
Uppvärmning med pellets

10 - 60 kW



HERZ  - företaget:
Grundades 1896, Herz har varit verksam på marknaden 
i mer än 117 år vilket saknar motstycke. Med 6 fabriker 
inom Österrike, ytterligare fem i Europa och mer än 
1600 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 200 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.

HERZ kvalitet
HERZ konstruktörer är i ständig kontakt med erkända 

forskningsinstitut för att löpande förbättra den redan 
mycket höga standarden.

Fakta om HERZ:
● 22 Bolag
● Koncernens huvudkontor finns i Österrike.  
● Forskning & utveckling i Österrikiskt.
● Österrikiska ägare
● 1600 anställda i mer än 75 länder
● 12 fabriker

Kompetens är vår framgång…
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Bekväm uppvärmning ...

Årtionden av erfarenhet

● Egen utvecklings- och 

forskningsavdelning
● Österrikisk kvalitet med Europeisk 

distribution
● Rikstäckande service
● ISO 9001 certifiering

De främsta fördelarna med 
HERZ pelletstar:

● Högsta verkningsgrad  
● Enkel och automatisk drift 
● Automatisk rengöring av rökkanalerna
● Automatisk rengöring av brännaren 

med ”Tip and clean” funktion
● Hög driftsäkerhet 
● Effektiv isolering – minimala strålningsförluster
● Automatisk pelletsmatning med olika system.
● Kompakt design 
● Tillverkad av högkvalitativa material
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Pelletskvalite´ – Träpellets enligt  EN 14.961-2: hållfasthetsklass A1  
– Swisspellet, DINplus, ENplus eller ÖNORM M7135



Enkelt, modernt och komfortabelt…
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Ett centralt styrsystem för…
● Ackumulatortankar
● Returledningstemperatur (pump och blandningsventil) 
● Varmvatten
● Värmekretsar (pump och blandningsventil)
● Solvärmesystem
● Frostskydd 

Den bekväma menyn och enkla skärmlayouten med 3D grafik, 
garanterar maximal användarvänlighet. 

Det anpassningsbara styrsystemet T-CONTROL erbjuder 
utbyggnadsmöjligheter med upp till  55 moduler. Detta innebär att 
pannan klarar av att hantera förbränningen, ackumulatortankar, 
returtemperaturer, värmekretsar, varmvattenberedning och 
solvvärmesystemet tillsammans. Dessutom kan reglersystemet 
enkelt utökas eller modifieras med de externa modulerna till att 
anpassas för varje unik installation.

Med den användarvänliga touch displayen 
kontrollerar du all förbränning likväl som hela 
vattenkretsen, ackumulatortankar och eventuella 
solvvärmesystem.

T-CONTROL



... med T-CONTROL styrsystem

T-CONTROL
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Styr anläggningen via internet
Som ett ytterligare alternativ, erbjuder T-CONTROL möjlighet 
för fjärrstyrning via smartphone, PC eller surfplatta.
Hanteringen är densamma som vid touch displayen i pannan. 
Processer och parametrar kan läsas och ändras när som helst, 
från vart som helst.

Mer fördelar med T-CONTROL: 
– energibesparande standby-läge
– status- och larm via e-post
– backup och programuppdateringar via USB-minne
– möjlighet till Modbus-kommunikation
– enkel och tydlig presentation av funktionerna från 

olika komponenter (pumpar, shuntventiler, motorer osv.)

Kaskadreglering
Upp till 8 HERZ pannor kan kopplas
ihop i ett system via CAN BUS genom
att använda HERZ T-CONTROL.
Kaskadregleringen ger överlägsen
matchning av effektprofilen och en
högre effektivitet. 



Fördelar och detaljer…
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1 T-CONTROL
styrsystem

2 Högtemperaturbeständig 
brännkammare

3 Tipproster
För komplett rengöring

● Tillverkad av högkvalitativt värmebeständigt 
rostfritt stål - för längsta möjliga livslängd

Centralt styrsystem som standard för:
– Reglering mot ackumulatortankar
– Kontroll av returledningstemperaturen 

(via pump och blandningsventil)
– Varmvatten produktion
– Styrning av separate värmekretsar. 
– Frostskydd

● Pedagogisk skärmdesign och bekväm menyhantering 

● Utbyggnad med upp till 55 moduler är möjligt 
(värmekretsar, solvärmesystem, andra ackumulatortankar osv.)

● Komplett rengöring i en matris med automatiskt tippning av rostret. 
Gallret rengörs effektivt och askan ramlar ner i asklådan.

● Rent förbränningsroster säkerställer optimal lufttillförsel.

● Minimerar manuell rengöring.

HERZ med 
T-CONTROL och
touch display

Brännare i 
värmebeständig och
rostfritt material

Automatisk rengöring
av brännaren
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● Tack vare den inbyggda Lambdasonden, vilken kontinuerligt 
övervakar rökgaserna gör att pannan reagerar omedelbart på 
förändringar i bränslekvaliteten vilket garanterar en optimal 
förbränning och extremt låga utsläppsvärden.

● Lambdasonden styr den primära- och sekundära lufttillförseln 
och garanterar fullständig förbränning, även vid dellastdrift.

● Resultaten ger låg bränsleförbrukning och de lägsta 
utsläppsvärden, även med skiftande bränslekvaliteter.

● Rökkanalerna i pannan rengörs automatiskt med de integrerade 
turbulatorerna. Detta sker även under drift, vilket eliminerar 
manuell rengöring.

● Konstant hög verkningsgrad och låg bränsleförbrukning tack 
vare att rökkanalerna hela tiden är rena. 

● Askan faller ned i stora asklådor i pannan, 
som enkelt töms från framsidan.
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4 Automatisk tändning 
med effektiv varmluftfläkt

5 Asklåda för förbränningsaska 
och flygaska med enkel åtkomst 
från framsidan, lätt att hantera

6 BSP (skyddsanordning för bakbrand, 
brandspjäll).

7  Rökkanaler
Med turbulatorer och 
automatisk rengöring

8  Lambdasondreglering
Automatisk kontroll av 
rökgaserna och reglering 
av förbränningen

9  Rökgasfläkt
varvtalsreglerad rökgasfläkt, 
regleras automatiskt för högsta 
driftsäkerhet

10  Effektiv värmeisolering 
för lägsta värmeförluster

...med HERZ pelletstar 10-60
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Energibesparande
förbränning med

Lambdasond

Automatisk 
rengöring av 

samtliga rökkanaler



Förrådslösningar ...

Flexskruv från HERZ

1 Matning med en flexibel skruv 
är en lätt och energisparande 
lösning för att tömma förråd 
på ett effektivt sätt.

2 Om pelletsförrådet är högre 
än pannrummet eller ligger på 
vinden i ditt hus? Detta är inget 
problem för det flexibla 
skruvsystemet och anpassade 
fallschakt.

3 Matning med 2 st flexibla 
skruvar och överföring till 
pannan.

4 Matning med flexibel skruv 
från en silo. Silon kan normalt 
vara placerad i pannrummet 
(Var uppmärksam på de lokala 
säkerhetsföreskrifterna!). 
Denna lösning används om 
inget separat förrådsutrymme 
finns tillgängligt.

HERZ erbjuder en mängd olika 
lösningar för att lagra pellets och 
för att mata pellets från förrådet till
pannan.
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...med flexskruvar

3 4
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Matningssystem…

HERZ vakuumsug-
system för längre
avstånd till pannan

1 Matning med en modulskruv 
i förrådet i kombination med 
vakuumsug-system.

2 4-punkts sugsystem.  
Placeringen av de fyra 
sugsonderna kan väljas 
individuellt. Systemet
Kan lätt installeras och är 
anpassningsbart till olika 
förrådssituationer.

3 Tömning av silo med vakuumsug. 
Snabbt och enkelt montage.

4 Tömning av marksilo 
(utanför huset) via vakuumsug.

1

3
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...med vakuumsug-system
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Andra matarsystem
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Effektiv förrådslösning 
med ett fjäderförråd

En fjäderomrörare i pelletsförrådet möjliggör en
effektiv användning av lagringsutrymmet genom 
att eliminera lutande väggar.



HERZ konstantflödes funktion
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Användbart tillbehör 
till ditt värmesystem: 
HERZ ackumulatortankar.
Att installera en ackumulatortank gör att 
man får en buffert av lagrad energi. 
Fördelen är främst vår, sommar och höst 
då det minskar antalet start och stopp på 
pannan och gör att pannan när den väl 
värmer, går på hög effekt och samtidigt 
har en hög verkningsgrad. 

HERZ konstantflödes funktion 
för varmvattenberedare 
Tappvarmvatten värms upp på ett effektivt sätt. 
Kallvattnet värms upp via en värmeväxlare med 
vatten från ackumulatortanken.

Modulen är i en kompakt design med lågt tryckfall, 
låg vattenhalt och är enkel att installera

Fördelarna: 
– Varmvattnet – fri från legionella och fräscht. 
– Enkel att installera.  
– Mycket kompakt – kräver liten yta

ackumulatortank

Funktionsschema

kallvatten

varmvatten-
beredare med 
kontinuerligt 
flöde

tappvarmvatten



Möjligheter & kombinationer

14

Förråd med 
ett vakuumsug-
system

Pelletstar med 
sugsystem och 
förråd finns i 2 
storlekar: 
-86 liter / 56 kg 
-109 liter / 71 kg.
Magasin med 86 liter 

kan användas med 
pelletstar 10-30, och 
magasin med 109 liter 
kan installeras med 
pelletstar 10-60.  

pelletstar 10 / 20 / 30

Mått  (mm)
A1 1400
B7 1035
A6 1785
B9 1180
A7 1930
B10 660

pelletstar 10 20 30 45 60

1400 1400 1400 1620 1620
1035 1035 1035 1195 1195
1785 1785 1785 2010 2010
1240 1240 1240 1400 1400
1990 1990 1990 2210 2210
660 660 660 660 660

pelletstar 10-30 med vakuum-
sugsförrådpå  86 liter eller förråd
för manuell fyllning 165 liter

Vakuumsug-system / Förråd för manuell påfyllning Stora förråd för manuell påfyllning

pelletstar 10-30 med vakuumsugsförråd på 109 liter eller förråd för manuell fyllning195 liter

pelletstar 10-60 med stort förråd för manuell påfyllning

pelletstar 10 20 30 45 60

Mått  (mm) 
P 1200 1200 1200 1365 1365
Q 1750 1750 1750 1825 1825
R 1150 1150 1150 1470 1470

Förråd för manuell
fyllning

Om inget större förråd är möjligt
eller nödvändigt, har man möjlighet
att fylla förrådet för hand. Förråd 
för manuell påfyllning finns i 
2 storlekar:
- 165 liter / 107 kg 

-  195 liter / 127 kg
Förråd med 165 liter kan användas
till pelletstar 10-30, och förråd 
med 195 liter kan installeras med
pelletstar 10-60. Vill man ha ett lite
större förråd så finns följande förråd:
400 liter (260 kg) för pelletstar 10-30 och 480 liter 
(310 kg) för pelletstar 45-60.

Q

P

R



Mått och tekniska data för pelletsstar 10-60
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pelletstar 10-60 Vi förbehåller oss rätten för tekniska ändringar!

Tekniska data 10 20 30 45 60

Effektområde kW 4,8-16 6,2-21 6,2-30 13,4-45 13,4-60
Pannans vikt kg 261 310 310 518 518
Verkningsgrad  nıF % >93 >94 >93 >95 >95
Tillåtet arbetstryck  bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Max. drifttemperatur °C 95 95 95 95 95
Vattenvolym     Liter 55 78 78 178 178
Rökgasflöde vid full effekt     Kg/s 0,0079 0,014 0,019 0,026 0,035
Rökgasflöde vid min. effekt         Kg/s 0,0040 0,0053 0,0053 0,0094 0,0094

Mått  (mm)

A1 Längd – totalt 1400 1400 1400 1620 1620
A2 Längd panna plus avståndet till centrum fallschakt 1235 1235 1235 1455 1455
A3 Längd - panna 900 980 980 1140 1140
A4 Längd panna plus avståndet till centrum rökrör 1065 1140 1140 1290 1290
B1 Bredd 590 590 590 750 750
C1 Höjd 1130 1230 1230 1480 1480
C8 Minsta takhöjd i pannrum 1500 1600 1600 2100 2100
D Rökrör - diameter 130 130 130 150 150
E1 Min. utrymme framför panna 750 750 750 750 750
E2 Min. utrymme  baksida panna 500 500 500 600 600
E3 Min. utrymme till vänster (med förråd) 750 750 750 750 750
E3* Min. utrymme till vänster (utan förråd) 500 500 500 500 500
E4 Min. utrymme till höger om panna 150 150 150 150 150

pelletstar 10/20/30: Anslutning tillopp  1” Anslutning retur   1”   
pelletstar 45/60: Anslutning tillopp  6/4” Anslutning retur   6/4”

Mått med sidomonterat förråd *  (mm) 
O Höjd med vakuumsugsförråd 86 liter 1510 1510 1510 – –
O Höjd med vakuumsugsförråd 109 liter 1755 1755 1755 1755 1755
O Höjd med förråd för manuell fyllning 165 liter 1350 1350 1350 – –
O Höjd med förråd för manuell fyllning 195 liter 1597 1597 1597 1597 1597
C12 Minsta takhöjd för vakuumsugförråd 86 liter 1800 1800 1800 – –

eller förråd för manuell fyllning 165 liter
C12 Minsta takhöjd för vakuumsugförråd 109 liter 2100 2100 2100 2100 2100

eller förråd för manuell fyllning 195 liter
C12 Minsta takhöjd för stort förråd med manuell fyllning 1500 1600 1600 2100 2100
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Belgien
Bulgarien

Canada
Danmark

England
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien 
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien

Ryssland
Schweiz

Serbien
Slovakien

Slovenien
Spanien

Sverige
Sydtorelen

Tyskland
Ungern

Tjeckien
Ukraina

Österrike

Herz världen över:

HERZ – vi finns där för kunden…
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● Råd vid planering.
● Planering av pannrum och bränsleförråd.
● Planering av bränslelogistik och påfyllning enligt

kundens önskemål och byggnadens förutsättning.
● Planering av installation enligt kundens önskemål.
● Omfattande service

● HERZ utbildning:
– för anläggningens operatör
– för planerare och tekniker.
– för installatörer och montörer
– för löpande utbildning av underhållspersonal
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Alla Herz 
värmeanläggningar 
underskrider de
strängaste emissions-
föreskrifterna.

Återförsäljare:

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

Biotherm Heat AB 
Utvreta 13
725 92 Västerås
Tel: +46 (0)921-578 00  
E-post: info@biothermheat.com 
Web: www.biothermheat.com 




