HERZ bioenergipannor 100 till 20,000 kW

•
•
•
•

Varmvatten
Hetvatten
Ånga
Varmluftsystem

KOMPETENS är vårt signum...
HERZ FAKTA:

22 företag.
Huvudkontor i Österrike.
Forskning och utveckling i Österrike.
Österrikiska ägare.
2400 anställda i över 85 länder.
22 fabriker.

HERZ - företaget:
Grundades 1896, Herz har varit verksam på marknaden i
mer än 120 år vilket saknar motstycke. Med 6 fabriker
inom Österrike, ytterligare fjorton i Europa och mer än
2400 anställda, är HERZ den enda österrikiska
tillverkaren som producerar utrustning för hela
värmesystemet själv och är en av de viktigaste aktörerna
internationellt.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik sysselsätter mer än 230 medarbetare i produktion
och försäljning. Vid företagets anläggningar i Pinkafeld, Burgenland och
Sebersdorf, Styria har man ultramoderna produktions- och
forskningsanläggningar där man tillverkar och tar fram nya innovativa
produkter och utvecklar befintliga system. Under ett antal år har
HERZ samarbetat med lokala forsknings- och utbildningsinstitut.
Under årens lopp har HERZ etablerat sig som specialist på
förnybara energisystem. HERZ lägger en stor vikt på moderna,
kostnadseffektiva och miljövänliga värmesystem med högsta
komfort och användarvänlighet.
HERZ för miljön
Alla HERZ värmeanläggningar faller under de
strängaste emissionsföreskrifter. Ett stort antal
miljögodkännanden ligger till bevis för detta.
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HERZ kvalitet
HERZ konstruktörer är i ständig kontakt med erkända
forskningsinstitut för att löpande förbättra den redan
mycket höga standarden.

Standard bränslen
HERZ erbjuder en rad olika förbränningssystem för olika typer av bränslen. I tabellen nedan finns en

överblick i de olika bränslena som kan användas i en HERX biopanna.
I vårt testcenter kan vi prova ut just det bränsle som ni vill använda för att se till att ni får den mest
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Nominal capacity in kW

Container

Type

Heat exchanger

HERZ erbjuder pannor från 100 kW upp till 32MW för att producera Varm- och Hetvatten, ånga, varmluft,
hetgas och CHP installationer. HERZ största fördel är flexibiliteten. Vårt motto är att inget är omöjligt! Våra
ingenjörer kommer att erbjuda er den mest otimala lösningen för Era behov!

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.100
1.650
1.200
850
650
500
350
300
250
200
185
149
100

WW = Varmvattenr, HW = Hetvatten, Steam = Ånga
Speciallösningar på förfrågan!
Informationen kan ändras utan föregående meddelande.

C
C*
C*
C*
C*
C Tillgängligt i värmecentral
C* Tillgängligt i std centraler
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Förråd system
PS - Pelletsutmatning

KA - Fjäderförråd

• Med tryckavlastning för rekatngulära förråd
• Lämplig som skruv och transportskruv från pelletsförråd

• För bränslen upp till P63
• Fyllnadshöjd upp till 7 meter (beroende på bulkvikten)*

SS - Pendelskruv

WS - Liggande pendelskruv

• För bränslen upp till P63
• För silos med diameter av max 7 meter
• Fyllnadshöjd max 20 meter

• För bränslen upp till P63
• För silon som måste tömmas helt
• Fyllnadshöjd max 20 meter

SBA - golvskrapor

Transport system
HERZ erbjuder en mängd olika typer av förråd och
transportsystem, utöver de som är presenterade
kan vi även erbjuda hydrauliska skrapor och
kedjetransportörer.
Dessa transportsystem är lämpliga för följande
storlekar med max storlek OENORM EN 14961.

• För rinva och hackade material upp till storlek max
P120* (stickor upp till 35 cm långa) med hydraulisk matning.
• Med transportwith transport auger up to P63*

KKF
QFE
TS 330
TS 220
Max partikel storlek (P)

16

*)…Storlekar och andra specifikationer är enbart för guidning, varje enskilt projekt behandlas och utvärderas separat.
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Förbränning system
Undermatad förbränning RRF
Eldstad med förbränningskopp och roster i högtemperaturbeständigt
gjutjärn. Intergrerad automatisk askurmatning. Eldstaden är klädd med mee
keramik, förbränningen styrs av primär och sekundärfläktar.
Max fukthalt: upp till M30.
Max askhalt: ≤ 1,5%
Effekt panna från 100 kW och uppåt.

Rörligt roster för torrt till medelfuktigt bränsle TSRF
Eldstad med hudrauliskt eller elktriskt drivna rörliga roster. För torrare
material med allt ifrån låg till högre askhalt. Helautomatisk askhantering
från pannan samtliga delar inkl askskrapor under rostret samt askskruv
från eldstaden. Helkeramisk eldstad i högtemperaturbeständigt material.
Förbränningszonen är indelad i primär och sekundär lufttillförsel. Matning av
bränsle till eldstaden sker antingen med skruv eller hydrauliks matare.
Max fukthalt: Upp till M40 (mer än M50 med förvärmt luftsystem Luvo).
Max askhalt: ≤ 7%
Effekt panna: från 150 kW och uppåt.

Rörligt roster för fuktigare bränsle SRF
Eldstad med hudrauliskt eller elktriskt drivna rörliga roster. Helautomatisk
panna för fuktigare material med hög askhalt. Helautomatisk askhantering
från pannan samtliga delar inkl askskrapor under rostret samt askskruv
från eldstaden. Helkeramisk eldstad i högtemperaturbeständigt material.
Förbränningszonen är indelad i primär och sekundär lufttillförsel. Matning
av bränsle till eldstaden sker antingen med skruv eller hydrauliks matare.
Max fukthalt: Upp till M50 (mer än M60 med förvärmt luftsystem (Luvo)
Max askhalt: ≤ 7%
Effekt panna: från 150 kW och uppåt.

Informationen kan ändras utan föregående meddelande.
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Varm och Hetvatten Pannor
1

2

Konvektion

Liggande rökkanaler, std
rotsvetsade men kan får
utbytbara då det krävs.
4

Vattenkyld mantel

5

8

7

• Påverkar inte förbränningsprocessen i
eldstaden.

Sekundärluft

Lambdastyrd med riktade dysor för
optimerat luftflöde.

Sotning rökkanaler

• Unik patenterad höghastighetsrengöringssystem, sker med renade rökgaser.
• Inga tryckluftstötar, rengöring sker kontinuerligt utan emissions explosioner.
• Automatisk askurmatning. Rengöringen sker
över hela tuberna slängd.

Med std högtemperatur keramik, enkelt och
billigt att ersätta och laga. Keramiken har
lång livslängd.

• Absorberar värmen från
eldstaden.
• Förvärmer returvattner via
en kanal på sidan av pannan.
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Keramik
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Strålningsvalv

oOptimerar förbränningen och luftflödet,
helt i keramik.

Rörliga roster

Bryter upp bädden och transporterar
askan till askskruven.

Eldstaden
• Förbränningssystem i 3 zoner.
• Helkeramisk eldstad.
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1

Bakbrandsskydd
• Kontrollerat undertryck med
givare från eldstaden.
• Tempgivare för bakbrand.

3

• Sprinklersystem.

2

5

4

• Brandspjäll eller cellmatare.
• Fallschakt.

10

6

Matning eldstad

• Skruv eller hydraulisk matning.
9
11

10

13

11

Rörligt roster från 150 kW

12

• Bränslet blir jämt fördelat och
förtorkat.
• Automatisk askurmatning från
eldstad samt under roster till
gemensam askcontainer, även
cyklon ingår i den gemensamma
askhanteringen.

6

7

15

Primärluft

12

13

14

Askurmatning

Askurmatning från pannans samtliga delar till
centralt placerad asktunna
16

Rosterstavar

Tillverkade av högtemperaturbeständigt
gjutjärn, stavarna är separat utbyttbara.
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Industrikvalite

• Ståltjocklek
Vattenmantel 6 mm
Pannbotten (brännare) 5 mm
• Kraftiga inspektions och rensluckor,
funktionellt utförda.

Styrs av temperaturer och syrehalt i
rökgaserna.

• Hög industriell kvalitet.
• Lättåtkomligt.
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16

15

Ask skrapor

För uraskning även under rosterytan. Hela
pannans botten rengörs automatiskt, askan
förs till askskruven som skruvar ut askan från
hela eldstaden.

Varmluft Panna
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1

Vattenkyld mantel

2

Med keramiskt klädda väggar. Lambda kontrollerad
förbränning med primär och sekundärluft.

3

Stor eldkanal.Optimerad för att reducera
stoftmängden i förbränningen.

4

Konvektion

Turning Chamber

6

8

Rökgasutgång

Rökgaserna går vidare till exempelvis en cyklon.
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Varmluftuttag

Matarsystem

Rökgasutgång

Rökgaserna går vidare till exempelvis en cyklon.
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Rörliga roster

Olika utförande beroende på valt bränsle att elda.

12

Skruv eller hydrauliksa matare.

Luftvärmeväxlare

Stor värmeväxlare för överföring från rökgaser till uppvärmd
luft.

Turning of the flue gases out of the Flame Tube
Integrated in Cleaning Door
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Service lucka

Servicelucka som öppnas åt sidan, medger stort
utrymme att rengöra och inspektera tuber och
kanaler.

Jämt fördelade med industriell kvalitet runt
rökkanalen. Tjocklek 4,5 mm.
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Eldkanal

Förvärmning av luft

Förvärmning av inkommande luft via värmeväxlare.
Strålningsvärmen från eldstaden används till förvärmning av
friskluften vilket ökar verkningsgraden.

assumes no liability for the information, subject to change without notice.
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Ångpannor
Ångpannor
Tillgängliga från 200 kW och uppåt, kombinerade med de olika förbränningsteknologier som HERZ kan erbjuda.
Arbetstryck upp till 22 bar, högre tryck på begäran.
1

Konvektion

2

Keramisk eldstad

3
4

utomatisk rengöring av rökkanaler

5

Primärluft

6

Keramiskt strålningsvalv

7

Askroster

8

Keramisk efterförbränningskammare

9

Brandspjäll

10

Matning eldstad

11

17

Vattenkyld eldstad

3

1

6

Rörligt roster

2

5
12

Primärluft

13

Stomme i industriell kvalitet

14

Askskruv

8

4
14
16

15

Askskrapor
Rosterstavar (separat utbytbara)
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Ångdome

15

10
13

Hetgasgenerator
Tillgängligt från 200 kW och uppåt, valfri förbränningsanläggning från HERZ utifrån valt bränsle

8

12

11
9

16
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HERZ - Leveranser med trygghet...

Konsultering

Leverans

Planering

Montage

Tillverkning

Drifttagning

Support

Vår kompetens - er trygghet...
A

B

Automatisk höghastighetsrengöring - HV

Rökgasåtervinning

Med HV systemet använder man sig av de renade
rökgaserna (efter cyklonen) som genom en patenterad
teknik slungas tillbaka till konvektionen genom en
speciell backventil i hög hastighet för att rengöra
rökkanalerna i pannan.

Beroende på rökgastemperaturen i eldstaden så
reglerar rökgasåtervinningen så en jämn och stabil
temperatur är uppnådd.

HV systemet jobbar konstant utan att störa
förbränningen, ej heller får man emissions
explosioner då flödet är konstant.
• Forebygger att damm och aska fäster på insidan av
tuberna och håller dessa konstant rena. Processen
ger en konstant hög verkningsgrad.
• Reducerar manuell rengöring / kontroller till 1-2
ggr/år.
• Skyddar pannan från korrision.

Rökgasåtervinningen är särskilt rekommenderat för
bränslen med antingen ett högt värmevärde, eller en låg
smältpunkt för askan, eller en hög kvävehalt .

B

3D Visualisering

A

Smart styrning
Styrningen till HERZ är fullt modulerbar och utöver de
fast ställda parametrarna så justerar anläggningen sig
själv utifrån effekt, temperatur, tryck och lambdavärden.
Matningen av bränsle, fläkthastigheter mm justeras
automatisk under drift så den alltid presterar som bäst.
• Reagerar omgående på aktuellt lambda värde.
• Automatisk undertrycksstyrning.
• Frekvensstyrda förbränningafläktar
• Hög verkningsgrad över hele effektregistret.
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Den innovativa HERZ 3D visualiseringen är skapad
utifrån just den anläggningen som kunden köpt.
Bilden i styrsystemets dator är exakt den kunden fått.
Individuellt designade menyer och loggfiler på
anläggningens drift ingår. Möjlighet till att
exemplvis intergrera e eldstadskamera ingår också.

Om nätverk finns tillgängligt så kan man koppla in sig
på anläggningen och justera systemet när som helst .

Kunskap och tillgänglighet
Hög verkningsgrad över hela effektregistret.
HERZ pannor har en verkningsgrad på över 92%1.
• Styrsystemet har en modulerande effekt från 20-100%
• Frekvensstyrda förbränningsfläktar håller nere driftkostnaderna.
• Lambda regleringen optimerar förbränningen oavsett bränsle.
• Hög kvalitet med ett minimum av underhåll ger en hög tillgänglighet.
1)…audit report A-1211-1/18d-06, NUA Umweltanalytik GmbH

O2 styrning
Pannan använder sig av lambdastyrning för att få en fullständig förbränning:
• Reagerar på varierande bränslekvaliter och justerar automatiskt förbränningsluften och bränslematningen.
• Ger en stabil förbränning utan emissions peakar även vid vareierande kvalitet på bränsle.

Rökgasrening
Vi erbjuder de filter som krävs för att hålla de emissionsbegränsningar som krävs.

Electrostatfilter

Slangfilter

Referenser

Boiler type: DK 1800-2300 | Capacity: 1950kW / Dampf ca. 3,3to/h

Boiler type: DK 640-850 SRF | Capacity: 840kW / Dampf ca. 1,3to/h

Boiler type: RRK 400-600 RRF | Capacity: 500kW

Boiler type: RRK 200-350 u. RRK 1000 | Capacity: 300kW u. 1200 kW

Boiler type: RRK 400-600 SRF | Capacity: 500kW

Boiler type: RRK 200-350 TSRF | Capacity: 300kW

Boiler type: 4x RRK 200-350 and 2x RRK 200-600 SRF

Boiler type: 1200-1650 SRF | Capacity: 1600kW

Boiler type: 2500-3000 SRF | Capacity: 3000kW

Boiler type: 6-7M TSRF | Capacity: 7000kW

Informationen kan ändras utan föregående meddelande.
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HERZ – vi finns där för kunden…

Belgien
Bulgarien
Canada
Danmark
England
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien

Lettland Litauen
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland

d02-2016

Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
Sydtorelen
Tyskland
Ungern
Tjeckien
Ukraina
Österrike

We reserve the right of errors, misprint, typographical failures and technical modifications! Data about our products are not guaranteed characteristics.
Mentioned and illustrated discharge systems are system-dependent and only available as an option. In case of discrepancies between documents with regard
to the scope of supply the information in the current offer is valid. All images are representations as a symbol and serve only to illustrate our products.

Herz världen över:

Din partner:

HERZ Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld
Biotherm Heat AB
Österreich/Austria
Utvreta 13
Tel.: +43(0)3357/42840-0
725 92 Västerås
Fax: +43(0)3357/42840-190
Tel: +46 (0)921-578 00
E-post: info@biothermheat.com Mail: office-energie@herz.eu
Web: www.biothermheat.com Internet: www.herz.eu
HERZ biomass
systems fall below
the strictest emission
regulations.

