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Ponad 34-letnie doświadczenie i ponad 90 000 zadowol-
onych klientów sprawia, że jesteśmy dumni, ale nie mamy 
powodu, aby osiąść na laurach. Wręcz przeciwnie. Zado-
wolenie klienta oraz przyjazność dla środowiska są priory-
tetem naszej filozofii i zawsze będą wyznaczać nam drogę. 
Najniższe wartości emisji przy maksymalnej wydajności, 
maksymalnym komforcie i długim okresie eksploatacji są 
cechami charakterystycznymi marki Hargassner. Niemniej 
jednak chcemy zakwestionować to, co zostało udowodni-
one w przyszłości i ciągle szukać lepszych rozwiązań. Bada-
nia i kontrola jakości kształtują nasze codzienne zadania w 
wysokim stopniu.

Czyste środowisko i zadowoleni 
klienci kształtują naszą filozofię

Anton & Elisabeth Hargassner z synami Antonem & Markusem
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Dom jednorodzinny (Eco-HK 20):
„Niedrogie i jednocześnie przyjazne dla środowiska ogrze-
wanie było dla nas najważnejszym warunkiem przy podejmo-
waniu decyzji. System grzewczy na zrębkę firmy Hargassner 
spełniał nasze postulaty. Najlepszym rozwiązaniem dla nas 
okazał się kocioł Eco-HK 20 kW i zbiornikowi o pojemności 
1500 litrów. Ogrzewanie obejmuje zasobnik buforowy i zbior-
nik C.W.U. w pomieszczeniu technicznym, co idealnie pokazu-
je, że kotłownia nie zawsze musi wyglądać ciemno i szaro. „

Gospodarstwo rolne (Eco-HK 50):
Dzięki zastosowaniu Eco-HK ogrzewane jest całe gospo-
darstwo, a także sąsiedni budynek. Ponadto ogrzewanie 
jest wspomagane przez zbiornik buforowy o pojemności 
1500 litrów. Nowo wybudowany magazyn na zrębkę drze-
wną, która trafia bezpośrednio z rębaka do magazynu. 
Dzięki temu klient oszczędza czas i pieniądze oraz nie musi 
się  koncentrować się na swoim całkowicie zautomatyzo-
wanym ogrzewaniu w gospodarstwie.

6 – 330 KW

70-120 KW
20-60 KW

Szczególnie nadaje się do:

• Domy jedno-, wielorodzinne

• Osiedla

• Gospodarstwa rolne
Szczególnie nadaje się do:

• Hotele / Restauracje

• B u d y n k i  u ż y t e c z n o ś c i  

publicznej

Opinie naszych klientów:
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Rodzina Mooslechner (Eco-HK 90):
Rodzina Mooslechner wybrała system ogrzewania Hargass-
ner Eco-HK 90 kW ze względu na jego pełną automatyzac-
ję. Chcieli aby ogrzewanie było przyjazne dla środowisko  
i miało neutrane CO₂, ale chcieli też mieć więcej czasu dla 
siebie i swoich gości. Dlatego też wybrali kocioł na zrębkę. 
Kolejną zaletą jest to, że mogą uzyskać materiał grzewczy 
(około 150 m3) bezpośrednio od okolicznych dostawców  
w niskich cenach.

Hurtownia rolnicza (Eco-HK 100):
„Ważne było dla nas ekonomiczne ogrzewanie. Z naszym 
Eco-HK 100 ogrzewamy cały budynek firmy - biura, maga-
zyn, a także halę na nowe i używane maszyny. Eco-HK firmy 
Hargassner gwarantuje bezproblemową eksploatację. War-
tość dodana pozostaje w regionie, ponieważ pozyskujemy 
materiał grzewczy z tego obszaru. „

150-200 KW
250-330 KW

Szczególnie nadaje się do:

• Budynki uyteczności publicznej

• Przemysł i handel

• Rolnictwo

Szczególnie nadaje się do:

• Przemysł i handel

• Sieći ciepłownicze

• Szklarnie
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Do produkcji zrębki stosuje się tylko drewno odpadowe  
z miejscowego lasu lub tartaku. Pozostałości drewna są prze-
chowywane do jednego roku na świeżym powietrzu i  
w słońcu. Jesienią drewno jest rozdrabniane przy użyciu rę-
baka i dostarczane do magazynu.

Rolnicy wykorzystują odpady drzewne na własne potrzeby 
grzewcze lub zaopatrują odbiorców z najbliższego otocze-
nia.

Korzyści dla biznesu i budynków użyteczności 
publicznej:

• Najtańsze paliwo o najwyższym komforcie użytkowania
• Odporne na kryzys jako paliwo krajowe
• Niezależne od ropy i gazu
• Do kupienia u lokalnych dostawców
• Wartość dodana pozostaje w regionie
• Wydajny i energooszczędny kocioł

Zrębka drzewna jest najtańszą formą ogrzewania 
w porównaniu do paliw kopalnych, elektryczności 
czy pomp ciepła. 

Korzyści dla rolnictwa:

• Możliwość zagospodarowania odpadów drewna
• Dodatkowe źródło dochodu ze sprzedaży zrębki
• Ogromne oszczędności czasu i pracy dzięki automatycz-

nemu systemowi ogrzewania
• Wydajny i energooszczędny kocioł

Chrakterystyka zrębki
(ÖNORM 7133 / EN ISO 17225-4)

Wartość opałowa: 
4 kWh/kg przy 25% wilgotności
Masa nasypowa: 200-250 kg/m³ 
Rozmiar: G30-G50  / P16 S-P31 S  
     (Klasa A1-A2)
Wilgotność: W20-W35 / M 20 (Klasa A1-A2)
Zużycie energii pierwotnej: < 2,0%

Jakie korzyści przynosi 
ogrzewanie za pomocą zrębki?

Hackgut
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Miscanthus

W celu zaspokojenia przyszłych dostaw energii, należy szu-
kać dodatkowe paliwa. 

Podczas spalania miskanta mogą wystąpić wyższe poziomy 
emisji niż w przypadku zrębki. Ze względu na wytyczne dla 
poszczególnych krajów i limity emisji palenie miskanta nie 
jest dozwolone we wszystkich krajach.

Korzyści z Miscanthusa:
• Przynosi ogrommne zyski 
• Wymaga trochę ostrożności

Pellet drzewny

Produkowane są poprzez sprasowanie trocin, które wystę-
pują codziennie w dużych ilościach jako produkt uboczny w 
przemyśle drzewnym.

Zalety pelletu są jasne:

• Łatwe uzupełnienie magazynu paliwem poprzez dostawy z 
wykorzystaniem cysterny

• Mała wymagana pojemność magazynu

Więcej paliwa

Elefantengras lose

Elefantengras Briketts

Dla zdrowej 

Przyszlosci

naszych dzieci

Charakterystyka pelletu
(ÖNORM M 7135 / EN ISO 17225-2)

Wartość opałowa: 5 kWh/kg
Masa nasypowa: 650 kg/m³ 
Ø / Długość: 6 mm / ca. 5 - 40 mm
Wilgotność: w < 10%
Zużycie energii pierwotnej: 2-2,7%

Charakterystyka Miscanthus

Wartość opałowa: ca. 4,5 kW/kg 
Masa luzem: ca. 110kg
Masa brykietu: ca. 560kg
Wilgotność: ca. 14%
Wydajność/ha: ca. 100–150 m³

Holzpellets
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PORÓWNANIE
CEN ENERGII

Długoterminowe porównanie kosztów ogrzewania: Zrębka – Olej opałowy*
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Roczna oszczędność kosztów*

Najlepsza alternatywa dla oleju opałowego i gazu – roczna oszczędność kosztów*

Porównanie kosztów poszczególnych paliw w cent/kWh, wynik jest niesamowity:

* na podstawie średniej ceny paliwa za ostatnie 10 lat (od 2007 do 2017 r.)
Źródła: Statystyka Austria, Kontrola energetyczna, Stowarzyszenie Pelet, Sto-

warzyszenie Biomasy, Izba Rolnictwa i Pracy Austria itp.

Basis:
Pellets 210 Euro / to *
Öl 0,75 Euro / l *
Hackgut 20 Euro / srm *
Stückholz 60 Euro / rm *
Gas 65 Euro / MWh *
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ca. 2.950

ca. 9.870

ca. 2.400

ca. 8.000

Cent/kWh

Euro

Zrębka
20 €/srm

Oszczędność przy
30 kW instalacj

Hackgut-
Öl

Hackgut-
Öl

Hackgut-
Gas

Hackgut-
Gas

Pellet
210 €/t

Drewno
miękie 50 €/rm

Drewno twarde 
60 €/rm

Olej opałowy
0,75 €/l

Gaz
0,065 €/kWh

Koks
0,64 €/kg

Pompa ciepła 
0,158 €/kWh

Gaz płynny
0,72 €/l

Oszczędność przy
100 kW instalacj

do

€ 9.870 

oszczędnośći

do
€ 2.950  

oszczędnośći

Porównaj swoje koszty ogrzewania!
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Wentylator wyciągowy-EC z modulowaną  
prękością - ciśnienie pod kontrolą
Hargassner wykorzystuje energooszczędne wentylatory wy-
ciągowe EC w Eco-HK. Główną zaletą technologii Green-
Tech EC jest stała kontrola prędkości, która wpywa znacznie 
na niższe zużycie energii (do 80% mniej energii). Oszczędza 
to energię, a tym samym koszty energii elektrycznej. Jed-
nostka próżniowa stale mierzy warunki ciśnienia w komorze 
spalania. Na podstawie tych danych, Lambda Touchtronic 
kontroluje prędkość wentylatora ssącego, a tym samym 
utrzymuje próżnię na optymalnym poziomie. Ta koncepcja 

gwarantuje spalanie przy najniższych emisjach i 
maksymalnej wydajności.

Energooszczędne nagarniacze sprężynowe
Z uwagi na niewielką moc napędu wynoszącą zaledwie
0,18 kW (70–330 kW: 0,25–0,55 kW) jak i również bardzo 
wydajną oraz solidną przekładnię ślimakową podawanie paliwa 
jest wyjątkowo energooszczędne a tym samym obniża koszty 
energii elektrycznej klienta. Oszczędności do 67% można osi-
agnąć w porównaniu do konwencjonalnych systemów traspor-
towych. Ze względu na niezwykle wysoką sprawność transmisji 
- ponad 90% nasze przekładnie nie mają sobie równych!

Energooszczędna zapalarka
Dzięki zastosowaniu nowatorskiego projektu w tym elemencie 
można było zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do 300 
Watt (o 1000 Watt mniej) jednocześnie zwiększając skutecz-
ność zapłonu paliwa

• Oszczędność energii o ponad 88 %
• Inteligentne monitorowanie zapłonu
• Cicha praca

Energooszczędna -praca

Te zalety powodują, że
 jest wyjątkowy

Hargassner – najnowocześniejsza technologia w kotłach na zrębkę we wszystkich zakresach mocy
Hargassner posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie technologii grzewczej opartej na spalaniu biomasy. Know-how, 
który przynosi olbrzymi zastrzyk technologiczny dla systemów ogrzewania pelletem marki Hargassner. Najlepsze pomysły i 
rozwiązania dla najbardziej wydajnych systemów grzewczych. 

GENIALNE ROZWIĄZANIA
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Wyjątkowy
ruszt z kruszarką

Wygodna praca z różnymi paliwami
Ruszt kotła zbudowany jest z dwóch elementów obrotowych, poruszających się niezależnie od siebie. Dzięki temu można łat-
wo i wygodnie spalać zrębki o różnej jakości, pellet, ale również paliwa rolnicze np. Miscanthus.

Zamknięte części rusztu w komorze spalania z wysokim 
złożem spalanego paliwa - to daje optymalny proces gazy-
fikacji przy minimalnym rozwoju cząstek stałych.

Podczas pracy kotła w celu oczyszczenia rusztu otwiera ot-
wiera się tylko tylna część rusztu. Dzięki temu spada tylko 
popiół a ciepło resztkowe pozostaje na ruszcie.

Gdy kocioł jest zimny, przed ponownym uruchomieniem prze-
prowadza się pełne czyszczenie komory spalania. Oba ele-
menty rusztu otwierają się, zimny popiół i obce przedmioty 
takie jak kamienie, gwoździe itp. są usuwane.

Dodatkową funkcją rusztu jest „kruszarka“, dzięki temu 
żużel powstały chociażby ze spalania Miscanta zostaje 
skruszony.

BŁYSKOTLIWIE
Oszczędza energię

 &

BŁYSKOTLIWIE
Obniża koszty

OPATENTOWANE
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Ceramiczna komora spalania 
z recyrkulacją w standardzie

Komora spalania wykona z materiału ceramicznego 
gwarantuje niezawodność nawet przy wysokich tempera-
turach spalania oraz zapewnia efekt zachowania ciepła (na-
wet przy częściowym obciążeniu) co minimalizuje zużycie 
zapalarki oraz redukuje emisję.

Aby przeciwdziałać tendencji do żużlowania popiołów z 
bardzo suchego materiału grzewczego lub w bardzo niskiej 
temperaturze topnienia popiołu, każdy Eco-HK zawiera 
standardowo recyrkulację spalin. System zapewnia, że 
popiół można łatwo usunąć za pomocą automatycznego 
rusztu.

Monitorowanie złoża & 
Kontrola sondy Lambda

Dzięki dokładnemu monitoringu złoża za pomocą czuj-
ników bezdotykowych, najbardziej efektywny stan spalania 
osiąga się niezależnie od jakości paliwa. Bez względu na 
to jakie paliwo zostało zastosowane, układ sterowania roz-
poznaje odpowiednią wartość opałową za pomocą sondy 
Lambda a tym samym dobiera optymalne ilości powietrza 
względem paliwa. Twój system grzewczy zawsze pracuje 
z wymaganą wydajnością przy optymalnych wartościach 
paliwa.

Komfort dzięki zaawansowanej technologi przyszłości!

 –
ekologiczna technologia 
grzewcza

Gwarantowany 

najniższy poziom 

pyłów
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Zoptymalizowane czyszczenie kotła 
zwiększa sprawność!

Nowo opracowana koncepcja czyszczenia kotła zapewnia 
że w regularnych odstępach czyszczone są WSZYSTKIE 
rurki wymiennika ciepła - NOWOŚĆ - również w 1 ciągu 
kotła (wykonane z żaroodpornego materiału). Krawędzie 
turbulatorów skutecznie usuwają resztki popiołów lotnych, 
które spadają na system odpopielania. 
Nowo opracowany system usuwania popiołu oczyszcza ko-
cioł w regularnych odstępach czasu. Opatentowany podaj-
nik ślimakowy przenosi popiół lotny jak i popiół z rusztu do 
zintegrowanego pojemnika. Podczas transportu popiół jest 
rozdrabniany i zagęszczany w pojemniku. Wysoki komfort 
czyszczenia i zwiększona roczna sprawność to zalety tego 
systemu. 

Nowoczesny sterownik z ekranem  
dotykowym, gotowy do podłączenia

Nowa Lambda Touchtronic nie pozostawia nic  
do życzenia. Charakteryzuje się niezwykłą strukturą  
i prostotą obsługi.

Zalety w skrócie:

• Najprostsze menu nawigacyjne
• Zaawansowana dystrybucja ciepła
• Automatyczne dostosowanie do warunków pogodowych
• Wiele opcji zdalnego sterowania z salonu lub w drodze 

(poprzez aplikację)
• Możliwe podłączenie do różnych rozwiązań SmartHome

Oszczędność energii 
& obniżenie kosztów
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20-60 kW

W
ir
ku

ng
sgrad bis zu

Hackgut-Heizu
ng95

PATENT

• Obniżenie kosztów dzięki Eco-pracy
• Nowy system rusztu: Kruszarka stopniowa
• Kontrola poziomu złoża z Sondą Lambda i au-

tomatycznym wykrywaniem jakości paliwa
• Nowe podajniki Eco-Ra, energooszczędny silnik 

o mocy 0,18 kW
• Najnowsza technologia spalania Eco-Control  

dla najniższych wartości emisji
• Dwukomorowy zawór obrotowy w kształcie li-

tery Z dla 100% ochrony przeciwpożarowej
• Opatentowany system usuwania popiołu
• System recyrkulacji w standardzie

Hargassner – najnowocześniejsza technologia zasto-
sowana w kotłach na zrębkę o małej mocy. Urządzenia 
w szczególności przeznaczone dla rolników i domów 
jedno- lub wielorodzinnych.

01 Nowy system rusztu „Kruszarka kratkowa“ 
02 Kontrola poziomu złoża
03 System czyszczenia wymiennika (w obu ciągach) 
04 Zbiornik na popiół (możliwość zastosowania większych zbiorników 

w celu wydłużenia okresów międzyprzeglądowych - opcja )
05 Nowa zapalarka: 300 W, bez nadmuchu
06 Nowoczesny ekran dotykowy
07 Obrotowy dozownik dwukomorowy w kształcie litery-Z (18 cm)
08 Modulowany ciąg (EC- Silnik) z kontrolą podciśnienia
09 Recyrkulacja w standardzie
10 Zintegrowany zawór powrotny - opcjonalnie
11 Eco-RA – nowatorski, energooszczędny podajnik
12 Opatentowany system usuwania popiołu
13 Nie jest wymagany termiczny zawór bezpieczeństwa
14 System kontroli podciśnienia
15 Komora spalania o wysokiej wytrzymałości termicznej
16 Dysza komory spalania wykonana z wysokiej jakości staliwa
17 Sonda Lambda
18 Możliwa praca awaryjna z użyciem drewna

Klasa efektywności energetycznej

Eco-HK 35
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70-120 kW
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Hargassner – najnowocześniejsza technologia zasto-
sowana w kotłach na zrębkę o średniej mocy. Urządze-
nia w szczególności nadają się dla hoteli i restauracji, 
a także mniejszych budynków użyteczności publicznej.

• Obniżenie kosztów dzięki Eco-pracy
• Nowy system rusztu: Kruszarka stopniowa
• Nowe podajniki Eco-Ra, energooszczędny silnik 

o mocy 0,25 kW
• Najnowsza technologia spalania Eco-Control  

dla najniższych wartości emisji
• Kontrola poziomu złoża z Sondą Lambda i au-

tomatycznym wykrywaniem jakości paliwa
• Dwukomorowy zawór obrotowy w kształcie li-

tery Z dla 100% ochrony przeciwpożarowej
• Opatentowany system usuwania popiołu
• System recyrkulacji w standardzie

01 Nowy system rusztu „Kruszarka kratkowa“ 
02 Kontrola poziomu złoża
03 System czyszczenia wymiennika (w obu ciągach) 
04 Zbiornik na popiół (możliwość zastosowania większych zbiorników 

w celu wydłużenia okresów międzyprzeglądowych - opcja )
05 Nowa zapalarka: 300 W, bez nadmuchu
06 Nowoczesny ekran dotykowy
07 Obrotowy dozownik dwukomorowy w kształcie litery-Z (18 cm)
08 Modulowany ciąg (EC- Silnik) z kontrolą podciśnienia
09 Recyrkulacja w standardzie
10 Zintegrowany zawór powrotny - opcjonalnie
11 Eco-RA – nowatorski, energooszczędny podajnik
12 Opatentowany system usuwania popiołu
13 Nie jest wymagany termiczny zawór bezpieczeństwa
14 System kontroli podciśnienia
15 Komora spalania o wysokiej wytrzymałości termicznej
16 Dysza komory spalania wykonana z wysokiej jakości staliwa
17 Sonda Lambda
18 Możliwa praca awaryjna z użyciem drewna

01 Nowy system rusztu „Kruszarka kratkowa“ 
02 Kontrola poziomu złoża 
03 System czyszczenia wymiennika (w obu ciągach) 
04 Zbiornik na popiół (możliwość zastosowania 

większych zbiorników w celu wydłużenia okresów 
międzyprzeglądowych- opcja )

05 Nowa zapalarka: 300 W, bez nadmuchu
06 Nowoczesny ekran dotykowy 
07 Obrotowy dozownik dwukomorowy w kształcie 

litery-Z (18 cm)
08 Modulowany ciąg (EC- Silnik) z kontrolą 

podciśnienia
09 Recyrkulacja w standardzie
10 Zintegrowany zawór powrotny - opcjonalnie
11 Eco-RA – nowatorski, energooszczędny podajnik
12 Opatentowany system usuwania popiołu
13 Nie jest wymagany termiczny zawór 

bezpieczeństwa
14 System kontroli podciśnienia
15 Komora spalania o wysokiej wytrzymałości ter-

micznej
16 Dysza komory spalania wykonana z wysokiej 

jakości staliwa
17 Sonda Lambda
18 Możliwa praca awaryjna z użyciem drewna

Klasa efektywności energetycznej

Eco-HK 70
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150-200 kW

PATENT

• Obniżenie kosztów dzięki Eco-pracy
• Nowy system rusztu: Kruszarka stopniowa
• Nowe Eco-podajniki, energooszczędny silnik  

o mocy 0,37/0,55 kW
• Najnowsza technologia spalania Eco-Control  

dla najniższych wartości emisji
• Kontrola poziomu złoża z Sondą Lambda  

i automatycznym wykrywaniem jakości paliwa
• Dwukomorowy zawór obrotowy w kształcie  

litery Z dla 100% ochrony przeciwpożarowej
• Opatentowany system usuwania popiołu
• Monitorowanie temperatury płomienia

Hargassner – najnowocześniejsza technologia zasto-
sowana w kotłach na zrębkę o średniej i dużej mocy. 
Urządzenia w szczególności nadają się dla budynków 
użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i 
handlowych.

01 Nowy system rusztu „Kruszarka kratkowa“ 
a) Ruchomy ruszt, b) Ruchomy ruszt, c) Stały ruszt

02 Kontrola poziomu złoża 
03 System czyszczenia wymiennika (w obu ciągach) 
04 Duży zbiornik na popiół (75 l)
05 Nowa zapalarka: 2 x 300 W, bez nadmuchu
06 Nowoczesny ekran dotykowy 
07 Obrotowy dozownik dwukomorowy w kształcie 

 litery-Z (22 cm)
08 Modulowany ciąg (EC- Silnik) z kontrolą podciśnienia
09 Recyrkulacja w standardzie
10 Zintegrowany zawór powrotny, opcjonalnie
11 Eco-RA – nowatorski, energooszczędny podajnik
12 Opatentowany system rusztów
13 Nie jest wymagany termiczny zawór bezpieczeństwa
14 System kontroli podciśnienia
15 Komora spalania o wysokiej wytrzymałości termicznej
16 Dysz komory spalania wykonana z wysokiej jakości ceramiki
17 Sonda Lambda
18 Czujnik temperatury płomienia
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250-330 kW

                                       KOTŁY DUŻEJ MOCY

PATENT

• Obniżenie kosztów dzięki Eco-pracy
• Nowy system rusztu: Kruszarka stopniowa
• Nowe Eco-podajniki, energooszczędny silnik o mocy 

0,37/0,55 kW
• Najnowsza technologia spalania Eco-Control  

dla najniższych wartości emisji
• Kontrola poziomu złoża z Sondą Lambda i automaty-

cznym wykrywaniem jakości paliwa
• Dwukomorowy zawór obrotowy w kształcie litery Z
• Stała wydajność
• Opatentowany system usuwania popiołu
• Monitorowanie temperatury płomienia

Hargassner – najnowocześniejsza technologia zasto-
sowana w kotłach na zrębkę o dużej mocy. Urządzenia 
w szczególności nadają się dla budynków użyteczności 
publicznej, przedsiębiorstw i lokalnych sieci grzewczych.

Nowość: 

praca w kaskadzie 

do 2 MW

01 Nowy system rusztu „Kruszarka kratkowa“ 
a) Ruchomy ruszt, b) Ruchomy ruszt, c) Ruszt 
wprowadzający, d) Ruszt stały

02 Kontrola poziomu złoża  
03 System czyszczenia wymiennika (w obu ciągach) 
04 Duży zbiornik na popiół (75 l); zasobnik  

do 300 litrów - opcjonalnie
05 Nowa zapalarka: 2 x 300 W, bez nadmuchu
06 Nowoczesny ekran dotykowy 
07 Obrotowy dozownik dwukomorowy w kształcie 

 litery-Z (22 cm)
08 Modulowany ciąg (EC- Silnik) z kontrolą 

podciśnienia
09 Recyrkulacja w standardzie
10 Zintegrowany zawór powrotny, opcjonalnie
11 Eco-RA – nowatorski, energooszczędny podajnik
12 Opatentowany system rusztów
13 Wymiennik ciepła z ochroną przed uszkodzeniemi 

termicznymi
14 System kontroli podciśnienia
15 Komora spalania o wysokiej wytrzymałości ter-

micznej
16 Dysza komory spalania wykonana z wysokiej 

jakości ceramiki
17 Sonda Lambda
18 Czujnik temperatury płomienia
19 Monitorowanie temperatury popiołu
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Ogrzewanie wody użytkowej

Ustawiasz tylko żądaną temperaturę wody i czas kiedy ma 
się zbiornik ładować. Twój sterownik zrobi resztę!

Hargassner gwarantuje gorącą wodę przez 24 
godziny. Sterownik ciągle monitoruje tempera-
turę  w zbiorniku i prowadzi wszystko poza nor-
malną pracą kotła. 

Kolejną zaletą i różnicą w stosunku do innych 
producentów kotłów jest system automatycznego priorytetu 
zbiornika. To sprawia, że podczas ładowania zbiornika obiegi 
grzewcze są redukowane przez krótki czas, a zatem tempe-
ratura w pomieszczeniach nie spada.

W Twoim domu zawsze będzie ciepło i przytulnie.

Kontrola obiegów grzewczych

Lambda Touchtronic może sterować kil-
koma niezależnymi obiegami grzewczymi. 
Klient może szczegółowo zdefiniować 
różne ustawienia np.: który obieg, o której 
godzinie ma utrzymywać zadaną tempera-
turę pokojową.

Tryby 3G Dzień/nocna redukcja um-
ożliwia klientowi ustawienie 3 progów pracy. Jeden tryb dla 
„Ogrzewania w ciągu dnia“, „Zmniejszenie w ciągu dnia“ i 
jeden dla „Redukcja w nocy“. W rezultacie system grzewc-
zy działa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Oszczędza to 
energię bez utraty komfortu.

Dzięki pomysłowemu wykorzystaniu ciepła resztkowego, 
zmagazynowana energia jest skutecznie uwalniana do 
obiegów grzewczych po wyłączeniu kotła.

Usiądź wygodnie –
Twój system 
ogrzewania zajmie 
się resztą!

Hargassner Lambda Touchtronic charakteryzuje się wyjątkowo przejrzystą konstrukc-
ją i prostotą w obsłudze. Kontroluje cały system grzewczy od podawania paliwa przez 
spalanie po sterowanie obiegami grzewczymi i zbiornikiem buforowym oraz C.W.U.. 
Sterownik działa zgodnie z warunkami pogodowymi, rozpoznaje zmiany i natychmiast 
po ich wystąpieniu odpowiednio dostosowuje moc kotła. W rezultacie kocioł pracuje 
zawsze w optymalnym zakresie wydajności, co oznacza, że klient może zaoszczędzić 
paliwo oraz nie ponosić niepotrzebnych kosztów.
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Intelligente
Restwärme-
nutzung

Tages-
absenkung

Heizphase Heizphase Intelligente
Restwärme-
nutzung

Nacht-
absenkung

6 - 9 Uhr 9 - 15 Uhr 15 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr

LEISTUNGSBRAND

Kessel  78
o
  Rauch 175

o

HK1 60
o
  HK2 52

o

Boil  1 55
o
  

Aussen -7
o

Mi, 18. 02. 2009 7:03

LEISTUNGSBRAND

Kessel  68
o
  Rauch 160

o

HK1 42
o
  HK2 38

o

Boil  1 50
o
  

Aussen -1
o

Mi, 18. 02. 2009 11:43

LEISTUNGSBRAND

Kessel  73
o
  Rauch 170

o

HK1 52
o
  HK2 45

o

Boil  1 60
o
  

Aussen 1
o

Mi, 18. 02. 2009 18:33

HEIZUNG AUS

Kessel  39
o
  Rauch 50

o

HK1 00
o
  HK2 00

o

Boil  1 58
o
  

Aussen -2
o

Do, 19. 02. 2009 3:18

Czas pracy 1: 6 – 9 godz.
Temperatura zewnętrzna: -7 °C, 
znacznie poniżej granicy: +16  °C, 
– kocioł załącza się.

Redukcja dzienna: 9 – 15 godz.
Temp: zewnętrzna wzrasta do: -1 °C, 
znacznie poniżej dziennego ogra-
niczenia temp.: +8 °C. Ogrzewanie 
włączone: operacja redukcji dziennej.

Nocna redukcja: 22 – 6 godz.
Temp: zewnętrzna spada do: -2 °C, 
powyżej dolnej granicy nocnej: -5 
°C. Ogrzewanie wyłącza się.

Czas pracy 2: 15 – 22 godz.
Temp: zewnętrzna wzrasta do: 
+1°C; znacznie poniżej granicy: 
+16°C. Die Ogrzewanie pozostaje 
włączone.

Kocioł przed uruchomieniem: Wyświetlacz 
Lambda Touchtronic pokazuje nieogrzewany 
kocioł. Zbiornik C.W.U. i bufor są zimne lub nie 
są naładowane. 

Kocioł w trybie pełnego obciążenia: 
Wyświetlacz pokazuje rozgrzany kocioł. Zbiornik 
C.W.U. i bufor są w trakcie ładowania i są już 
ciepłe. Obiegi grzewcze dostarczaj ciepło do 
poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych.

Kocioł pracujący z obciążeniem częś-
ciowym: Kocioł pracuje z mocą minimalną. 
Zbiornik C.W.U. oraz bufor są w pełni nałado-
wane. Obiegi grzewcze dostarczają ciepło do 
poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych.
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Zewnętrzne źródło ciepła
Na życzenie można podłączyć do systemu sąsiedni kocioł na paliwa stałe, olej lub gaz. Przełączanie pomiędzy kotłem i „kotłem 
zewnętrznym“ odbywa się w pełni automatycznie.

Bufor & system solarny
System PSP-Logik z 3 czujnikami i kontrolą częściowego obciążenia rewolucjonizuje współczesne systemy buforowe. Gwarantuje 
długi czas pracy kotła, kilka cykli załączania, a tym samym maksymalną sprawność systemu. System wie kiedy jest dostarczana ener-
gia ze słońca i tak organizuje pracę kotła, aby ten pracował tylko jako uzupełnienia podczas ładowania bufora.

Dodatkowe funkcje

Regulacja kaskadowa
Sterownik kaskadowy służy do sterowania systemem wielokotłowym (do 6 kotłów). Sterownik ten steruje różnymi kotłami za 
pośrednictwem magistrali CAN w zależności od zapotrzebowania na moc, temperatury zewnętrznej, godzin pracy oraz zapewnienia 
specjalnego obwodu zwarcia. Nowością teraz jest kontrola zewnętrznego kotła jako urządzenia szczytowego lub systemu 
awaryjnego.

Regulator analogowy FR25: Za pomocą 
regulatora analogowego jest możliwe zadanie 
temperatury dla danego pomieszczenia oraz 
zdefiniowanie trybu obniżenia pracy dla kotła. 
Dioda kontrolna informuje klienta o stanie pracy 
ogrzewania.

Regulator z wyświetlaczem dotykowym 
FR40: Wszystkie funkcje sterownika kotła 
dostępne z poziomu regulatora pokojowego. 
Można regulować wszystkimi dostępnymi funkc-
jami jak na sterowniku kotła.

Wersja radiowa dla LCD FR35: Ta sama funk-
cjonalność co powyżej, dostępna tylko jako wersja 
radiowa z nadajnikiem i odbiornikiem.

LCD FR35 Backlight: Za pomocą regulatora 
LCD można odczytać temperaturę w pomieszcze-
niu, temperaturę zewnętrzną i temperaturę kotła.  
możesz włączyć i wyłączyć obiegi grzewcze i oczy-
wiście ustawić różne tryby ogrzewania. FR35 może 
być używany jako regulator pokojowy albo ogólny. 
Funkcjonalna dioda kontrolna informuje o aktual-
nym stanie systemu grzewczego.

Wygodne regulatory pokojowe
Chciałbyś zmienić ustawienia swojego systemu grzewczego lub odczytać bieżący stan swojego kotła bez odwiedzania 
kotłowni? Żaden problem! Nowe, praktyczne regulatory zdalnego sterowania zapewniają to. Prosty, intuicyjny i optycznie 
idealnie dopasowany do Twoich potrzeb!

Dodatkowa płytka A: Ta dodatkowa płytka HK 
służy do dodawania kolejnych obiegów grzewczych 
i zbiorników buforowych. Można ją zintegrować w 
kotle lub  w w module obiegu grzewczego. Dodat-
kowe płytki mogą być równiej stosowane w regula-
torach obiegów grzewczych.

Dodatkowa płytka F: płytka do sterowania ruro-
ciągmi przesyłowymi. Sterowanie pompą, mieszal-
nikiem w tym zdalnymi czujnikami lini.

Dodatkowa płytka PF: dla 2 dodatkowych wejść 
na czujniki. Np: możliwość podłączenia 5 czujników 
buforowych

Moduł obiegu grzewczego HKM (z wyświet-
laczem dotykowym lub bez): Moduł służy do 
rozszerzenia o kolejne obiegi grzewcze i kotłowe. 
Można podłączyć max 2 obwody z sterowaniem mie-
szalnika i 1 obieg kotła z pompą cyrkulacyjną kotła. 
Dodatkowo można podłączyć zewnętrzny obieg gr-
zewczy lub centralny bufor i dalsze HKM.

Regulator obiegu grzewczego HKR z ekran-
em dotykowym: Regulacja pogodowa z temp. ze-
wnętrzną. Regulator obsługuje max. 2 obiegi grzewcze 
z mieszalnikiem i 1 obieg kotła z pompą cyrkulacyjną. 
Zdecentralizowany zbiornik buforowy lub zewnętrzny 
kocioł grzewczy, pompę do sterowania siecią lub bufor 
ciepła, zewnętrzny obwód grzewczy (maksymalnie 16 
HKR. Gniazdo SD do zapisywania danych. NOWY

Większy 
wyświetlacz 4,3“

Akcesoria dla sterowania dotykowego
Hargassner oferuje różnorodne akcesoria do sterowania dotykowego - niezależne od tego czy jest używany do rozszerze-
nia liczby obiegów grzewczych czy też jako dodatkowa funkcjonalność dla Twojego systemu grzewczego.
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App: dzięki nowej aplikacji Hargassner możesz łatwo i 
szybko wprowadzać zmiany w systemie grzewczym lub 
pobierać informacje przez całą dobę. Ważne informac-
je są wysyłane natychmiast za pomocą wiadomości 
Push lub e-mail do urządzenia mobilnego. Zawsze 
wiesz o stanie Twojego systemu grzewczego.
(Wymagania: bramka internetowa, smartphone z sys-
temem Android lub iOS)

Internet-Gateway wymagana dla aplikacji i usługi in-
ternetowej. Ta brama internetowa ustanawia bezpiecz-
ne, szyfrowane połączenie SSL miedzy sterownikiem 
kotła a routerem internetowym. Dzięki temu możesz 
bezpiecznie uzyskać dostęp do systemu ogrzewania za 
pomocą urządzenia mobilnego.

SmartHome 
Hargassner ma rozwiązanie dla najpopularniejszych połączeń SmartHome. W rezultacie kontrola energii w twoim domu osiąga 
nowy standard. SmartHome to innowacyjny sposób kontrolowania zapotrzebowania na energię. Oszczędzaj energię i tnij koszty. 
Ciesz się komfortem i bezpieczeństwem. Urządzenia elektryczne, ogrzewanie i światło są podłączone do centralnej jednostki 
sterującej. Przez Internet masz zawsze pod kontrolą dom, nawet gdy jesteś w ruchu!

LOXONE: Zintegruj swój system marki Hargassner z 
Loxone SmartHome, aby sterować kotłem w oparciu o 
sterowniki pokojowe Loxone. Loxone umożliwia kon-
figurację i kontrolę każdego pomieszczenia zgodnie z 
Twoimi potrzebami.

Licznik ciepła: z interfejsem M-Bus może ws-
półpracować wiele różnych liczników ciepła. Licznik  
firmy Kamstrup wraz z Hargassner-Touch-Tronic 
stanową duet dzięki któremu możesz wygodnie 
odczytać dane o zużyciu ciepła na wizualizacji lub 
poprzez APP, WEB i oczywiście na wszystkich 
połączeniach SmartHome. Nadaje się do modeli 
Multical 302, 403 & 602. 

Mod Bus: Za pomocą interfejsu MOD-BUS / 
TCP system ogrzewania można podłączyć do sys-
tem kontroli budynku i / lub połączyć z systemem 
wizualizacji.

KNX: Podłączenie do systemu automatyki domowej 
KNX. Interfejs między kotłem (LAN) i magistralą KNX 
-> Złącze magistrali.

Zdalne sterowanie za pomocą telefonu i tabletu

NOWA:
APP

NOWOŚĆ:
SMART
HOME
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18/22
cm

03 Skrzynia kruszarki
• rozdrabnianie nadmiarowych kawałków
• zwiększone bezpieczeństwo pracy
• z opatentowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa

04 Konstrukcja modułowa
• elastyczny w planowaniu
• elementy ślimaka  

od 400 – 2000 mm
• łatwy w dostawie  

& montażu
• tani w utrzymaniu
• możliwość zastąpienia pos-

zczególnych segentów

otwierana pokrywa

02 Głowica kulowa 
• elastyczne nachylenie oraz kąt
• maksymalna elastyczność w planowaniu instalacji

05 Specjalny układ ramienia sprężyny

• do Ø 4 m = 3 spężyny
• przekładnia z przełożeniem 

1:16

• Ø 4,5 do 5 m = 4 sprężyny
• przekładnia z przełoże-

niem1:25

Oszczędność energii
& pieniędzy

01 Dwukomorowa blokada 
Z-lock
Specjalnie zaprojektowany do-
zownik obrotowy w kształcie 
litery „Z“.
• g ł ę b o k o ś ć  k o m o r y 

 18 cm / 22 cm
• dla długich kawałków drewna
• zapewnia 100% bezpieczeńst-

wa p.pożarowego
• łatwa w wymianie 
• bardzo wydajna
• z hartowanymi nożami tnącymi

NOWY

Maksymalne 

wykorzystanie 

przestrzeni

PATENT

02

01

04

03
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08 Opatentowany dysk zagarniaczy
• płyta zatrzymuje się do momentu 

wysunięcia sprężyn
• p o ł o w ę  m n i e j s z e 

zapotrzebowanie na 
moc

• bez tworzenia wnęki

Nie wymaga spadzistej podłogi!

09 Eco-przekładnia
• najwyższa sprawność
• oszczędność energii
• bardzo wydajna 
• trwała

Unikalne zalety na 
pierwszy rzut oka

Eco-RA! Ze względu na małą moc napędu wynoszącą 
zaledwie 0,18 kW (od 70–330 kW: 0,25–0,55 kW) i bardzo 
wydajną oraz solidną przekładnię, system podawania jest 
wyjątkowo energooszczędny co zmniejsza koszty energii 
elektrycznej dla klienta. Oszczędności do 67% można 
osiągnąć w stosunku do konwencjonalnych systemów po-
dawania. Niezwykle wysoka sprawność transmisji - ponad 
90%, łatwa obsługa ślimaka, obudowa ze zdejmowaną 

pokrywą to jest to co gwarantuje nowa modułowa 
konstrukcja systemu do transportu zrębki. 

Masywna konstrukcja
• bardzo wytrzymały
• trwały 
• niezawodny
• bezobsługowy

w RA 450 i RA 500

Oszczędność energii
& pieniędzy

Przekładnia ślimakowa
- wysoki współczynnik tarcia
- niska wydajność

Czołowe koło zębate
• niski współczynnik tarcia
• najwyższa wydajność

Porównanie systemów napędowych:

07 Nowy ślimak i obudowa
• przemyślany wymiar
• nadaje się do zrębki do G50
• progresywny skok ślimaka

06 Nowy przekrój podajnika 
• efektywniejszy transport materiału
• więcej materiału w osi śruby
• max. opróżnienie podajnika
• mniejsze zapotrzebowanie na moc
• mniejsze zużycie elementu

Najniższy pobór mocy! 

Oszczędność energii do 67%

Solidna przekładnia zębata o 
przełożeniu 1:16 lub 1:25

• hocheffizient 
•

90
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Systemy transportu i magazynowania 
zrębki marki Hargassner

Kotłownia i magazyn na poziomie gruntu
Pomieszczenie magazynowe zasilane jest bezpośrednio z rębaka bądź przy 
użyciu ładowacza czołowego.

Kotłownia i magazyn w piwnicy budynku
Pomieszczenie magazynowe zasilane jest za pomocą poziomej śruby wy-
pełniającej przymocowanej do sufitu. 
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Specjalne rozwiązanie!
Kocioł i magazyn paliwa w jednym module
Pomieszczenie magazynowe napełniane jest popr-
zez pionowy podajnik ślimakowy.

01 Kocioł
02 Podajnik wprowadzający
03 Czujnik temp. na podajniku 

wprowadzającym
04 Dwukomorowa śluza
05 Głowica kulowa
06 Silnik napędowy 
07 Silnik podajnika głównego
08 Rozdrabniacz
09 Pokrywa bezpieczeństwa z 

funkcją powrotu
10 RA-podajnik  

(konstrukcja modułowa)
11 Pomieszczenie do przechowywa-

nia paliwa z czujnikiem temp. 
12 Ślimak podajnika
13 Wlot paliwa
14 Sprężyny zagarniacza
15 Dysk sprężyn (opatentowane)
16 Eco-przekładnia
17 Ściana
18 Nie wymaga spadzistej podłogi

Kotłownia i magazyn jak na rysunku 
Ładowanie magazynu (na 1 piętrze) odbywa się za pomocą pionowej śru-
by napełniającej. Podawanie do kotła odbywa się z wykorzystaniem rury 
spustowej. 

Lokalna sieć grzewcza
Niezależny budynek z kotłownią oraz magazynem paliwa. Pomieszczenie 
magazynowe zostało tak zaprojektowane, że łatwo je napełnić z góry.

Hargassner  
Eco-podajnik

NOWY
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Jednym z kluczowych punktów w realizacji systemu grze-
wczego w oparciu o paliwo ze zrębki drzewnej jest plano-
wanie magazynu paliwa. Niezależnie od tego czy paliwo 
będzie przechowywane w domu, dodatkowym budynku, na 
piętrze, w piwnicy czy na poziomie gruntu - Hargassner ofe-
ruje rozwiązanie dla każdego klienta.

Oczywiście pomieszczenie do magazynowania paliwa pow-
inno być wygodne do uzupełnienia. A także tak duże, jak to 
tylko możliwe a zarazem konieczne. Planowanie kotłowni w 
pomieszczenie wybudowanym na ten cel oferuje znaczne 
korzyści ze względu na większą przeszczeń i zwykle prosts-
ze możliwości uzupełnienia paliwa.

Przechowywanie zrębki na poziomie gruntu:

Duży magazyn na poziomie gruntu z bezpośred-
nim napełnianiem.

Pomiędzy magazynem paliwa a kotłownią do-
datkowe pomieszczenie.

Duży magazyn z pionowym systemem uzupełni-
ania paliwa.

Magazynowanie zrębki w piwnicy:

Magazyn paliwa w podpiwniczeniu domu. Do 
pełnego napełnienia pomieszczenia wykorzysta-
no poziomą śrubę.

Magazyn na zrębki jak na obrazku z wygodną 
klapą do uzupełniania paliwa.

Magazynowanie zrębki w oddzielnym pomieszc-
zeniu. Wykorzystano dodatkowy ślimak.

W każdej sytuacji znajdziemy 
najlepsze rozwiązanie
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Warianty planowania dla wielu systemów

Systemy podwójne, potrójne lub poczwórne:
Ta koncepcja systemu zapewnia znaczne korzyści, szczególnie w sektorze śred-
nich i dużych systemów grzewczych. Ze względu na specjalny i ukierunkowany 
tryb pracy jednego lub dwóch lub trzech kotłów, całe zapotrzebowanie mocy może 
być optymalnie dostosowane do pory roku. Bezpieczeństwo operacyjne i pojem-
ność magazynowa są podwojone, a wszystko to w optymalnym stosunku ceny do 
wydajności.

Zalety:
• najwyższe bezpieczeństwo operacyjne
• optymalny zasięg
• duża pojemność
• optymalny stosunek ceny do wydajności

Podwójny podajnik dla jednego kotła:
Ta koncepcja systemu zapewnia optymalne rozładowanie przestrzeni dla pros-
tokątnych przestrzeni magazynowych, zwiększając w ten sposób objętość maga-
zynu, a tym samym czas pracy.

Dwa kotły jeden podajnik:
Możliwe jest zastosowanie jednego podajnika dla dwóch kotłów. Przekładnia z 
sprężynami zagarniającymi jest obsługiwana przez oddzielny napęd.

Przechowywanie paliwa na piętrze:

Podawanie paliwa za pomocą modułowej rury spustowej:
Pomieszczenie magazynowe jest na pierwszym piętrze, kotłowani na parter-
ze - żaden problem! Hargassner oferuje w tym przypadku nowo opracowany, 
modułowy system „downpipe“. Pomiędzy ścianą pomieszczenia a ślimakiem 
wprowadzającym zamontowana jest rura spadowa. Ten nowy system składa się z 
podstawowego modułu i różnych rur przedłużających o długości 100, 200, 500, 
1000, 2000 mm. W celu dokładnej regulacji długości dostępna jest rura regulo-
wana w zakresie 30-500 mm. W przypadku przesunięcia bocznego stosuje się 
dwa kolana z kątem 30 °. Mocowanie odbywa się za pomocą pierścienia zacisko-

Duży magazyn na zrębkę na 1 piętrze z rurą spustową.

Nowość: 

w kaskadzie  

do 2 MW

Podajnik z niezależnego zbiornika
• Używany z kilkoma kotłami (2, 3 albo 4) takimi jak kontenery z ruchomą po-

dłogą
• Składa się z okrągłego pojemnika z napędem, regulowanych nóżeki i do 4 

otworów wlotowych. Są one łączone o ślimak i różne przedłużenia SP
4000

18
0

24
0

Pojemnik dystrybutora
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Odległości rozrzutu materi-
ału poprzez system zależą 
głównie od rodzaju zrębki. Im 
większe lub cięższe części 
to będą pokonywać większą 
odległość (czerwone pole). 
Lżejsze będą lądować bliżej 
podajnika (pole szare).

System napełniania do zrębki firmy Hargassner umożliwiają 
automatyczne napełnianie trudno dostępnych miejsc prze-
chowywania, takich jak magazyny na wyższych piętrach lub 
pomieszczenia bez odpowiedniego dostępu. Podstawowe 
korytko zasypowe do napełniania dostępne jest w dwóch 
różnych długościach 2,1 i 2,8 m zarówno z kółkami, jak i bez 
nich. Korytko zasypowe do napełniania może być również 
zamontowane w ziemi. Ponadto istnieje podstawowe koryto 
do napełniania z ramą górną, ścianami bocznymi i pokrywą 
na zawiasach dla wygodnego zamykania. Poziomy świder 
jest również dostępny w różnych długościach. Pionowa 
śruba jest dostępna do 8 m wysokości z regulowanym wy-
rzutnikiem dla najlepszego rozprowadzania zrębków (niski 
poziom kurzu), w zależności od położenia śruby i kształtu 
pomieszczenia do przechowywania.

m
ax

. 8
 m

System napełniania z ro-
zrzutnikiem -zewnętrzny
Pionowy podajnik ślimakowy 
przymocowany jest od ze-
wnętrznej strony do ściany 
budynku. Idealny do silosów 
i magazynów wysokiego 
składowania.

System napełniania z roz-
rzutnikiem - wewnętrzny
Pionowy podajnik ślimakowy 
przymocowany jest od we-
wnętrznej strony do ściany 
budynku. Idealny do silosów 
lub pomieszczeń na piętrze o 
niskich wysokością sufitu.

System napełniania 
z poziomym ślima-
kiem 
dystrybucyjnym
W tym przypadku wy-
pełnieniem magazynu 
zajmuje się poziomy śli-
mak dystrybucyjny. Jest 
szczególnie przydatny 
do długich pomieszczeń 
magazynowych.

Automatyczne systemy transportu zrębki
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System napełniania ze 
zmienno kątowym śli-
makiem
Tutaj napełnianie pomies-
zczenia przejmuje ślimak z 
regulacją kotą napełniania. 
Nadaje się do pomieszczeń 
wysokiego składowania.

Wypełnienie magazynu przy użyciu  
ślimaka poziomego
Poziomy ślimak jest idealnym rozwiązaniem do automaty-
cznego wypełniania powierzchni przeznaczonej na zrębkę. 
Idealnie rozprowadza materiał np. w piwnicy. 
Szybkość transportowa wynosi do 30 m³ / h (w zależności 
od konsystencji materiału).

Wypełnienie magazynu

Podajnik ślimakowy o zmiennym 
nachyleniu
Nowy pionowy podajnik ślimakowy o zmien-
nym nachyleniu do zrębków pozwala na wygo-
dne i automatyczne napełnianie trudno dostęp-
nych miejsc do przechowywania paliwa. Przy-
kładowo pomieszczenia wysokiego składowania 
z dachem dwuspadowym. Wysoka wydajność do 
50 m³ / h (w zależności od zrębki) i długość do 8 m.

AKCESORIA

SzybkozłączaKoła 4 szt.Konsola widelcowa Zaczep transportowy

Ślimak dystrybucyjny w poziomie Podajnik kątowy

Wsporniki montażowe

Rozszerzenia w poziomie i 
pionie (max. 8 m długości)

NOWY

Verlängerung

2 m

2 m

NOWY
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W zależności od wymagań, kotłownie modułowe mogą 
być stosowane jako jeden poziom, w układzie piętrowym 
lub wielomodułowym. Dzięki ergonomicznemu projektowi 
system ten można łatwo i szybko skonfigurować do wyma-
ganych potrzeb. Dzięki outsourcingowi ogrzewania i maga-
zynowania można zaoszczędzić ogromną ilość miejsca na 
system grzewczy.

Ponadto ułatwiają przejście na dużo tańsze paliwo opar-
te na biomasie. Kotłownie modułowe idealnie nadają 
się do budynków użyteczności publicznej, zakładów pr-
zemysłowych/handlowych, hoteli/restauracji i osiedli mies-
zkaniowych. 

Dwupoziomowy moduł obok budynku handlowego.

Układ 3-modułów do obsługi restauracji.

Pojedyńczy moduł w domu jednorodzinnym.

Układ wielomodułowy zasilający zakład przemysłowy.

Idealne połączenie
kotłownia & magazyn
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Moduł pojedyńczy

Moduł podwójny

Oszczędność 

miejsca &

mniejsze koszty

Dane techniczne KOTŁOWNIE MODUŁOWE
Typ Zakres BC 400 BC 500 BC 600 BC 700 BC 800 BC 900 DC 600 
Długość 200 – 900 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 800 cm 900 cm 600 cm 
Szerokość 280 – 348 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 
Wysokość zew 265 – 320 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 540 cm
Wysokość wew 228 – 283 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 505 cm
Waga 9 – 35 t ok 15 t ok 20 t ok 25 t ok 28 t ok 32 t ok 35 t ok 24 t + ok 16 t

Podwójny moduł Układ wielomodułowyPojedyńczy moduł

Warianty modułów:
dla 60 – 80 m³ zrębkidla 20 – 32 m³ zrębki dla 80 – 160 m³ zrębki

moc instalacji od 140 kW – 1 MW
• Budownictwo mieszkaniowe 
• Hotele
• Przemysł
• Restauracje

moc instalacji od 70 – 200 kW
• Budownictwo mieszkaniowe 
• Hotele
• Przemysł
• Restauracje

moc instalacji od 20 – 120 kW
• Budownictwo mieszkaniowe 
• Gosp. rolne
• Zakłady produkcyjne
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Jeden duży zbiornik na 1 rok pracy urządzenia
Hargassner oferuje różne systemy do transportu popiołu. W rezultacie możliwe jest wydłużenie czasu bezobsługowego 
funkcjonowania i zwiększa komfort użytkowania. Właściwe rozwiązania dla każdej instalacji.

Pojemniki na popiół
Dostępne są dwa rodzaje pojemników na popiół, 240 litrów oraz 300 litrów z możliwością 
użycia ciągnika z ładowaczem do opróżnienia.

Rury kominowe ze stali nierdzewnej        
ø 150mm (Eco-HK 20-60)

Hargassner oferuje specjalne rury kominowe ze stali nierd-
zewnej dla kotłów na zrębkę o mocy do 60 kW. Zestaw pr-
zewodów łączących Ø 150 mm zawiera wszystkie niezbęd-
ne elementy, takie jak: kolana, rury, wsporniki oraz wsporniki 
mocujące. Dostępne są dwie wersje ze zintegrowanym re-
gulatorem ciągu komina (EX) i z wbudowanym regulatorem 
ciągu w kominie.

System pneumatyczny AAS (Eco-HK 20-120)
Dla wszystkich którzy chcieliby aby pojemnik na popiół znajdo-
wał się poza kotłownią. Hargassner oferuje system pneuma-
tycznego usuwania popiołu z kotła. Odległość pomiędzy zbior-
nikiem a kotłem może wynosić do 20 m.

Podajnik żmijkowy AFS (Eco-HK 20-330)
Elastyczny system transportu popiołu z podajnika do zbior-
nika popiołu o pojemności 240/300 litrów. Zbiornik można 
ustawić po lewej jak i po prawej stronie kotła a także można 
go przedłużyć do 3 m.

Zintegrowane za-
bezpieczenie temp. 
powrotu.

Jako wyposażenie dodat-
kowe dostępny jest zestaw 
zabezpieczający temp. 
powrotu z energooszczęd-
ną pompą oraz zaworem 
mieszającym. 

• szybka i łatwa instalacja 

• kompaktowy i niedrogi

• plug&play
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Zasobnik C.W.U. WS 300 & 500 & 
Solar WS 300-S & 500-S

Zbiorniki ciepłej wody WS 300 i WS 500 firmy Hargassner charakteryzują się zoptymalizo-
wanymi powierzchniami grzewczymi i zostały opracowane specjalnie do współpracy z kotła-
mi na biomasę Hargassner.
Zbiorniki solarne ciepłej wody WS 300-S i 500-S mają również drugi wymiennik ciepła z 
gładką rurką do pracy z systemami solarnymi.

• Wykonane z emaliowanej blachy stalowej
• Magnezowa anoda ochronna
• Kołnierz czyszczący DN110,
• Miejsce na grzałkę (Mufa 6/4“)

Przekrój
Zasobnik C.W.U.

WS 300-S + 500-S

Przekrój
Zasobnik C.W.U.
WS 300 + 500

Bufor Hygienic HSPBufor SP Bufor-Solar
SP SW 1/2

Bufor-Solar-
Hygienic
HSP SW 1/2

Bufor SP, HSP lub Solar SW 1+2 od 500 – 4000 Litrów
Ten bufor warstwowy jest optymalnie dostosowany w szczegółach jego wykonania do sche-
matów sterowania i hydrauliki Hargassnera. Szczególną zaletą jest zintegrowany arkusz 
warstwy zwrotnej, który gwarantuje dokładną stratyfikację temperatury podczas załadunku i 
rozładunku. Zintegrowane paski czujników umożliwiają specyficzne dla systemu, precyzyjne 
pozycjonowanie czujników, optymalizując w ten sposób procesy sterowania.
Ponadto wszystkie zbiorniki buforowe Hargassner wyposażone są w króćce przyłączeniowe 
2x900 w rzędzie. Zastosowano 4 pary gniazd przyłączeniowych (z izolacją gniazdową) dzięki 
czemu mogą być połączone równolegle. Efektywna izolacja z włókniny o grubości 120 / 
140 mm oraz atrakcyjny wygląd urządzenia.

• Dodatkowa płyta dla optymalnego wykorzystania bufora
• Listwa zaciskowa dla łatwej instalacji czujnika
• NOWOŚĆ: izolacja z włókniny, twardy płaszcz i nasadka
• mniejsze zapotrzebowanie na miejsce

Klasa efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej
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Klasa efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Eco-HK 70

Eco-HK 35
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zugänglichen Lagerräumen
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Winkel bei allen RA-Ø max.14°
Niveauunterschiede der

geplanten Räume beachten.

Federn dürfen im hinteren Bereich
den Boden nicht berühren!
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RA Ø 150 - 500

(alle Maße in mm)

Wartungsöffnung bei schwer
zugänglichen Lagerräumen

Winkel bei allen RA-Ø max.14°
Niveauunterschiede der

geplanten Räume beachten.

Federn dürfen im hinteren Bereich
den Boden nicht berühren!
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Stützfuß für RA Ø 400 - 500
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Federn dürfen im hinteren Bereich
den Boden nicht berühren!

Stützfuß für RA 400 - 500

Kaminzugregler Wartungsöffnung bei schwer
zugänglichen Lagerräumen

Winkel bei allen RA-Ø max. 15°
Niveauunterschiede der

geplanten Räume beachten.

RA Ø 150 - 500

600

(alle Maße in mm)

Schematy hydrauliczne: www.hargassner.at/hydraulikschemen 35
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Raumhöhe min. 2200

RA Ø 150 - 500

(alle Maße in mm)

Wartungsöffnung bei schwer
zugänglichen Lagerräumen

Winkel bei allen RA-Ø max.14°
Niveauunterschiede der

geplanten Räume beachten.

Federn dürfen im hinteren Bereich
den Boden nicht berühren!

Kaminzugregler

Stützfuß für RA Ø 400 - 500

Dane techniczne Eco-HK 20 – 60 kW
Einheit Eco-HK 20 Eco-HK 30 Eco-HK 35 Eco-HK 40 Eco-HK 50 Eco-HK 60

Zakres mocy kW 6-20 9-32 10-35 12-40 12-49 18-60

Sprawność moc nominalna / min % 93,9 / 91,4 94,4 / 93,2 94,6 / 94,1 94,8 / 95 95,3 / 95 95,8-95

Nominalna moc grzewcza kW 21 34 37 42 52 63

Średnica przyłącza kominowego mm 150 150 150 150 150 150

Pojemność wodna Litrów 100 100 100 142 142 142

Opory wodne ΔT 10 [K] mbar 23 50 67 81 119 174

Opory wodne ΔT 20 [K] mbar 6 13 18 21 31 46

Zasilanie / Powrót Cal 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG

Waga kg 490 490 490 560 560 560

Wymiary kotła Wys x Szer x Gł mm 1455 x 660 x 940 1455 x 745 x 1025

Wym. jednostki Wys x Szer x Gł mm 1510 x 660 x 1025 1510 x 745 x 1110

Klasa kotła A+ A+ A+ A+ A+ A+

Klasa systemu grzewczego A+ A+ A++ A++ A++ A++

Dane techniczne Eco-HK 70 – 120 kW
Einheit Eco-HK 70 Eco-HK 90 Eco-HK 100 Eco-HK 110 Eco-HK 120

Zakres mocy kW 21-70 27-90 30-99 33-110 36-120

Sprawność moc nominalna / min % 95,6 / 95,3 95,2 / 96 95 / 96,3 94,7 / 96,7 94,5 / 97

Nominalna moc grzewcza kW 73 94 104 116 127

Średnica przyłącza kominowego mm 180 180 180 180 180

Pojemność wodna Litrów 180 180 180 180 180

Opory wodne ΔT 10 [K] mbar n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Opory wodne ΔT 20 [K] mbar n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Zasilanie / Powrót Cal 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG

Waga kg 865 865 890 890 890

Wymiary kotła Wys x Szer x Gł mm 1610 x 745 x 1235

Wym. jednostki Wys x Szer x Gł mm 1670 x 745 x 1335

Klasa kotła A+ - - - -

Klasa systemu grzewczego A++ - - - -

max. temperatura pracy 95° C, max. ciśnienie pracy 3 bar, Zakres temp. pracy 69–78 °C, min. tem. powrotu 58 °C,
przyłącze elektryczne 400V AC, 50 Hz, 13 A

max. temperatura pracy 95° C, max. ciśnienie pracy 3 bar, Zakres temp. pracy 69–78 °C, min. tem. powrotu 58 °C,
przyłącze elektryczne 400V AC, 50 Hz, 13 A

max. temperatura pracy 95° C, max. ciśnienie pracy 3 bar, Zakres temp. pracy 69–78 °C, min. tem. powrotu 58 °C,
przyłącze elektryczne 400V AC, 50 Hz, 13 A

max. temperatura pracy 95° C, max. ciśnienie pracy 3 bar, Zakres temp. pracy 69–78 °C, min. tem. powrotu 58 °C,
przyłącze elektryczne 400V AC, 50 Hz, 13 A

Dane techniczne Eco-HK 150 – 200
Einheit Eco-HK 150 Eco-HK 200

Zakres mocy kW 44-149 59-199

Sprawność moc nominalna / min % 93,4 / 93,1 93,1 / 93,6

Nominalna moc grzewcza kW 159,5 213,7

Średnica przyłącza kominowego mm 200 250

Pojemność wodna Liter 253 360

Opory wodne ΔT 10 [K] mbar 184,6 227

Opory wodne ΔT 20 [K] mbar 49,0 63

Zasilanie / Powrót Cal 2" / 2" 2,5" / 2,5"

Waga kg 1190 1320

Wymiary kotła Wys x Szer x Gł mm 1760 x 875 x 1780 1910 x 945 1902

Wym. jednostki Wys x Szer x Gł mm 1800 x 875 x 1450 1955 x 945 x 1595

Dane techniczne Eco-HK 250 – 330
Einheit Eco-HK 250 Eco-HK 300 Eco-HK 330

Zakres mocy kW 75-250 90-300 99-330

Sprawność moc nominalna / min % ca. 93 % ca. 93 % ca. 93 %

Nominalna moc grzewcza kW 267 320 352

Średnica przyłącza kominowego mm 250 250 250

Pojemność wodna Liter 570 570 570

Opory wodne ΔT 10 [K] mbar - - -

Opory wodne ΔT 20 [K] mbar - - -

Zasilanie / Powrót Cal 2,5" 2,5" 2,5"

Waga kg 2150 2150 2150

Wymiary kotła Wys x Szer x Gł mm 2005 x 1155 x 2138

Wym. jednostki Wys x Szer x Gł mm 2065 x 1150 x 1970

DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE BUFOR SP

 SP 825 SP 1000 SP 1200 SP 1500 SP 2000 SP 2200 SP 2600 SP 4000

Pojemność Litrów 825 1000 1200 1500 2000 2200 2600 4000

Średnica ø
bez izolacji mm 750 790 990 990 1100 1100 1250 1600

Średnica ø 
z izolacją mm 950 990 1230 1230 1340 1340 1490 1840

Wysokość bez 
izolacji mm 1910 2020 1740 2090 2250 2550 2320 2260

Wysokość z 
izolacją mm 1980 2090 1810 2160 2320 2620 2440 2330

Przyłącza 
8 szt. Cal 6/4" 6/4" 6/4" (2") 6/4" 6/4" 10 x 2 1/2" 10 x 2" 10 x 2"

Waga 
(bez izolacji) kg 103 114 139 162 215 228 288 437

Wys. transport.bez 
izolacji mm 1918 2030 1760 2106 2268 2565 2411 2460

Max. ciśnienie pracy 3 bar, max. temp. pracy 95°C, odporność ogniowa B2
Pozostałe wielkości dostępne indywidualnie

Max. ciśnienie pracy 3 bar, max. temp. pracy 95°C, odporność ogniowa B2
Pozostałe wielkości dostępne indywidualnie

Więcej informacji na temat wymiarów u lokalnego dealera bądź na stronie www.hargassner.at

DANE TECHNICZNE BUFOR-HYGIENIC HSP

 HSP 500 HSP 650 HSP 825 HSP 1000 HSP 1200 HSP 1500 HSP 2000

Pojemność Liter 500 650 825 1000 1200 1500 2000

Średnica ø
bez izolacji mm 650 750 750 790 990 990 1100

Średnica ø 
z izolacją mm 850 950 950 990 1230 1230 1340

Wysokość bez 
izolacji mm 1630 1660 1910 2020 1740 2090 2250

Wysokość z izolacją mm 1700 1730 1980 2090 1810 2160 2320

Przyłącza 
8 szt. Cal 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4“ 6/4" 6/4"

Pojemność wymi-
ennika Litrów 23 23 38 38 38 46 46

Pow. wymiennika m2 4,1 4,1 7 7 7 8,6 8,6

Waga 
(bez izolacji) kg 141 156 171 187 212 235 292

Wys. transport.bez 
izolacji mm 1650 1680 1918 2030 1760 2106 2268

DANE Z BADAŃ URZĄDZEŃ

 kW SPRAWNOŚĆ
%

TLENEK WĘGLA
mg/MJ

NOX
mg/MJ

OGC
mg/MJ

PYŁ
mg/MJ

moc max moc min moc max moc min moc max moc min moc max moc min moc max moc min

ECO-HK 20 20 93,9 91,4 8 70 49 38 < 1 < 1 3 3

ECO-HK 30 30 94,4 93,2 7 59 52 42 < 1 1 4 7

ECO-HK 35 35 94,6 94,1 6 54 53 44 < 1 1 4 6

ECO-HK 40 40 94,8 95 5 48 55 46 < 1 1 4 11

ECO-HK 50 50 95,3 95 4 48 59 46 < 1 1 6 11

ECO-HK 60 60 95,8 95 3 48 62 46 < 1 1 7 11

ECO-HK 70 70 95,6 95,3 3 47 62 46 < 1 1 7 10

ECO-HK 90 90 95,2 96 3 46 62 46 < 1 1 8 9

ECO-HK 100 99 95 96,3 3 45 61 46 < 1 1 8 8

ECO-HK 110 110 94,7 96,7 3 44 61 46 < 1 1 8 7

ECO-HK 120 120 94,5 97 3 43 61 46 < 1 1 8 6

ECO-HK 150 149 93,4 93,1 13 19 78 - 1 1 12 -

ECO-HK 200 199 93,1 93,6 3 2 66 51 < 1 < 2 9 8

Klasa efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

TECHNISCHE DATEN
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AUSTRIA
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
www.hargassner.at

POLSKA
Hargassner Polska
Wood Heating Solution
32-425 Trzemeśnia 351
Telefon +48 669 596 472

Kompletny asortyment Hargassner: 
Kotły na pellet, Kotły na zrębkę, Kotły na drewno,  
Bufory ciepła, Kotły dużej mocy 150-330 kW,  
Kotłownie kontenerowe, Systemy transportowe

Foldery informacyjne i adresy kontaktowe pod adresem:  
www.hargassner.at
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  Japan   Neuseeland

Twój sprzedawca

  DystrybutorzyHargassner-Centrala

MIĘDZYNARODOWE 
NAGRODY

Uchonorowany nagrodami Energie Genie 2007, 2013, 2015 i w 2017 
na targach energii odnawialnych w Wels.

1. Pierwsza nagroda w konkursie innowacyjne wnętrze 2000, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2014, 2015 und 2017 w „Holz Energie“ we Francji.

Nagrodzony austryjacką nagrodą ochrony środowiska w 2011 oraz 
nagrodą Pegasus 2011 & 2012 Austrian Business Award.

Best Business Award 2012!
Der Innviertler in Gold 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Agrarfuchs 2016!
Plus X Award 2017!

Nagrodzony „Przykładną firmą dydaktyczną“ 2014

Twój specjalista w ogrzewaniu -PELLETEM | -DREWNEM | -ZRĘBKĄ
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