubberist 
med automatisk rengøring 
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Sideværs	brændselstilførsel	
til	den	bevægelige	
forbrændingsrist.

Central	styringsenhed	til: 
 – Akkumuleringstank
 – Kontrol af returtemperatur 
 – (pumpe og blandeventil)
 – Varmtvandsprioritering 

Vejrkompenserede 
varmekredse (Pumpe og 
blandeventil)

 – Frostsikring
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HERZ firematic 349-499:

Optimal	
forbrænding	
gennem	den	
indbyggede	
iltsonde

 ● Gennem den indbyggede iltsonde, bliver røggassen permanent, 
overvåget, og reagerer ved forskellige typer af brændsel. Det betyder 
altid perfekt forbrænding og lave emissionsværdier

 ● Ilstyringen kontrollerer både primær og sekundær lufttilførsel, 
kombineret med brændselsmængden, og når derved den reneste 
forbrænding også i lavlast området.

 ● Resultatet af dette er mindre brændselsforbrug og lave 
emissionsværdier, også ved forskellige brændstoffer

Automatisk	
rengøring	af	
konvektionsdelen

 ● Konvektionsoverfladerne bliver automatisk rengjort vha. de integrerede
 ● turbulatorer, (hæve og sænkesystem) også selvom kedlen er i drift 

så intet manuel arbejde er påkrævet.

 ● En vedvarende høj virkningsgrad gennem rene konvektionsflader sikrer 
lavt brændselsforbrug

 ● Flyvesken fra konvektionssystemet bliver transporteret til den 
frontmonterede askebeholder med sneglesystem.

6.	 Delt	2-zone		
brændkammer		
udført i ildfast beton SiC 
(temperaturbestandigt op 
til 1550°C) med bevægelig 
rist udført af robuste 
støbejernselementer. 
 
 

7.	 Rørbatteri	
med turbolatorer og 
rengøringsfunktion

8.	 Iltstyring 
Automatisk røggas og 
forbrændingsovervågning 

9.	 Røgsuger 
omdrejningsreguleret og overvåget 
for at sikre driftssikkerheden

10.	Frontmonterede	askebeholdere	
til forbrændingsaske og flyveaske

11.	Top	isoleret	
og derved mindre varmetab

12.	Brændkammermodul

13.	Konvektionsmodul

1
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Påfyldningssystemer ...

Lagerrum og fyrrum på samme niveau. Skrå 
påfyldningssystem med fjederrørværk og 2 fyldesnegle.

Driftssikker snegletransport af flis og træpiller. Via 
det specielle "G-trug" sikres en driftssikker transport 
af brændsel.

Høj kvalitets gearmotorer med kædedrift 
(dobbeltkæde). Højt startmoment og lavt 
strømforbrug 

HERZ-brændselstransport – alle komponenter fra samme leverandør!
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...til flis & træpiller

Påfyldningssystem med vandret 
fjederomrører og stigesnegl for optimal 
udnyttelse af lagerrum.

Rørværk
Robust rørværk med heavy duty gear og trykaflastning for pålidelig drift. 

Modul	system
Fjederrørværk er opbygget i moduler som består af elementer, som der afhængigt af pladssituation 
og rumhøjde kan kombineres mellem hinanden.

Fordele:
 ● Patenteret PTO profil
 ● Modulopbygget snelge og trug
 ● Flangesamlinger af truget
 ● Hurtig montagetid
 ● kan tilpasses ethvert lagerrum.  
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Fjederrørværk snegletransport...

Fjederrørværk	med	
transportsnegl
Fordelen ved at anvende fjederrørværk 
giver optimal udnyttelse af lagerrum.  
Derudover kan transportsneglen 
forlænges op til 9m med en hældning 
på op til 45° 

Vandrende	bund
med skubbeaksler og tværsnegl

Lagerrum og fyrrum på 
forskellig niveau. Vandret 
p å f y l d n i n g s s y s t e m 
med fjederrørværk og 
faldskakt.
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Vinkelret påfyldning ...

Systemet
Flis eller træpiller bliver efter påfyldning  
i truget transporteret med en lodret snegl 
op i siloen, højden kan være op til 10m. 
Med den vandrette snegl bliver brændslet 
optimalt fordelt i siloen.

De største fordele:
 ● Individuel placering
 ● Robust
 ● Pålidelig
 ● Højde op til 10m
 ● Velegnet til udendørs placering, 
korrosionsbestandig og fuldforsinkede 
beklædningsdele

 ● Optimal fordeling af brændsel i 
lagerrummet via fordelersneglen  
(op til 12m)
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Til den optimale lager påfyldning...

Dobbelt lodret 
påfyldningssystem
På dobbelte systemer anvendes to 
lodrette transportsnegle samt dobbelt 
påfyldningstrug.  I truget sidder to parallelt 
anbragte transportsnegle, som fører 
direkte til de lodrette transportsnegle. 
Derved opnår man en ydelse på til 120 
m³/h. Afhængigt af pladsitiationen tilbyder 
HERZ individuelle og fleksible løsninger.

HERZ lodret påfyldningssystem kan tilpasses individuelt til hvilket som helst rum eller 
pladssituation, med et utal af muligheder. Følgenende er et eksempel. 

Trug med skakt

Brændselslager ligger over fyrrum. Brændselslager ligger ved siden af fyrrum.
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Mål og tekniskedata	firematic	349-499

firematic 349-499:
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Tekniske Data 349 351 399 401 499
Ydelsesområde ved FLIS (kW) 103,9-349 103,9-351 103,9-399 103,9-401 103,9-499
Ydelsesområde ved TRÆPILLER (kW) 104,0-349 104,0-351 104,0-399 104,0-401 104,0-499
Mål (mm)
A1 Længde - total 3015 3015 3015 3015 3015
A2 Længde - m. beklædning 2260 2260 2260 2260 2260
B1 Bredde 1610 1610 1610 1610 1610
B1* Mindste åbningsbredde 1200 1200 1200 1200 1200
B2 Bredde - med stokerenhed 2655 2655 2655 2655 2655
C4 Højde 2185 2185 2185 2185 2185
C5 Overgangsstuds - overkant 850 850 850 850 850
C7 Mindste rumhøjde 2800 2800 2800 2800 2800
D1 Røgrør - diameter 250 250 250 250 250
E1 Min. afstand foran 1000 1000 1000 1000 1000
E2 Min. afstand bagved 700 700 700 700 700
E3 Min. afstand venstre 500 500 500 500 500
E4 Min. afstand højre 900 900 900 900 900

Tekniske Data
Vægt brændkammer modul kg 2010 2010 2010 2010 2010
Vægt Konvektionsmodul kg 1960 1960 1960 1960 1960
Vægt stokerenhed med beklædning. kg 4393 4393 4393 4393 4393
Fyringsteknisk virkningsgrad ɳF % >94 >94 >94 >94 >93
Maks. Tilladelige driftstryk bar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Maks. tilladelige drifsttemp. °C 95 95 95 95 95
Vandindhold ltr. 1130 1130 1130 1130 1130
Røggasmængde fuldlast:  Flis (Træpiller) kg/s 0,20 (0,214) 0,20 (0,214)  0,20 (0,214)  0,20 (0,214)  0,28 (0,275)
Røggasmængde dellast:  Flis (Træpiller) kg/s 0,067 (0,068) 0,067 (0,068) 0,067 (0,068) 0,067 (0,068) 0,067 (0,068)

1...fremløb DN100, PN 6    
2...retur DN100, PN 6 
3...påfyld/aftapn. studs 3/4” IG 
4a...sikkerhedskreds tilslutning
4b...sikkerhedskreds afgang

IG...indv. gevind

firematic	349-499:

Røgsuger valgfri 
venstre eller højre side 

Flis	M40(Fugtindhold	maks.	40%)	jf.

 – EN ISO 17225-4: beskaffenhedsklasse A1, A2, B1 
og Partikelstørrelse P16S, P31S

 – EN 14961-4: beskaffenhedsklasse A1, A2, B1 og 
Partikelstørrelse P16B, P31,5 eller P45A

 – ÖNORM M7133: G30-G50

 – EN ISO 17225-2: beskaffenhedsklasse A1, A2
 – EN 14961-2: beskaffenshedsklasse A1, A2
 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus eller 

Swisspellet

Træpiller

EGNET BRæNDSEL:
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 ● Rådgivning i planlægningsfasen
 ● Rådgivning omkring fyrrumsindretning 

og brændselslager efter kundeønsker og 
pladsforhold

 ● Omfattende serviceorgan 

 ● HERZ uddannelser:
 – for kedelpasser
 – for rådgivere, tekniske kontorer
 – for installatører samt montører
 – derudover løbende uddannelse for 

vedligeholdelsespersonale.

>2400 Medarbejdere

>85 
Lande 
i hele 
verdenen

>120 Årtiers erfaring

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

Ole Rømers Vej 15
DK-8670 Låsby
Tlf. +45 8666 2044
Mob. 5210 0435
www.alcon.nu

Forhandler:

HERZ fyringsanlæg 
lever op til de 
strengeste miljøkrav
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