
... løsningen til store projekter

500 - 1500
BioFire

● Store ejendomme
● Hoteller og konferencecentre
● Beboelsesejendomme
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HERZ Armaturen GmbH – Virksomheden
HERZ er grundlagt i 1896 og har således været aktiv på markedet 
i mere end 118 år. HERZ Armaturen GmbH har seks domiciler i Østrig 
og fem andre domiciler i Europa, hvor mere end 2.400 medarbejdere 
er beskæftiget, og er den eneste østrigske og en af de vigtigste 
internationale producenter af produkter til hele varme- og 
installationsbranchen.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik beskæftiger mere end 230 medarbejdere i produktion og 
salg. Afdelingerne i Pinkafeld/Burgenland og Sebersdorf/Steiermark råder over
en topmoderne produktion samt et testcenter til nye innovative produkter.
Herigennem kan det gode samarbejde med forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner udbygges. Gennem årene har HERZ etableret sig
som specialist inden for systemer til vedvarende energi. Fokus har været
på moderne, omkostningsreducerende og miljøvenlig opvarmning med
optimal komfort og brugervenlighed.

Med hjerte for miljøet
Alle HERZ fyringsanlæg lever op til de strengeste 
emissionskrav. 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.

FAKTA OM HERZ:
● 22 selskaber
● Hovedkontor i Østrig
● Forskning og udvikling i Østrig
● Østrigsk ejet
● 2.400 medarbejdere i mere end 85 lande
● 24 produktionssteder

Kompetence er vores succes...
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Østrigske kvalitetsprodukter...
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HERZ uddannelse:
- til anlægsansvarlige
- til planlæggere
- til ingeniørbureauer
- til installatører
- til montører
- samt løbende undervisning til 
vedligeholdelsespersonale

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

- Rådgivning på planlægningsstadiet
- Planlægning af energicentral og brændselslager�
- Planlægning af udmadning efter kundens 
ønsker og lokale forhold�

- Planlægning af installationen efter kundens ønsker
- Landsdækkende service
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Effektiv ydelse...
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500 - 1500
BioFire

BioFire er løsningen til store projekter.
Via muligheden for kaskadekobling kan der realiseres projekter op til 4.000 kW.

●� Kedel i modulopbygning
●�Hurtig montering pga. komplette præfabrikerede moduler
●�Små tankdimensioner (vandbåret brændkammer i stedet for keramik) - dermed hurtig driftsklar
●�Minimale indbygningsmål, yderst kompakt opbygning
●�Trapperist med to regulerbare zoner
●�Automatisk rengøring af brændkammeret og konvektionsdelen
●�Konstrueret til 6 bars driftstryk
●�Mulighed for automatisk asketømning til ekstern beholder

● Anvendeligt brændsel: 
– Træpiller i henhold til

– EN 14961-2: Egenskabsklasse A1 og A2  
– Swisspellet, DINplus, ENplus eller ÖNORM M7135

– Flis i henhold til
– 14961-1/4: Egenskabsklasse A1, A2, B1 og partikelstørrelse P16B, P31,5 eller 
P45A og bulk-tæthed (BD) > 1501 hhv. (BD) > 200² (1 blødt træ, 2 hårdt træ)

– ÖNORM M7133: G30-G50, W 15-40

IBS-godkendt sikkerhed (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung)
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HERZ BioFire – velegnet til...

● Store bygninger: 
Hospitaler, skoler, offentlige bygninger, ...

●�Hotelanlæg:
Opvarmning af bygninger samt af swimmingpools, wellnessområder, ...

●�Beboelsesprojekter:
Opvarmning af bydele, beboelsesejendomme, ...

●� Træforarbejdende virksomheder:
Snedkerier, møbelproducenter, ...

...til brug i hverdagen!

Fjernvarme Neckenmarkt, opvarmning af 117 ejendomme
Anlæg: 2 x 400 kW BioMatic og 1 x 800 kW BioFire
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1. Fyrboksmodul

2. Konvektionsmodul

3. Styring BioControl 3000
Central styringsenhed

4. Mellembeholder med faldskakt, 
dobbelt stokersnegl og 
brændselsspærrelag

5. Automatisk tænding med 
varmluftblæser

6. Brændkammer af ildfast beton 
SiC (temperaturbestandigt op 
til 1550 °C) med trapperist 
(2 zoner) i robust kromstål.
Intervaller for brændselsfremføring 
og de to primære luftzoner kan 
styres separat.
Ristens ribber kan udskiftes 
enkeltvis. Desuden er der to 
sekundære luftzoner i 
brændkammeret.

7. Stående konvektionsdel med 
integrerede turbulatorer og 
rengøringsmekanisme

8. Automatisk røggas- og 
forbrændingsovervågning 
via iltstyringen

9. Frekvensomformerstyret 
røgsuger (ved cyklon) med 
undertryksregulering i fyrboksen

Sikkerhedsudstyr:
● Tilbagebrandsikring (RSE) lufttæt klap, 

uafhængig af strøm
● Automatisk brandslukning (SLE)

sprinkler med vandtank
● Beskyttelse mod tilbagetænding (RZS)

spærrelag af brændsel
● Trykovervågning i Brændkammer (DÜF)
● Temperaturovervågning i Brændkammer (TÜF)
● Temperaturovervågningssensor i lagerrummet (TÜB)

3

4

5

6

1

● Enkelt skærmbillede og brugervenlig menuopbygning
● Styringen er fastmonteret på kedlen, 

hvilket reducerer behovet for kabelføring

Mulighed for styring af:
– Forhøjelse af returtemperatur 

(pumpe og blandeventil)
– Styring af akkumuleringstank
– Op til fire regulerede varmekredse 

(pumpe og blandeventil)
– Solvarmestyring
– Brugsvandsopvarmning
– Frostsikringsovervågning
– Feriedrift

Styring via HERZ BioControl 3000

Højdepunkter og detaljer...

6
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10. Snegl til asketømning fra 
fyrboksmodul inkl. hydraulisk 
vandrende bund

11. Snegl til asketømning fra 
konvektionsmodul

12. Askebeholder med hjul
Giver mulighed for enkel og 
bekvem tømning af aske.
Mulighed for central asketømning 
(se side 9)

13. Fremløbstilslutning mulig på 
begge sider

14. Returløbstilslutning mulig på 
begge sider

Den hydrauliske forbindelse mellem 
fyrboks- og konvektionsmodul befinder
sig på den modsatte side af fremløbs- 
og returløbstilslutningen

15. Effektiv varmeisolering sikrer lavt 
varmetab til omgivelserne

2
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● Den indbyggede lambdasonde overvåger 
konstant røggasværdien. Det betyder en 
konstant og perfekt forbrænding og lave 
emissionsværdier.

● Lambdasonden korrigerer den nødvendige 
mængde brændsel samt den sekundære 
lufttilførsel og sørger dermed for, at den 
reneste forbrænding altid opnås, også 
ved dellast.

● Resultatet er reduceret brændselsforbrug 
og lave emissionsværdier, også ved 
varierende brændselskvalitet.

Energibesparende forbrænding
vha. iltstyringen

Automatisk rengøring af 
konvektionssystemet

● Konvektionsfladerne rengøres automatisk af de integrerede 
turbulatorer, også under varmeproduktion. Dermed er intet manuelt 
arbejde påkrævet.

● En vedvarende høj virkningsgrad pga. rene konvektionsflader 
sikrer lavt brændselsforbrug.

● Asken føres via sneglen ned i askebeholderen.

...i HERZ BioFire

7
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Asketømningssystemer...
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Centralt 
asketømningssystem

med snegl:

Asken fra forbrændingsaske- og 
flyveaskebeholderne (1+2) samt fra 
cyklonens askeboks (3) transporteres 
automatisk til en askebeholder (4) på 
installationsstedet ved hjælp af snegle.

Brugeren kan i denne forbindelse drage 
fordel af mindre rengøringsintervaller 
samt nem bortskaffelse af asken. 
Det centrale asketømningssystem 
planlægges og tilpasses efter de 
lokale forhold. 

Vi har allerede realiseret en lang række 
projekter, hvor asken transporteres til 
en stor samlebeholder over længere 
afstande og flere niveauer.

FORDEL FOR DIG:
Lavere byggeomkostninger, da der ikke 
er behov for eksempelvis askekælder 
eller gulvudsparinger.

For eksempel transporterer denne 
stigesnegl, der går op i en højde på 
ca. 4 m, asken fra 2 HERZ-anlæg til 
en askebeholder på 2 m3, der er 
placeret uden for fyrrummet.

Her ses askebeholderne i en 2
HERZ-kedel-kaskadeløsning, 
som er forbundet via 
sneglesystemet.

2

3

4

1
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...i HERZ BioFire

9

Asketransport under
trange pladsforhold:

Hos HERZ fokuseres der især på bedst
mulig kundekomfort. Således konstrueres
og omsættes individuelle løsninger til
næsten alle pladsforhold. Via central 
asketømning med lodret transport af
asken spares der masser af plads, 
hvilket betyder optimal komfort. 
Asken kan uden problemer transporteres
flere meter (op til 5 meter) lodret til 
askebeholderne.
Besværlig og kompliceret tømning af 
asketønder i kælder hhv. underetage 
hører således fortiden til.

HERZ Energietechnik GmbH 
modtog i 2013 "Burgenländischer
Innovationspreis" for sin "Teknik
for lodret transport i 
asketransportsystemer".
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Udmadningssystemer…

Opvarmning med flis er særdeles velegnet til contracting-modeller, 
hvor træleverandørerne samtidig fungerer som energileverandører.

HERZ udmadningssystemer muliggør mange forskellige lagerrumsudformninger. 

Udmadning via vandret 
fjederrøreværk og efterfølgende
transportsnegl sikrer optimal
udnyttelse af lagerplads. 
Denne variant muliggør perfekt
tilpasning til lokale forhold.

Lagerrum og fyrrum på
samme niveau. 
Skrå udmadning med 
fjederrøreværk.

Lagerrum og fyrrum på
forskellige niveauer. 
Vandret udmadning med 
fjederrøreværk og faldskakt.

10
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...i HERZ BioFire

Udmadning vha. hydraulisk vandrende
bund i to rækker og tværliggende snegl.

HERZ-BioFire: Miljøvenlig opvarmning af boligkomplekser, 
skoler, børnehaver og industri.

Lagerrum ligger oven på fyrrum, 
udmadning vha. pendulsnegl fra silo.

11
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Lodret påfyldning...

Systemet
Efter fyldning af truget transporteres 
flis eller træpiller via en lodret snegl til
brændselslageret i op til 10 meters højde.
Ved hjælp af en snegl i lagerrummet 
fordeles brændslet optimalt.

Betydelige fordele
● Individuel anvendelse
● Robust
● Pålidelig
● Mulighed for højder på op til 10 meter
● Korrosionsbestandig grundet fuldt 

galvaniserede beklædningsdele for 
varig udendørs installation

● Optimal fordeling af brændsel i
lagerrummet ved hjælp af 
fordelersneglen (op til 12 meter)

12
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...for HERZ BioFire

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.
Herved opnås transportydelser på op 
til 120 m³/h. Alt efter pladsforholdene 
tilbyder HERZ individuelle løsninger 
og fleksible installationsvarianter.

13

2 flisanlæg HERZ BioFire 1000 kW og 
HERZ BioFire 500 kW med central asketømning og 
dobbelt lodret påfyldningssystem kombineret med 
2 tværliggende og 3 på langs placerede loft-fordelersnegle 
med vandrende bund til udmadning
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Central styringsenhed – BioControl

Med HERZ BioControl 3000 kan du styre varmekredse,…

3000
Solvarme

Til varmekredsene
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Fjernovervågning og fjernvedligeholdelse

15

3000Telefonstik Telefonstik

Analog telefonledning

Modem 56 K analog 
(på installationsstedet)

...kedel, akkumuleringstank og solvarme.

Kaskadekobling
Med styringsenheden BioControl 3000 fra HERZ kan flere
HERZ-kedler kaskadekobles med BioControl. Kaskadekobling
har den fordel, at kedlerne kan udnyttes mere effektivt ved
lavere varmebortledning (f.eks. i overgangsperioden).

Telefonfejlmeldingsanordning
Foruddefinerede tekst- hhv. talemeddelelser eller SMS'er.

Central styringsenhed til:
– Styring af akkumuleringstank
– Forhøjelse af returtemperatur 
(pumpe og blandeventil)

– Vandopvarmning
– Regulerede varmekredse (pumpe og 
blandeventil) til maks. 4 varmekredse
(ved solvarmetilslutning maks. 3 kredse)

– Solkredsstyring
– Frostsikringsovervågning og feriedrift
– Enkelt skærmbillede og brugervenlig 
menuopbygning

HERZ fjernovervågning og 
fjernvedligeholdelse!

Fjernovervågning (visualisering):
Mulighed for at kontrollere kedlens aktuelle værdier via pc.

Fjernvedligeholdelse:
Ud over visualiseringen kan aktiverede parametre 
ændres via pc.
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Cyklon og drivteknologi...

16

Opbygning af et BioFire-anlæg

HERZ udmadning - alle komponenter fra samme producent!

Drivmotorer af høj kvalitet med 
kædetræk (dobbelt kæde).
Høje startmomenter og lavt 
strømforbrug.

Robust røreværk med kraftigt 
gear og trykudligning for optimal
driftssikkerhed.

Solide transportsnegle til flis og træpiller.
Den særlige form (G-trug) sikrer en 
problemfri transport af brændslet.

Røgrørsforbindelser 
(på installationsstedet):
A Røgrørstilslutning
B Skorstenstilslutning med 

stigende røgrør
C Dobbeltvægget isoleret skorsten
D Trækstabilisator med EX-klap

1

2

4

6

3

7

A C
B

D

5

1 Faldskakt med tilbagebrandsikring (RSE)
2 Mellembeholder med dobbelt stokersnegl, 

inkl. selvstændig brandslukning (SLE) 
og beskyttelse mod tilbagetænding (RZS)

3 BioControl 3000 styringsenhed
4 Kedel (Fyrboks- og konvektionsmodul)
5 Frekvensomformerstyret røgsuger med undertrykskontrol
6 Askebeholder
7 Røggascyklon
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Dimensioner og tekniske data BioFire

BioFire 500 600 800 1000 1250* 1500*

Effektområde (kW) 150-500 180-600 240-800 300-1000 375-1250 450-1500

Dimensioner (mm)
A1 Længde - total 4485 4975 4975 5280 5280 5280
C6 Højde 1977 1977 1977 2177 2470 2470
B4 Bredde - total 2485 2485 2485 2505 2870 2870
B6 Bredde - kedel 1735 1735 1735 1755 2120 2120

Tekniske data
Kedelvægt kg 5331 5987 5987 7363 8500 8500

*kan leveres på forespørgsel

HERZ ZykloVent til BioFire 500 600 800 1000 1250* 1500*

Dimensioner (mm)
A3 Total højde 2400 2400 2400 2600 2600 2600
A5 Bredde cyklon 700 700 700 700 700 700
A6 Længde cyklon 580 1460 1460 1460 1460 1460

Tekniske data
Volumenstrøm ved 10 Hz [m3/h] 534 534 534 1068 1068 1068
Volumenstrøm ved 30 Hz [m3/h] 1577 1577 1577 3154 3154 3154
Volumenstrøm ved 50 Hz [m3/h] 2646 2646 2646 5292 592 5292
Udskilningsgrad ved 30 Hz [%] >60 >60 >60 >60 >60 >60
Udskilningsgrad ved 50 Hz [%] >65 >65 >65 >65 >65 >65

*kan leveres på forespørgsel
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HERZ ZykloVent – Røggascyklon

I HERZ ZykloVent får røggassen et twist under tilførslen. Herved påvirkes de 
indeholdte partikler af centrifugalkraften, og dette fremkalder udskilningen.

----------------------------------- til BioFire 500 --------------------------------- --------------- til BioFire 600/800/1000/1250/1500 ---------------
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Kan anvendes individuelt...

● Store ejendomme: Hospitaler, skoler, offentlige bygninger m.m.

● Hotelanlæg: Opvarmning af bygninger samt af swimmingpools, 
wellnessområder m.m.

● Beboelsesprojekter: Opvarmning af bydele, beboelsesejendomme m.m.

● Træforarbejdende 
virksomheder: Snedkerier, møbelproducenter m.m.

Biowärme Hatzendorf
● HERZ BioFire 800 og HERZ BioMatic 500
● Opvarmer landbrugsskolen, offentlige 

bygninger, beboelsesejendomme samt 
parcelhuse i Hatzendorf

Nahwärmeversorgung Wöllersdorf
● HERZ BioFire 500 i form af en varmecentral 

(nøglefærdig inkl. lodret påfyldningssystem, 
røreværkudmadning, hydraulik, styring, 
skorsten og elinstallationer)

Justizzentrum Eisenstadt
● BioFire 1000 opvarmer byretten, 

statsadvokaturen og fængslet i Eisenstadt
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...og med succes

VILA VITA Pannonia (4-stjernet wellness- 
og familieferiecenter på 200 hektar)
● HERZ BioFire 600
● Opvarmning af hovedbygningen med 

wellnesspark
● Restaurant, hotel & reception samt 

konferencelokaler
● 60 huse
● Tennishal
● 1000 m2 eventhal
● Medarbejderlandsby

Fjernvarme Neckenmarkt 
● 2 BioMatic 400 og en HERZ BioFire 800
● Opvarmning af 117 ejendomme 

i Neckenmarkt

HERZ's fabrik i Pinkafeld
● BioFire 800 opvarmer hele fabrikken, der 

består af forsøgscenter, kontorkompleks 
og topmoderne produktionsområde

● Opvarmet areal: 12.000 m2
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BELGIEN
BULGARIEN

DANMARK
TYSKLAND

ESTLAND
FINLAND
FRANKRIG
GRÆKENLAND
STORBRITANNIEN
IRLAND
ITALIEN
CANADA
KROATIEN
LETLAND
LITAUEN
LUXEMBOURG
HOLLAND
NORGE
ØSTRIG

POLEN
PORTUGAL

RUMÆNIEN
RUSLAND

SVERIGE
SCHWEIZ

SERBIEN
SLOVAKIET

SLOVENIEN
SPANIEN

SYDTYROL
TJEKKIET

UKRAINE
UNGARN
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om● Rådgivning på planlægningsstadiet

● Planlægning af energicentral og brændselslager
● Planlægning af udmadning efter kundens 

ønsker og lokale forhold
● Planlægning af installationen efter kundens ønsker
● Landsdækkende service

● HERZ uddannelse:
– til anlægsansvarlige�
– til planlæggere, ingeniørbureauer�
– til installatører, montører�
– samt løbende undervisning til 

vedligeholdelsespersonale

HERZ kundeorienteret...
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Alle HERZ 
fyringsanlæg lever 
op til de strengeste
emissionskrav.

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

Din partner:
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