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500 - 1000
BioFire

... răspunsul pentru marile obiective

• Clădiri mari
• Complexuri hoteliere
• Proiecte rezidenţiale
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Competenţa este cheia succesului nostru...

Zeci de ani de experienţă 

HERZ Armaturen GmbH - Firma
Fondată în anul 1896, HERZ beneficiază de o 
prezenţă de peste 110 ani pe piaţă, fapt fără 
precedent. HERZ Armaturen GmbH, cu cinci 
sedii în Austria, trei alte sedii în Europa şi cu 
peste 1500 de angajaţi în Austria şi străinatate, 
este singurul producător austriac şi unul dintre 
cei mai importanţi pe plan internaţional, de 
produse pentru instalaţii de încălzire, industri-
ale şi rezidenţiale.

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Tehnica Energiei dispune de peste 150 
de angajaţi în producţie şi vânzări. La sediile 
din Pinkafeld/Burgenland şi Sebersdorf/Steier-
mark, dispunem de linii de productie şi experi-
mentale înalt tehnologizate pentru crearea de 
produse noi şi inovatoare. Totodată acestea ne 
permit o intensă activitate de cercetare. De-a 

•  Centru propriu de dezvoltare şi încercări 
•  Calitate austriacă cu distribuţie europeană 
•  Service pentru toate domeniile 
•  Certificare ISO 9001
•  Producţie verificată FMEA 

HERZ în date şi cifre:
• 35 de firme subsidiare
• Centrala concernului în Austria
• Cercetare & Dezvoltare în Austria
• Proprietar austriac
• 1.500 de angajaţi în peste 70 de ţări 
• 8 fabrici de producţie

lungul anilor, HERZ a devenit specialist în 
sisteme de energie regenerabilă. Accentul 
se pune pe sisteme de încălzire moderne, 
eficiente şi ecologice cu deservire uşoară şi 
confortabilă.

HERZ pentru mediu
Toate instalaţiile de încălzire HERZ 
îndeplinesc cele mai stricte cerinţe privind 
emisia de noxe. Drept mărturie stau 
nenumăratele certificate de calitate referi-
toare la mediu.

Calitatea HERZ 
Fabricile HERZ sunt în contact nemijlocit cu 
institutele de cercetare, pentru a îmbunătăţi 
continuu standardele de calitate, care şi la 
ora actuală sunt ridicate. 
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Serviciul clienţi HERZ:
În colaborare cu HERZ Armaturen GmbH, cu sedii 
în toate ţările europene, atât partenerii noştri cât şi 
reprezentanţele noastre, sunt pregătiţi pentru a avea 
grijă de toţi clienţii noştri, cu competenţă şi profe-
sionalism.

-  Consultanţă, în faza de proiectare 
-  Proiectarea centralei şi a magaziei 
 de combustibil
-  Proiectarea alimentării cu combustibil, 
 conform dorinţei clientului şi adaptat situaţiei 
 de la faţa locului 
-  Proiectarea instalaţiei conform cerinţelor 
 clientului 
-  Service extins
 

Şcolarizări HERZ:
-  pentru utilizatorul instalaţiei 
-  pentru proiectant 
-  pentru birourile tehnice 
-  pentru instalatori 
-  pentru montatori 
-  şcolarizări curente pentru 
 personalul de întreţinere 

Produse de calitate austriacă...
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500 - 1000
BioFire

Putere...

BioFire este soluţia pentru obiective mari.
Datorită posibilităţii de legare în cascadă, 
se pot realiza proiecte ce necesită puteri de până la 2.000 kW.
• cazan cu construcţie modulară
• montaj rapid datorită modulelor pre-montate
• spaţiu redus (nu are şamotă ci o cameră de ardere prin care trec ţevi cu apă) 
 - astfel se asigură încălzirea rapidă
• grătar cu 2 zone, în trepte 
• curăţare automată a camerei de ardere şi a ţevilor schimbătorului de căldură
• presiune de lucru, până la 6 bari
• posibilitatea de evacuare automată a cenuşii, într-un rezervor extern
• combustibili utilizabili:
  –  peleţi, corespunzători normei austriece M 7135, DINplus sau peleţi elveţieni 
  –  lemn tocat G30-G50/W40 corespunzător normei austriece M 7133

• siguranţă în funcţionare, conform certificarilor IBS -Institut für Brandschutztechnik und Sicherheits-
forschung – (Institutul de Cercetare pentru Siguranţă şi Tehnică de Protecţie Împotriva Incendiilor)
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...în viaţa adevărată!

HERZ BioFire – utilizabil individual în…

• Clădiri mari:  spitale, şcoli, clădiri publice, ...
• Hoteluri:  încălzirea cladirii precum şi a piscinei, 
  zonele de Wellness ...
• Proiecte rezidenţiale:  încălzirea unei părţi a locaţiilor, instalaţii domestice, ...
• Fabrici de prelucrare a lemnului:  tâmplării, producători de mobilă, ...

Încălzire centralizată la Neckenmarkt, încălzirea a 117 obiective
instalaţia: 2 x 400 kW BioMatic şi 1 x 800 kW BioFire
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Avantaje mari şi detalii...

• Construcţia simplă a ecranului 
 şi navigarea uşoara în meniu 
• Comanda este montata fix, 
 pe cazan – astfel nu este nevoie 
 de multe cabluri de legătură

Posibilitatea de a regla:
-  creşterea temperaturii returului 
 (pompa şi vana de amestec)
-  managementul rezervorului tampon
-  comandă a până la 4 circuite de încălzire   
 (pompa şi vana de amestec)
-  comanda circuitului solar
-  pregatirea apei calde
-  protecţie împotriva îngheţului
-  funcţionare în mod de vacanţă

Dispozitive de siguranţă:
• Dispozitiv de protecţie împotriva întoarcerii   
 flăcării, (RSE) - clapeta care se auto-închide, 
 fără curent 
• Instalaţie de stingere a incendiilor, 
 independentă, (SLE) - cu rezervor de apă 
• Siguranţă împotriva auto-aprinderii (RZS) -   
 specifică combustibilului 
• Supravegherea presiunii în camera 
 de ardere (DÜF)
• Supravegherea temperaturii în camera 
 de ardere (TÜF)
• Senzor de supraveghere a temperaturii 
 în magazie (TÜB)

Comandă cu HERZ BioControl 3000

1.  Modulul camerei de ardere

2.  Modulul schimbătorului de căldură

3.  Comanda BioControl 3000
 unitate de comandă centrală 

4.  Rezervor intermediar
 cu galerie de aducţiune forţată, melc  
 de alimentare dublu şi strat de 
 închidere a combustibilului

5.  Aprindere automată
 cu suflantă cu aer cald

6.  Camera de ardere
  din beton rezistent la foc (SiC)
 (rezistenţă până la o temperatură 
 de 1550°C) cu grătar în trepte (2-zone)  
 din oţel turnat, aliat cu crom. 
 Intervalele de alimentare cu 
 combustibili şi cele două zone de aer  
 primar pot fi comandate separat. Tijele  
 grătarului pot fi schimbate individual.  
 Camera de ardere dispune de 2 zone de  
 aer secundar.

7.  Schimbator de căldură vertical 
 cu sistem de turbionare integrat şi  
 mecanism de curăţare 

8.  Supravegherea automată a arderii  
 şi a gazelor de ardere 
 cu sonda Lambda

9.  Invertor de frecvenţă a suflantei  
 pentru tiraj forţat (pe ciclon) 
 cu reglajul subpresiunii în 
 camera de ardere 
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…cu HERZ BioFire

Ardere economica datorită 
sondei Lambda 

Curăţarea automată a 
schimbătorului de căldură

• Datorită sondei Lambda integrate, care 
supraveghează în permanenţă valorile ga-
zelor de ardere, se ating întotdeauna condiţii 
perfecte de ardere, iar valoarea emisiilor de 
gaze este minimă.

• Sonda Lambda corecteaza cantitatea 
necesară de combustibil şi aerul secundar, 
obţinându-se astfel o ardere cât mai curată, 
chiar şi la funcţionarea în sarcină parţială.

• Rezultatele sunt un consum mai mic de 
combustibil şi valori mici ale gazelor de 
ardere, deci implicit şi ale emisiilor poluante, 
chiar şi la utilizarea unor calităţi diferite de 
combustibil.

• Suprafaţa schimbătorului de căldură este curăţată automat şi în timpul 
funcţionării, datorită turbionării integrate, astfel fiind păstrată curată şi 
eliminand efortul necesar la curăţarea manuală a acesteia.

• Eficienţă constantă datorită curăţării schimbătorului de căldură, 
ducând implicit la un consum redus de combustibil.

• Cenuşa rezultată din ardere este evacuată prin intermediul unui melc 
în rezervorul de cenuşă.

10.  Melc pentru evacuarea cenuşii
 din modulul camerei de ardere, 
 inclusiv o bielă de curăţare 
 a părţii inferioare

11.  Melc pentru evacuarea cenuşii
 din modulul schimbătorului de căldură 

12.  Rezervor de cenuşa, cu roţi 
 Această construcţie faciliteaza golirea 

rezervorului, făcând-o mai comodă
 Opţional se poate monta o evacuare 

centralizata a cenuşii (v. pag.9) 

13.  Racord tur 
 este posibilă racordarea pe ambele 

părţi

14.  Racord retur
 este posibilă racordarea pe ambele 

părţi dar în partea opusă turului 
 În partea opusă turului şi returului se 

află legăturile hidraulice dintre camera 
de ardere şi modulul schimbătorului de 
căldură

15.  Izolaţie eficientă
 Pentru pierderi cât mai mici de căldură
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Tehnica de antrenare şi ciclonul...

1  Galeria de aducţiune forţată (prin cădere) cu dispozitiv 
de siguranţă împotriva întoarcerii flăcării (RSE)

2  Rezervor intermediar cu melc de alimentare dublu, 
inclusiv instalaţie de stingere a incendiilor individuale 
(SLE) şi siguranţă împotriva aprinderii (RZS)

3  Comanda BioControl 3000
4  Cazan (modulul camerei de ardere şi al schimbătorului 

de căldură)
5  Suflantă pentru tiraj forţat comandată printr-un 

schimbător de frecvenţă, cu reglajul subpresiunii
6  Rezervor cenuşă
7  Exhaustor (ciclon)

Sistem stabil de alimentare, cu melc, pentru 
lemn tocat şi peleţi.
Datorită formei speciale în formă de “jgheab-C”, 
combustibilul este transportat fără perturbaţii. 

Agitator robust cu roată dinţată şi detension-
ator pentru o funcţionare sigură.

Motoare de antrenare de o înaltă calitate, 
cu antrenare cu lanţ (lanţ dublu). Cuplu de 
pornire mare cu un consum redus de curent.

Racorduri ale coşului (din construcţia clădirii):
A  Racord ţeavă de evacuare gaze
B  Racordarea la coş cu ţeavă “de ridicare”
C  Coş protejat împotriva umidităţii 
D  Regulator de tiraj cu clapeta împotriva exploziilor 

Reprezentarea construcţiei unei instalaţii BioFire 

Tehnica HERZ de alimentare cu combustibil - toate componentele dintr-un singur loc!
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Sistemul HERZ de evacuare a cenuşii...

De exemplu, acest melc de evacuare al 
cenuşii, poate transporta cenuşa până la 
o înălţime de 4m. Cenuşa rezultată de la 
2 instalaţii HERZ, ajunge într-un rezervor 
de 2m3, aflat în afara camerei centralei.

În această imagine se vede soluţia de 
legare în cascadă a rezervoarelor de 
cenuşă, de la 2 cazane HERZ. 

Cenuşa rezultată din ardere şi funinginea din 
rezervoarele (1+2) precum şi cea din ciclon (3) este 
transportată automat în rezervorul central (4), preex-
istent din construcţia clădirii.

Avantajul acestui sistem constă în intervale 
de întreţinere mai rare, precum şi în modul de 
îndepărtare, confortabil, al cenuşii. Sistemul central 
de evacuare al cenuşii se proiectează şi adaptează la 
faţa locului, în funcţie de condiţiile existente în teren.

Astfel au fost realizate deja nenumărate proiecte în 
care cenuşa este transportată pe distanţe mari în 
rezervoare de colectare.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ:
Costuri de construcţie reduse, deoarece nu mai este 
nevoie de construcţia separată a unei “pivniţe” pen-
tru cenuşă, sau de gropi de cenuşă în pardoseală. 

Sistem de evacuare 
al cenuşii, centralizat, 

cu melc:
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Sistemul de alimentare…

Alimentarea prin sistem orizontal 
de amestec, cu arc şi melc elicoidal 
pentru utilizarea optimă a spaţiului 
magaziei. 
Această variantă facilitează o adaptare 
perfectă la situaţia de la faţa locului.

Magazia şi camera centralei la 
acelaşi nivel. 
Alimentare oblică cu 
amestecător cu arc.

Magazia şi camera centralei se 
afla la nivele diferite. 
Alimentare orizontală cu ame-
stecator cu arc şi galerie de 
aducţiune forţată.

Funcţionarea cu lemn tocat este adecvată, mai ales pentru modele Contracting – la care 
furnizorul de lemne are şi funcţia de furnizor de energie.

Sistemele de alimentare cu combustibil de la HERZ permit multe modalităţi de 
construcţie a magaziei.
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...HERZ – BioFire

Alimentarea cu combustibil, cu 
ajutorul a 2 rânduri de biele şi melc de 
transport transversal (podea glisantă)

Magazia se află deasupra camerei cazanelor, 
alimentarea cu combustibil printr-un melc 
oscilant, direct din siloz

HERZ-BioFire: bio-energie pentru încălzirea locuinţelor (blocurilor), şcolilor, 
grădiniţelor şi centrelor comerciale.
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Fineţea reglajului centralizat – BioControl

Către circuitele de încălzire

Cu HERZ BioControl 3000 puteţi regla circuitele de încălzire…
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3000Telefonsteckdose

Modem
56 K Analog
(bauseits)

Telefonleitung-Analog

TelefonsteckdoseTelefonsteckdose

Comanda şi întreţinerea de la distanţă…

...pentru boiler, rezervor tampon şi solar.

HERZ - Comanda şi intreţinerea de la distanţă!

Comanda la distanţă (vizualizare):
Astfel pot fi vizualizate valorile actuale ale cazanului pe PC.

Întreţinere la distanţă:
Aici, pe lângă vizualizare, puteţi modifica parametrii disponibili, prin 
intremediul PC-ului.

Unitate de comandă centrală pentru:
–  Managementul rezervorului tampon
–  Creşterea temperaturii returului (pompa şi vana de amestec)
–  Preparare apă caldă
–  Circuite de încălzire comandate (pompa şi vana de amestec)

pentru max. 4 circuite de încălzire.
 (la legarea la solar max. 3 circuite de încălzire)
–  Comanda circuitului solar
–  Protecţie împotriva îngheţului şi mod de funcţionare “vacanţă” 
–  construcţie simplă a ecranului şi navigare prietenoasă între 

meniuri 

Legarea în cascadă
Prin intermediul comenzii BioControl 3000, realizată de HERZ, pot fi 
legate mai multe cazane în cascadă.
Un avantaj deosebit al legării în cascadă este utilizarea eficientă a 
cazanului, atunci când consumul de căldură este redus (de exemplu 
primavara/toamna).

Linie telefonică-analogică
Aparatul de anunţare telefonică a disfuncţionalităţilor, redă un text 
preexistent, o înregistrare vocală sau un mesaj SMS. 
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BioFire 500 600 800 1000
200-500 200-600 300-800 300-1000

A 1 [mm] 4770 4770 4735 4735

C 6 [mm] 1977 1977 1977 1977

B 4 [mm] 2397 2397 2485 2485

B 6 [mm] 1647 1647 1735 1735

6250 6250 6475 6475

Alimentarea perpendiculară şi date tehnice 

Utilizarea eficientă a magaziei.

Instalaţia de alimentare 
perpendiculară de la HERZ, oferă po-
sibilitatea utilizării optime a magaziei 
pentru lemn tocat.

Lemnul tocat este transportat cu 
ajutorul unui melc perpendicular în 
magazie şi apoi este distribuit în mod 
optim prin intermediul unui melc 
orizontal 

Domeniu de putere (kW)

Greutate (kg)

Ne păstrăm dreptul de a face modificări tehnice!
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Instalaţii de referinţă HERZ 

VILA VITA Pannonia (Wellness de 4 stele şi 
paradis familial desfăşurat pe 200 hectare)
•  HERZ BioFire de 600 kW
•  Încălzirea clădirii principale şi a parcului wellne-

ss 
• Restaurant, Hotel & Recepţie precum şi săli de 

seminar 
• 60 Bungalow-uri
• Sală de tenis
• Sală de evenimente de 1000m2 

• Satul personalului

HERZ BioFire:
Utilizabil conform 
necesităţilor individuale

• Clădiri mari:
 Spitale, şcoli, clădiri publice etc.

• Complexuri hoteliere:
 Încălzirea clădirii, precum şi încălzirea 

piscinelor, zonelor de wellness etc.

• Proiecte rezidenţiale:
 Încălzirea unei părţi a locaţiilor, 

instalaţii pentru locuinţe etc.

• Fabrici de prelucrare a lemnului:
 Tâmplării, producători de mobilă etc.

Fabrica HERZ din Pinkafeld
• BioFire cu o putere de 800 kW, încălzeşte întrea-

ga fabrică, care se compune din departamentul 
tehnic (inclusiv laboratorul experimental), com-
plexul de birouri şi zona de producţie

• Suprafaţa încălzită: 12.000m2

Încălzire de la distanţă, Neckenmarkt
• 2 BioMatic cu câte 400 kW şi un HERZ BioFire 

de 800 kW
• Încăzire pentru 117 obiective în Neckenmark
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Reprezentanţe:

SC HERZ Armaturen România SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 61, 
Etaj 3, Cam 24-26
Sector 5, Bucureşti, România
Tel: +40/ (0)21 456 10 66
Fax: +40/ (0)21 456 10 68
Mail: office@herz-romania.ro
Website: www.herz-romania.ro

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

Partenerii noştri:

BELGIA
BULGARIA

DANEMARCA
GERMANIA

FINLANDA
FRANŢA
GRECIA
MAREA BRITANIE 
IRLANDA
ITALIA
CROAŢIA 
LETONIA
LUXEMBURG 
OLANDA
AUSTRIA
POLONIA
ROMÂNIA

ELVEŢIA
SLOVACIA

SLOVENIA
SPANIA

TIROLUL DE SUD
REPUBLICA CEHĂ

UCRAINA
UNGARIA


