
Cele mai mari avantaje
 
• Tehnologia de ardere specială 

pentru peleți și tocătură de 
lemn G30 sau P16S (cu un 
conținut maxim de apă de 25%)

• Tehnologie de antrenare cu 
economie de energie

• Operare simplă
• Randament constant ridicat
• Cerințe reduse de spațiu
• Componente de înaltă calitate

C U  T E H N O L O G I E  M O D E R N Ă !

HERZ fi rematic PELLET 120-201 kW

Sistem pentru peleți si 
tocătură de lemn 
G30 sau P16S (conținut maxim 
de apă 25%)
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 T-CONTROL - automatizare 
ușor de utilizat cu ecran 
tactil

 În livrarea standard cu 
control pentru:  

 – Managementul buffer-elor
 – Sistemului de ridicare a 
temperaturii pe retur 
(pompă și vană de amestec)

 – Prepararea apei calde 
menajere

 – Controlul circuitelor de 
încălzire (pompă și vană de 
amestec)

 – Protecție antiîngheț
• Design simplu al ecranului 

și navigare comodă prin 
meniuri. 

• Până la 55 de module de 
extensie posibile (circuite 
de încălzire, circuit solar, 
rezervoare tampon 
suplimentare etc.)

 Curățarea automată a 
schimbătorului de căldură

•  Suprafețelele schimbătorului 
de căldură sunt curățate în 
mod automat prin intermediul 
turbulatorilor integrați chiar în 
timpul funcționării cazanului, 
eliminând curățarea 
manuală. 

• Nivelul constant ridicat 
al randamentului datorat 
suprafețelor curățate ale 
schimbătorului de căldură 
inseamnă un consum redus 
de combustibil. 

• Cenușa este evacuată în 
rezervorull de cenușă frontal 
via un melc de extragere.

Ardere cu economie de 
energie 
datorită sondei Lambda

• Sonda Lambda integrată 
monitorizează în 
mod continuu valorile 
elementelor din gazele 
de ardere, detectează 
schimbările privind calitatea 
combustibilului și asigură 
o ardere optimă cu valori 
scăzute ale emisiilor. 

• Sonda Lambda controlează 
aportul de aer primar și 
secundar asigurând arderea 
completă, chiar și în timpul 
funcționării în sarcină 
parțială. 

• Rezultatele sunt un consum 
redus de combustibil și cele 
mai mici valori ale emisiilor 
chiar și cu calități diferite ale 
combustibilului.

Grătar mobil & introducere 
laterală

• Introducerea laterală a peleților 
și tocaăturii de lemn în camera 
de ardere

• Curățarea grătarului via 
basculare automată. 

• Datorită grătarului de ardere 
curat se asigură un aport optim 
de aer pentru ardere 

• Nu este necesară curățare 
manuală.
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