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20 - 60 kW

Opvarmning med flis og træpiller

80 - 301 kW

Dansk / Danish



2

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 været aktiv på markedet i mere end 
120 år. HERZ Armaturen GmbH er med sine 2.400 medarbejdere, 
8 lokationer i Østrig, og 14 lokationer 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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Komfortabel opvarmning...

Effektiv og komfortabel 
opvarmning med flis og 
træpiller 

Reneste forbrænding gennem 
iltstyringen, også ved forskellige 
brændselskvaliteter. 

Det høje valg af kvaliteteskomponenter, 
giver lydløs drift. 

Lave emissionsværdier til forbedring  
af vores miljø!

 ● Energisparende drivteknologi 
 ● Simpel betjening
 ● Konstant høj virkningsgrad
 ● Lille pladsbehov
 ● Anvendelse af materialer i høj kvalitet

Anlægsudførelse i 
højre eller venstre 
modeller!

Årtiers erfaring

 ● Egen udvikling og afprøvningscenter
 ● Østrigsk kvalitet med salg i hele Europa
 ● Omfattende serviceorgang
 ● ISO 9001 Certificeret
 ● FMEA afprøvet kedelproduktion

De store fordele ved 
HERZ firematic:

Automatisk rengøring af...
 ● ... Brændkammer
 ● ... Konvektionssystem

Automatisk askeudtag fra brændkammer 
og konvektionssystem til frontmonteret 
askebeholdere
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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

Fjernadgang til styringen med VNC-Viewer
Som ekstraudstyr tilbyder styringen fjernovervågning samt 
fjernbetjening, via Smartphone, PC eller tablet-pc. Skærmbilledet er det 
samme som styringen på kedelanlægget. Derved kan alle processer og 
parametre ændres når som helst og hvor som helst.

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
 – Klar fremvisning af de forskellige komponenter (cirkulationspumpe, 

pumpe for varmtvandsbeholder, varmekredspumpe, blandeventil, 
omskifterventil) osv.



6

Fordele og detaljer ... 

T-CONTROL – Den 
betjeningsvenlige 
styring med Touch-
Display

Sideværs 
stokersnegl & 
kiprist

Automatisk 
askeudtag... 

 ● Sideværs tilførsel af træpiller eller flis til 
brændkammeret

 ● Komplet rengøring af risten vha. matricen. 
 ● Gennem den rengjorte rist, får man den 

optimale lufttilførsel. 
 ● Ingen manuel rengøring nødvendig.

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

 ● De aftagelige askebeholdere med hjul, gør det nemt og 
bekvemt at tømme aske.

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

2. RSE (Tilbagebrandssikring) 
SLE (Automatisk brandslukning) 

3. Styring T-CONTROL 
Central styringsenhed
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Central styringsenhed til:  
 – Akkumuleringstank
 – Kontrol af returtemperatur 
 – (pumpe og blandeventil)
 – Varmtvandsprioritering
 – Vejrkompenserede varmekredse (Pumpe og blandeventil)

SolvarmestyringFrostsikring
 ● Enkel skærmopbygning og betjeningsvenlig menustruktur. 
 ● Udvidelsesmuligheder op til 55 moduler (varmekredse, solvarme, 

akkumuleringstank).
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HERZ firematic 20-60:

 ● 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

 ● 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 

 ● Den nedfaldende aske bliver med snegl transporteret til den 
frontmonterede askebeholder

4. Automatisk optænding 
med varmluftpistol

5. Automatisk kiprist 
Til komplet rengøring

6. Opdelt 2-zone brændkammer...

7. Rørbatteri 
med turbolatorer og automatisk 
rengøring

8. Iltstyringg 
automatisk forbrændings og 
røggas overvågning 

9. Røgsuger  
omdrejningsreguleret og 
overvåget for at sikre 
driftssikkerheden. 

10. Askesnegle  
fra brændkammer og 
konvektionsdel 

11. Frontmonterede  
askeskuffer

12. Top isoleret  
og derved mindre varmetab
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Optimal forbrænding 
gennem den 

indbyggede iltsonde

Automatisk 
rengøring af 

konvektionsdelen
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Fordele og detaljer ... 

T-CONTROL – Den 
betjeningsvenlige 
styring med Touch-
Display

Automatisk 
askeudtag... 

 ● Sideværs brændselstilførsel af flis eller træpiller til brændkammeret 
(en stokersnegl ved firematic 20-101, to stokersnegle ved firematic 
130-301). 

 ● Når forbrændingsristen bevæger sig sker der automatisk en 
rengøring af risteelementerne. Risten er produceret af specielle 
højtemperaturbestandige støbejernselementer Den optimale 
luftmængde tilføres gennem den rene forbrændingsrist. 

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

 ● Ingen manuel rengøring nødvendig.

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

 ● De aftagelige askebeholdere med hjul, gør det nemt og bekvemt at 
tømme aske.
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Central styringsenhed til:
 – Akkumuleringstank
 – Kontrol af returtemperatur 
 – (pumpe og blandeventil)
 – Varmtvandsprioritering
 – Vejrkompenserede varmekredse (Pumpe og blandeventil)

SolvarmestyringFrostsikring
 ● Enkel skærmopbygning og betjeningsvenlig menustruktur. 
 ● Udvidelsesmuligheder op til 55 moduler  

(varmekredse, solvarme,  
akkumuleringstank).

Sideværs brændselstilførsel til 
den bevægelige forbrændingsrist.

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

2. RSE (Tilbagebrandssikring)  
SLE (Automatisk brandslukning) 

3. Styring T-CONTROL 
Central styringsenhed 
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HERZ firematic 80-301:

 ● 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

 ● 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 

 ● Den nedfaldende aske bliver med snegl transporteret til den 
frontmonterede askebeholder
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Optimal forbrænding 
gennem den 

indbyggede iltsonde

Automatisk 
rengøring af 

konvektionsdelen

4. Automatisk optænding 
med varmluftpistol

5. Trin eller skubberist 
med automatisk rengøring

6. Delt 2-zone brændkammer...

7. Rørbatteri 
med turbolatorern und og 
automatisk rengøring

8. Iltstyring 
automatisk forbrænding og 
røggas overvågning

9. Røgsuger  
omdrejningsreguleret og 
overvåget for at sikre 
driftssikkerheden. 

10. Askesnegle  
fra brændkammer og 
konvektionsdel 

11. Frontmonterede  
askeskuffer

12. Top isoleret  
Derved mindre varmetab
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Påfyldningssystemer ...

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

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

Lagerrum og fyrrum på forskellig niveau. Vandret 
påfyldningssystem med fjederrørværk og faldskakt.

HERZ fjederomrører og 
drivteknologi

Robust rørværk med heavy duty gear 
og trykaflastning for pålidelig drift. 
Fjederrørværk fås op til 6m i diameter, og 
indtil 5m i diameter (ved firematic 20-60) 
drift med 230v er også en mulighed 

Flere påfyldningssystemer såsom, 
pendulomrører fra en silo, eller hydrauliske 
skrabeanlæg kan også leveres.
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... Påfyldningssystmer til flis og træpiller

Med den lodrette snegl bliver flisen transporteret 
op i lagret, hvorefter den vandrette snegl optimalt 
fordeler det i siloen.

BEREGNET TIL:
træpiller jf.

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

Fødeydelse: < 60 m3/h
ved dobbeltanlæg: < 120 m3/h

Det lodrette påfyldningssystem fra HERZ
giver mulighed for optimal påfyldning af flislager.

 ● Trug for påfyldning op til 6m
 ● Modulopbygget påfyldningstrug i 0,6 og 

1,2m elementer 
 ● Foldebar, varmtgalvansieret afdækning af 

truget 
 ● Korrosionsbestandigt udført, alle dele er 

fuldgalvaniseret til udendørs montering
 ● Alle Motorer er beregnet for udendørs 

installation
 ● Lodret højde op til 10m
 ● Optimal fordeling af flis vha. 

fordelersneglen (længde op til 12 m)

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
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Påfyldningssystemer ...

Påfyldningsmuligheder til træpiller med 
fleksibel snegl (op til 201 Kw)

Fjederomrører – den fornuftige løsning til både træpiller og flis.

1 2 3

Fleksibel snegl

Skråvægge 40° - 45° i træpillelager 
med glat overflade

Ved ren træpilledrift er den fleksible snegl 
en prisreduceret løsning. For at tømme 
lager komplet, anbefales det at opbygge 
skråvægge ned til sneglen. Ved valg af 
denne løsning er det ikke muligt at anvende 
flis.

Hvis De også vil bruge anlægget til flis, skal løsningen med fjederomrører 
anvendes. Det er også muligt at anvende træpiller ved denne løsning. Fordelen 
heri ligger i den optimale udnyttelse af lagerrummet, samtidigt med at man er 
fleksibel overfor brændselsvalg.

Fleksibel snegl faldsystem Fleksibel snegl faldsystem overgangssystem
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... Til drift med træpiller

Modulopbygget træpillesnegl i lagerrum (med skråvægge) 
og vakuumbeholder. 

Træpille - fjederomrører i lagerrum med sugesystem og sugebeholder. 
Optimal udnyttelse af lagerrum med indbyggede skråvægge.

4-Punktsudsugning – Systemet er nemt at installere og kan tilpasses 
ethvert rum, universal løsning.

Påfyldningsmuligheder til 
træpiller med sugebeholder 
(op til 201 Kw)

1

2

3

Ved ren træpilledrift i Firematic, og over 
længere transportafstande fra lagerrum 
til fyrrum, kan den optimale løsning være 
indbyging af sugebeholdere. Træpiller kan 
hentes op til 25m væk fra lageret, med en 
niveauforskel på op til 5m.

Det kan løses med 3 forskellige 
systemer:

HENVISNING: Ved dobbeltsugebeholder 
(Firematic 130-201 kW) skal der 
bruges 2 påfyldningssystemer 
(eks. 2 fjederomrører, 2 snegle,  
2 4-Punktudsugninger)

1 Sneglepåfyldning i lagerrum (total tømning 
af lagerrum med indbyggede skråvægge) 
eller

2 Fjederomrører til effektiv tømning af lagret 
(skråvæggene kan ved denne variant 
udelades)

3 4-punktssugesystem 
de 4 sugesonder kan valgfrit placeres i 
lagerrummet.
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Et Sortiment til alle løsningsmuligheder...

HERZ T-CONTROL:
Styringen giver mulighed for et utal af 
anvendelsesmuligheder, efterfølgende beskrevet 
er de to mest anvendte situationer.

Ved at installere kedelanlægget med 
akkumuleringstank øges virkningsgraden 
på hele anlægget. En akkumuleringstank 
er ikke ubetinget nødvendig, men det 
anbefales på alle biobrændselsanlæg. 

Den differenskontrollerede 
temperaturstyring og vejrkompeseringen 
af varmekredsene, giver mulighed for 
energibesparende og miljøvenlig drift. 
Det samlede energiforbrug bliver derved 
væsentlig reduceret.

Varmtvandsbeholder 
med solvarme og 
akkumuleringstank:

Solvarmesupplering 
og hygiejnisk 
varmtvandsproduktion:

Varmekreds 1 Varmekreds 2

Solvarme

Varmekreds 1 Varmekreds 2

Solvarme

Ved denne variant bliver det varme 
brugsvand udelukkende opvarmet vha. 
solenergi. Giver solen ikke nok energi til 
at opvarme brugsvandet, bliver varmen 
taget fra akkumuleringstanken så man 
altid er sikret varmt brugsvand. De 
resterende varmekredse eks. (gulvvarme 
og radiatorer) bliver forsynet med varme 
fra akkumuleringstanken.

Ved denne variant supplerer solvarmen 
udelukkende på akkumuleringstanken. 
Derved bliver den gratis solvarme 
også brugt i varmekredsene. 
Varmtvandsproduktionen bliver lavet vha. 
brugsvandsmodulet der fungerer som 
en gennemstrømsveksler. De resterende 
varmekredse bliver også forsynet med 
varme fra akkumuleringstanken.
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HERZ brugsvandsmodul & akkumuleringstank

Brugsvands-
modul

Brugsvand

Koldt vand

Akkumuleringstank

SKEMATISK OPSTILLING

Brugsvandsmodulet
producerer det varme brugsvand, der fungerer som et 
gennemløbsprincip.  Det virker ved at det varme vand fra 
akkumuleringstanken strømmer gennem veksleren og derved 
opvarmer brugsvandet.

Brugsvandsmodulet kræver ikke ret meget plads, lavt tryktab, lavt 
vandinhold, og let tilgængelige tilslutninger.

Det fornuftige valg til Deres 
flis eller træpillefyr: HERZ-
akkumuleringstank

Ved at benytte en akkumuleringstank får 
anlægget længere driftstider og antallet af 
opstarter minimeres derved bliver den samlede 
virkningsgrad på hele anlægget væsentlig 
højere.

Akkumuleringstanken udligner det uensartede 
varmeforbrug henover året, samt de forskellige 
temperaturer som skal stilles til rådighed ved. 
f.eks. gulvarme og radiatorer.

Fordele:
 – Varmt vand - hygiejnisk og frisk
 – Enkel montage
 – Pladsbesparende opbygning



Automatisk askeudtag i beholder - 240 Liter

For at hæve komforten yderligere er det 
muligt at montere automatisk askeudtag til en 
askebeholder med et indhold på 240L

Med fleksibel snegl bliver asken fra forbrændingen 
og flyveasken automatisk transporteret ud i en 
askebeholder med et volumen indhold på 240L 

Grundet askebeholderens store volumen bliver 
tømningsintervallerne forlænget, tidsbehovet bliver 
derfor minimeret, og komforten stiger yderligere. Beholderen 

kan stilles 
hvor som 
helst!
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Mål & tekniskeData firematic 20-60

Tekniske Data 20 35 45 60
Ydelsesområde ved FLIS (kW) 6,0-20  6,0-35 12,1-45 12,1 - 60

Ydelsesområde ved TRÆPILLER (kW) - 10,2-40 13,9-48 13,9-70
Mål (mm)

A1 Længde - total 1389 1389 1495 1495

A2 Længde - m. beklædning 960 960 1070 1070

B1 Bredde 600 600 710 710

B1* Indgangsbredde ved demontage af delkomponenter - - - -

B1* Indgangsbredde uden demontage af beklædning 621 621 731 731

B2 Bredde - med stokerenhed 1300 1300 1410 1410

C4 Højde 1490 1490 1590 1590

C5 Overgangsstuds - overkant 646 646 646 646

C9 Mindste rumhøjde 2100 2100 2300 2300

D1 Røgrør - diameter 150 150 150 180

E1 Min. afstand foran 600 600 700 700

E2 Min. afstand bagved 500 500 530 530

E3 Min. afstand venstre 300 300 300 300

E4 Min. afstand højre 300 300 300 300

Tekniske Data

Kedelvægt kg 517 517 620 620

Fyringsteknisk virkningsgradɳF % >94 >93 >96 >96

Maks. Tilladelige driftstryk bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Maks. tilladelige driftstemp. °C 95 95 95 95

Vandindhold ltr. 80 80 116 116

Røggasmængde fuldlast:  Flis (Træpiller) kg/s 0,014 (-) 0,023 (0,027) 0,026 (0,024) 0,035 (0,036)

Røggasmængde dellast:  Flis (Træpiller) kg/s 0,004 (-) 0,004 (0,009) 0,008 (0,009) 0,008 (0,009)

firematic 20-35:    
1...  Fremløb 1” IG    2... Retur 1” IG 
3... Påfyld/aftapning1/2” IG  
4a... Sikkerhedskredsløb tilslutning 1/2” IG
4b... Sikkerhedskredsløb afgang 1/2” IG

IG... Indv. gevind

firematic 40-60:    
1... Fremløb 6/4” IG    2... Retur 6/4” IG 
3... Påfyld/aftapning1/2” IG  
4a... Sikkerhedskredsløb tilslutning 1/2” IG
4b... Sikkerhedskredsløb afgang 1/2” IG

firematic 20-60

firematic 20/35
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Mål og tekniskedata firematic 80-301

Tekniske Data 80 100 101 130 149 151
Ydelsesområde ved FLIS (kW) 23,2-80 23,2-99 23,2-101 36,7-130 36,7-149 36,7-151

Ydelsesområde ved TRÆPILLER (kW) 23,2-80 23,2-99 23,2-101 35,9-130 35,9-149 35,9-151
Mål (mm)

A1 Længde - total 1709 1709 1709 2071 2071 2071

A2 Længde - m. beklædning 1178 1178 1178 1494 1494 1494

B1 Bredde 846 846 846 980 980 980

B1* Indgangsbredde ved demontage af delkomponenter 800 800 800 950 950 950

B1* Indgangsbredde uden demontage af beklædning 907 907 907 1024 1024 1024

B2 Bredde - med stokerenhed 1636 1636 1636 1888 1888 1888

C4 Højde 1690 1690 1690 1818 1818 1818

C5 Overgangsstuds - overkant 646 646 646 765 765 765

C9 Mindste rumhøjde 2300 2300 2300 2400 2400 2400

D1 Røgrør - diameter 180 180 180 200 200 200

E1 Min. afstand foran 800 800 800 750 750 750

E2 Min. afstand bagved 450 450 450 600 600 600

E3 Min. afstand venstre 300 300 300 300 300 300

E4 Min. afstand højre 700 700 700 700 700 700

Tekniske Data

kedelvægt kg 1032 1032 1032 1370 1370 1370

Fyringsteknisk virkningsgrad ɳF % >94 >94 >94 >94 >95 >95

Maks. Tilladelige driftstryk bar 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0

Maks. tilladelige drifsttemp. °C 95 95 95 95 95 95

Vandindhold ltr. 179 179 179 254 254 254

Røggasmængde fuldlast:  kg/s 0,046 0,057 0,057 0,076 0,089 0,089

Flis (Træpiller) (0,046) (0,059) (0,059) (0,079) (0,087) (0,087)

Røggasmængde dellast:  kg/s 0,015 0,015 0,015 0,023 0,023 0,023

Flis (Træpiller) (0,016) (0,016) (0,016) (0,022) (0,022) (0,022)

firematic 80-151

Flis M40(Fugtindhold maks. 40%) jf.

*firematic 80-201 ** firematic 249-301

firematic 20-60:
 – 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

firematic 20-60:
 – EN ISO 17225-2: beskaffenhedsklasse A1, A2
 – EN 14961-2: beskaffenshedsklasse A1, A2
 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus eller 

Swisspellet

TræpillerEGNET BRæNDSEL:

firematic 80-301:
 – 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

firematic 80-301:
 – EN ISO 17225-2: beskaffenhedsklasse A1, A2
 – EN 14961-2:  beskaffenhedsklasse A1, A2
 – ENplus, ÖNORM M7135, DINplus eller 

Swisspellet
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Mål og tekniskedata firematic 80-301

Tekniske Data 180 199 201 249 251 299 301
Ydelsesområde ved FLIS (kW) 36,7-180 36,7-199 36,7-201 69,6-249 69,6-251 69,6-299 69,6-301

Ydelsesområde ved TRÆPILLER (kW) 35,9-183 35,9-199 35,9-201 76,8-256 76,8-256 76,8-299 76,8-301
Abmessungen (mm)

A1 Længde - total 2071 2071 2071 2672 2672 2672 2672

A2 Længde - m. beklædning 1494 1494 1494 1906 1906 1906 1906

B1 Bredde 980 980 980 1116 1116 1116 1116

B1* Indgangsbredde ved demontage af delkomponenter 950 950 950 1065 1065 1065 1065

B1* Indgangsbredde uden demontage af beklædning 1024 1024 1024 1230 1230 1230 1230

B2 Bredde - med stokerenhed 1888 1888 1888 2096 2096 2096 2096

C4 Højde 1818 1818 1818 1911 1911 1911 1911

C5 Overgangsstuds - overkant 765 765 765 765 765 765 765

C9 Mindste rumhøjde 2400 2400 2400 2600 2600 2600 2600

D1 Røgrør - diameter 200 200 200 250 250 250 250

E1 Min. afstand foran 750 750 750 750 750 750 750

E2 Min. afstand bagved 600 600 600 800 800 800 800

E3 Min. afstand venstre 300 300 300 300 300 300 300

E4 Min. afstand højre 700 700 700 700 700 700 700

Tekniske Data

kedelvægt kg 1370 1370 1370 2264 2264 2264 2264

Fyringsteknisk virkningsgradɳF % >94 >93 >93 >94 >94 >93 >93

Maks. Tilladelige driftstryk bar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Maks. tilladelige drifsttemp. °C 95 95 95 95 95 95 95

vandindhold ltr. 254 254 254 436 436 436 436

Røggasmængde fuldlast: kg/s 0,110 0,119 0,119 0,145 0,145 0,177 0,177

Flis (Træpiller) (0,105) (0,114) (0,114) (0,165) (0,165) (0,193) (0,193)

Røggasmængde dellast:  kg/s 0,023 0,023 0,023 0,045  0,045 0,045 0,045

Flis (Træpiller) (0,022) (0,022) (0,022) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05)

firematic 180-301

firematic 80-101:   
1...  Fremløb 2” IG    2... Retur 2” IG   
3...  Påfyld/aftapning 3/4” IG 
4a... sikkerhedskredsløb tilslutning 1/2” IG
4b... Sikkerhedskredsløb afgang 1/2” IG

IG... indv. gevind

firematic 130-201:   
1...  Fremløb 2” IG    2... Retur 2” IG   
3...  Påfyld/aftapning 3/4” IG 
4a... sikkerhedskredsløb tilslutning 1/2” IG
4b... Sikkerhedskredsløb afgang 1/2” IG

firematic 249-301:   
1...  Fremløb DN80, PN 6    2... Retur DN80, PN 6 
3...  Påfyld/aftapning 3/4” IG 
4a... sikkerhedskredsløb tilslutning 1/2” IG
4b... Sikkerhedskredsløb afgang 1/2” IG

IG... indv. gevind

firematic 80-101
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HERZ Kundeorienteret..

Forhandlere:
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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

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

Forhandler:

 ● Rådgivning i planlægningsfasen
 ● Rådgivning omkring fyrrumsindretning og brændselslager 
 ● Rådgivning omkring påfyldningssystemer efter 

kundeønsker og pladsforhold
 ● Rådgivning omkring planlægning efter kundes behov
 ● Omfattende serviceorgan 

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

vedligeholdelsespersonale.

HERZ fyringsanlæg 
lever op til de 
strengeste miljøkrav


