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pła odbywa się automatycznie za pomocą 
wbudowanych turbulatorów, także podczas 
pracy kotła, co utrzymuje wymiennik ciepła 
w czystości bez zbędnego nakładu pracy fi-
zycznej. Umieszczony z przodu kotła zasobnik 

popiołu pozwala na łatwe usunięcie popiołu 
i pyłu.  Rezygnacja z wyczystki bocznej sprzy-
ja oszczędności miejsca przeznaczonego na 
kocioł w pomieszczeniu docelowym.
Układ kontrolowania spalin poprzez sondę 

Wyposażone w nowoczesną automatykę  

Kotły HERZ  
Firestar Biocontrol  
oraz Firematic T-control

  Dariusz Odroń

  Kotły Firestar Biocontrol
Firma Herz oferuje serię kotłów Firestar Bio-
control do całkowitego automatycznego 
spalania biomasy (pelet, zrębki, drewno ka-
wałkowe) w mocach nominalnych: 15-40 kW. 
System oparty na sterowniku Biocontrol daje 
pełną kontrolę nad procesem spalania i wła-
ściwym wykorzystaniem energetycznym oraz 
ekologicznym paliwa. Kotły Firestar ze wzglę-
du na małe moce mają budowę kompakto-
wą i charakteryzują się małymi wymiarami 
geometrycznymi. Symetryczne wyprowadze-
nie króćców z jednostki głównej, pozwala na 
zabudowę prawostronną lub lewostronną 
pozostałych elementów kotła, w zależności 

od możliwości doprowadzenia paliwa i/lub 
odprowadzenia spalin. Kotły Firestar o dużej 
komorze załadowczej charakteryzują się dłu-
gą stałopalność. Dzięki zastosowaniu rewo-
lucyjnego rozwiązania, jakim jest podwójna 
wirowa komora spalania osiągnięto większą 
pojemność, aby optymalnie wymieszać gaz 
palny z tlenem atmosferycznym. Rozdzielenie 
płomienia na dwie komory gwarantuje naj-
wyższą wydajność spalania. Komora spala-
nia wykonana z wysokiej jakości żaroodpor-
nego betonu – brak elementów blaszanych 
ulegających zużyciu zapewnia długowiecz-
ność eksploatacji kotła.
Oczyszczanie powierzchni wymiennika cie-

Herz jest znanym producentem kotłów na biopaliwa stałe. W ofercie 
firmy znajdują się nowoczesne kotły na zrębki i pelety drzewne oraz 
na drewno kawałkowe w postaci polan. Szeroki zakres i doskonałe 
zestopniowanie mocy kotłów Herz, pozwala na optymalne dopasowanie 
kotła do potrzeb użytkownika. Są to kotły wodne, niskotemperaturowe, 
wyposażone w palniki z wentylatorami ssącymi o płynnej regulacji 
wydajności, z pełną automatyzacją. 

Firematic

Firestar
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55 modułów. Dzięki temu ta centralna jed-
nostka sterująca może określać wzajemne 
procesy spalania (sonda lambda), zarządzać 
buforami, układem podmieszania powrotu, 
sterować obiegami grzewczymi, zasobnikiem 
na ciepłą wodę użytkową, solarami i dużo 
więcej, a ponadto w każdej chwili funkcje te 
mogą zostać zmienione lub rozszerzone. Wy-
godna nawigacja i proste menu z wyświe-
tlaczem 3D czyni kocioł HERZ urządzeniem 
łatwym i wygodnym w obsłudze. Jako do-
datkowa funkcja, T-Control oferuje możliwość 
wizualizacji i zdalnego sterowania poprzez pi-
lot, smartfon, komputer lub tablet PC. Działa-
nie jest takie samo, jak bezpośrednia kontrola 
dotykowa do kotła. 
W jednostkach 20-60 kW następuje kom-
pletne czyszczenie rusztu poprzez jego au-
tomatyczne opadanie. W większych mode-
lach poprzez poruszanie rusztem dochodzi 
do czyszczenia szyn i całego rusztu. Wszyst-
kie te elementy wykonane są ze specjalnych, 
wysokiej jakości odlewów. Czyszczenie ko-
mory spalania odbywa tu się poprzez auto-
matyczne zsypywanie popiołu za pomocą 
kratki czyszczącej. Znajdujące się pod kratką 
ślimakowe podajniki wyprowadzają popiół 
bezpośrednio do zbiornika. Wszystkie kotły 
Firematic mają 2 ślimakowe podajniki wypro-
wadzające pyły lotne i popiół do zbiorników 
czołowych. Wyciągane zbiorniki na kółkach 
umożliwiają łatwe i wygodne opróżnianie  
z popiołu i pyłu. Powierzchnie wymiennika 
ciepła w kotłach są automatycznie czyszczo-
ne przez wbudowane tabulatory (które się 
wznoszą i opadają), także podczas pracy ko-
tła. Proces czyszczenia nie wymaga dodat-
kowej obsługi.
Poprzez wbudowaną sondę lambda, któ-
ra ciągle monitoruje gazy spalinowe, jest 
możliwe utrzymanie zawsze optymalnych 

parametrów spalania i niskiej emisji zanie-
czyszczeń. Sonda lambda koryguje dopływ 
powietrza pierwotnego i wtórnego oraz ilości 
materiału tak, by zagwarantować najczyst-
sze spalanie także przy tylko częściowym ob-
ciążeniu kotła. Rezultatem tego jest niewiel-
kie zapotrzebowanie na paliwo i najniższe 
poziomy emisji spalin także przy zróżnicowa-
nej jakości paliw.
Herz oferuje do kotłów szeroki wybór ukła-
dów podawania paliwa do kotłów (ręczny, 
ślimakowy, pneumatyczny, zbiorniki workowe 
silosy podziemne, nagarniacze piórowe).  

Lambda zapewnia  bezpieczeństwo i opty-
malną sprawność procesu spalania – spraw-
ność ciągła kotła przekracza 90%. Płomie-
niówkowy wymiennik ciepła z układem 
automatycznego czyszczenia  pozwala na 
ograniczenie obsługi kotła tylko do załadun-
ku paliwa oraz usuwania popiołu. Kotły wy-
posażone są  w sterownik Biocontrol 3000, 
który w standardzie obsługuje: dwa obiegi 
grzewcze, regulację zbiornika c.w.u., regula-
cję zbiornika buforowego, regulację podno-

szenia temperatury powrotu kotła.

Kotły Firematic T-control
Kotły Firematic T-control to urządzenia pra-
cujące w trybie automatycznym – trans-
port paliwa, rozpalenie, spalanie, dopalanie 
automatyczne czyszczenie palnika (retor-
ty). Zakres dostępnych mocy to 25-300 kW. 
Urządzenia wyposażone są w nowoczesne 
sterowniki T-control. Modułowy charakter ste-
rownika T-control umożliwia rozbudowę aż do 

Nazwa kotła Herz Firestar Biocontrol Herz Firematic T-control
Rodzaj kotła z ręcznym załadunkiem z automatycznym podawaniem
Paliwo podstawowe drewno zrębki drzewne
Paliwo zastępcze pellet, trociny, zrębki, brykiety pellet, trociny, brykiety

Nominalna moc kotła 15, 20, 30, 40 kW 25, 35, 45, 65, 80 100, 130, 150, 
180, 200, 250, 300 kW

Zakres mocy 30-100% 30-100%
Sprawność 91% 93% 
Materiał wymiennika stal stal
Grubość wymiennika 6 mm 6 mm
Rodzaj spalania dolne – zgazowanie ruszt schodkowy

Jednorazowy zasyp paliwa komora załadowcza: 170,  
210 dm3 zasobnik paliwa: bez limitu

Stałopalność kotła podczas 
jednego zasypu 4, 6, 8 h bez ograniczeń 

Ciśnienie robocze kotła 3 bar (zgodność z PN-EN 303-5 2012)
Przystosowany do układu 
grzewczego zamkniętego (zgodność z PN-EN 303-5 2012)

Masa kotła  od  560 kg  od  630 kg

Opcje regulatora kotła

pełne sterowanie układem 
spalania, czyszczeniem palnika, 

wymiennika, dwa obiegi 
sterowane pogodowo, zasobnik 

c.w.u, bufor 

pełne sterowanie układem 
spalania start stop kotła 

czyszczeniem palnika 
wymiennika, dwa obiegi 

sterowane pogodowo, zasobnik 
c.w.u, bufor, układ podawania 

paliwa 

Wyposażenie dodatkowe 
[opcja]

do 4 dodatkowych modułów 
sterowanych z kotła 

do 55 dodatkowych modułów 
sterowanych z kotła, układ 

połączenia z Internetem 
wysyłanie wiadomości do 

użytkownika, powiadomienie 
SMS 

Gwarancja 2 lata
  *dla paliwa podstawowego

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka  
ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl 
www.herz.com.pl
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