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Fűtés faaprítékkal, pellettel és faforgáccsal

"A környezettudatosság és a fenntarthatóság 

nagyon fontos számunkra."

Kiegyensúlyozott mérleg 
A növények elégetéséből, illetve 
korhadásából pontosan 
ugyanakkora mennyiségű CO₂  
szabadul fel, mint amennyit 
növekedésük során  
elraktároztak. 

Gertrud Cordes
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Környezetbarát...
Fűtés fával:
Bölcs döntés a természet és az 
emberek számára.
Aki most tekintettel van a természetre, az 
gondol az elkövetkező generációkra is. 
Hiszen csak egy egészséges természet 
alkothat számunkra kedvező 
életkörülményeket. Az egyre gyakrabban 
előforduló viharok és árvízkatasztrófák 
sejtetni engedik, hogy drágán 
megfizetünk a természet törvényeinek 
figyelmen kívül hagyásáért. A fa maga az 
elraktározott napenergia; eltüzelésekor 
csak az a CO₂ mennyiség szabadul fel, amit 
a fa a növekedése során a légkörből 
felvett. Emiatt a fával való fűtés a 
természettel harmóniában áll! Ezzel 
ellentétben a földgáz és kőolaj 
elégetésével millió évekkel ezelőtt 
elraktározott

A stellshageni Gutshof Hotelben HDG Compact 200 
készülékkel fűtenek
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Aktuális támogatási kiírásokról információt 
honlapunkon találhat:
www.hdg-bavaria.com

A fa fűtőértéke kWh/kg-ban a víztartalom függvényében

A víztartalom és a fanedvesség összevetése
Víztartalom (w) 50%  40%  30% 20%
Fanedvesség (u)  100% 65% 45% 25%
Átszámítási tényezők
1Srm faapríték = kb. 65-75 liter fűtőolaj
1Srm faapríték = Apríték tömörség 210-250 kg/m³
1 kg faapríték = kb. 3,4 kWh (30%-os víztartalomnál)
1 Rm (Ster) fa = kb. 2,0 Srm faapríték
1 Fm fa = kb. 2,8 Srm faapríték
Űrmértékek magyarázatai és rövidítései:
1 Srm = Ömlesztett köbméter, megfelel 1 m³ fának (öntött)
1 Rm = Űrköbméter (Ster), megfelel 1 m³ fának (egymásra rakva)
1 Fm = 1 tömör köbméter fa (hézagmentes)
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50403020100
Víztartalom %-ban

Fűtőérték 
kWh/kg-ban

Források: IEnergie Információközpont, Stuttgart; Holzabsatzfonds, Bonn 
Bajer Állami Erdő és Vadgazdaság

… gazdaságos .
Fával saját kezében 
tarthatja energiaköltségeit. 
A fosszilis energiák a jövőben 
elkerülhetetlenül drágábbak lesznek. A 
fosszilis energiahordozók árai már eddig is 
váratlan, kiszámíthatatlan ugrást 
produkáltak.

Ez a helyzet középtávon sem fog enyhülni, 
mivel egyes országok, mint például Kína 
vagy India növekvő fogyasztása által a 
földgáz és kőolaj iránti kereslet is egyre nő. 
A fosszilis energiához képest a fa 
tüzelőanyag ára stabilnak tekinthető. A 
fatüzeléssel Ön a kiszámíthatóság mellett 
dönt.

CO₂-készletek a légkörbe kerülnek. Ez a 
széndioxid a közvetett okozója az emberek 
által kiváltott üvegházhatásnak. 

A fával való fűtés ezenkívül 
számos további előnnyel bír: 

 Rövid szállítási utak
 Függetlenség és az ellátottság

 biztonsága
 Biztonságosabb tárolás és veszélytelen 

szállítmányozás
 Foglalkoztatás és értékmegőrzés 

 a vidéki térségben
 Begyűjtés és előkészítés csekély 

 energia-ráfordítással
A természet és az emberiség számára 
 ezért is fontosabb az újra növő fára 
alapozni az energiaellátásunkat.

Hasznos rész-
letek faaprítékkal  
és faforgáccsal  
való fűtéshez

Használja ki legelőnyösebben 
a fában rejlő lehetőségeket. 
Egy fatüzelésű berendezés üzemeltetője  
annak gazdaságosságát és károsanyag 
kibocsátását jelentősen befolyásolhatja. 

Az égett vagy koszos, korhadt és 
nagyon nedves fa sok energiát  
használ el a száradásra és  
emiatt kevesebb hőt képes  
leadni.  Ezenkívül a kazán élettartamát is 
csökkenti. Maximális hőteljesítményt - a 
névleges teljesítményt - és a 
károsanyag-kibocsátás minimális szintjét 
kazánja csak száraz fával érheti el. 



A teljes rendszer 
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Nem csupán a kazán hatásfoka és 
kibocsátási értéke döntő egy  
takarékos, kényelmesen használható 
és ökologikus fűtőrendszernél. 
Ugyanolyan fontos az is, hogy jól képzett 
fűtésszerelője az Ön egyedi igényeit fel 
tudja mérni és kívánságait pontosan 
figyelembe tudja venni. 

Emiatt az összes rendszerösszetevő, 
amelyet a fűtésébe be szeretne építeni, a 
HDG-nél optimálisan egymáshoz van 
hangolva.

Amiért a HDG Compact fűtésrendszer 
nyerő választás:

  kimagasló 
 hatásfok

  példásan alacsony 
 kibocsátási értékek

  különleges 
 égetéstechnika szabadalmaztatott 
  lépcsősrostéllyal

  kompromisszumok nélküli 
 biztonságtechnika

  igényes megmunkálás és 
 hosszú élettartam

  gazdaságos üzemelés 
  egyszerű kezelhetőség.

Tüzelőanyag tárolás

Adagolás és 
behordás

Tárolási koncepciók 
tervezése

A tüzelőanyag tárolására és 
adagolására számos lehetőség 
létezik: 
 
A HDG számos variációt kínál 
Önnek a legjobb megoldás 
tervezése és kivitelezése 
érdekében.

> további részletek a 10-15.
oldalon 

Automatikus fűtésrendszer. 
Gazdaságos, sokoldalú, nagy 
teljesítmény-igényt kielégítő



A teljes rendszerA HDG Compact fűtőberendezés

HDG 
rendszerösszete-
vők

HDG távfelügyeletKazán

Szolgáltatásaink:

Egy ingyenes CAD-terv alapján, személyes igényeivel összhangban 
megmutatjuk Önnek új HDG fűtőberendezésének optimális 
elhelyezését.
. > további részletek a 10. oldalon

Itt dől el, hogy mennyire 
biztonságosan és üzembiztosan 
működik fűtőberendezése:  
A HDG Compact behordó 
egysége a biztonság és technika 
tekintetében is  
kiváló minőséget képvisel.

> további részletek a 6-9. 
oldalon

Az optimális égés
és kazánteljesítmény
több tényezőtől függ:
A HDG Compact SPS vezérlése 
minden rendszerösszetevőt 
optimálisan szabályoz.

Részletek a 16-19. oldalon

Egy fűtésrendszer akkor jól 
átgondolt, ha az értékes energia 
a megfelelő helyen és a 
megfelelő időben áll 
rendelkezésre.  
A HDG rendszerösszetevők 
minden energia- és  
hőmenedzsmentre vonatkozó 
elvárásnak megfelelnek.

Részletek a 20-21. oldalon
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Tudjon mindent fűtési 
rendszeréről, akkor is,  
ha nincs otthon. A HDG 
távfelügyeleti rendszerei távolról 
is
lehetővé teszik a  
hozzáférést a rendszerhez. 

Részletek a 19. oldalon

Szabályozástech-
nika



Nagy teljesítményű és 
megbízható

HDG faapríték-, pellet- és faforgácsfűtés

HDG Compact

A HDG Compact egy automatikus
fafűtésű rendszer faapríték, pellet és 
faforgács tüzelőanyagokhoz. Ezáltal 
tökéletesen alkalmas mező- és 
erdőgazdaságok, ipari üzemek, 
kommunális távhőművek, hotelek és 
egyéb nagy létesítmények számára.
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Teljesítmény: 
100, 105, 115, 150, 190 kW

Alkalmas faaprítékhoz 
(65%-os fanedvességig, 
aprítékfához 3-5 cmig = max G50 
ill. P45) pellethez és forgácshoz

Szabadalmaztatott visszaégésgátló  
zsilipkamrás adagolóegységgel

Magas kényelem az automatikus tisztításnak 
és hamuzásnak köszönhetően

Magas színtü égetéstechnika 
léghűtött, mozgó lépcsősrostéllyal 

Tartományi Innovációs 
díjjal

kitüntetve 

TÜV-minőségi jel

Tüzelőanyagok
 Faapríték
 Pellet
 Forgács



felületek a beépített tisztító turbulátorok-
kal kombinálva gondoskodnak az ideális 
hőátadásról. A hőcserélőket az automati-
kus, motoros mozgatású turbulátorok 
rendszeresen megtisztítják a szállóhamu-
tól. 

Automatikus hamukihordás
A HDG Compact kazánokat külső 
hamutárolókkal szerelik fel, amiben a kelet-
kező hamu összepréselődik. Ezáltal az 
ürítési intervallum megnő.  Hamukihordó 
csigák szállítják a hamut a hamutárolóba, 
vagy igény szerint egy 240 literes hamutar-
tályba. 

Maximális kényelem 
A HDG Compact fűtésrendszer, amely 
több mint 30 éve a fatüzelés specialistája, 
beépítésre készen kerül kiszállításra. A 
további kényelmet szolgálva igény szerint 
kiegészítjük HDG Compact rendszerét egy 
üzembiztos távfelügyelettel. Mottónk is ezt 
hirdeti: Kényelmes fűtés fával!

Innovatív égés- és 
szabályozás-technika
A HDG Compact kazán innovatív égés- és 
szabályozás-technikája a fűtést különösen 
kényelmessé és egyben gazdaságossá 
teszi, ill. alacsony emissziót eredményez. A 
magas szintű égetéstechnika a léghűtéses, 
lépcsős mozgórostéllyal egyenletes 
teljesítmény leadást biztosít különböző 
tüzelőanyagok használata mellett is.
Biztonságos és energiatakarékos 

adagolás
A szabadalmaztatott zsilipkamrás adagoló 
csigával történő adagolás egy oltóberen-
dezéssel összeköttetésben
magas üzembiztonságot garantál  
(a rendszer az IBS Intézet által bevizsgált).
Az optimális működést automata 
visszafordító berendezés teszi lehetővé.
Az égéskamrát zsilipkamra választja el 
hermetikusan a siló- és szállító egységtől 
(szabadalmaztatott visszaégésgátló).

Automatikus tisztítás
A magas öntisztító hatású álló hőcserélő 
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„Haus zur Wildnis“ 
a Bajer Erdei Nemzeti Parkban  

HDG Compact 200 kazánnal fűte-
nek

A tisztító turbulátorok segítségével a hőcserélő
felületek tisztítása egyszerűen és automatikusan 
történik. 
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A hőcserélő felület 
automatikus tisztítása

HDG Compact Metszeti kép

Lambda szonda

Biztonsági hőcserélő

Égéstér hőmérséklet-érzékelő

Oltóberendezés

Visszaégésvédelem     
zsilipkamrás 
adagoló egységgel

TisztítónyílásHamukihordó csiga 
az égéskamra hamujához

Adagoló csiga

Mozgó lépcsős rostély
cserélhető rostélyelemekkel

Hamukihordó csiga 
a fűtőtérben szálló hamuhoz



A HDG Compact átfogó 
szabályozás-technikájának 
köszönhetően változó 
körülmények mellett is 

biztosított a folyamatos 
üzemelés.

Részletesebb információkat 
erről a 18-19. oldalon talál.
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Szabályozás-technika

Te
ch

ni
ka

A HDG Compact készre szerelt 
állapotban kerül kiszállításra. Ez 
gyors és komplikációmentes   
szerelést, beépítést és üzembe 
helyezést tesz lehetővé.

Beépítésre kész 
kiszállítás

HDG Compact   100                                105                                115           150                             200   
                   Faapríték/Pellet             Faapríték/Pellet            Faapríték/Pellet              Faapríték/Pellet             Faapríték/Pellet
Névleges hőteljesítmény   
Legkisebb hőteljesítmény                 
Víztartalom  
Max. megengedett üzemi nyomás 
Szükséges huzat  
Max. előremenő hőmérséklet  
Tömeg  

Műszaki adatok 

HDG Compact 150/200

1687

880
2403
2203

1938

1580

1250

491

371

1095

68

DN 80

184

1352

DN 80

Minimális kazánház magasság 2450 mm

HDG Compact 100/105/115

1586
1221

780
1976

1785

1882

1583

1250

452  

371

1100

1418

463

DN 65

DN 65

250 250

Ø250

Ø300

Lambda szonda

Tisztítónyílás

100  kW
30 kW
210 l
3 bar

20/10* Pa
95°C

1540 kg

105  kW
31,5 kW

210 l
3 bar

20/10* Pa
95°C

1540 kg

150  kW
45 kW
450 l
3 bar

13* Pa
95°C

2140 kg

190  kW
57 kW / 47 kW

450 l
3 bar

15* Pa
95°C

2220 kg

Minimális kazánház magasság 2500 mm

* Füstgázventillátoros és szabályozott huzatú HDG füstgázciklonnal összekötve

920

DN 65

DN 65

DN 80

2638

3075

115  kW
34,5 kW

225 l
3 bar

20/10* Pa
95°C

1585 kg
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Tüzelőanyag tárolás

A tüzelőanyag tárolás és adagolás okos 
megtervezésével felesleges kiadásokat és 
munkát takaríthat meg. Több száz 
különböző berendezéssel történő munka 
során elegendő tapasztalatot gyűjtöttünk, 
így a bonyolultabb esetekben is a legjobb 
megoldást tudjuk kínálni.

Igényeit és az építészi adottságokat 
helyszíni szemle során szívesen felmérjük.
Igény esetén a kapott információk és 
elképzelései alapján elkészítünk Önnek 
egy CAD-tervet egy teljes fűtőberendezés 
felállítására.

Segítünk megtalálni 
a legjobb megoldást

Optimális testreszabás a 
legkülönbözőbb adottságokhoz

Arra a kérdésre, hogy a különböző 
tüzelőanyagokhoz melyik tárolási mód 
előnyös, milyen helyi feltételek vannak, 
vagy mit kell kialakítani, hogyan lehet a 
tüzelőanyagot a legegyszerűbben 
odaszállítani, hogy kerül a tüzelőanyag a 
kazánhoz, 

Példa: Földbe süllyesztett tárolótér  
ráhajtható tetővel.

Példa: Pellettároló befúvóberendezéssel

hova 
kerüljön a kazán - mintamegoldásaink 
vannak.  Mivel azonban nincs két egyforma 
helyzet, nagy tapasztalattal és jó ötletekkel 
rendelkező munkatársaink készséggel 
állnak rendelkezésére.

A HDG konténeres kazánház rendkívül 
rugalmas megoldást jelent különösen 
akkor, ha a fűtendő épületnek nincs erre 
alkalmas fűtőhelyisége. A konténeres 
kazánház moduláris felépítésének 
köszönhetően egy max. 380 kW-os  
fűtőberendezés telepíthető.
A HDG konténeres kazánház további 
részleteit külön tájékoztató ismerteti.
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Az obermühli (Raubling) Caritas műhely  HDG  
Compact 200-as készülékkel fűt

A lipcsei Michaelis templomban 
két HDG Compact 100-as  
készülékkel fűtenek

Példa: Tüzelőanyag szállítása távoli tárolótér-
ből egy második szállítócsigán keresztül

Példa: Csúszópadlós behordó egység   
lehajtható tetőn keresztüli feltöltéssel

Példa: Silós behordó egység ferdecsigás adago-
ló segítségével

A HDG Compact  
bal és jobboldalra szerelt 

adagoló egységgel is kap-
ható. A behordó egység és  
a kazán  közötti  csatlako-

zási pont rögzítésére  a 
helyszínen történő besze-
relés során kerül sor. Ezál-

tal a HDG Compact ajd-
nem  minden épületbe be 

építhető.

A HDG behúzócsiga gyors, egyszerű és 
rugalmas tüzelőanyag töltési megoldást 
kínál. Ezzel földszinti tárolótereket 8 mé-
teres magasságig gyorsan és költségha-
tékonyan tölthet fel faaprítékkal.



kazánhoz
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HDG adagolórendszerek

A HDG laprugós behordó egység a HDG 
Compact berendezések jól bevált 
adagolórendszere. Ezzel mind faaprítékot, 
mind pelletet és forgácsot szállíthat. 
Masszív konstrukció és egyszerű 
kezelhetőség jellemzi. 

HDG laprugós behordó egység.
Egyedi és kényelmes

A csiga csavaréleinek fokozatosan nö-
vekvő pozícionálása gondoskodik a 
tüzelőanyag egyenletes és megbízha-
tó adagolásáról.

Tengely a tengelyben  
rendszernél a erők  
megoszlanak,  
kímélve ezzel az alkatré-
szeket. 

Megbízható működés

A HDG laprugós behordó egység
max. G50 ill. P45 méretű pellet, forgács és 
aprítékfa tüzelőanyagot képes szállítani és 
adagolni, ami max. 3-5 cm méretű 
faaprítékot jelent.
A HDG adagolókat erősre és tartósra építik, 
megbízhatóan működik 
és automatikusan ellátja fűtőberendezését 
tüzelőanyaggal. 

Megoszlott hajtóerők

Az intelligens tengely a tengelyben 
rendszernek köszönhetően a 
bolygatóműre és a szállítócsigára ható 
erők megoszlanak. A szállítócsigát a külső 
cső, a bolygatóművet a belső tengely 
hajtja meg. Így az erők megoszlanak, 
kímélve ezzel az alkatrészeket. 

Igény szerint - ha például idegen anyag 
beadagolásának veszélye merül fel - a 
szállítócsigát kézi erővel is 
visszaforgathatjuk anélkül, hogy a 
bolygatóművet meghajtanánk.  

Bolygatóművet  
meghajtó belső 
tengely bolygatómű

A szállító- 
csiga
külső csöve

A HDG-nél az anyagok 
megmunkálásakor különösen ügyel-
nek a magas minőségi standardok 
betartására.
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Egyszerű tüzelőanyag tárolás

A tárolótér padlózatát egyszerű faszerkezet 
adja. A tüzelőanyagot erre a padlózatra 
töltik, ahonnan a laprugók azt a szállító-
csigához juttatják. 
Az alkatrészek masszív szerkezete 250 kg/
m³ ömlesztett súlyú és max. 5 méter 
töltőmagasságú faaprítékot enged meg.

Minden igényt kielégítő egyedi 
megoldások

A HDG laprugós-behordó egység 2,5-4,5 
méteres átmérőjű tárolótérben 
használható. Az alkatrészek egyedi 
gyártása maximálisan 6 méteres 
csigahosszt enged meg, így a 
bonyolultabb helyzetekre is 
megtalálhatjuk a legjobb megoldást. 

Nagy bunkerméretekhez és töltési 
magasságokhoz:
A HDG robosztus csuklókaros-
adagolás

A HDG karos behordó egység hasonló alapelv 
szerint működik, mint a HDG laprugós adagoló 
egység. Maximálisan 5,7 méteres tárolótér 
átmérőhöz alkalmazható.  Két előfeszített 
kareleme révén még 7 méter  (250kg/m3 ömlesz-
tett súlyú) töltési magasságú nagy tárolótereket 
is képes kiüríteni.
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HDG adagolórendszerek

A HDG pelletszívó-rendszer lehetővé teszi 
a fűtőrendszer és a tárolótér térbeli 
távolságát. Ez leegyszerűsíti a 
környezetbarát pelletkazán beépítését régi 
és felújított épületekbe egyaránt.

Megfelelő adagolórendszerek 
különleges igényekre szabva: 
HDG pellet-szívó rendszer 

A HDG pellet behordó csiga 
a pelletet a téglalap alakú tárolótérből kihordja.

Megbízható működés

A HDG pellet-szívó rendszer egy 
adagolórendszer, amit speciálisan pellet 
adagolására fejlesztettek ki. Képes a 
pelletet 25 méteres távolságból beszívni 
és közbenső tárolását biztosítani. A 
zsilipkamra és oltóberendezés alkalmazása 
garantálja minden HDG adagolórendszer 
biztonságát.

Rugalmas tárolórendszerek

A tárolótérre vonatkozó sokféle igény 
rugalmas tárolórendszereket követel meg. 
A HDG pellet-szívó rendszer határozott 
előnye a különböző méretű HDG behordó 
rendszerekkel való kombinálhatósága.  
Az Önnek megfelelő tárolórendszer 
megtalálásában készséggel állunk 
rendelkezésére.

A HDG pellet-szívó rendszer előtárolója 
100 kg pelletet képes felvenni.
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Tárolás és adagolás 
nagy teljesítményigényhez 

A HDG csúszópadlós behordó egységet 
elsősorban nagy fűtőberendezéseknél  
használják. Ezzel az adagolással akár 200 
m³ tüzelőanyag mennyiséget lehet tárolni 
és a fűtőberendezésbe juttatni. Ez a 
behordó egység faapríték és forgács 
adagolására alkalmas. 

A HDG csúszópadlós behordó egység 
segítségével a téglalapalakú tárolóterek a 
legjobban kiüríthetők. 

A rendszerösszetevőket az ügyfél igényeire 
szabva állítjuk össze, hogy  valamennyi 
ügyfelünk számára optimális megoldást 
nyújtsunk.

HDG csúszópadlós behordó egység 

A tolóékek működtetése egy hidrauli-
kus aggregátorról és emelőhengerrel 
történik.  

A HDG csúszópadlós behordó egység 
különösen jól alkalmazható nagy  
teljesítményigény esetén. Itt két HDG 
Compact készüléknél  került alkal-
mazásra.  

A tolóéken keresztül, amely a tároló-
tér padlóján helyezkedik el, a tü-
zelőanyag húzó- és vontatómozgá-
sok segítségével a továbbító vályúba 
kerül. A tüzelőanyag innen közvetle-
nül a HDG Compact  
berendezés behordó egységéhez jut. 

Tüzelőanyag

Szállítási irány

Tárolótér
(betonból)

Tolóék
Padlóelem

Továbbító vályú
csigával

húzó-/vontató-
mozgások

hidraulika henger



HDG égetéstechnika 
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Az energiatakarékos és 
állandó teljesítmény kulcsa:
A HDG adagoló egység

A HDG zsilipkamra 
biztonságosan választja
el az égéskamrát a  
tárolótértől és  
a szállító egységtől. 
Ez a HDG szabadalmaztatott jól 
bevált visszaégésvédelme.

Biztonságos és energiatakarékos 
adagolás

A HDG Compact zsilipkamrás adagoló 
egységből és adagoló csigából álló 
adagoló egysége gondoskodik arról, hogy 
a tüzelőanyag folyamatosan és 
biztonságosan a rostélyra jusson. 

A szabadalmaztatott zsilipkamrás adagoló 
egység elválasztja az égést a 
tüzelőanyag-tárolótól és az 
oltóberendezéssel együttesen magas 
működési biztonságot nyújt (a rendszer a 
linzi Égésvédelmi Technika és 
Biztonság-fejlesztési Intézet által 
bevizsgált).  
Az automatikus visszaforgató berendezés 
megelőzi az idegenanyagokból fakadó 
károkat, mivel a zsilipkamra meghatározott 
ellenállásnál háromszor visszaforgatható. 
Az adagoló csiga szabályzásával  
a kazánba csak annyi tüzelőanyag  
jut, amennyi az optimális égéshez 
szükséges. 
A tüzelőanyag közvetlen  
rostélyra juttatása és a hajtómű kiváló 
minősége csendes működést eredményez 
alacsony energiaköltség mellett.

a tároló- 
térből

az égés- 
kamrához

A szabadalmaztatott zsilipkam-
rás adagoló egység erős kivitele-
zésével és négy kamrájával gon-
doskodik a tüzelőanyag 
megbízható szállításáról. A cse-
kély súrlódási felület lehetővé te-
szi a kíméletes és energiatakaré-
kos üzemeltetést.

A HDG Compact metszete 
a tüzelőanyag útját szemlélteti 
a zsilipkamrás adagoló egységtől    
az adagoló csigán keresztül 
az égéskamrához   
a kihamuzóig 
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A legjobb kibocsátási érték eléréséhez az 
égési rostély meghatározó alkatrész. A 
HDG az első gyártók egyikeként 
alkalmazta a nagyméretű 
fűtőberendezéseknél tesztelt előretolt 
rostélytechnikát kisebb 
fűtőberendezéseknél.

A mozgó lépcsős rostély kiemelkedően 
alacsony károsanyag kibocsátást 
eredményez magas égési hatásfok mellett 
- változó tüzelőanyag tulajdonságoknál is. 

A mozgó HDG lépcsősrostély

Szekunder levegő - állítómotor

Telítettség jelző

Figyelőablak a tűztérhez

Az égési levegő egységé-
nek burkolata

Égési levegő ventilátor

Primer levegő - állító motor

Hőlégfújó

Az tüzelőanyag  a rostélyon kü-
lönböző hőmérsékleti zónákon 
halad keresztül. Közben a tü-
zelőanyag összeszárad, elgá-
zosodik és végül elég.

A folyamatos mozgás révén 
a rostélyelemek elkülönítik a  
salakot az égéstérből.

Tüzelőanyagok változatossága

A 30-90 kW-os teljesítmény-tartományon 
belül nedves és hamuban gazdag 
faapríték, pellet, faforgács és az 1.  
BImSchV értelmében a 6. és 7. osztályú 
tüzelőanyag égethető el. A teljesítmény a 
lépcsős rostély technikája miatt még nem 
éghető és nagy nedvességtartalmú (max. 
65%-os fanedvességi anyagok)magas 
aránya ellenére is magas szinten marad. 

Kitűnő
égetéstechnika

A HDG Compact fűtőrendszereknél 100 
kW-os névleges teljesítménytől az 
égéstérben egy léghűtéses lépcsős 
mozgórostély üzemel. Az égési levegő 
(primer levegő) a rostély alá a tüzelőanyag-
ra kerül befújásra.  Ez a légvezetés egyrészt 
gondoskodik a rostélyelem jó hűtéséről, 
másrészt az égési levegő előmelegítéséről, 
ami az égésre pozitívan hat. 
A rostélyelemek folyamatos mozgása 
révén a salak célzottan a hamukihordó 
csigákhoz szállítódik, így az nem marad az 
égéstérben. 
Az égéskamra geometrikus kialakítása 

miatt az égési gázok az átlagosnál tovább 
és nagyobb turbulenciával tartózkodnak a 
forró környezetben, ahol így jobban 
kiégnek.

Az égetéstechnika 
kompakt funkcionális elemei

Az égetéstechnika funkcionális 
elemei egységesen a kazán 
elülső burkolatán  foglalnak 
helyet. Így a karbantartási 
munkák egyszerűen és jól meg-
közelíthetően elvégezhetők.



Innovatív teljesítmény- és égéssza-
bályozás

Az égésszabályozás a lambda szonda 
segítségével meghatározza a mindenkori 
üzemállapothoz szükséges 
szekunder-levegőmennyiséget, 
optimalizálva ezáltal az égést. Az optimális 
tüzelőanyag mennyiség az égéskamra 
hőmérséklet mérés alapján adagolható.

Az integrált teljesítmény szabályozás az 
előremenő és visszatérő ágba épített 
érzékelőkkel lehetővé teszi 
a 30%-100%-os teljesítmény 
fokozatmentes szabályozását. A beállítható 
tüzelőanyag fajtával az égésre még 
intenzívebben és közvetlenebbül 
hathatunk.

Egyedülálló égés- és teljesítmény-szabá-
lyozásunk optimális kibocsátási értéket és 
hatásfokot tesz lehetővé, amelyet a TÜV 
Süddeutschland hitelesített.
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HDG szabályozás-technika 

SPS-szabályozás-technika.
Az üzembiztonság és kényelem jegyében

A kapcsolószekrényben a berendezés min-
den elemét az elektronikus SPS-vezérlő sza-
bályozza. A fűtőberendezés aktuális állapo-
tát egy megvilágított kijelzőről olvashatja le.

A kivitelezés a DIN EN 60335 és DIN EN 50156 
követelmények szerint történik. A kapcsoló-
szekrény az adott berendezés állapota függ-
vényében bővíthető.

Az SPS-vezérlés  áttekinthető kezelőfelü-
lete  az aktuális üzemi állapotot mutatja 
és lehetővé teszi minden szükséges üze-
meltetési adat lekérését.

A szabályozás-technika a faapríték  
tüzelés "agya". A HDG a legmodernebb 
elektronikai vívmányokat alkalmazza, hogy 
kazánja nagy teljesítményű 
égetéstechnikáját maradéktalanul 
élvezhesse: működése legyen mindig 
megbízható, kezelése kényelmes.



Távolból vezérelhető rendszerek - 
Távvezérlés

Nem mindig lehetséges a fűtőberendezés 
működésének állapotát helyben 
ellenőrizni. Ezen helyzetek 
leegyszerűsítésére a HDG Compact egy 
távfelügyeleti rendszerrel egészíthető ki. 
Az SPS-vezérlés számos beállítási 
lehetősége így számítógépen keresztül is 
szemléltethető és megváltoztatható. A 
távolról történő kezelés és karbantartás 
költségkímélőbb optimalizálást tesz 
lehetővé.

HDG puffertárolók 
-  fűtésrendszere ésszerű 
kiegészítéséhez

A fűtésrendszer legnagyobb 
teljesítményen, vagyis a névleges 
teljesítményen működik a legjobban. Itt 
nagyon jó kibocsátási értékeket lehet 
elérni, mivel az égés optimális feltételek 
mellett zajlik. A keletkezett hőt a 
fogyasztók, így pl. a fűtéstestek azonban 
csak rövid időre képesek felvenni. Ennek 
következtében a kazán a teljesítményét 
lejjebb veszi - így nem ideális feltételek 
mellett működik. Ennek ellensúlyozására 
ajánljuk a HDG-puffertároló rendszer 
alkalmazását, amely lehetővé teszi az 
optimalizált rendszerműködési idő 
elérését, azáltal, hogy elraktározza az 
energiát és késlelteti annak fogyasztók felé 
történő leadását. A kazán ezáltal hosszabb 
ideig működik a névleges teljesítményen, 
így csökken a gazdaságtalan felfűtési és 
kikapcsolási szakaszok száma.  Ez csökkenti 
a rendszer áramfelhasználását és 
jelentősen megnöveli a berendezés 
élettartamát. A szükséges 
energiamennyiség eléréséhez kevesebb 
tüzelőanyag szükséges. Fűtésrendszere 
HDG puffertárolóval való ésszerű 
bővítésével ügyfélként Ön is és a 
természet is profitál.

A berendezése működését  egy kattintással megjele-
nítheti a képernyőn. A HDG-web-felületével ez  
mindenkor lehetséges.
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Égéstér nyomás alatt

Az állandó égési minőség biztosítása 
érdekében az égéskamrában folyamato-
san alulnyomásnak kell lennie. Ezt 
kérésre folyamatosan nyomásmérővel 
ellenőrzik és a füstgázventilátor fordulat-
számának módosításával megfelelően 
utánkalibrálják. Az alulnyomás szabályo-
zásnak különösen ingadozó tüzelőanyag 
minőségnél vagy kedvezőtlen kémény-
viszonyoknál van kiemelkedő jelentősé-
ge. 

A lambda szonda a füstgázban  
lévő maradék oxigén  
szint értékét a kazán  
vezérléséhez továbbítja.
Ezáltal  különböző tüzelőanyag
 tulajdonságok esetén is
 - pl. fenyő vagy  bükkfa
 - mindig a legjobb égési paramé-
terek kerülnek kiválasztásra. 
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