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Технологія подачі й транспортування HERZ

• Гнучкий шнек для скидання
• Пневматичне скидання
• Змішувач
• Гідравлічна рухома підлога
• Контейнер гідравлічної рухомої підлоги
• Система вертикального завантаження
• Ланцюгові транспортери
• Системи вивантаження золи
• Системи завантаження сховища

Українська / Ukrainian



Успіх  у компетентності

ФАКТИ ПРО КОМПАНІЮ HERZ:
● 50 дочірніх компаній
● Головний офіс в Австрії
● Науково-дослідний офіс в Австрії
● Австрійський концерн
● 3000 співробітників у більш ніж 100 країнах
● 30 виробничих підприємств

Herz Armaturen GmbH — Компанія
Компанія була заснована у 1896 році, має більш ніж 120 років досвіду 
і стабільну присутність на ринку. Підрозділи компанії HERZ, у яких 
працюють понад 3000 співробітників, розташовані у шести містах 
Австрії та у 24 містах Європи. HERZ — єдиний австрійський та 
один з найвідоміших європейських виробників продукції для систем 
опалення.

HERZ Energietechnik GmbH
У HERZ Energietechnik задіяно 200 співробітників у виробництві та відділі збуту. На 

підприємствах, які розташовані в містах Пінкафельд (Австрія) та Зеберсдорф (Австрія) 
застосовуються сучасні технології виробництва та розміщена дослідна лабораторія, 

у якій розробляють інноваційні продукти. Багаторічна співпраця з дослідницькими 
й навчальними закладами робить вагомий внесок в успішність компанії. Протягом 
багатьох років HERZ позиціонує себе як спеціалізована компанія в галузі опалення 
біомасою. Для компанії HERZ дуже важливо виробляти сучасні, економні 
та екологічні системи теплопостачання, які були б зручними та простими у 
використанні.

HERZ з любов‘ю до природи
Усі біомасові системи HERZ відповідають найсуворішим вимогам щодо викидів. Це 

підтверджується багатьма екологічними дозволами, наданими компанії.

Якість HERZ 
Конструктори HERZ перебувають у постійному контакті з провідними науково-дослідними 
інститутами та щоразу піднімають рівень стандартів при нових модернізаціях.
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Знак якості й нагороди

Якість виробів HERZ підтверджують чисельні нагороди. 
Нагороди слугують мотивацією для працівників компанії продовжувати науково-дослідницьку роботу в центрі 
інновацій на заводі у м. Пінкафельд, а також знаходити нові бізнес-таланти. 

 Гасло компанії HERZ: «Стабільне виробництво з думкою про екологію!».
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Науково-дослідний центр

Інженери компанії HERZ розробляють сучасні високоефективні системи, що працюють на біомасі, і теплові насоси 
в одній з найбільших і найтехнологічніших приватних лабораторій систем відновлювальної енергії в Європі (площа 
її складає близько 2000 м²). 

Метою Експертно-консультаційного центру є розробка та вдосконалення технології спалювання з використанням 
ряду біопалив, а також оптимізація процесу створення інноваційного обладнання для транспортування палива. 
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Співпраця з навчальними закладами

Інженер Мортеза Фешаракі 
Директор-розпорядник і керівник відділу розробки

«Науково-дослідницька робота є основою безперервної розробки 

інноваційний, ефективних і безпечних для довкілля виробів і процесів. 

Важливу роль для нас відіграє співпраця з дослідницькими й навчальними 

закладами. 

У плідній тісній співпраці зароджується синергія, переваги від якої 

відчувають усі залучені сторони».

ОГд-моделювання у співпраці з Університетом 
прикладних наук Пінкафельда

Числове моделювання потоків (ОГД, обчислювальна 
гідродинаміка) дозволяє описувати багатовимірну й 
нестабільну поведінку потоків (процесів спалювання, одно-, 
дво- й багатофазових потоків тощо). Моделювання потоків, 
що виконується у співпраці з Університетом прикладних наук 
Пінкафельда, дає можливість описати процеси спалювання 
в системах HERZ, що працюють на біомасі.

повітрозабір решітка вихідний отвір для 
димового газу

розподілення O2 за відсотками й 
об'ємом

температура випромінювання в °C
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Навчальний центр HERZ

У навчальному центрі в м. Пінкафельд постійно проводяться навчання й візити на завод для партнерів, 
проектувальників і працівників технічних установ, інженерів, інсталяторів та операторів з заводів Німеччини та 
інших країн. 

На курси по роботі з продукцією, обслуговуванням, монтажем, продажами й проєктуванням існує величезний 
попит. Щорічно проводиться більше 220 навчальних курсів для близько 2000 слухачів з 28 країн.

Сучасне навчальне обладнання й практичні заняття під час вивчення котлів чи теплових насосів 
дозволяють поринути в приємну академічну атмосферу й забезпечують гарні результати. Також ми завжди раді 
бачити групи з професійних технічних училищ, вищих технічних інститутів, коледжів чи університетів 
прикладних наук. Для них розроблені спеціальні тури на підприємства, де можна дізнатися про компанію, 
лінійку продукції, а також відвідати безпосередньо виробничі цехи. Крім того, працівники й компанії та 
партнери HERZ з усієї Європи проходять навчання на власних підприємствах, а також відвідують курси 
підвищення кваліфікації. 
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Системи подачі пелет

Зверніть увагу:
• Довжина шнека складає максимум 9,5 метрів
• Радіус згинання шнека повинен складати щонайменше 1,25 метра,

тобто, шнек неможливо монтувати під кутом у 90°

1. Завантажувальний отвір
Пелети видуваються через
завантажувальний отвір у сховище.
Потрібно встановити щонайменше один
завантажувальний отвір і один вхідний
патрубок для видування, а також усунення
пилу, що формується під час процесу, й
подачі повітря.

2. Подушка
Подушка, що монтується перед
завантажувальним отвором, захищає
пелети під час видування.

3. Похилі лотки
Для повного спустошення сховища
рекомендується встановити похилу підлогу.

4. Гнучкий шнек
Гнучкий шнек для скидання складається зі
спіралі, що обережно транспортує пелети в
котел.

5. Шнекова система у сховищі

Скидання в приміщенні з гнучким шнеком є простим й енергоефективним рішенням для повного спустошення сховища.

Скидання через гнучкий шнек

1. Завантажувальний отвір 3. Похилі лотки

1

2

3

5 4

HERZ пропонує різні рішення щодо місця зберігання за допомогою різних систем скидання пелет. Незалежно від 
системи скидання — із гнучким шнеком, всмоктуванням, змішувачем чи жорстким шнеком для пелет — завдяки 
широкій лінійці варіантів скидання від компанії HERZ, можна обрати оптимальне рішення для кожного приміщення. 
Якщо сховище для пелет відсутнє, можна також встановити підземний бак ззовні будівлі чи бункерний мішок 
просто в котельні.

Значні переваги
• Невисока вартість придбання

й обслуговування
• Надзвичайно тиха робота
• Обережне транспортування

пелет
РІШеННЯ У ЦЬОМУ вИПАдКУ:
Для довшої відстані можна встановити транспортувальну систему з 
другим гнучким шнеком (див. стор. 10).

 Канал у стіні

 Перемішувач пелет
 Скидання тиску

 Заглушка труби з 
різьбовими з'єднаннями

5
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Усі системи скидання із гнучким шнеком підходять 
для моделей:
• pelletstar 10-60
• pelletfire 20-40
• firematic 20-201

Спуск трубою 
Пелети через  спуск трубою подаються 
безпосередньо в котел.

Система спуску трубою й перехідник 
Після проходження спуску трубою пелети 
транспортуються через вузол пересипання до котла за 
допомогою додаткового гнучкого шнека. Це збільшує 
гнучкість і дозволяє системі оптимально адаптуватися до 
місцевих умов.

Скидання із гнучким шнеком — система з спуском трубою

Сховище розташоване 
поверхом вище котельні чи на 
горищі? Для системи скидання 
із гнучким шнеком і  спуском 
трубою це не проблема!

1. Завантажувальний отвір
2. Подушка
3. Похилі лотки
4. Гнучкий шнек
5. Спуск трубою

1

2

3

4

5
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Скидання із гнучким шнеком — система транспортування

1

1

2

3 5

5
4

ФІКСОвАНА система транспортування:
Транспортер розташовано безпосередньо за 
сховищем.

Система транспортування: 
Пелети транспортуються від сховища за допомогою двох 
гнучких шнеків безпосередньо в котел з транспортера. 
Відтак, рішення підходить для більших відстаней від 
сховища до котла.

Скидання в приміщення 
з гнучким шнеком і 
завантажувальною воронкою 
(2 гнучких шнека): ще більше 
гнучкості, підходить для 
великих відстаней

1. Завантажувальний отвір
2. Подушка
3. Похилі лотки
4. Системи транспортування
5. Гнучкий шнек

макс. довжина: 10,5 м макс. довжина: 14,5 м

Системи скидання пелет
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Збільшення потужності й ефективності роботи з пелетами можна досягти в моделі із жорстким шнеком для пелет. 

жорстка шнекова система в 
сховищі

піднімний шнек (доступно 15–30°)

Для ефективного використання 
площі сховища без похилих лотків 
рекомендується встановити 
змішувач з пружиною.

ефективне скидання в сховище за допомогою змішувача

1. Завантажувальний отвір
2. Подушка
3. Система скидання зі змішувачем

1 1

2

3

Підходить для
моделей:
• pelletstar 10-60
• pelletfi re 20-40

Скидання через жорсткий шнек для пелет

Горизонтальне скидання пелет зі сховища з піднімним шнеком 
забезпечує оптимальне використання площі сховища

Підходить для
 моделей:
• pelletstar 10-60
• pelletfi re 20-40
• fi rematic 20-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1000

Підходить для
моделей:
• pelletstar 10-60
• pelletfi re 20-40
• fi rematic 20-499
• BioMatic 300-500

Скидання через змішувач і жорсткий шнек
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1. Завантажувальний отвір
Пелети видуваються через
завантажувальний отвір у сховище.
Потрібно встановити щонайменше
один завантажувальний отвір
і один вхідний патрубок для
видування, а також усунення пилу,
що формується під час процесу, й
подачі повітря.

2. Подушка
Подушка, що монтується напроти
завантажувального отвору,
захищає пелети під час видування.

3. Похилі лотки
Для повного спустошення сховища
рекомендується встановити похилу
підлогу.

4. Скидання через модульний
шнек
Пелети транспортуються зі
сховища через модульний шнек.

5. Трубка всмоктування й 

зворотної тяги повітря
Монтаж трубок всмоктування й 
зворотної тяги повітря може бути 
дуже гнучким й адаптуватися 
до індивідуальних вимог. Відтак, 
рішення можна застосовувати за 
великої відстані між сховищем і 
котельнею.

6. всмоктувальна воронка з
турбіною
Доступні різні розміри
всмоктувальної воронки зі
вбудованою турбіною. Її можна
монтувати поруч з котлом.

Скидання через пневматичну систему
Пневматична система є ідеальним рішенням для великих відстаней від паливосховища 
до котла.

Значні переваги
• Транспортування пелет на велику відстань (до 25 м)

від сховища до котельні без забруднення та утворення
пилу.

• Гнучкі варіанти встановлення залежно від вимог
замовника й інструктаж щодо роботи трубки
всмоктування й зворотної тяги повітря (залежно від
умов монтажу).

Модульний шнек для скидання в сховищі в комбінації з пневматичною системою: 
Оптимальне спустошення сховища й індивідуальне розташування котла. 

Усі пневматичні системи підходять 
для моделей:
• pelletstar 10-60
• pelletfi re 20-40
• fi rematic 20-201*

* Для моделі fi rematic 130-201 потрібно встановити подвійну всмоктувальну 
воронку й 2 однакові системи скидання (наприклад, 2 змішувачі, 2 шнеки, 2 
чотирипозиційні пневматичні системи).

Системи скидання пелет
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Скидання через пневматичну систему 

Модульний шнек для скидання в сховищі в 
комбінації з пневматичною системою: 
У сховищі встановлюється шнекова модульна система, 
тобто, її елементи можуть поєднуватися залежно від 
стану чи площі сховища.

Жорстка шнекова система в сховищі в 
комбінації з пневматичною системою: 
Пелети транспортуються через жорсткий шнек.

Змішувач пелет у сховищі в комбінації з 
пневматичною системою
Ця система скидання підійде для кубоподібних чи 
округлих сховищ з великою відстанню від сховища 
до котельні.

макс. довжина: 4 м макс. довжина: 8 м

1. Завантажувальний отвір
2. Подушка
3. Змішувач
4. Трубка всмоктування й зворотної 
тяги повітря
5. всмоктувальна воронка з турбіною

1. Завантажувальний отвір
2. Подушка
3. Похилі лотки
4. Пристрій всмоктування
5. Трубка всмоктування й 
зворотної тяги повітря
6. всмоктувальна воронка з 
турбіною

4-позиційна пневматична система 
За індивідуальним вибором замовника. 
Система просто монтується та є 
високоадаптивним, універсальним 
рішенням для будь-якого сховища.

1

2

3

4

5

1 1

2

3
4

5

6

Пневматична система з одним 
пристроєм всмоктування: ідеальна для 
невеликих сховищ і невисокої потреби в 
паливі
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Система з бункерними мішками

Скидання в сховище за допомогою гнучкого шнека з 
бункерного мішка

Скидання з бункерного мішка через пневматичну систему

Якщо неможливо виділити окреме 
сховище для пелет, доступний варіант 
зберігання в бункерному мішку. Бункерний 
мішок можна розташувати безпосередньо 
в котельні (якщо це дозволено місцевим 
законодавством).

Якщо бункерний мішок розташовано 
поверхом вище, транспортування 
пелет відбувається через гнучкий шнек 
для скидання за допомогою системи з  
спуском трубою.

Системи скидання пелет
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Система зберігання на землі

Бункер

ПеРевАГИ в деТАлЯх:

Просте й швидке встановлення
Монтаж і збір бункерного мішка 
відбувається швидко й просто. Якщо 
бункер розташований неправильно, його 
можна легко зібрати повторно.

Чистота
Спеціальна антистатична тканина з 
поліестеру запобігає осіданню пилу з 
бункера, забезпечуючи чистоту під час 
завантаження й роботи.

Надійне зберігання
Під час завантаження пелети 
захищаються за допомогою вбудованої 
в бункерний мішок подушки. Крім того, 
бункер є оптимальним середовищем для 
надійного зберігання палива.

Індивідуальне розміщення
Місце розміщення бункера вибирається 
індивідуально. HERZ пропонує різні 
рішення щодо місця зберігання за 
допомогою різних систем скидання 
пелет.

легкість у користуванні
Завдяки прозорій тканині рівень пелет у 
бункері легко контролювати ззовні. Крім 
того, система є ефективною, економною, 
повністю автоматизованою й легкою в 
обслуговуванні.

Якщо в приміщенні 
недостатньо місця для 
зберігання пелет, можна 
влаштувати сховище на 
вулиці просто на землі. 
Паливо подається в 
котел за допомогою 
пневматичної системи. 
Вбудований паливний 
бак займає небагато 
місця й легкий у 
використанні. На землі 
можна зберігати від 4 до 
6 тонн деревних пелет.

Доступні різні розміри бункерних мішків системи HERZ — для 
сховищ об'ємом від 1,1 до 11,7 м³.
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Система скидання зі 
змішувачем
Змішувач з потужним приводом і зниженням тиску 
забезпечує надійне транспортування палива в котел. 
Система скидання деревної тріски чи деревних пелет 
доступна в усіх автоматичних котлах виробництва компанії 
HERZ, що працюють на біомасі.

Сховище й котельня на одному поверсі. 
Поперечне скидання з пружинним змішувачем і 2 шнеками дозатора.

Сховище й котел на різних рівнях. 
Горизонтальне скидання з пружинним змішувачем і спуском трубою.

Системи скидання деревної тріски й пелет
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Модульна система

ПеРевАГИ

• Міцний профіль вала
• Модульний шнек з жолобом
• Різьбове фланцеве з'єднання на жолобі
• Швидкий монтаж
• Адаптація до різних умов сховища

Технічні дані

• Найменша модель: 150 мм
• Загальна довжина до 9 м
• Для систем скидання з потужністю котла до

500 кВт

У сховищі встановлюється модульна система скидання 
зі змішувачем, тобто, її елементи можуть поєднуватися 
залежно від стану чи площі сховища.
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Поради/вказівки щодо планування
• Діаметр змішувача: 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м / 4,5 м / 5 м
• Довжина відкритої частини (суцільна): макс. 2,5 м
• Довжина закритої частини (розширення): макс. 2 м
• Макс. сумарна висота в разі використанні деревних пелет: 3 м
• Макс. сумарна висота в разі використанні деревної тріски: 4 м
• Кут: макс. 25°

Модульний змішувач напругою 230 в (однофазний)

Модульний змішувач напругою 230 В є 
енергоефективною системою для котлів моделі 
firematic на деревній трісці/пелетах потужністю до 201 кВт.

Підходить для моделей:
• firematic 20-201

Системи скидання деревної тріски й пелет



19

Модульний змішувач напругою 400 в (трифазний)

Поради/вказівки щодо планування

• Діаметр змішувача: 2 м / 2,5 м / 3 м / 3,5 м / 4 м / 4,5 м / 5 м / 5,5 м / 6 м
• Довжина відкритої частини (суцільна): макс. 3,5 м
• Довжина закритої частини (розширення): макс. 5 м
• Макс. сумарна висота в разі використанні деревних пелет: 4 м
• Макс. сумарна висота в разі використанні деревної тріски: 6 м
• Кут: макс. 25°

Модульний змішувач напругою 400 В є енергоефективною 
системою для котлів моделі firematic на деревній трісці/пелетах 
потужністю до 500 кВт:

• firematic 20-499
• BioMatic 300-500

Підходить для моделей:
• firematic 20-499
• BioMatic 300-500
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Поради/вказівки щодо планування
• Діаметр змішувача: 4 м / 4,5 м / 5 м / 5,5 м / 6 м
• Довжина відкритої частини (суцільна): макс. 3,5 м
• Довжина закритої частини (розширення): макс. 5 м
• Довжина окремого приводу: макс. 6 м
• Макс. сумарна висота в разі використанні деревних пелет: 4 м
• Макс. сумарна висота в разі використанні деревної тріски: 6 м
• Кут: макс. 15°
• 3 пружини змішувача

Змішувач з окремим приводом

Змішувач з окремим приводом (трифазний, 400 В) підходить для котлів на деревних трісках/пелетах 
потужністю від 500 до 1000 кВт (модель BioFire 500-1000).

Підходить для моделей:
• BioFire 500-1000

Системи скидання деревної тріски й пелет
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Система скидання зі змішувачем і піднімним шнеком

Підходить для моделей:
• fi rematic 20-499
• BioMatic 300-500

горизонтальний змішувач

розподільний шнек для сховища піднімний шнек (доступно 15–30°)

Переваги скидання зі змішувача з піднімним шнеком включать ефективне використання площі 
сховища за рахунок відсутності кутів ковзання.

Системи скидання деревної тріски й пелет
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Система скидання зі змішувачем і шнековим гвинтом

Підходить для моделей:
• fi rematic 20-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1000

шнековий гвинт (від 0 до 45°)

Переваги скидання зі змішувачем і шнековим гвинтом включать ефективне 
використання площі сховища за рахунок відсутності кутів ковзання. З використанням 
шнекових гвинтів довжина всієї системи може скласти до 9 метрів, а кут скидання 
— 45°.

22

Системи скидання деревної тріски й пелет
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Скидання на гідравлічну рухому підлогу

Скидання на гідравлічну рухому підлогу

Модель HERZ BioFire з дворядною гідравлічною рухомою підлогою, 
1 перпендикулярним шнеком і 1 піднімним шнеком до котла. 

Модель HERZ BioFire з дворядною гідравлічною рухомою підлогою, 1 
перпендикулярним шнеком і 1 піднімним шнеком до кожного котла.

Підходить для моделей:
• fi rematic 20-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1500

2 перпендикулярні транспортери
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Контейнер гідравлічної рухомої підлоги

Гідравлічний контейнер з рухомою підлогою HERZ є чудовим сховищем для вже змонтованих 
теплових установок HERZ. Завдяки індивідуальному плануванню гідравлічний контейнер з 
рухомою підлогою HERZ задовольнить вимоги будь-якого замовника.

Сховище й котел на різних рівнях для оптимального використання площі сховищаСховище й котел на різних рівнях для оптимального використання площі сховища

деталі:

• Підходить для усіх систем скидання HERZ
• Дах відкривається автоматично
• Великі двері спереду для проведення

технічного обслуговування
• Усі гідравлічні агрегати відокремлені

(наприклад, у котельні, під контейнером тощо)
• Ідеально підходить для теплової установки

HERZ
• Доступні всі стандартні розміри контейнерів за

ISO

дах на гідравлічному 
приводі

Сховище й котел на різних рівнях для оптимального використання площі сховища
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Приклад проєктування для місцевого теплопостачання Birnstingl: 
Теплова установка HERZ моделі i rematic 130 T-Control з контейнером гідравлічної рухомої підлоги HERZ

Вид спереду контейнера гідравлічної рухомої підлогиВид спереду теплової установки

 Переваги:

• Компактність
Замість сховища зі 
складною будовою 
встановлюється 
компактний контейнер

• Низька вартість 
встановлення 
Необхідна лише міцна 
підлога

• легкість в 
обслуговуванні 
Гідравлічні компоненти 
розташовуються 
відповідно до вимог 
замовника
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Система вертикального завантаження 
деревної тріски й пелет

Система вертикального завантаження

Скидання через систему вертикального завантаження

Підходить для моделей:
• fi rematic 101-499
• BioMatic 300-500
• BioFire 500-1000

Якщо сховище розташовано поверхом нижче, оптимальним рішенням з точки зору використання простору 
буде встановлення системи скидання через вертикальний шнек дозатора HERZ. 

Технічні дані

• 3 двигуни потужністю 1,5 кВт
• великий шнек без серцевини 

діаметром 200 мм
• діаметр труби: 250 мм
• макс. довжина по горизонталі = 6 м
• макс. висота = 10 м
• для систем скидання з потужністю 

котла до 1000 кВт

Скидання через жорсткий шнековий гвинт



Система вертикального завантаження 
деревної тріски й пелет

макс. 6 м

макс. 6 м

макс. 10 м

Скидання через змішувач 
чи гідравлічну рухому 
підлогу

Компоненти труби-подовжувача:
• труба (діаметр 250 мм) і 

фланець
•

•

великий шнек без серцевини 
діаметром 200 мм 
кабелепровід всередині 
алюмінієвої труби

Залежно від площі 
й стану приміщення 
можна також встановити 
вертикальний шнековий 
гвинт з кутовим ходом. 

B
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Переваги: 
• Ідеальне рішення для транспортування й розподілення палива
• Ефективне використання простору сховища
• Можливість індивідуального планування на поверсі
• Захист від пилу за рахунок повного накриття
• Простота в обслуговуванні завдяки легкій заміні зношених деталей
• Простий та ефективний дизайн
• Економічність завдяки потужному приводу
• Надійне транспортування таких матеріалів:

– Деревна тріска
– Деревні пелети
– Тирса, кора й супутні матеріали
– Відходи деревини
– Спеціальні види палива (наприклад, кукурудзяні качани, кісточки вишні, курячий послід)
– Зола
– тощо.

Ланцюгові транспортери

Нижній пояс транспортера в поєднанні з гідравлічною рухомою підлогою
Паливо на ланцюговий транспортер подається з гідравлічної рухомої підлоги. 
Ланцюговим транспортером паливо переноситься до камери спалювання.

Транспортери можна використовувати для:
• Транспортування палива на великі відстані до 30 метрів
• Транспортування палива на висоту
• Транспортування палива для каскадних систем
• Центральне скидання золи

Індивідуальний дизайн на замовлення:
• Проєктування на основі плану приміщення
• Австрійська якість
• Високоякісні матеріали
• Можливе поєднання з іншими транспортними

системами HERZ та BINDER
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Система шкребкового транспортера оснащена замкнутим ланцюгом з поперечними ребрами в закритому жолобі. 
Нахил транспортера можна змінити, встановивши рами. Існує два види шкребкових транспортерів:

1. Нижній пояс
транспортера
Матеріал транспортується на
нижньому поясі.

Постачання матеріалів
(наприклад, через шток)

Скидання 
в котел 

Постачання матеріалів

Скидання в 
котел 2

Скидання в 
котел 1

Завантажувальний пристрій (у цьому прикладі) 
перемикається між котлом 1 і котлом 2

Паливо

2. верхній пояс транспортера
Палива зберігається на проміжному
поверсі й транспортується вище
елементів приводу.

Паливо

Проміжний поверх
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двигун
Потужні й ефективні 
двигуни є гарантією 
економії. 

Блок ущільнення
Блок ущільнення 
гарантує оптимальне 
ущільнення ланцюга.

ланцюг
Закритий ланцюг з 
міцними зносостійкими 
н е с у ч и м и 
пластинами дозволяє 
транспортувати паливо 
на відстань до 30 м. 

Корпус
Завдяки закритому 
корпусу відсутнє 
пилове забруднення від 
транспортера.

Система скидання для таких 
матеріалів
• Деревна тріска
• Деревні пелети
• Тирса, кора й супутні матеріали
• Відходи деревини
• Спеціальні види палива

(наприклад, кукурудзяні качани,
кісточки вишні)

• Зола
• тощо.

21
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Шнек для золи
У центральну систему 
скидання золи можна 
монтувати шкребковий 
транспортер. Ланцюговий 
транспортер для 
золи оснащений 
підлогою HARDOX та 
сталевими несучими
 пластинами.

Технічні характеристики:
• Несучі пластини з пластику, стійкого до

зношення
• Просте обслуговування елементів приводу
• Відсутність пилу завдяки закритій конструкції
• Довговічність завдяки високоякісним

матеріалам
• Ланцюг рухається в корпусі

Технічні дані:
• Довжина до 30 метрів
• Нахил до 60°
• Витрата палива до 50 м3/год

Ширина жолоба:
• 800 мм у скребкових транспортерах для палива
• 800 мм у ланцюгових транспортерах

Опис системи скребкового транспортера
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Система вертикального завантаження
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Оптимальне завантаження сховища

Після того, як жолоб заповниться деревною тріскою чи пелетами, паливо транспортується на висоту до 10 м у 
паливосховище через вертикальний шнек. Оптимальний розподіл у паливосховищі завдяки шнеку.

вагомі переваги

• Індивідуальний дизайн
• Ефективність
• Надійність
• Висота системи до 10 м
• У разі встановлення надворі 

забезпечується антикорозійна стійкість 
завдяки оцинкованим елементам обшивки

• Оптимальний розподіл у паливосховищі 
завдяки розподільному шнеку (довжина до 
12 метрів)Об'єм завантаження: < 60 м3/год 

Для подвійних систем: < 120 м3/год

Вертикальне завантаження — система
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вертикальний шнек у приміщенні

За потреби в приміщенні можна встановити вертикальний шнек. Деревна тріска чи пелети 
подаються в жолоб ззовні й транспортуються нагору всередині будівлі.

Вертикальний завантажувач HERZ може проєктуватися індивідуально залежно від площі й умов зберігання. 
Доступна низка варіантів дизайну. 

Сховище розташоване вище котельні

Паливо оптимально розподіляється 
через вертикальний завантажувач і по 
трубчастому спуску транспортується в 
котел. 

Сховище розташоване збоку від 
котельні

Паливо транспортується в сховище на 
потрібну висоту й подається в котел за 
допомогою будь-якої системи скидання, як-
от змішувача, гнучкого шнека, 
гідравлічної рухомої підлоги чи 
пневматичної системи  (залежно від виду 
палива й моделі котла).

Система вертикального завантаження
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Контейнер як паливосховище

Часто як паливосховище використовується окремий контейнер надворі. Завдяки вертикальному завантаженню 
такий контейнер може мати значну висоту. У такому сховищі оптимально використовується простір.

Горизонтальне транспортування на велику відстань 

Можна також транспортувати паливо з жолоба на 
вертикальний шнек на велику відстань. 
Відстань для транспортування за використання системи 
довжиною до 14 метрів може складати більше 6 метрів. 

Завантажувальний жолоб у каналі

Жолоб також можна розташувати в заглибленні. Перевагою цього методу є можливість використання всієї 
поверхні над заглибленим сховищем, наприклад, для руху транспорту.
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Подвійна система вертикального завантаження

У подвійній системі використовується 2 вертикальні шнеки й подвійний жолоб. У жолобі встановлено 2 
паралельних шнекових гвинта, що ведуть прямо до вертикальних шнеків. Така конструкція забезпечує коефіцієнт 
подачі до 120 м³/год. Компанія HERZ пропонує індивідуальні рішення й гнучкі варіанти встановлення залежно від 
умов зберігання. 

2 системи на деревній трісці HERZ BioFire потужністю 1000 кВт і 
HERZ BioFire потужністю 500 кВт з центральною системою скидання 
золи й подвійним вертикальним завантажувачем у комбінації з 2 
перпендикулярними й 3 поздовжніми розподільними шнеками на стелі зі 
скиданням на гідравлічну рухому підлогу

Система вертикального завантаження
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Завантажувальний жолоб з ходовими 
колесами

Одно- чи двосторонній жолоб доступний 
у конструкції з ходовими колесами. Після 
завантаження палива на жолоб його можна 
швидко й зручно транспортувати. 

Отвори на вертикальному шнеку 
оснащені заглушками. Відтак, система 
може працювати за будь-яких погодних 
умов.  
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Шнек із 
завантажувальним 
жолобом
Вертикальний шнек дозатора 
без серцевини  діаметром 
260 мм гарантує безперервну 
роботу.

Модульний дизайн
Завдяки модульному дизайну 
жолоба довжину системи 
можна змінювати залежно від 
вимог замовника.

Кришка 
завантажувального 
жолоба
 Завдяки корпусу жолоб можна 
стаціонарно встановити 
надворі. Він легко й без 
зусиль відкривається.

двигун приводу
Усі двигуни приводу мають 
захисний корпус і можуть 
встановлюватися надворі.

вертикальний шнек 
дозатора
тикальний  шнек дозатора 
без серцевини має діаметр 
300 мм. Макс. висота 
складає 10 м.

Блокувальний пристрій
Жолоб блокується ключем і 

навісним замком з ланцюгом.

Гумова кромка
Гумові кромки, які можна 
регулювати за бажанням, 
дозволяють змінювати обсяг 
завантаження в транспортний 
засіб для доставки, 
відтак, подавати на жолоб 
оптимальну кількість палива.

Завантажувальний 
жолоб і труби 
оцинковані згідно зі 
стандартом!

Шнек із 
завантажувальним 
жолобом
 Вертикальний шнек дозатора 
без серцевини  діаметром 
260 мм гарантує безперервну 
роботу.

Модульний дизайн
Завдяки модульному дизайну 
жолоба довжину системи 
можна змінювати залежно від 
вимог замовника.

Кришка 
завантажувального 
жолоба
 Завдяки корпусу жолоб можна 
стаціонарно встановити 
надворі. Він легко й без 
зусиль відкривається.

двигун приводу
Усі двигуни приводу мають 
захисний корпус і можуть 
встановлюватися надворі.

вертикальний шнек 
дозатора
 Вертикальний  шнек 
дозатора без серцевини має 
діаметр 300 мм. Макс. висота 
складає 10 м.

Блокувальний пристрій
 Жолоб блокується ключем і 
навісним замком з ланцюгом.

Гумова кромка
Гумові кромки, які можна 
регулювати за бажанням, 
дозволяють змінювати обсяг 
завантаження в транспортний 
засіб для доставки, 
відтак, подавати на жолоб 
оптимальну кількість палива.

Система вертикального 
наповнення:детальний опис
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варіанти регулювання 
завантажувальної воронки
Гнучку завантажувальну воронку можна 
регулювати в 3 етапи, тобто, розмір жолоба 
можна змінювати залежно від обсягу 
завантаження.

1 етап: нахил 30° 2 етап: нахил 50° 3 етап: нахил 70°

Горизонтальний 
розподільний шнек
Через горизонтальний 
розподільний шнек діаметром 
300 мм паливо оптимально 
розподіляється площею 
сховища.

вимикач і пульт керування
 Вимикач усіх двигунів розташовано поруч 
з вертикальним завантажувачем (можна 
також встановити ножний вимикач). Пульт 
керування зазвичай встановлюється 
в приміщенні чи в захищеному місці 
надворі.
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Центральне скидання золи

Скидання золи в зовнішній контейнер (для моделі fi rematic 45 - 499) 
Попіл і зольний пил автоматично подаються в контейнер для золи об'ємом 240 л за допомогою гнучкого шнека. 

Обертовий з'єднувач 
від 0° до 90°

Центральна система скидання золи (для 
моделей BioMatic і BioFire)
Зола, що утворилася від горіння палива, із 
контейнерів для зольного пилу й зольника 
сепаратора автоматично подається в контейнер 
для золи в системі за допомогою шнека. 
Переваги для оператора полягають у скороченні 
інтервалів очищення й зручному вилученню 
золи. Центральну систему скидання золи можна 
проєктувати на замовлення й адаптувати до 
умов користувача. Виконано численні проєкти 
з транспортування золи на велику відстань чи 
висоту в центральні зольники.

Золу можна транспортувати на велику 
відстань. Крім того, золу можна транспортувати 
вертикально вгору. 
Відтак, систему можна адаптувати до умов 
користувача.
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Транспортування золи в мінімальному просторі
HERZ приділяє особливу увагу зручності у використанні. Практично для будь-якого 
сховища доступні індивідуальні рішення. Центральне скидання золи з 
вертикальним транспортуванням золи дозволяє заощаджувати простір та є 
зручною для користування. 
Золу з контейнерів можна легко транспортувати вгору на кілька метрів (до 5 м). 
Можна забути про складне й довге вивантаження золи із зольників у підвальних чи 
підземних приміщеннях. 

Транспортування золи в 
ланцюговому транспортері в 
умовах обмеженої площі 
приміщення
У центральну систему скидання 
золи можна монтувати шкребковий 
транспортер. Ланцюговий 
транспортер для золи оснащений 
підлогою HARDOX та сталевими 
несучими пластинами.



Проєкти...

Проєкти HERZ

Технологія скидання й 
транспортування



... з HERZ

Проєкти HERZ

Технологія скидання й 
транспортування
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Проєкти HERZ

Горизонтальна система скидання зі змішувачем і окремим приводом 
• 2x деревна тріска — / котел на трісці fi rematic 100
• Система скидання зі змішувачем з окремим приводом і шнековим гвинтом для кожного котла

КОТЕЛ 1

КОТЕЛ 2

піднімний шнек 1

піднімний шнек 2

шнековий гвинт 1

шнековий гвинт 2 з'єднання пелет

шнековий гвинт окремий привод 
змішувача

окремий привод змішувача
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Системи скидання з двома змішувачами з центральним скиданням золи в зовнішній контейнер

• 2x HERZ деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 500 в каскаді
• Системи скидання з двома змішувачами з окремими приводами
• Центральне скидання золи в зовнішню воронку

змішувач 1 з окремим приводом

змішувач 2 з окремим приводом

центральне скидання золи в 
зовнішню воронку

КОТЕЛ 1

КОТЕЛ 2
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Система скидання зі змішувачем з окремим приводом і шнековим гвинтом
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 1000
• Скидання: змішувач з окремим приводом і шнековим гвинтом, встановленим під кутом 45°

шнековий гвинт 45°

Змішувач з окремим 
приводом

Проєкти HERZ
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Гідравлічна рухома підлога з перпендикулярним транспортером і вертикальним піднімним шнеком до 
котла
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 600
• Скидання: трирядна гідравлічна рухома підлога з перпендикулярним шнеком і вертикальним шнеком

довжиною (чи висотою) бл. 6,5 м до котла
• Центральне скидання золи

отвір для заповнення паливом з кришкою

перпендикулярний 
транспортер

трирядна 
гідравлічна 
рухома 
підлога вертикальний шнековий гвинт довжиною 

(чи висотою) бл. 6,5 м

Центральне 
скидання золи
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Система скидання зі змішувачем з окремим приводом і шнековим гвинтом
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 800
• Система скидання зі змішувачем з окремим приводом і шнековим гвинтом довжиною бл. 9 м

шнековий гвинт довжиною бл. 9 м

Змішувач з окремим приводом

Буфер

Буфер

Буфер

шнековий гвинт довжиною бл. 9 м

змішувачокремий 
привод

Проєкти HERZ
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Гідравлічна рухома підлога зі шнековим гвинтом і центральним скиданням золи
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 600
• Скидання: трирядна гідравлічна рухома підлога з перпендикулярним шнеком і вертикальним шнеком з

нахилом 45° і довжиною бл. 7 м до котла
• Вертикальне скидання золи в зовнішній контейнер в умовах обмеженої площі приміщення

трирядна гідравлічна 
рухома підлога

перпендикулярний 
транспортер

шнековий гвинт з нахилом 45° і 
довжиною бл. 7 м

Вертикальна 
система скидання 
золи
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два сховища — шнеки дозатора з нахилом 30° (можливий нахил від 0 до 45°!)
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioMatic 350
• Два сховища — шнеки дозатора з нахилом 30°
• Система скидання зі змішувачем і піднімним шнеком

піднімний шнекдва сховища — шнеки 
дозатора з нахилом 30° 
(можливий нахил від 0 до 45°!)

змішувач

Проєкти HERZ
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Система скидання зі змішувачем і 2 шнековими гвинтами
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 500
• Система скидання зі змішувачем і 2 шнековими гвинтами до котла

змішувач шнековий гвинт 1 шнековий гвинт 2
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Подвійний вертикальний завантажувач з розподільними шнеками на стелі, гідравлічною рухомою 
підлогою та центральним скиданням золи
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 500 і BioFire 1000
• Подвійний вертикальний завантажувач у комбінації з 2 перпендикулярними й 3 поздовжніми розподільними 

шнеками на стелі зі скиданням на гідравлічну рухому підлогу
• Дворядна гідравлічна рухома підлога, 2 перпендикулярні шнеки й 1 піднімний шнек до кожного котла
• Центральне скидання золи

подвійна система 
вертикального завантаження

2 перпендикулярні розподільні 
шнеки на стелі3 поздовжні розподільні 

шнеки на стелі

дворядна гідравлічна рухома 
підлога

перпендикулярні 
транспортери

шнекові гвинти до кожного 
котла

Центральне 
скидання золи

Проєкти HERZ
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Скидання з 3 бункерів 
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 1000
• Система скидання з 3 бункерів: 1 шнек для пелет і 2 змішувачі зі шнековим гвинтом для кожного котла

бункер 3

шнек для пелет

бункери 1 і 2

бункер 3

бункер 1

бункер 2

змішувач і 
шнековий гвинт 2

змішувач і шнековий 
гвинт 1



54

Центральне скидання золи

Змішувач з 
окремим приводом

Подвійна система вертикального завантаження зі скиданням зі змішувачем 
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 1000
• Подвійна система вертикального завантаження (жолоби були опущені до підлоги) з

2 розподільними шнеками на стелі
• Системи скидання зі змішувачем з окремими приводами
• Центральне скидання золи розподільні шнеки на стелі

завантажувальні 
жолоби (опущені до 
землі)

Проєкти HERZ
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2x BioFire 1000 з центральним скиданням золи
• 2x деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 1000
• Центральне скидання золи

Теплова установка зі скиданням зі змішувачем і центральним скиданням золи 
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 600
• Система скидання зі змішувачем
• Центральне скидання золи

Система скидання зі 
змішувачем

Центральне скидання золи

центральне скидання 
золи в зовнішню воронку

зовнішня воронка для 
золи подвійний димар
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Гідравлічна рухома підлога й центральне скидання золи
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 1000
• 3 поздовжні розподільні шнеки на стелі
• Система скидання: рухома підлога
• Центральне скидання золи

Завантажувальна воронка 
й транспортери
• Деревна тріска — / котел

на трісці fi rematic 500
• Система скидання:

завантажувальна
воронка й транспортери

• Система скидання золи у
воронку

Рухома підлога

розподільні шнеки на стелі

отвір для заповнення деревною тріскою

Центральне скидання золи

Проєкти HERZ
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Жорсткий шнек для пелет

додатковий 
нагнітач 
пелет

• Деревна тріска — / котел на пелетах BioMatic 300
• Система скидання: 2 жорстких шнека для пелет

Жорсткий шнек для пелет
похила підлога

Сховище розташоване одразу над котельнею.
• Деревна тріска — / котел на пелетах BioFire 1000
• Скидання: шнек для пелет з трубчастим спуском
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Проєкти HERZ

Гідравлічна рухома підлога з перпендикулярними транспортерами

• 2x деревна тріска — / котел на трісці firematic 300
• Гідравлічна рухома підлога
• Перпендикулярні транспортери
• Вертикальні транспортери
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● Рекомендації на етапі планування
● Проєктування системи скидання золи 

відповідно до вимог та умов 
користувача

● Територія обслуговування

● HERZ технічні навчання:
– для операторів
– для проєктантів і працівників 

технічних відділів
– для сантехніків
– а також поточні навчання сервіс-

інженерів



 HERZ International

 П
ра

во
 н

а 
по

м
ил

ки
, 

оп
ис

ки
, 

ти
по

гр
аф

іч
ні

 п
ом

ар
ки

 й
 т

ех
ні

чн
у 

м
од

иф
іка

ці
ю

 в
ир

об
ни

к 
за

ли
ш

ає
 з

а 
со

бо
ю

! 
Да

ні
 п

ро
 н

аш
і в

ир
об

и 
не

 м
іс

тя
ть

 
га

ра
нт

ов
ан

их
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

. В
ка

за
ні

 с
ис

те
м

и 
ск

ид
ан

ня
 з

 іл
ю

ст
ра

ці
ям

и 
за

ле
жа

ть
 в

ід
 т

ип
у 

ус
та

но
вк

и 
й 

до
ст

уп
ні

 л
иш

е 
на

 з
ам

ов
ле

нн
я.

 У
 р

аз
і 

ро
зб

іж
но

ст
ей

 у
 к

ом
пл

ек
ті 

по
ст

ав
ки

 п
ер

ев
аг

у 
м

ає
 ін

ф
ор

м
ац

ія
 в

 п
от

оч
ні

й 
пр

оп
оз

иц
ії.

 У
сі

 з
об

ра
же

нн
я 

є 
ум

ов
ни

м
и 

й 
сл

уг
ую

ть
 л

иш
е 

як
 п

ри
кл

ад
 

ви
ко

ри
ст

ан
ня

 в
ир

об
ів

.
d0

2-
20

18

 Herz Energietechnik GmbH 
Herzstraße 1, 7423, Пінкафельд
Австрія
Тел.: +43(0)3357/42840-0
Факс: +43(0)3357/42840-190
Ел. пошта: offi  ce-energie@herz.eu
Вебсайт: www.herz.eu

 Herz Armaturen GmbH
Fabrikstraße 76, 71522, Бакнанг
Німеччина
Тел.: +49(0)7191/9021-21
Факс: +49(0)7191/9021-79
Ел. пошта: zentrale-bk@herz.eu
Вебсайт: www.herz.eu

 Котли HERZ на 
біомасі відповідають 
найсуворішим 
вимогам щодо 
викидів.

 Ваш партнер:

>3000 співробітників>100
країн

>120 років досвіду

 Офіс ДП "ГЕРЦ УКРАЇНА" 01103, 
Україна, м. Київ, вул. Михайла 
Бойчука 41-Б (бізнес-центр ЖК 
Новопечерська Вежа), 4 поверх
Ел. пошта: kyiv@herz.ua
Вебсайт: https://herz.ua/

 Офіс ДП "ГЕРЦ УКРАЇНА" 
79053, Україна, м. Львів, вул. 
Володимира Великого, 16, 5 
поверх
Ел. пошта: kyiv@herz.ua
Вебсайт: https://herz.ua/




