NOWOŚĆ

LINIA KOTŁÓW
SMART
KOCIOŁ SMART- HV 17-23 KW NA DREWNO
KOCIOŁ SMART-PK 17 – 32 KW NA PELLET
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Naszą wizję charakteryzuje harmonia
między naturą a zadowolonymi Klientami
• Ponad 38 lat doświadczenia
• Eksportujemy na cały świat
• Firma zajmuje powierzchnię
ponad 54 000 m²
• Ponad 140 000 zadowolonych klientów
• Międzynarodowe nagrody
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Dane techniczne

Anton & Markus Hargassner

Jakie korzyści zapewnia ogrzewanie drewnem?
Drewno w kawałkach to ekologiczne i neutralne
pod względem emisji dwutlenku węgla paliwo.
Drewno jest pozyskiwane w pobliskich lasach.
Najnowocześniejsze maszyny umożliwiają łatwą i
ekonomiczną produkcję.

Jakie korzyści zapewnia
ogrzewanie pelletem?
Pellet produkowany jest z resztek generowanych
przez zakłady przetwórstwa drewna.

Zalety drewna w kawałkach:
• Niższe koszty pozyskania w porównaniu do zakupu oleju,
gazu czy węgla
• Doskonała alternatywa dla paliw kopalnych, energii
elektrycznej i pomp ciepła
• Długi czas pomiędzy załadunkami paliwa i ekonomiczne
wykorzystanie pozyskanej energii przez połączenie pracy
kotła na drewno z zasobnikiem buforowym
• Popiół powstały z procesu spalania można wykorzystać
jako nawóz do roślin i krzewów w ogrodzie

Zalety pelletu:
• Niższe koszty ogrzewania niż przy użyciu innych paliw
takich jak olej czy gaz
• Łatwe uzupełnianie zasobnika kotła oraz magazynu paliwa wygodnymi workami zazwyczaj w opakowaniach 15kg
• Bezpyłowe, bezwonne spalanie
• Dzięki wysokiemu stopniowi sprasowania materiału
zajmuje niewiele miejsca potrzebnego
do magazynowania paliwa
• Przyjazny dla środowiska naturalnego
• Możliwość zakupu wydajnego i energooszczędnego
kotła grzewczego
• Popiół powstały z procesu spalania można wykorzystać
jako nawóz do roślin i krzewów w ogrodzie
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KOCIOŁ SMART-HV NA DREWNO O DŁUGOŚCI 1/2 METRA

17 – 23 kW
Nowy model Smart-HV wyróżnia się kompaktowymi/niewielkimi rozmiarami, funkcjonalnością, a także doskonałym
stosunkiem ceny do wydajności / jakości. Ma doskonale
dostosowaną pod kątem mocy pojemność komory załadowczej, przystosowaną do polan drewna o długości 1/2 metra.
Inspirację dla zaawansowanej techniki zgazowania stanowił
starszy brat tego urządzenia, model Neo-HV. Nowy, łatwy w
obsłudze wyświetlacz dotykowy nadaje urządzeniu wyjątkowy
charakter. Zakres zastosowań sięga w przypadku stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania na moc od domów jednorodzinnych, przez niewielkie mieszkania aż po wykorzystanie
jako moduł kotła kombi (możliwość połączenia kotła Smart
HV z kotłem Smart PK, tworząc kocioł na drewno i pellet).
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• Zakres mocy od 17 do 23 kW
• Komora spalania o dużej pojemności dla polan drewna
o długości do 53 cm
• Zaawansowana technologia zgazowania drewna
• Łatwe napełnianie dzięki dużym drzwiczkom załadunkowym
• Bezdymne uzupełnianie paliwa dzięki pracy z wentylatorem
wyciągowym
• Komora spalania wyłożona wyskiej jakości ceramiką
żaroodporną
• Energooszczędny wentylator wyciągowy z płynną regulacją
prędkości
• Automatyczna regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego
• Wygodne usuwanie popiołu z popielnika do szuflady
umieszczonej poniżej wymiennika
• Zestaw do czyszczenia w komplecie
• Łatwy w obsłudze wyświetlacz dotykowy
• Najnowsze sterowanie procesem spalania dla maksymalnej
wydajności i minimalnych poziomów emisji
• Sterowanie buforem i ochroną powrotu

Smart-HV 17 – 23 kW
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01 Duże drzwiczki załadunkowe
02 Optymalna wielkość komory załadowczej
dostosowana do polan drewna o dł. 1/2 metra
03 Ekrany izolacyjne
04 Serwomotor - powietrze pierwotne
05 Serwomotor - powietrze wtórne
06 Komora spalania wyłożona wysokiej jakości
ceramiką żaroodporną
07 Strefa spalania wysokotemperaturowego
08 Strefa oddzielania popiołu
09 Sonda lambda
10 Turbulatory
11 Wymiennik ciepła kotła
12 Wysokiej jakości izolacja
13 Ręczny mechanizm do czyszczenia kotła
14 Regulowany elektronicznie wentylator
wyciągowy EC
15 Czujnik spalin
16 Wylot spalin/ czopuch
17 Kanał odsysania spalin
18 Wężownica schładzająca do zabezpieczenia
przed przegrzaniem
19 Sterownik “Smart - Touch“
20 Łatwe czyszczenie od przodu kotła
21 Szuflada na popiół

Komora spalania wyłożona
wysokiej jakości ceramiką
żaroodporną zapewnia
optymalne spalanie paliwa.
Ręczne czyszczenie wymiennika
ciepła

Wystarczy kilka razy przesunąć zewnętrzną
dźwignią do czyszczenia aby wymiennik ciepła
szybko został oczyszczony z osadów.

Sterownik „Smart-Touch”

Ten wyjątkowy sterownik z funkcją obsługi za
pomocą ekranu dotykowego gwarantuje najwyższy komfort obsługi przez cały proces spalania.
W połączeniu z modułem obiegu grzewczego
wszystkie obiegi grzewcze mogą być również sterowane temperaturą zewnętrzną, a zasobnik wody
ciepłej można regulować różnicowo.

Wygodne napełnianie

Duże drzwiczki załadunkowe umożliwiają wygodne napełnianie (komora załadowcza o pojemności 102 litry). Długość polan drewna może
wynosić do 53 cm. Specjalnie zoptymalizowane ekrany w komorze napełniania zapewniają
efektywne spalanie bez tworzenia się smoły
na ściankach w komorze spalania. Górny kanał
odsysający zaciąga powstałe spaliny i gazy zapewnijąc czystość podczas uzupełniania paliwa.

Utrzymanie wysokiej temeratury
powrotu kotła

Temperatura powrotu jest utrzymywana na
wysokim poziomie przez grupę mieszacza powrotu. Ciepło jest jednocześnie przekazywane
do zasobnika buforowego.

Łatwe czyszczenie

Wszystkie elementy do czyszczenia i serwisowe
są dostępne od frontu kotła, co jest bardzo wygodne. Usuwanie popiołu jest również bezproblemowe - szuflada znajduje się pod wymiennikiem. Dostęp do sondy lambda jest bardzo
łatwy - również od przodu.

Za sprawą specjalnego efektu buforowania
ciepła w ceramice, komora spalania gwarantuje wysoką temperaturę spalania (nawet
przy częściowym obciążeniu cieplnym - tj. przy
mocy minimalnej kotła) i zapewnia wygodny
samozapłon nawet przy długich okresach pomiedzy uzupełnieniami paliwa. Niezależnie od
stosowanego paliwa, jakim mogą być miękkie lub twarde kawałki drewna czy też brykiet drzewny, sterownik rozpoznaje za pomocą
sondy lambda określoną wartość kaloryczną
paliwa i przy pomocy osobnych serwomotorów
(nr 4+ +5) steruje powietrzem pierwotnym oraz
wtórnym. Twój system grzewczy będzie zawsze
pracował z wymaganą mocą przy optymalnych
wartościach spalania.

Energooszczędny wentylator
wyciągowy EC z płynną
regulacją prędkości

W zależności od zapotrzebowania na moc sterownik reguluje prędkość wentylatora. Ta koncepcja gwarantuje optymalne spalanie przy
utrzymaniu najniższych temperatur spalin oraz
najwyższych stopni sprawności. Silnik EC jest
wyjątkowo energooszczędny, co pozwala zminimalizować koszty eksploatacji.
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KOCIOŁ SMART-PK NA PELLET

17 – 32 kW
Nowy model Smart-PK wyróżnia się za sprawą: kompaktowych rozmiarów, funkcjonalności, a także doskonałego stosunku ceny
do jakości/wydajności. Ten kocioł na pellet ma doskonale dopasowany do mocy zasobnik na pellet. Inspirację dla zaawansowanej techniki
spalania stanowił starszy brat, Nano-PK. Smart-PK ma nowy, łatwy
w obsłudze wyświetlacz dotykowy i jest wyposażony w ręczny mechanizm czyszczący oraz szufladę na popiół. Zakres zastosowań tego
kotła obejmuje budynki o stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na
ogrzewanie (ciepło), na przykład w domach mieszkalnych, domkach letniskowych, schroniskach górskich i niewielkich mieszkaniach oraz może
stanowić moduł kotła kombi. ( (możliwość połączenia kotła Smart PK
z kotłem Smart HV, tworząc kocioł na pellet i drewno)
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Kompaktowa konstrukcja
Możliwość montażu we wnęce (możliwość wstawienia we wnęke)
Automatyczna, energooszczędna zapalarka o mocy zaledwie 300 W
Komora spalania wyłożona ceramiką żaroodporną
Proces spalania regulowany automatycznie poprzez
sondę lambda
Energooszczędny wentylator wyciągowy z regulacją prędkości
Automatyczny ruszt przesuwny i szuflada na popiół
z systemem kompresji
Czyszczenie mechaniczne płomieniówek za pomocą dźwigni manualnej
Regulowany kierunek wylotu spalin z góry,
z lewej strony i z tyłu
енергия . ενεργεια
Zasobnik na pellet z pokrywą, kratką oraz wskaźnikiem
poziomu napełnienia (268 l/174 kg)
Eco-HK 35
Możliwość łatwego napełniania pelletem w workach
Obrotowy zawór dozujący (zawór celkowy) zapewniający
100% ochronę przed cofnięciem się płomienia
Zintegrowany moduł hydrauliczny (opcjonalnie)
A⁺⁺⁺
A+
Łatwy w obsłudze wyświetlacz dotykowy
Najnowsze sterowanie procesem spalania dla maksymalnej
Klasa efektywności
A⁺⁺
energetycznej
wydajności i minimalnych poziomów emisji
Możliwość sterowania buforem i ochroną powrotu
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Smart-PK 17 – 32 kW
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Komora spalania z ceramiki żaroodpornej
Ruszt przesuwny
Przepływ powietrza wtórnego z kanałami wlotowymi
Powietrze pierwotne
Szuflada na popiół
Automatyczna zapalarka
Układ wprowadzania paliwa (ślimak)
Wymiennik ciepła
Turbulatory z ręcznym mechanizmem do czyszczenia kotła
Wentylator wyciągowy
Zasobnik na pellet
Zawór dozujący (celkowy)
Sonda lambda w standardzie
Przyłącze powietrza RLU / RLA

14
05

Kocioł niskotemperaturowy
na pellet

Dzięki regulacji poprzez temperaturę zewnętrzną sterownik umożliwia układowi dostosowanie zarówno mocy, jak i temperatury kotła pod
kątem aktualnego zapotrzebowania temperaturowego.
Zakres sterowania temperaturowego obejmuje
zarówno niskie, jak i wysokie temperatury –
i to niezmiennie ze sprawnością do 96%! Oznacza to, że wytwarzana jest tylko rzeczywiście
potrzebna ilość energii lub konieczna temperatura.

Zabezpieczenie zasobnika
poprzez śluzę dozującą

Zasobnik jest ręcznie napełniany pelletem
w workach. Gdy zasobnik na pellet jest prawie
pusty, układ sterowania emituje „komunikat dotyczący uzupełnienia”. Za pomocą zaworu celkowego, który dzięki solidnej stalowej konstrukcji
zapewnia 100-procentową ochronę przed cofnięciem się płomienia w czasie uzupełniania
paliwa. Zawór celkowy dozuje również stałą
ilość pelletu przekazywaną do układu doprowadzającego, który przekazuje ją bezpośrednio do
komory spalania.

Zasobnik na popiół z systemem
kompresji i wskaźnikiem
poziomu napełnienia

Mechanizm na ruszcie przesuwnym całkowicie napełnia szufladę, przez co możliwe są
dłuższe okresy pomiędzy opróżnieniami popielnika! Na wyświetlaczu sterownika, na panelu regulatora pokojowego oraz na mobilnych
urządzeniach pojawia się informacja dotycząca
tego, kiedy należy opróżnić szufladę na popiół.
Oto właśnie komfort ogrzewania pelletem przy
wykorzystaniu urządzeń Hargassner!

W pełni wyłożona ceramiką
wysokotemperaturową komora
spalania i sonda lambda

Ceramika żaroodporna wyróżnia się za sprawą zdolności do magazynowania ciepła,
trwałości i funkcjonalności.
Wysoka temperatura przy pełnym i niskim
obciążeniu pozwala zyskać wysoki stopień
sprawności oraz najniższe wartości emisji. Zależnie od jakości pelletu sonda lambda dostosowuje w każdym zakresie mocy dokładną
ilość paliwa oraz powietrza.
Tylko dzięki temu można zyskać optymalne,
tj. oszczędne i niskoemisyjne spalanie. Zapewnia ono, oprócz wysokiej sprawności
do 96%, oszczędność energii i pieniędzy
(paliwa).
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KOCIOŁ KOMBI SMART-HV & SMART-PK

Doskonałe ogrzewanie
za pomocą drewna i pelletu

KOCIOŁ KOMBI

NA DREWNO I PELLET

„Firma Hargassner wyróżnia się za sprawą wieloletniego doświadczenia w zakresie technologii ogrzewania biomasą – dzięki temu
zyskuje znaczną przewagę w tym obszarze, którą to wiedzę wykorzystuje od dziesięcioleci do produkcji kotłów kombi na drewno
i pellet, Neo-HV oraz Nano-PK. W ramach nowości dostępne
są także łączone rozwiązania z modelami Smart-HV
i Smart-PK.
Doskonała technika spalania w obu kotłach oraz układ z dwoma
oddzielnymi wymiennikami ciepła pozwala zyskać najwyższy stopień
sprawności instalacji oraz maksymalną wygodę.
• Doskonałe ogrzewanie za pomocą drewna
i pelletu
• Wyjątkowy komfort i najwyższy stopień
wydajności
• Bezpieczeństwo dostaw paliwa i ciepła w przyszłości
• Dwa oddzielne, efektywne systemy wymienników
ciepła dostosowane pod kątem jednego systemu
kominowego
• W pełni automatyczne przełączanie
• Indywidualne opcje montażu
• Doskonały stosunek ceny do jakości/wydajności
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Zbiornik
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A++

Dostępne także
w połączeniu z uznanymi
modelami
NEO-HV i NANO-PK
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2017

2015/1187

pellet

Zbiornik
buforowy

Po lewej kocioł na pellet,
po prawej na drewno

Kocioł na drewno po lewej,
na pellet po prawej

Wszystkie dane techniczne patrz s. 11
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NAJWYŻSZY KOMFORT OBSŁUGI

Usiądź wygodnie
i zrelaksuj się - Twój
system ogrzewania
zajmie się resztą!
Hargassner Smart Touch wyróżnia się za sprawą wyjątkowo przejrzystego menu oraz
łatwej obsługi. Steruje całą instalacją grzewczą – od dostaw paliwa do optymalnego spalania.
Dzięki połączeniu z zasobnikiem buforowym kocioł zawsze pracuje w optymalnym zakresie
mocy. Dzięki temu klient może zyskać maksymalny komfort ogrzewania. Na wyświetlaczu dotykowym można łatwo i wygodnie dokonywać różnych ustawień.

Akcesoria dotykowe
Firma Hargassner oferuje szeroką gamę akcesoriów do układu sterowania Smart. Są to zarówno
produkty do rozszerzenia obiegów grzewczych, obiegów ciepłej wody, jak i układy zdalnego sterowania.

Płytka obiegu grzewczego
ZSP A
Ta dodatkowa płytka obiegu grzewczego
pozwala rozbudować system o jeden obieg
grzewczy i zasobnik ciepłej wody użytkowej.
Można ją zamontować w kotle lub w module
obiegu grzewczego. Czujniki należy zamawiać osobno.

Moduł obiegu grzewczego HKM
Moduł obiegu grzewczego służy do rozszerzenia obiegu grzewczego i obiegu
zasobnika ciepłej wody użytkowej. Obsługiwać może maks. 2 obiegi grzewcze
z mieszaczem i 1 obieg zasobnika ciepłej
wody użytkowej z pompą cyrkulacyjną. Na
jeden kocioł można podłączyć jeden moduł
obiegu grzewczego i jeden model ZSP A.
Ustawień dokonuje się na sterowniku kotła.

Sterowanie obiegami grzewczymi.
Hargassner Smart-Touch może sterować maksymalnie trzema niezależnymi
obiegami grzewczymi. Możesz na przykład określić temperaturę pokojową, jaką chcesz mieć w określonym obiegu
grzewczym o określonej porze dnia.

Tryb redukcji dzień/noc 3G
Umożliwia Klientowi ustawienie 3 progów temperatury zewnętrznej. Jeden tryb dla „Grzanie w dzień”, jeden
dla „Obniżenie w dzień” i jeden dla „Obniżenie w nocy”.
W rezultacie system grzewczy działa tylko w razie potrzeby.
Pozwala to oszczędzać energię bez kompromisów w zakresie komfortu.

Regulator pokojowy LCD FR35

Ogrzewanie ciepłej wody użytkowej

Dzięki temu zdalnemu regulatorowi LCD
można odczytać temperatury pomieszczenia, zewnętrzne i temperatury zasobników
ciepłej wody. Można włączyć lub wyłączyć
obieg grzewczy oraz ustawić także różne fazy ogrzewania oraz obniżania. FR35
może pracować z lub bez zależności od
temperatury pokojowej. Lampka kontroli
działania przekazuje klientowi informację
na temat stanu ogrzewania.

Wystarczy ustawić żądaną temperaturę zasobnika CWU i
okres ładowania. Układ sterowania zajmie się resztą!
Korzystając ze sprzętu firmy Hargassner, dostęp
do ciepłej wody możesz mieć 24 godziny na dobę.
Monitorowanie ciepłej wody odbywa się również
poza normalnym czasem ładowania ciepłej wody użytkowej przez tzw. „Kontrolę minimum
zbiornika ciepłej wody”.
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Szczegóły techniczne znajdują się w broszurze z Akcesoriami
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Szczegóły konstrukcjiA⁺⁺
tego zasobnika warstwowego
są optymalnie dostosowane pod kątem systemów sterowaA++
nia oraz instalacji hydraulicznych firmy Hargassner. Zintegrowana płyta stratyfikacyjna oferuje w szczególności
Y IJA
A⁺
jedną ważną zaletę: gwarantuje dokładny warstwowy rozkład temperatur podczas cyklu ładowania i rozładowania.
енергия
IE IA idealne pozycjonowanie czujnika dla optymalnej pracy. Wysokiej jakoZintegrowane listwy
czujnikowe
A . ενεργειαumożliwiają
ści izolacja, izolacja rękawów itp.
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podgrzewania/przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Zestaw wężownic ze stali nierdzewnej umożliwia ogrzewanie
G
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Y przed
wężownicy, jej ruchy zapewniają ochronę
B
енергия
.
ενεργεια
IA
IE
Klasa efektywności
C
energetycznej

+
+
+

2017

+

A+

ENERG

2015/1187

Eco-HK 35

D

+

E

Zasobnik buforowy solarny Solar SP SW 1+2 oraz
FA⁺⁺⁺
A buforowy
zasobnik
higieniczny solarny HSP SW 1+2
+

+
Gtego solarnego zasobnika warstwowego są optymalnie dostosowane pod kątem systemów
Szczegóły
konstrukcjiA⁺⁺
A
++

sterowania oraz instalacji hydraulicznych firmy Hargassner. Oprócz zintegrowanej płyty stratyfikacyjnej oraz możli2017
2015/1187
A⁺ wysokości montażu
wości płynnego ustawienia
czujnika wyróżnia się on też wydajnym solarnym wymiennikiem ciepła. Dostępny jest z solarną
wężownicą
znajdującą
sie na dole (SW1) lub na dole i na górze (SW2). Wysokiej jakości
A
izolacja, izolacja rękawów itp.

+

B

+

Klasa efektywności
energetycznej

C
D

+ techniczne SPE& SP SW 1+2
Dane
Pojemność bufora
Średnica bez izolacji
Średnica z izolacją
Wysokośc bez izolacji
2017
Wysokość z izolacją

+

F
G

SP 350 SP 500 SP 650

Litr
mm
mm
mm
mm

395
650
850
1380
2015/1187
1470

Dane techniczne HSP & HSP-SW 1+2
Pojemność bufora
Średnica bez izolacji
Średnica z izolacją
Wysokośc bez izolacji
Wysokość z izolacją

500
650
850
1630
1720

650
750
950
1660
1750

SP 825 SP 1000 SP 1200 SP 1500 SP 2000 SP 2200 SP 2600 SP 4000
825
750
950
1910
2000

1000
790
990
2020
2110

1200
990
1230
1740
1830

1500
990
1230
2090
2180

2000
1100
1340
2250
2340

2200
1100
1340
2550
2640

2600
1250
1490
2320
2410

4000
1600
1840
2250
2340

HSP 500

HSP 650

HSP 825

HSP 1000

HSP 1200

HSP 1500

HSP 2000

500
650
850
1630
1720

650
750
950
1660
1750

825
750
950
1910
2000

1000
790
990
2020
2110

1200
990
1230
1740
1830

1500
990
1230
2090
2180

2000
1100
1340
2250
2340

Litr
mm
mm
mm
mm

Max. ciśnienie robocze 3 bary, maks. temp. pracy. 95°C , maks. ciśnienie robocze wody zimej/ciepłej 6 barów, 6/4“ do 2000 l, 2“ do 4000 l

Grupy obiegów grzewczych

Grupy obiegów grzewczych firmy Hargassner dostępne są o średnicach DN 25 i DN 32 oraz w wersji z siłownikiem mieszacza lub bez niego. Ponadto w przypadku każdego wymiaru (DN 25/32) dostępne są dwa różne
rozdzielacze dla 2 lub 3 grup obiegów grzewczych. Urządzenie montowane jest na ścianie lub bezpośrednio
na buforze za pomocą płyty montażowej do bufora.

AKCESORIA

Grupa zabezpieczająca powrót
kotła

Przewody
spalinowe

Oferta firmy Hargassner
obejmuje specjalne
przewody spalinowe
do kotłów grzewczych.
IHM2

10
ZERTIFIZIERT

SERVICE- UND BERATUNGSQUALITÄT

RAG30U

Model RAG30U służy do automatycznego zabezpieczenia
powrotu poprzez zwiększenia tempratury na nim z jednoczensym ładowniem zasobnika buforowego. W pełni
zintegrowana grupa ochrony powrotu z siłownikiem zaworu
i wysoce wydajną pompą umożliwia szybki i ekonomiczny
montaż w kotle.
W przypadku Smart-PK moduł IHM2 może zostać dostarczony po zamontowaniu kotła. Można także zamówić wbudowane orurowanie IV w formie pojedynczej części.

DANE TECHNICZNE
HVB21-000-000_
HVB21-000-000_

|LaSt

|Zussch
|Kant
|LaSt |Zussch

Smart-HV Kocioł na zgazowanie drewna 1/2 m
Jednostka

Klasa

A+

A+

600

* Drzwiczki załadunkowe otwierane na lewo w standardzie ( na życzenie klienta na prawo - za dopłatą)

Sprawność: moc nominalna/ moc minimalna
Moc cieplna kotła – pełne obciążenie

Średnica rury spalinowej
Pojemność zasobnika

Pojemność wodna

Opór przepływu wody przez kocioł ΔT 10/ 20
Zasilanie/powrót
Wymiary kotła Wys./szer./ głęb.
Waga
Wymiary transportowe Wys x szer x głęb.
(po rozłożeniu)
Waga transportowa
Wysokość podłączenia komina min / opt.
Efektywność energetyczna z jednostką sterującą

21 - 8

mm
kg
mm
Klasa

600

Wysokość przyłącza kominowego
w górę/do tyłu

Efektywność energetyczna kotła
Efektywność energetyczna kotła z jednostką sterującą

1026 1026

1026

900

900

656

1292
975

632

975

1270

975

632

GruberGEZ.
04.07.2019
GEZ.
FREIMASSTOLERANZ
Gruber 04.07.2019
FREIMASSTOLERANZ
DIN ISO2768 mDIN ISO2768
Werkstoff
BEARB m04.07.2019
BEARB 04.07.2019
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung

6.5 - 21.7
95 - 96.4
22.8

7.5 - 25
95.1 - 96.2
26.3
130
174
42
27 - 10
28 - 13
5/4
1520 x 1080 x 650
290

9.6 - 32
95.3 - 95.8
33.6

HARGASSNER GesmbH

Änderungsindex
Änderungsindex

Änderung
Version Änderung
Version
Nr.:
Nr.:

Beschreibung Beschreibung

A-4952
WENG, 50040042
OÖ
ArtikelNr:
50040042
ArtikelNr:

Datum
Name
Datum
Name
Tel: +43(0)7723-5274
Länge Schnittkontur
Oberfläche
DIE VERVIEFÄLTIGUNG
DIESER ZEICHNUNG
DIE VERVIEFÄLTIGUNG
DIESER ZEICHNUNG
WEITERGABE
ANWEITERGABE
DRITTE DARFANBenennung:
SOWIE DEREN
DRITTE DARF Benennung:
mm SOWIE DEREN
57627073.48
mm²
NUR NACH AUSDRÜCKLICHER
GENEHMIGUNG GENEHMIGUNG
NUR NACH AUSDRÜCKLICHER
Kanten
Unterwerkz.
Kanten Oberwerkz.
DER FIRMA
HARGASSNER
ERFOLGEN
DER FIRMA
HARGASSNER ERFOLGEN
Smart-HV20
50040042
Smart-HV20
BLATT 1 VON 2
BLATTMASSSTAB
1 VONArtikelNr:
2 1:10
MASSSTAB
1:10
Name
Dateiname:
HVB21-000-000
DIE VERVIEFÄLTIGUNG
DIESER
ZEICHNUNG
Dateiname:HVB21-000-000
SOWIE DEREN WEITERGABE AN DRITTE DARF Benennung:
NUR NACH AUSDRÜCKLICHER GENEHMIGUNG
DER FIRMA HARGASSNER ERFOLGEN
Smart-HV20
BLATT 1 VON 2
MASSSTAB 1:10

SMART-PK 17 – 32 kW
Version

01-000

01-000

01-000

02-000
Änderung
Nr.:
03-000

02-000
03-000

Freigabe
Änderungsindex

Freigabe

Beschreibung

Datum

Freigabe

02-000

Dateiname:HVB21-000-000

03-000

T-Version.:

29 - 16

1520 x 573 x 575
A+

180
1295 / 2000
A+
A+

A++
650

1080
1080 1080
1080

Jednostka
kW
mm
mm
mm
mm
mm
Cale
Litr
kg

Smart-HV 17 – 23 & Smart-PK 17 – 32
17 – 32
1290 / 1520
650 / 1080
975 / 650
600 / 930
130 / 130
6/4" / 5/4
72 / 42
400 / 290

mm

2060 / 1530

Klasa
Klasa

A+ / A+
A+

Warianty montażu z zestawem zbiorczych przewodów spalinowych –
prowadzenie przewodu spalinowego w górę

Prowadzenie przewodu
spalinowego z tyłu

Smart-HV 17 – 23 ze Smart-PK 17 – 32 po prawej

Możliwe dla obu wariantów montażu

1530

1290

1290

1520

2060

2060

240

Smart-HV 17 – 23 ze Smart-PK 17 – 32 po lewej

1000

540

1000

1000

1080

1000

1540

1080

600

1080
1680

630

650
1280

m
Di
Werkstof

HARGASSNER
Ge
HARGAS

Rohmaterialtyp
mm
541.3
Gruber 04.07.2019
GEZ. Rohmaterialtyp
FREIMASSTOLERANZ
A-4952 WENG,
OÖ
A-4952
W
DIN ISO2768 m
Dicke
kg/S
Werkstoff
BEARB 04.07.2019
Tel: +43(0)7723-5274
Tel: +43(0)7
Oberflächenbehandlung
Länge Schnittkontur
Oberfläche
Länge Schnittkontur
Oberfläche
mm
57627073.48
mm²
mm
57627073.48
mm²
HACKGUT-PELLETS-HEIZUNG
Kanten
Unterwerkz.
Kanten Oberwerkz.
Rohmaterialtyp
Kanten Unterwerkz.
Kanten
Oberwerkz.

Maksymalna temperatura pracy 95°C, maks. ciśnienie robocze 3 bary, przyłącze elektryczne 230 V AC, 50 Hz, bezpiecznik 13 A

1290

1520
656

HACKGUT-PELLETS-HE
HACKGUT-P

Kocioł Kombi drewno-pellet

Moc nominalna
Wysokość kotła:
Szerokość kotła:
Głębokość kotła:
Wymiary trasportowe Wys./szer./głęb.
Średnica rury spalinowej
Przyłączenie zasilania i powrotu
pojemność wodna
Waga

Ort:

1292
632

Maksymalna temperatura pracy 95°C, maks. ciśnienie robocze 3 bary, przyłącze elektryczne 230 V AC, 50 Hz,
bezpiecznik 13 A

Dane techniczne SMART HV/PK

Ort:

Ort:

656

1520
1520

Zakres mocy

|Mont ANr:
|ObfB
|Mont ANr:

|Mont ANr:

600

Jednostka Smart-PK 17 Smart-PK 20 Smart-PK 25 Smart-PK 32

5.1 - 17
95.1 - 93
17.9

|ObfB
|Schw

900

Smart-PK Kocioł na pellet
kW
%
kW
mm
kg
l
mbar
Cale
mm
kg

|ObfB

A+

Maksymalna temperatura pracy 95°C, maks. ciśnienie robocze 3 bary, przyłącze elektryczne 230 V AC, 50 Hz,
bezpiecznik 13 A

Dane techniczne

|Schw
|Press

|Schw

Instalacja hydrauliczna patrz schematy hydrauliczne lub www.hargassner.at/hydraulikschemen

Efektywność energetyczna z jednostką sterującą

|Press
|DrFr

1270
1270

Wysokość podłączenia komina min / opt.

17
15 – 20
15 – 23
130
130
130
102
102
102
560
560
560
455 x 340
455 x 340
455 x 340
72
72
72
400
400
400
1290 x 600 x 900
1292 x 632 x 1026
1550 / 2000

|Press

1270
1270

kW
mm
Litr
mm
mm
Litr
kg
mm
mm
mm

|DrFr

1080

Zakres mocy
Średnica rury spalinowej
Pojemność komory napełniania
Głębokość komory napełniania
Wymiary drzwi załad. wys. x szer.
Pojemność wodna
Waga
Wymiary Wys/szer/ głęb.
Wymiary transportowe

|DrFr
|Kant

SMART-HV 17 – 23 kW

|Kant

1520
1520

Dane techniczne

|Zussch

1292

|LaSt

HVB21-000-000_

600

1080
1680

11

A3

T-Versio

NAGRODY
MIĘDZYNARODOWE

Nagrodzony jako produkt przyjazny dla środowiska
i wyróżniony przez TÜV Austria za jakość usług
i doradztwa. Nagrodzony tytułem Energie Genie
w latach 2007, 2013, 2015, 2017 i 2020 na Targach
Oszczędzania Energii (Energiesparmesse) w Wels
w Austrii.
I nagroda w międzynarodowym konkursie innowacji
w 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 i 2015
na targach „Wood Energy” we Francji.
Odznaczony austriackim oznakowaniem ekologicznym
w 2011 roku oraz austriacką nagrodą biznesową Pegasus,
przyznawaną przez Izbę Handlową Górnej Austrii w 2011
i 2012 roku.
Nagroda dla Najlepszego Biznesu 2012!
„Innviertler” w złocie 2013!
Ukryty mistrz 2014!
Grand Prix Biomasa 2014!
Agrafuchs 2016!
Nagroda Plus X w 2017 roku
Wyróżniony „Wzorowym programem praktykanta”

Twój specjalista w ogrzewaniu PELLETEM | DREWNEM | ZRĘBKĄ
Hargassner na całym świecie
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Japonia
Nowa Zelandia
Australia
i więcej...

Asortyment produktów Hargassner:
Kotły na pelety, kotły na zrębki drzewne, kotły na drewno, zbiorniki buforowe, kotły
przemysłowe do 2,5 MW, moduły grzewcze, ślimaki napełniające, moduł kogeneracyjny
(CHP), moduł ciepłego powietrza PowerBox, kolektory słoneczne i akcesoria hydrauliczne.
AUSTRIA

NIEMCY

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Strasse 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
office@hargassner.at
hargassner.at

HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74

POLSKA
RAKOCZY STAL SP. Z O.O.
ul. Władysława Grabskiego 41
37-450 Stalowa Wola
Tel. +48 15 813 69 69
+48 669 659 394
biuro@rakoczy.pl
rakoczy.pl

Twój doradca
w Polsce

Lokalizacja Hargassner

Partner dystrybucyjny Hargassner

