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Nový design kotle

✔ úspora energie
✔ nový systém vibračních
čistících roštů
✔ nová technologie
spalování ECO-Control
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Hargassner – nový kotel na štěpku ECO-HK
Firma Hargassner má na základě svých dlouholetých zkušeností s kotli na biomasu náskok v know-how. Díky tomu došlo u
nového kotle na štěpku ECO-HK k enormnímu technologickému posunu. Nejen v oblasti konstrukce, ale i v koncepci řízení
zajišťují nejlepší nápady a řešení ty nejlepší výsledky.

Energicky úsporný

-provoz

Úspora energie

-RA

Nízký odběr el .energie vynašeče ECORA( pouze 0,18 kW ) a vysoce účinná
robustní převodovka s čelním
ozubením

Plynule regulovatelný EC-sací ventilátor s podtlakovou regulací

Hargassner používá u ECO-HK úsporné EC-sací ventilátory. Hlavní
výhodou této GreenTech EC-technologie je jednoznačně její vysoká
účinnost a to až o 90 %. Tím dochází k úsporám energie a snižují se
náklady na el. energii. Podtlakové čidlo neustále měří tlakové poměry ve
spalovacím prostoru. Na základě těchto dat reguluje Lambda-Hatronic sonda
otáčky sacího ventilátoru a udržuje tak podtlak na optimální hodnotě. Tento koncept
garantuje spalování s nejnižšími emisemi a nejvyšší účinností.
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Úsporné zapalování
Na základě nové konstrukce zapalování
(bez ventilátoru) se nám na jedné straně
podařilo snížit příkon na pouze 300 W
(až o 1000 W méně) a na druhé straně
jsme zvýšili efektivitu průběhu
zapalování.
- úspora energie přes 88 %
- inteligentní kontrola zapalování
- bezhlučný chod

Jedinečný vibrační čistící rošt
Skládá se ze dvou vedle sebe stupňovitě umístěných otočných vibračních roštů, kterými lze pohybovat nezávisle na sobě. To umožňuje
snadné a pohodlné spalování nejen štěpky a pelet, ale i ostatních energetických plodin.

Pro dosažení homogenní žhavé
vrstvy během spalování, lze rošty
pohybovat cíleně.

Při použití štěpky jako paliva, se při
odpopelnění otočí pouze jeden rošt.
Popel propadne, ale zbytek žhavé
vrstvy zůstává k dispozici.

U studeného kotle probíhá, před
novým spuštěním, kompletní vyčištění
spalovací komory. Otočí se oba
rošty, tím dojde k propadnutí nejen
popela, ale také všech cizích
předmětůy (kameny, hřebíky apod.).

Při spalování sloní trávy, kukuřičných
klasů, apod., dojde díky otočné funkci
„Funkce lámání“ roštu k polámání
nalepené strusky.
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Nejnovější technologie spalování

-Control

Lambda sonda s rozeznáváním kvality paliva
Bez ohledu na to, jaký druh paliva skladujete – štěpku měkkou nebo tvrdou, suchou nebo
ještě vlhkou – ovládání rozezná za pomoci Lambda sondy aktuální výhřevnost a nastaví tak
nejoptimálnější směs vzduchu a paliva - to je komfortní ovládání budoucnosti. Neustálé
ruční nastavování zařízení na příslušné topivo – to je již technika minulosti.
Spalovací komora-ergonomie
Design a ergonomie spalovací komory byl zkoumán a koncipován pro optimalizaci přívodu
vzduchu a hospodárnosti prostřednictvím CFD-simulace (CFD-simulace rozložení teplot a
proudění vzduchu).
Kontrola žhavé vrstvy
Na základě přesné, bezdotykové kontroly žhavé
vrstvy pomocí senzorů, se dle kvality používaného
paliva, dosahuje efektivního spalování. Vaše topná
soustava je tak vždy spuštěna dle požadovaného
výkonu za optimálních hodnot spalování.
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Plně šamotová, vysoce výkonná spalovací komora se svazkovou
Tryskou (difuzorem) pro optimální spalování
Šamotová spalovací komora zaručuje svou speciální akumulační funkcí vysoké teploty
během spalování (i při část. zatížení), minimalizuje proces zapalování a redukuje emise.
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Příslušenství:
Integrovaný kotlový směšovací uzel
Jako příslušenství lze objednat integrovaný kotlový směšovací uzel
s energeticky úspor. čerpadlem a směšovačem.
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- rychlá a jednoduchá montáž
- kompaktní a cenově dostupná

Recirkulace při spalování
energetických plodin
Pro zabránění tvoření strusky při spalování
energetických plodin nebo horší kvality štěpky,
nabízí Hargassner jako součást kotle recirkulaci.
Chlazením ohniště dochází k překračování relativně
nízkého bodu tuhnutí popela ze sloní trávy nebo
kukuřičného klasu apod. Popel lze poté
bezproblémově zlikvidovat pomocí automatického
vynášení popela.

Více info naleznete na: www.drevoprodukt.cz
www.hargassner.cz
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LEGENDA
1 nový systém roštů „dvojitý otočný vibrační
rošt“.
2 regulace výšky žhavé vrstvy
3 čištění výměníku tepla (v 1. průtahu)
4 systém odsávání popela pro dlouhé
intervaly údržby (volitelné)
5 nové zapalování: 300 W, bez ventilátoru
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Moderní, integrované dotykové
ovládání - jen zapojit
Nový systém „ Lambda-Touch-Tronic“ plní všechny
požadavky obsluhy. Vyznačuje se výjimečnou
konstrukcí a jednoduchou obsluhou.
Vizuálně ihned zjistíte aktuální stav kotle, zásobníku a
bojleru, jakož celého topného systému. Nová
optimalizovaná logika zásobníku se 3 čidly.
Nejvyššího komfortu obsluhy dosáhne zákazník
pomocí nového digitálního ovládání s LCD nebo
dotykovým ovládáním.

Optimalizované čištění zvyšuje účinnost!
Nově vyvinutý koncept čištění nyní čistí v pravidelných intervalech VŠECHNY trubky tepel.
výměníku – NOVĚ – už v 1. průtahu 3 ze žáruvzdorného materiálu. Hrany
šnekovitých turbulátorů efektivně odstraňují z trubek kotle zbytky polétavého.
popela, který pak padá přímo na šnek vynášející popel. Výsledkem je zvýšení
komfortu čištění a zvýšená roční účinnost.

Plně automatické vynášení popela
Hargassner Vám nyní přináší ještě více komfortu: nově vyvinutý systém vynášení popela v
pravidelných intervalech čistí kotel. Šnek vynášeče popela transportuje jak polétavý tak i roštový
popel do integrované nádoby. Popel je během transportu rozmělňován a v nádobě zhutňován.

Odsávání popela dovoluje prodloužit interval
údržby až na jeden rok
Volitelně příslušenství - odsávání popela do 300 l boxu
Toto odsávání automaticky transportuje popel pomocí systému ocelových trubek z kotelny do
boxu na popel, který je v ideálním případě umístěn pod venkovním přístřeškem. Pomocí
traktoru, popř. spec. nástavby lze nádobu pohodlně 1x ročně vyprázdnit Firma. Hargassner
Vám nabízí nejvyšší možný komfort obsluhy – pomocí promyšlené čistící techniky!
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moderní, integrované dotykové ovládání
dvoukomorová dávkovací propusť ve tvaru Z
sací ventilátor (EC- motor) s kontr. podtlaku
recirkulace –součást kotle
integr. kotlový směšovací uzel -, volitelné
ECO-RA – nové, energ. úsporné vynášení
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patentované vynášení popela pro polétavý i roštový popel
není vyžadována dochlazovací smyčka ( termická pojistka)
možný nouzový provoz na kusové dřevo
spalovací komora obklopena vodní clonou
difuzor (rozptylovač) kvalitní ocel. litiny
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energiesparend
kostensenkend

Hargassner Kesseltechnologie
kW

0,6

Jedinečné výhody na první pohled
To je ECO-RA! Vzhledem k malému příkonu pohonu, který činí 0,18 kW a na základě vysoce
výkonné a robustní převodovky s čelním převodem, zákazníkovi ušetří energii a sníží mu
tak náklady na odběr el.energie. Lze dosáhnout až 67% úspory v porovnání s běžným
systémem vynášení z prostoru. Vzhledem k enormně vysoké účinnosti převodovky –
přesahující 90% odstaví běžné šnekové převodovky rychle do svého stínu. Jednoduchá
manipulace se šnekem, vč. komory s odnímatelným víkem garantuje nová modulární
konstrukce.

šetří energii
snižuje náklady

úspora
energie
0,18 kW

0,2
0,1

0,55 kW

0,3

67%

0,37 kW

0,4

0,25 kW

0,5

0

Běžné pohony
RA-Motor 0,18 kW
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4 2-komorová

5 Lámací-drtící

6 Kloub

7 Nový šnek & šachta

✔ flexibilní úhly
naklonění a natočení
✔ maximální flexibilita
při plánování a
montáži

✔ velkoryse dimenzovaný
✔ nevznikají zácpy
✔ vhodný pro štěpku do G50

box
propusť ve tvaru Z
Speciální předávací propusť (komora)
Ve tvaru Z.
✔ hl. komory 18 cm
pro dlouhé kusy dřeva
✔ zajišťuje 100% protipožární
těsnost
✔ jednoduše vyměnitelná
✔ šetří námahu

✔ drtí dlouhé kusy
✔ zvýšená provozní
bezpečnost
✔ patentovaný
bezpečnostní spínač

✔ progresivní stoupání šnekovnice
✔ zvětšující se průřez šachty

✔ s tvrzenými hranami
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2 Speciální uspořádání pérových ramen

1 Modulová
konstrukce
✔ flexibilní při návrhu
✔ prodlužování šneku
od 400 - 2000 mm
✔ jednoduché ustavení
& montáž
✔ rychlá a úsporná při
údržbě
✔ výměna po jednotlivých
částech šneku
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✔ do Ø 4 m = systém 3 ramena
✔ úsporné přesazení 1:16

✔ Ø 4,5 až 5 m = systém 4 ramena
✔ úsporné přesazení 1:25

snímatelné víko

Patentované volnoběžné vynášecí kolo

✔ při stažení ramen se kolo
zastaví
✔ polovina vynaložených sil
✔ netvoří se vzduchové kapsy

Není vyžadován
sklon podlahy!
✔ efekt oddělování cizích
předmětů
✔ úspora nákladů

u RA 450 a RA 500

Porovnání hnacích systémů:
Převodovka se šnekovým převodem
- vysoké třecí ztráty
- nízká účinnost

Převodovka s čelním převodem
- nízké třecí síly
- vysoká účinnost
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8 Nový stírací úhel na štěpku

9 Masivní konstrukce ECO – vynášecí převodovka

✔ lepší přísun materiálu
✔ více materiálu ve šnekové šachtě
✔ maximální vyprázdnění prostoru

✔
✔
✔
✔

✔ méně vynaloženého úsilí
✔ zmenšené opotřebení

velice robustní
dlouhá životnost
bezpečný provoz
bezúdržbový provoz

✔
✔
✔
✔

Masivní a mnohočetně
ozubený výstup hřídele

vysoká účinnost
spoří energii
vysoce účinná
dlouhá životnost

Robustní čelní převodovka
úsporné přesazení 1:16 popř. 1:25
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Elektr. připojení

150
215

1271 (1356)

875 (960)

540 (610)

65

500

Transporthaken

200

šířka
hloub.

660 (745)

1530

Rozsah výkonu
Průměr kouřovodu
Objem vody
Max. provoz. teplota
Max. provoz. tlak
Topná voda/zpátečka
Hmotnost
Výška kotle
Šířka kotle
Hloubka kotle
Přepravní rozměry

ECO-HK
jedn. HK 20/30/35 HK40/49/55
kW
20/30/35
40/49/55
mm
150
150
Litr
91
134
°C
95
95
bar
3
3
pae
5/4“
5/4“
kg
490
630
v - mm
1428
1428
660
745
š - mm
h - mm
1271
1356
mm
660
745
mm
1015
1100
400V AC, 50HZ, 13A

1428

Technická data

03/13/15 / Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

H E I Z T E C H N I K MIT

Hodnoty v závorkách pro HK 40-55,
Zařízení je možno dodávat v levém / pravém provedení
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Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at

DEUTSCHLAND
Hargassner Ges.mbH
D-84359 Simbach
Bachstraße 16
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
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Výhradní zástupce
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STÜ

ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
DŘEVO-PRODUKT SV spol. s.r.o.

NEU

Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo - CZ
Tel./Fax: +420 515 241 848
E-Mail:drevoprodukt@drevoprodu

www.drevoprodukt.cz
www.hargassner.cz

Hargassner sortiment: kotle na, štěpku, pelety a kusové dřevo, akumulační nádrže, velké
kotle 150-200 kW, topení na biomasu, topné kontejnery, plnící systémy
Info a kontaktní adresy na www.hargassner.cz

