
Lämmitysjärjestelmä pilkkeelle

18 - 40Lambda

18 - 40BioControl



HERZ Armaturen GmbH.
Yritys
HERZ on perustettu vuonna 1896 ja sen tuotteita on ollut yhtäjaksoisesti
markkinoilla yli 110 vuoden ajan. HERZ Armaturen GmbH toimii Itävallassa
viidellä paikkakunnalla ja lisäksi muissa maissa on tuotantoa 3:lla 
paikkakunnalla. Työntekijöitä on yheensä n. 1600. HERZ on ainoa 
itävaltalainen ja myös kansainvälisesti yksi merkittävimmistä toimittajista,
joka valmistaa tuotteita sekä lämmön tuotannon että jakelun alueelle.

HERZ Energietechnik GmbH
Laitteita lämmön tuotantoon valmistavassa HERZ Energietechnik GmbH:ssa 

työskentelee tuotannossa ja muissa toiminnoissa yhteensä yli 200 henkilöä. 
HERZ energiatekniikan tuotantolaitoksissa Pinkafeldissä/Burgenland ja

Sebersdorfissa/Steiermark on huippumderni tuotanto sekä koestuslaitokset, 
jotka tarjoavat käyttäjille uusinta tekniikkaa edustavia innovatiivisia tuotteita 
ja ratkaisuja. Tämän johdosta voidaan jatkuvasti syventää luotettavaa
yhtyeistyötä lähialueen tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Vuosien kuluessa
HERZ Energiatekniikasta on kehittynyt uusiutuvaan energiaan keskittynyt 
huippuasiantuntija. Tavoitteena ovat modernit tuotteet, jotka takaavat 
parhaan mahdollisen asumismukavuuden ja käyttäjäystävällisyyden.

HERZ paremman ympäristön puolesta
Kaikki HERZin lämmitysjärjestelmät alittavat kovimmatkin sallituille 
päästöille asetetut vaatimukset. Tästä ovat todistuksena HERZin 
saamat useat ympäristötodistukset.

HERZ laatu
HERZin suunnittelijat ovat jatkuvasti 

yhteydessä tunnettujen tutkimuslaitosten 
kanssa jo ennestään korkean tuotteiden ja 

valmistuksen laadun sekä tehdasstandardien 
parantamiseksi.

TIETOJA HERZistä:
● 22 yhtiötä
● Konsernin keskus Itävallassa
● Tutkimus ja tuotekehitys Itävallassa
● Itävaltalaisessa omistuksessa
● 1600 työntekijää yli 75 maassa
● Tuotantoa 8:lla paikkakunnalla

Menestyksemme perustuu ammattitaitoon ...



Miellyttävää lämpöä ...

Vaivaton ja mukava 
lämmitys puulla.

Yksinkertainen, nopea ja helppo 
lämmitys isoilla polttopuilla.

Kattilan erittäin hiljainen käyntiääni 
kertoo järjestelmän komponenttien 
korkeasta laadusta.

Suuri täyttökuilu puolimetriselle 
pilkkeelle takaa pitkän paloajan – 
aina 8 tuntiin saakka täydellä teholla.

Merkittäviä etuja 
HERZ – firestarilla:

● Energiaa säästävä palaminen ainutlaatuisen
kaksoispyörrekammion ansiosta

● Lämmönvaihtimen automaattinen 
puhdistus – vähäinen puhdistustarve 

● Jatkuvasti korkea hyötysuhde

● Helppo tulipesän ja lämmönvaihtimen 
tuhkan poisto kattilan edestä – 
ei puhdistusaukkoja sivuilla

● Vähäinen tuhkan määrä optimaalisen 
palamisen johdosta

Innovatiivista tekniikkaa luonnostamme saatavan 
polttoaineen hyödyntämiseen!

Pilkkeet  & Puubriketit

Lämmitys

puolen metrin
klapeilla!



● Vallankumouksellisen kaksiosaisen pyörrepalokammion ansiosta ilman 
happi sekoittuu optimaalisesti palokaasuihin.

● Liekki jakautuu kahteen kammioon mikä varmistaa erittäin tehokkaan palamisen.

● Tulipesä valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä tulenkestävästä betonista (SiC)
Ei teräsosia ➠ ei kulumista ➠ pitkä KÄYTTÖIKÄ 
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1. Täyttöaukon ovi
Helppo täyttää puolimetrisillä pilkkeillä.

2. Suuri sytytysluukku
Innovatiivisen tekniikan ansiosta nopea 
ja helppo sytyttää ilman pienpuuta.

3. Puhdistusluukku
Tulipesän ja lämmönvaihtimen tuhka on 
helppo poistaa kattilan edestä.

HERZ firestar 15 – 40:n  ...

Suurin tehokkuus 
kaksoispyörre-
kammion ansiosta

● Savun tunketumisen huoneeseen estää savukaasuimuri, joka luukun 
avautuessa imee savun savuhormiin.

● Kattilahuoneeseen ei näin ollen tunkeudu savua ja huoneilma säilyy miellyttävänä.

Savun imu
täyttöluukun
ollessa auki

Ohjaus ja säätö BioControl 3000:lla

– Palamisen säätö (Lambda-säätö)
– Energiavaraajan ohjaus 
– Kattilan paluuveden lämpötilan säätö 

(latauspumppu ja sekoitusventtiili). 
– 2:n lämmityspiirin säätö  

(pumppu ja sekoitusventtiili)
– Lämpimän käyttöveden tuotto

● Modulaarinen laajennusmahdollisuus:  
Aurinkojärjestelmän ohjaus, lämmityspiirien 
ohjaus (pumppu ja sekoitusventtiili max. 6:lle 
lämmityspiirille – aurinko-ohjauksen kanssa 
max. 5:lle lämmityspiirille).

Ohjaus ja säätö Lamda-yksiköllä:

– Palamisen säätö 
(Lambda-säätö)

– Energiavaraajan ohjaus
– Kattilan paluuveden lämpötilan säätö  

(latauspumppu ja sekoitusventtiili). 

● Lämmityspiirien säätö, aurinko-
järjestelmän ohjaus ja lämpimän 
veden tuotto mahdollista ulkopuolisen 
säätäjän avulla.
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Vaihtoehtoiset ohjausjärjestelmät

1



● Savukaasujen arvoja jatkuvasti mittaavalla lambda-tunnistimella, 
joka reagoi polttoaineen laadun vaihteluihin saavutetaan aina parhaat 
mahdolliset palamisarvot ja pienimmät mahdolliset päästöarvot.

● Lambda-tunnistin ohjaa sekä ensiö- että toisioilman syöttöä 
varmistaen näin puhtaimman mahdollisimman palamisen myös 
kattilan toimiessa osateholla.

● Riippuen kattilan antamasta tehosta älykäs järjestelmä säätää 
savukaasujen lämpötilan aina optimaalisesksi.

● Tuloksena on alhainen polttoaineen kulutus ja erittäin alhaiset päästöt, 
myös polttoaineen laadun vaihdellessa.

● Lämmönvaihtimen pinnat puhdistetaan automaattisesti turbulaattoreilla 
myös kattilan käytön aikana.  Huoltotyön määrä on näin oleellisesti 
vähäisempi kuin perinteisissä  puukattiloissa.

● Automaattisten puhdistusten ansiosta jatkuvasti hyvänä säilyvä 
hyötysuhde alentaa polttoaineen kulutusta.

● Tulipesän ja lämmönvaihtimen tuhka voidaan helposti poistaa kattilan 
edestä ulos vedettävästä tuhkalaatikosta.

● Ei sivuilla olevia puhdistusaukkoja – pieni tilantarve.
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4. Savunpoistokanava

5. Putkilämmönvaihdin 
Varustettu turbulaattoreilla ja
automaattisella puhdistuksella.

6. Kaksiosainen 
pyörrepalokammio

7. Säätöyksikkö BioControl 3000
Keskitetty säätö- ja ohjausyksikkö.

8. Lambda-tunnistin
Automaattinen savukaasujen 
ja palamisen valvonta. 

9. Savukaasuimuri
Säädetty pyörimisnopeus ja valvonta
takaavat käyttövarmuuden.

10. Integroitu tuhkalaatikko
Helppo puhdistus ulos vedettävän
tuhkalaatikon avulla.

11. Ensiö- ja toisioilmaläpät
Suhteellisesti säädetyt erilliset 
ilmaaukot.

12. Tehokas lämmön eristys 
Alhaiset säteilyhäviöt.

Energiaa säästävä
palaminen Lambda-
tunnistimen avulla

Lämmönvaihtimen
automaattinen

puhdistus
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... etuja ja yksityiskohtia



Täydellinen järjestelmä kaikkiin tarpeisiin ...

HERZ suosittelee seuraavia 
energiavaraajan kokoja 
puukaasutuskattilalle:

- firestar 18: vähintään 1000 litraaa
(1500 litraaa suositeltava)

- firestar 20/30: vähintään 2000 litraaa
- firestar 40: vähintään 3000 litraaa

Huom! Joissakin maissa varaajan koko vaikuttaa 
investointiavustuksiin.

HERZ – Energiavaraaja
Energiavaraaja tasaa eron puukaasutuskattilan tuottaman ja 
todellisuudessa tarvittavan lämpöenergian välillä.  Energiavaraajan 
on kyettävä varastoimaan koko yhdellä kattilan latauksella
tuotettu energiamäärä, mikäli lämmityspiireille tai lämmintä
käyttövettä varten ei tarvita lainkaan 
energiaa.  Tämän jälkeen eri lämmityspiireille 
(lattialämmitys ja patterit) sekä lämpimän 
käyttöveden tuottoon tarvittava energia otetaan
energiavaraajasta. Tällöin erityisesti ylimenokausina
ja kesällä saavutetaan energiavaraajan avulla suuri
käyttömukavuus.
Energiavaraaja varmistaa kattilan tehokkaan käytön
ja tasaisen lämpöenergian saannin ja takaa näin
optimaaliset käyttöolosuhteet.

HERZ Käyttövesivaraaja
HERZ tarjoaa myös käyttövesivaraajia joko 
varustettuna aurinkopiirin lämmönvaihtimella 
tai ilman – aina optimaalisen ratkaisun 
asikakkaiden toivomusten  mukaisesti!  

HERZ BioControl 3000:
Yksi järjestelmä kaikkiin tarpeisiin!

Energiavaraaja ja LVV:n lämmitys 
aurinkoenergialla:
Tässä ratkaisussa auringolla lämmitetään vain käyttövettä.
Mikäli auringosta saatava energia ei riitä, otetaan energia 
veden lämmitykseen energiavaraajasta ja lämpimän 
käyttöveden tuotto on näin aina turvattu. Erilaisten 
lämmityspiirien (lattialämmitys, patterit) tarvitsema 
lämpöenergia otetaan energiavaraajasta.

3000

Aurinko

Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 2

3000

Aurinko

Lämmityspiiri 1 Lämmityspiiri 2

Aurinkoenergialla tuetaan lämmitystä ja läm-
mintä käyttövettä tuotetaan hygieenisesti:
Tässä ratkaisussa aurinkokeräimet lämmittävät 
energiavaraajaa. Näin ilmaisella aurinkoenergialla tuetaan 
myös lämmitystä. Käyttövesiyksikkö (levylämmönvaihdin) 
tuottaa hygieenistä lämmintä käyttövettä 
läpivirtausperiaatteella. Tarvittava lämpöenergia otetaan
energiavaraajasta. Myös tässä kytkennässä lämmityspiirien
energia otetaan energiavaraajasta.

HERZ BioControl 3000 –järjestelmällä
voidaan kattilalta keskitetysti säätää ja
ohjata lämmityspiirejä, LVV:aa, 
energiavaraajaa ja aurinkopiiriä.

Käyttämällä energiavaraajaa voidaan hyötysuhdetta edelleen
parantaa. Energiavaraaja ei ole täysin välttämätön, mutta
suositeltava jokaiseen biomassalla toimivaan 
lämmitysjärjestelmään.

Lämpötilaeroon perustuva ohjaus ja ulkolämpötilaan perustuva
lämmityksen säätö mahdollistavat ympäristöä ja energiaa
säästävän lämmityksen. Energian käyttöä voidaan näin
merkittävästi optimoida.

Monipuolinen ohjaus- ja säätöjärjestelmä mahdollistaa suuren
määrän erilaisia käyttösovelluksia.
Ohessa on esitetty kaksi yleistä kytkentäkaaviota.



firestar 18 20 30 40
Tehoalue (kW) 7,6 - 18,0 9,9 - 22,0 9,9 - 30,0 9,9 - 40,0
Täyttökuilun tilavuus (litraa) 90 170 170 170

Mitat (mm)
A Kokonaispituus 1385 1385 1385 1385
A1 Vaipan pituus 1080 1080 1080 1080
A2 Pituus savuputken päähän 1210 1210 1210 1210
B Leveys 620 670 670 670
C Korkeus 1365 1590 1590 1590
D Hormiliitos – halkaisija 150 150 150 150
E Täyttöaukon ovi – korkeus 260 305 305 305
F Täyttöaukon ovi – leveys 400 460 460 460
G Hormiliitos – yläreuna   1215 1450 1450 1450
(G) Hormiliitos – keskikohta    1040 1275 1275 1275
H Menovesiyhteen korkeus 1145 1380 1380 1380
I Paluuvesiyhteen korkeus 840 1065 1065 1065
J Vähimmäisetäisyys takana  500 500 500 500
K Vähimmäisetäisyys edessä 520 570 570 570
L Täyttö-/tyhjennysyhteen korkeus 135 135 135 135

Tekniset arvot
Kattilan paino kg 519 622 622 622
Hyötysuhde % >93 >93 >93 >93
Min/max paine-ero (veto)     mbar 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20 0,05/0,20
Suurin sallittu käyttöpaine bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Suurin sallittu käyttölämpötila °C 90 90 90 90
Vesimäärä l 77 106 106 106
Sähköliitäntä (V,Hz,A) 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1 230,50,10/0,1

Päästöarvot täydellä teholla
Savukaasujen lämpöt.               °C ~160 ~140 ~160 ~170
Savukaasujen massavirta      kg/s 0,011 0,013 0,019 0,025
CO2 –pitoisuus                       til. % 15,54 15,4 15,4 15,6

Päästöarvot osateholla
Savukaasujen lämpöt. (asetelt.)   °C ~100 ~100 ~100 ~100
Savukaasujen massavirta      kg/s 0,005 0,0068 0,0068 0,0068
CO2 –pitoisuus til. % 13,9 13,9 13,9 13,9

Ovien kätisyys vaihdettavissa vakiona oikealta vasemmalle!  
1...Menovesiyhde  1” sisäkierre  3...Turvalämmönvaihdin 1/2” ulkokierre  
2...Paluuvesiyhde 1” sisäkierre 4...Täyttö-/tyhjennysyhde 1/2” sisäkierre 

Pi
dä

tä
m
m
e 
oi
ke

ud
en

 te
kn

is
iin

 m
uu

to
ks

iin
 

Mitat &
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HERZin edustukset:

HERZ- lämmitystekniikka 
alittaa tiukimmatkin 
päästömääräykset.

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

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

Paikallinen edustaja:

BELGIA
BULGARIA

TANSKA
SAKSA

VIRO
SUOMI

RANSKA
KREIKKA

ISO-BRITANNIA
IRLANTI
ITALIA
KANADA
KROATIA
LATVIA
LIETTUA
LUXEMBURG
ALANKOMAAT
ITÄVALTA
PUOLA
PORTUGALI
ROMANIA

VENÄJÄ
RUOTSI

SVEITSI
SERBIA

SLOVAKIA
SLOVENIA

ESPANJA
ETELÄ-TIROL

TSEKIN TASAVALTA
UKRAINA

UNKARI


