Комфортне та зручне опалення ...

... різними видами деревного палива ...

... що дарує нам природа ...

... енергією сонця,

землі та води.

firestar...

pelletstar...

firematic 20-60...

firematic 80-401...

BioMatic...

BioFire...

Теплоенергоцентраль...

commotherm теплові насоси...

Накопичувачи...

... це ідеальне рішення для комфортного
та зручного опалення дровами

... приваблює своєю інноваційністю, компактністю та
сучасним дизайном, все це дозволяє розташувати
котел у кожній паливній.

... це затишне тепло, що
застосовується, як в господарстві,
для невеликих об’єктів
комунально-побутового призначення
та все більше частіше в одно та
багатоквартирних будинках.

... це відповідь клієнтам з потребою
у значній тепловій потужності та з
можливістю використовувати в
якості палива деревну тріску.

... забезпечує теплом дитсадки,
готелі, населені пункти,
деревообробні підприємства,
громадські будівлі та ін.

... це відповідь великим об'єктам. Завдяки
каскадному об'єднанню є можливість реалізації
проектів загальною потужністю 4000 кВт.

... коли джерелом тепла є земля, вода
або повітря, commotherm - це ефективне
рішення використання відновлювальних
джерел енергії.

... доповнення систем опалення
і пошук комбінацій ефективних,
незалежних та раціональних
рішень для майбутнього.

- Різноманітні системи завантаження
палива
- Простота в експлуатації
- Постійно високий коефіцієнт
корисної дії
- Пальник типу рухомі колосники
- Автоматичне очищення камери
згорання та теплообмінника

- Невеликі габаритні розміри та
модульна конструкція
забезпучують швидкий монтаж
- Швидке налаштування
- Постійно високий коефіцієнт
корисної дії
- Автоматичне очищення камери
згорання та теплообмінника
- Дистанційне обслуговування,
диспетчеризація/візуалізація

... з системою Plug & Play контейнерна котельна - це
ідеальне рішення в умовах, коли не вистачає місця для
будівлі. Постачається цілісно, "під ключ".
Будівельні послуги: фундамент, електропостачання
від місцевого джерела, підключення холодної води,
подаючої та зворотньої магістралей опалення,
в цілому комплексна поставка.

- Низькі експлуатаційні витрати
з високою потужностю
- Зручне обслуговування та
експлуатація
- Мала площа розташування
- Швидка амортизація відшкодувань

- Бак-накопичувач для споживчої
води (ГВС)
- Модуль нагріву проточної води
- Буферні ємності
- Багатофункціональні накопичувачі

- Завантажувальна камера підходить
для півметрових полін
- Час горіння до 8 годин
- Eнергоефективна подвійна вихорова
камера згорання
- Автоматична очистка теплообмінника від золи
- Проста послідовність дій видалення золи
з фронту котла, ніяких бокових люків для очистки

- Повністю автоматичне очищення поверхонь
нагріву теплообмінника
- Високий рівень комфорту досягається завдяки
автоматичному очищеню камери згорання від золи
- Автоматичні системи завантаження пелет в котел:
- завантаження пелет за допомогою шнекових
транспортерів
- пневмотичне завантаження пелет
- окремий бункер
- ручне завантаження пелет

- Енергоефективні технології
електроприводів
- Простота в експлуатації
- Постійно високий коефіцієнт
корисної дії
- Компактність
- Автоматичне очищення камери
згорання та теплообмінника

-

Невеликі габаритні розміри та модульна конструкція
2 - зонна колосникова решітка пальника
Постійно високий коефіцієнт корисної дії
Автоматичне очищення камери згорання та
теплообмінника
- Дистанційне обслуговування,
диспетчеризація/візуалізація

- Швидкий монтаж
- Складові узгоджуються між собою
- Все з одних рук
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firestar
18 - 40 кВт

pelletstar
10 - 60 кВт

pelletstar
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firematic
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BioMatic
300 - 450 кВт
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BioFire
500 - 1 500 кВт
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Контейнерна котельна
10 - 1 500 кВт

Накопичувачи
200 - 35 000 Літрів
commotherm LW-A
9,1 - 17,2 кВт

commotherm SW/WW
5,7 - 18,7 кВт

Системи завантаження
паливосховищ...
... HERZ пропонує можливість
оптимального використання
всього обєму сховища палива.
Компактна система із шнекових
транспортерів дозволяє подати
деревну тріску ветрикально та
горизонтально, це дозволяє
оптимально розмістити її по
всьому обєму сховища.

Представництва ...

Наш сервіс ...

ФАКТИ ПРО HERZ:
●
●
●
●
●
●

22 Підрозділа
Головний офіс в Австрії
Наукові дослідження та розробки в Австрії
Австрійський концерн
1 600 співробітників в 75 країнах світу
11 виробничих підприємств

Концерн - HERZ Armaturen GmbH
Компанія була заснована у 1896 році,
має в своєму розпорядженні примножений
117 - літній досвід і стабільну присутність
на ринку. Підрозділи компанії HERZ
Armaturen GmbH, в яких працюють понад
1 600 співробітників, розташовані в шести
містах Австрії та в п'яти містах Європи.
HERZ Armaturen єдиний австрійський та
один з відомих європейських
інтернаціональних виробників продукції
для систем опалення.

Єдиний комплексний
постачальник
●
●
●
●
●

Автоматичні водогрійні котли
на пелетах
Автоматичні водогрійні котли
на деревних трісках
Водогрійні дров'яні піролізні котли
Теплові насоси
Баки накопичувачі, бойлери

HERZ Energietechnik GmbH
HERZ Energietechnik працює більш ніж
200 співробітників у галузі виробництва та
продажу. На підприємствах, які
знаходяться у містах Пінкафельд (Австрія)
та Зеберсдорф (Австрія) застосовуються
ультрасучасні технології виробництва та
дослідна лабораторія, у якій розробляють
нові інноваційні продукти. Завдяки цій
лабораторії є можливість більш інтенсивно
співпрацювати з науково-дослідними та

освітніми установами. Протягом багатьох
років HERZ позиціонує себе, як
спеціалізована компанія в галузі опалення
біомасою. При цьому головну увагу
зосереджено на сучасності, економічній
ефективності і екологічно чистих системах
опалення з максимальним комфортом та
якісним обслуговуванням.
HERZ з любов'ю до природи
Всі водогрійні котли HERZ, що
спалюють біомасу, відповідають
суворим вимогамщодо емісії
відхідних газів. Про це
свідчать отримані нами
екологічні відзнаки та
сертифікати якості.

АВСТРІЯ
БЕЛЬГІЯ
БОЛГАРІЯ
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
ГРЕЦІЯ
ДАНІЯ
ЕСТОНІЯ
ІTAЛIЯ
ІРЛАНДІЯ
ІСПАНІЯ
КAНАДА
ЛАТВІЯ
ЛИТВА
ЛЮКСЕМБУРГ
НІДЕРЛАНДИ
НІМЕЧЧИНА
ПІВДЕННИЙ ТІРОЛЬ
ПОЛЬЩА
ПОРТУГАЛІЯ
РОСІЯ
РУМУНІЯ
СЕРБІЯ
СЛОВАЧЧИНА
СЛОВЕНІЯ
УГОРЩИНА
УКРАЇНА
ФІНЛЯНДІЯ
ФРАНЦІЯ
ХОРВАТІЯ
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
ШВЕЙЦАРІЯ
ШВЕЦІЯ

Наша співпраця з філіями концерну HERZ Armaturen
GmbH у всіх європейських країнах дає можливість
надати нашим клієнтам якісну, компетентну, своєчасну
консультацію та допомогу.
- Консультації на етапі проектування
- Допомога в проектуванні котельної та сховища палива
- Допомога в проектуванні сховища та системи
завантаження палива, за побажанням клієнта
- Допомога в проектуванні котельної за побажанням
клієнта
- Комплексне обслуговування

Якість HERZ
Конструктори HERZ знаходяться
в постійному контакті з провідними
науково-дослідними інститутами та
кожен раз піднімають рівень стандартів
при нових модернізаціях.

Ваш партнер:

HERZ навчання:
- для оператора котельні
- для проектних установ
- для експлуатуючих установ
- для монтажних організацій
- для споживача
- а також безперервне навчання
обслуговуючого персоналу

ГОЛОВНИЙ ОФІС
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

ДП "ГЕРЦ Україна"
02002, м.Київ,
вул. А.Луначарського 10
тел.: +380 (44) 569-57-07,-08
факс: +380 (44) 569-57-09
mail: kyiv@herz.ua
internet: www.herz.ua

www.grafikorange.com

В компетентності наш успіх…

UA-04-2013 Права на технічні зміни залишаємо за собою!

Альтернативне опалення від HERZ

