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Více než 36 let zkušeností a přes 110 000 spokojených 
zákazníků nás naplňuje hrdostí, ale není to důvodem, 
abychom zpomalili. Právě naopak. Na nejvyšší příčce naší 
filozofie je spokojenost zákazníků a ochrana životního pro-
středí, a určují tak i nadále naši cestu. Nízké emisní hodnoty 
při vyšší účinnosti, maximální komfort a dlouhá životnost 
jsou již nyní základem značky Hargassner. Přesto bychom 
chtěli i v budoucnu prověřovat osvědčené postupy a nadále 
neustále hledat ještě lepší řešení. Výzkum a kontrola kvality 
proto ve vysoké míře formují naši každodenní činnost.

• přes 36 let zkušeností

• exportujeme do celého světa

• přes 36.000 m² firemní plochy

• více jak 110.000 zákazníků

• úspěchy na mezinárodní úrovni

Naší filozofií je zdravá příroda a
spokojení zákazníci

Anton a Elisabeth Hargassner a jejich synové Anton a Markus
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Dynamičnost, týmový duch, propojenost s přírodou, 
rodina a úspěch jsou prvky image, která charakterizuje 
firmu Hargssner. Právě tyto hodnoty jsou spojovány i se 
sportovci rakouského týmu skokanů na lyžích. 
Od září 2018 je firma Hargassner oficiálním 
partnerem skokanského týmu ÖSV.

HRDÝ
PARTNER
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Rodina Pflugova (Eco-HK 20):
„Cenově výhodné a současně ekologické vytápění bylo pro 
nás rozhodující, proto jsme si vybrali kotel na štěpku Har-
gassner. Naše požadavky dokonale splnil kotel Eco-HK 20 
kW s akumulační nádrží o objemu 1 500 litrů. Topný systém 
stojí včetně nádrže a bojleru na teplou vodu v technické 
místnosti, která je navíc ukázkou toho, že kotelna nemusí být 
vždy tmavé a špinavé místo.“

Zemědělský dvůr Petutschnig (Eco-HK 50):
Tímto topným systémem vyhříváme celý statek, pomocí 
dálkového vedení navíc ještě i sousední budovu. Vytápění 
je  doplněno akumulační nádrží o objemu 1 500 litrů. Plnění 
nově postaveného skladu na štěpku probíhá přímo ze štěp-
kovače do skladu. Zákazník tak ušetří čas i peníze a díky 
plně automatickému vytápění se může soustředit výhradně 
na svou činnost v oblasti zemědělství.

6 – 330 KW

70-120 KW
20-60 KW

Zvláště vhodné pro:

• rodinné a bytové domy

• zemědělské usedlosti Zvláště vhodné pro:

• hotely / gastronomii

• veřejné budovy

Doporučeno našimi zákazníky:

4



Rodina Mooslechnerova (Eco-HK 90):
Rodina Mooslechnerova se kvůli plné automatizaci rozhodla 
pro vytápění kotlem Hargassner Eco-HK 90 kW. Již předtím 
topili ekologicky a CO₂ neutrálně, chtěli však mít více času 
pro sebe i pro své hosty. Proto přešli na vytápění štěpkou. 
Další výhodou je, že materiál pro vytápění (cca 150 m3) 
mohou odebírat cenově výhodně přímo z místních zdrojů.

Zemědělská technika Petutschnig (Eco-HK 100):
„Pro nás bylo důležité vytápět levně. S naším kotlem 
Eco-HK 100 vytopíme celou firemní budovu – kanceláře, 
skladovou halu i halu na nové a použité stroje. Kotel 
Eco-HK značky Hargassner nám zaručuje bezporuchový 
provoz. Tvorba hodnot zůstává v regionu, protože k vytápění 
kupujeme zdejší materiál.“

150-200 KW
250-330 KW

Zvláště vhodné pro:

• veřejné budovy

• průmyslová odvětví Zvláště vhodné pro:

• průmyslová odvětví

• místní rozvodné tepelné sítě
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Štěpka – charakteristika
(ÖNORM 7133 / EN ISO 17225-4)

Výhřevnost: 4 kWh/kg při 25% vlhkosti
Hmotnost sypkého materiálu: 200-250 kg/m³ 
Velikost: G30-G50  / P16 S-P31 S (třída A1-A2)
Obsah vody: W20-W35 / M 20 (třída A1-A2)
Prim. energ. náročnost: < 2,0%

Pro výrobu štěpky se používá výhradně zbytkové dřevo z 
domácích lesů popř. pil. Zbytkové dřevo se až jeden rok 
skladuje na vzduchu a slunci, mimo les. Na podzim se dřevo 
štěpkuje a transportuje do skladu.

Zemědělec tak využívá štěpku pro výrobu tepla pro vlastní 
potřebu nebo zásobuje firmy ve svém okolí.

Přednosti pro průmyslové využití a veřejné budovy:

• levnější palivo při vyšším komfortu
• stabilní, protože se jedná o domácí produkt
• nezávislost na plynu či LTO
• dodávky od místních zemědělců
• vytváření hodnot v příslušném regionu
• účinný a úsporný kotel
Tímto se štěpka stává nejlevnější formou vytápění 
ve srovnání s fosilními palivy, elektřinou popř. 
tepelnými čerpadly.

Výhody pro zemědělce:

• využití zbytkového dřeva
• dodatečné příjmy prodejem štěpky
• minimální pracnost při použití strojní výroby
• enormní úspora pracovního času využitím automatického 

systému vytápění
• účinný a úsporný kotel

Jaké přednosti přináší topení štěpkou?

Štěpka
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Miscanthus – sloní tráva

Pro zajištění dostatku energie v budoucnosti je třeba neu-
stále hledat nová paliva.

Při spalování Miscanthu může oproti štěpce docházet ke 
vzniku zvýšených emisních hodnot. Na základě odlišných 
národních směrnic a mezních hodnot emisí není spalování 
Miscanthu ve všech zemích povoleno.

Přednosti sloní trávy / Miscanthu:
• enormní výnosy
• nenáročné na pěstování

Pelety

Pelety jsou z přírodního dřeva a vyrábějí se lisováním hoblin 
a pilin, které každodenně a ve velkém množství vznikají jako 
vedlejší produkt při průmyslovém zpracování dřeva.

Přednosti pelet jsou zřejmé:

• jednoduché plnění přímo z cisterny
• nenáročné na objem skladu

Další paliva

Sloní tráva volně

Sloní tráva brikety

pro zdravou

budoucnos
t

naši
ch

Pelety – charakteristika
(ÖNORM M 7135 / EN ISO 17225-2)

Výhřevnost: 5 kWh/kg
Hmotnost sypkého materiálu: 650 kg/m³ 
Ø / délka: 6 mm / cca 5 - 40 mm
Obsah vody: w < 10%
Prim. energ. náročnost: 2-2,7%

Miscanthus – charakteristika

Výhřevnost: cca 4,5 kW/kg 
Hm. volného materiálu: cca 110 kg
Hm. briketovaného materiálu: cca 
560kg
Obsah vody: cca 14%
Výnos/ha: cca 100–150 m³ sypkého 
materiálu

Pelety
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Ceny za energie 
srovnání

Dlouhodobé porovnání nákladů na topení štěpka – top. olej*

V průměru posledních 10 let byla

štěpka o 57 % výhodnější než LTO!
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Roční úspora nákladů*

Nejlepší alternativy k top. oleji a plynu – roční úspora topných nákladů*

Rozdělíme-li náklady jednotlivých paliv na cent/kWh, vyjde nám zajímavé porovnání:

* Vypočteno dle průměrných cen paliv za posledních 10 let (2007 až 2017) 
Zdroje: Statistik Österreich, Energie Control, Pelletsverband, Biomasse- 
verband, Landwirtschafts- und Arbeiterkammer Österreich, atd.

Základ:
Pelety 210 Euro / t *
LTO 0,75 Euro / l *
Štěpka      20 Euro / spm *
Kus.dřevo  60 Euro / m *
Plyn 65 Euro / MWh *
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Cent/kWh

Euro

Štěpka
20 €/sprm

Úspora kotel 
30 kW

Štěpka -
olej

Štěpka -
olej

Štěpka -
plyn

Štěpka -
plyn

Pelety 
210 €/t

Kus.dřevo měkké
50 €/m

Kus.dřevo tvrdé
60 €/m

LTO
0,75 €/l

Plyn
0,065 €/kWh

Koks
0,64 €/kg

Tep. čerpadlo 
0,158 €/kWh

LPG 0,75 
0,72 €/l

Úspora kotel 
100 kW

úspora 
až

€ 9.870

úspora
 až

€ 2.950

Snižte své náklady NA POLOVINU!
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Plynule regulovaný EC sací ventilátor s podtlako-
vou regulací
Hargassner používá u  kotlů Eco-HK úsporné EC-sací 
ventilátory. Hlavní výhodou této technologie GreenTech EC 
je elektrická regulace otáček, která výrazně snižuje spotřebu 
elektrické energie (až o 80 %). Tím dochází k úsporám 
energie a snižují se náklady na el. energii. Podtlakové čidlo 
neustále měří tlakové poměry ve spalovacím prostoru. Na 
základě těchto dat reguluje Lambda Touchtronic otáčky sa-
cího ventilátoru, a udržuje tak podtlak na optimální hodnotě.
  Tento koncept garantuje spalování s nejnižšími hodnotami 

emisí a nejvyšší účinností.

Energeticky úsporné vynášení
Díky nízkému odběru el. energie vynašeče, která činí pouze 
0,18 kW (u kotlů 70–330 kW: 0,25–0,55 kW), a vysoce 
účinné robustní převodovce s čelním ozubením je vynášení 
energeticky úsporné, a snižuje tak zákazníkovi náklady na 
el. energii. Proti běžnému systému vynášení tak lze dosáh-
nout úspory až 67 %.
Díky enormně vysoké účinnosti převodovky, která činí až 
90%, nechá běžné šnekové dopravníky daleko za sebou.

Energeticky úsporné zapalování (místo ventilátoru 
horkého vzduchu) 
Díky nové konstrukci tohoto prvku zapalování se nám na 
jedné straně podařilo snížit příkon pouze na 300 wattů (až 
o 1000 wattů méně) a na druhé straně zvýšit efektivitu 
průběhu zapalování.

• úspora energie přesahuje 88 %
• inteligentní kontrola zapalování
• bezhlučný chod

Energeticky úsporný -provoz

Jedinečné přednosti

Hargassner – nejmodernější technologie vytápění štěpkou pro široké spektrum výkonů
Hargassner má mnohaleté zkušenosti v oblasti techniky vytápění biomasou – velký náskok v know-how, který přináší vytá-
pění kotli Hargassner mimořádnou technologickou výhodu. Jak v konstrukční oblasti, tak také u konceptu regulace přinášejí 
skvělé nápady a řešení výkonná topná zařízení.

GENIÁLNÍ ÚSPORA ENERGIÍ
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Jedinečný 
vibrační čisticí rošt

Komfortní provoz při používání různých paliv
Skládá se ze dvou vedle sebe stupňovitě umístěných vibračních roštů, kterými lze pohybovat nezávisle na sobě. To umožňuje 
jednoduše a pohodlně spalovat štěpku různé kvality, pelety, ale i energetické plodiny jako např. Miscanthus.

Uzavřené rošty ve spalovací komoře s vysokým žárem – tak 
dochází k optimálnímu zplyňování s malým množstvím 
jemného prachu.

Při použití štěpky jako paliva se při odpopelnění otočí 
pouze zadní otočný rošt. Popel propadne a zbytek 
žhavé vrstvy zůstává k dispozici.

U studeného kotle proběhne před novým spuštěním 
kompletní vyčištění spalovací komory. Oba rošty se otočí, 
studený popel a cizí předměty jako jsou např. kameny, 
hřebíky apod., propadnou.

Při spalování méně kvalitního paliva, které je náchylné na vy-
tváření strusky, doje díky režimu „funkce lámání“ otočného 
roštu k rozlámání nalepené strusky.

GENIÁLNÍ
úspora energií

 &

GENIÁLNÍ
snížení nákladů
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Plně šamotová spalovací komora s 
recirkulací v sériovém provedení

Šamotová spalovací komora zaručuje svou speciální 
akumulační funkcí vysoké teploty během spalování (i při 
částečném zatížení), minimalizuje dobu zapalování a redu-
kuje emise.

Aby se zamezilo struskování popela (pokud je palivo pří-
liš suché, popř. u nízkého bodu tání), je každý kotel Eco-HK 
sériově vybaven systémem recirkulace spalin.  
Abychom se dostali pod relativně nízký bod tání u Misca-
nthu apod., používáme systém chlazení žhavé vrstvy v tope-
ništi. Popel lze následně bezproblémově likvidovat pomocí 
automatického odpopelňovacího zařízení.

Kontrola žhavé vrstvy a 
regulace lambda sondou

Na základě přesné kontroly výšky žhavé vrstvy  pomocí 
bezdotykových senzorů se dle kvality používaného paliva 
dosahuje efektivního spalování.
Nezáleží jaké palivo máte uskladněno – štěpku měkkou, 
nebo tvrdou, suchou, nebo vlhkou – řídící jednotka pomocí 
lambda sondy a kontroly teploty ve spalovací komoře 
rozezná příslušnou výhřevnost a nastaví optimální směs 
paliva a vzduchu.
Vaše topná soustava je tak vždy spuštěna dle požadované-
ho výkonu za optimálních hodnot spalování.

To je komfortní ovládání budoucnosti – neustálé ruční na-
stavování zařízení dle druhu paliva je již technikou minulosti.

Kotel  –
ekologická technika topení

Zaručeně

nejnižší

množství prachu
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Odlučovač jemných částic eCleaner lze objednat jako 
volitelné příslušenství zároveň s kotlem nebo kdykoli doob-
jednat. Díky tomuto odlučovači jemných částic se výrazně 
redukují emise jemného prachu, a to podle kvality paliva.

V odlučovači eCleaner dochází k elektrostatickému nabití 
částic, které se pak usazují na stěnách a pomocí automa-
tického čisticího zařízení padají dolů. Poté je přepraví šnek 
do společného popelníku.

Výhody pro Vás:

• Zabírá málo místa
• Redukuje jemný prach na minimum
• Automatické čištění a transport do popelníku
• Jako doplněk lze kdykoli doobjednat

FILTR ČÁSTIC

NOVINKAECO-HK / PK 130 – 220 kW!

Optimalizované čištění 
zvyšuje účinnost!

Nově vyvinutý koncept čištění nyní čistí v pravidelných 
intervalech VŠECHNY trubky tepelného výměníku  –  
NOVĚ – už v 1. průtahu (ze žáruvzdorného materiálu).  
Hrany šnekových turbulátorů efektivně zbavují trubky  
tepelného výměníku zbytků polétavého popela, který  
následně padá přímo do vynášecího šneku popela.
Tento nově vyvinutý systém odpopelnění v pravidelných 
intervalech čistí kotel. Šnek na vynášení popela (patento-
váno) transportuje jak polétavý popel, tak i popel z roštu 
do plně integrovaného popelníku. Popel je během 
transportu rozmělněn a v popelníku pak zhutňován.
Výsledkem je komfort čištění a zvýšení roční účinnosti kotle.

Integrované moderní dotykové ovládání – 
stačí jen zapojit

Nový systém Lambda Touchtronic splňuje všechny 
nároky obsluhy. Vyznačuje se jedinečnou konstrukcí a 
jednoduchou obsluhou.

Výhody jsou zřejmé:

• Snadné ovládání nabídky dotykovou funkcí
• Promyšlené rozvádění tepla
• Automatické přizpůsobení povětrnostním podmínkám
• Řada možností dálkového ovládání z obytných prostor 

příp. mimo domov (přes aplikaci)
• Možnost připojení k nejrůznějším řešením pro SmartHome

13



20-60 kW

ZÁRUKA LET

dle záručního listu

ú

či
nnost až

topení štěpk
o
u95

• Nákladově úsporný díky Eco-provozu
• Nový systém roštů: vibrační otočný rošt
• Regulace výšky žhavé vrstvy s lambda sondou 

a automatickým rozeznáváním typu paliva
• Nové Eco-vynášení, energeticky úsporné díky 

motoru 0,18 kW
• Nejnovější technologie spalování Eco-Control pro 

nízké množství jemného prachu
• Dvoukomorová lámací Z-propusť pro 100% bez-

pečnost proti zpětnému prohoření
• Patentované vynášení popela s roštem na polétavý 

prach a roštový popel
• Recirkulace již v sériové výbavě

Hargassner – nejmodernější technologie vytápění 
štěpkou pro malý výkonnostní rozsah. Toto vytápění je 
zvláště vhodné pro zemědělce a rodinné domy.

01 Nový systém roštů „vibrační otočný rošt“
02 Regulace výšky žhavé vrstvy v topeništi
03 Čištění výměníku tepla (i v 1. průtahu)
04 Popelník (systém odsávání popela pro dlouhé intervaly 

údržby – optimální)
05 Nové zapalování: 300 W, bez ventilátoru
06 Integrované moderní dotykové ovládání
07 Dvoukomorová lámací Z-propusť (18 cm)
08 Odtahový ventilátor (EC motor) s podtlakovou regulací
09 Recirkulace sériově
10 Integrovaný kotlový směšovací uzel - volitelně
11 Eco-RA – nové, energeticky úsporné vynášení
12 Patentované vynášení popela s roštem na polétavý 

prach a roštový popel
13 Není nutné instalovat termickou pojistku
14 Kontrola podtlaku
15 Vysoce žáruvzdorná spalovací komora
16 Tryska (rozptylovač) z kvalitní ocelové litiny
17 Lambda sonda
18 Možný nouzový provoz na kusové dřevo
19 Nerezový šnek posuvu a šneková šachta

Třída energetické účinnosti
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70-120 kW

ZÁRUKA LET

dle záručního listu

ú

či
nnost až

topení štěpk
o
u95

Hargassner – nejmodernější technologie vytápění 
štěpkou pro střední výkonnostní rozsah. Toto vytápění 
je zvláště vhodné pro hotely a gastronomické provozy 
nebo menší veřejné budovy.

• Nákladově úsporný díky Eco-provozu
• Nový systém roštů: vibrační otočný rošt
• Nové Eco-vynášení, energeticky úsporné díky 

motoru 0,25 kW
• Nejnovější technologie spalování Eco-Control pro 

nízké množství jemného prachu
• Regulace hladiny žhavé vrstvy s lambda sondou a 

automatickým rozeznáváním typu paliva
• Dvoukomorová lámací Z-propusť pro 100%  

bezpečnost proti zpětnému prohoření
• Patentované vynášení popela s roštem na polétavý 

prach a roštový popel
• Recirkulace již v sériové výbavě

01 Nový systém roštů „vibrační otočný rošt“
02 Regulace výšky žhavé vrstvy v topeništi
03 Čištění výměníku tepla (i v 1. průtahu)
04 Popelník (systém odsávání popela pro 

dlouhé intervaly údržby – optimální)
05 Nové zapalování: 300 W, bez ventilátoru 
06 Integrované moderní dotykové ovládání
07 Dvoukomorová lámací Z-propusť (18 cm)
08 Odtahový ventilátor (EC motor) s podtlako-

vou regulací
09 Recirkulace již v sériové výbavě
10 Integrovaný kotlový směšovací uzel - 

volitelně
11 Eco-RA – nové, energeticky úsporné 

vynášení
12 Patentované vynášení popela s roštem na 

polétavý prach a roštový popel
13 Není nutné instalovat termickou pojistku
14 Kontrola podtlaku
15 Vysoce žáruvzdorná spalovací komora
16 Tryska (rozptylovač) z kvalitní ocelové litiny
17 Lambda sonda
18 Možný nouzový provoz na kusové dřevo
19 Nerezový šnek posuvu a šneková šachta

Třída energetické účinnosti

např. Eco-HK 70 – energetický štítek vč. regulace
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130-220 kW

• Nákladově úsporný díky Eco-provozu
• Nový systém roštů: vibrační  otočný rošt
• Nové Eco-vynášení, energeticky úsporné díky 

motoru 0,37 / 0,55 kW
• Nejnovější technologie spalování Eco-Control 

pro nízké množství jemného prachu
• Regulace hladiny žhavé vrstvy s lambda sondou a 

automatickým rozeznáváním typu paliva
• Dvoukomorová lámací Z-propusť pro 100%  

bezpečnost proti zpětnému prohoření
• Patentované vynášení popela s roštem na polétavý 

prach a roštový popel
• Kontrola teploty plamene a servomotor  

sekundárního vzduchu

Hargassner – nejmodernější technologie vytápění 
štěpkou pro střední až velký výkonnostní rozsah. Toto 
vytápění je zvláště vhodné pro veřejné budovy, prů- 
myslové haly nebo komerční objekty.

01 Nový systém roštů „vibrační otočný rošt“ 
a) rošt pro odpopelnění, b) posuvný rošt, c) fixní rošt

02 Regulace výšky žhavé vrstvy v topeništi
03 Čištění výměníku tepla (i v 1. průtahu)
04 Velký popelník (75 l)
05 Nové zapalování: 2 x 300 W, bez ventilátoru
06 Integrované moderní dotykové ovládání
07 Dvoukomorová lámací Z-propusť (22 cm)
08 Odtahový ventilátor (EC motor) s podtlakovou regulací
09 Recirkulace již v sériové výbavě
10 Integrovaný kotlový směšovací uzel - volitelně
11 Eco-RA – nové, energeticky úsporné vynášení
12 Patentované vynášení popela s roštem na polétavý 

prach a roštový popel
13 Není nutné instalovat termickou pojistku
14 Kontrola podtlaku
15 Vysoce žáruvzdorná spalovací komora
16 Tryska (rozptylovač) z kvalitního šamotu
17 Lambda sonda
18 Kontrola teploty plamene
19 Nerezový šnek posuvu a šneková šachta
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250-330 kW

VELKÝ VÝKON

• Úsporný díky Eco-provozu
• Nový čtyřdílný vibrační otočný rošt
• Nové Eco-vynášení, energeticky úsporné díky motoru 

0,55 kW
• Nejnovější technologie spalování Eco-Control pro nízké 

množství jemného prachu
• Regulace hladiny žhavé vrstvy s lambda sondou a auto-

matickým rozeznáváním typu paliva
• Dvoukomorová lámací Z-propusť
• Konstantní výkon – nedochází k vyhoření před odpo-

pelněním
• Patentované vynášení popela s roštem na polétavý  

prach před odpopelněním
• Kontrola teploty plamene a roštu a servomotor  

sekundárního vzduchu

Hargassner – nejmodernější technologie vytápění 
štěpkou pro velký výkonnostní rozsah. Toto vytápění je 
zvláště vhodné veřejné budovy, průmyslové a živnosten-
ské podniky či místní rozvodné tepelné sítě.

NOVINKA:

s kaskádovým řízením 

až na 6 kotlů a 2 MW

01 Nový systém roštů „vibrační otočný rošt“ 
a) rošt pro odpopelnění, b) otočný rošt, 
c) posuvný rošt, d) fixní rošt

02 Regulace výšky žhavé vrstvy v topeništi
03 Čištění výměníku tepla (i v 1. průtahu)
04 Velký popelník (75 l); automat. vynášení 

popela do externího  300 l boxu - volitelně
05 Nové zapalování: 2 x 300 W, bez ventilátoru
06 Integrované moderní dotykové ovládání
07 Dvoukomorová lámací Z-propusť (22 cm)
08 Odtahový ventilátor (EC motor) s  

podtlakovou regulací
09 Recirkulace již v sériové výbavě
10 Integrovaný kotlový směšovací uzel - 

volitelně
11 Eco-RA – dva integrované kotlové 

směšovací uzly
12 Patentované vynášení popela s roštem na 

polétavý prach a roštový popel
13 Termická pojistka 
14 Kontrola podtlaku
15 Vysoce žáruvzdorná spalovací komora
16 Tryska (rozptylovač) z kvalitního šamotu
17 Lambda sonda
18 Kontrola teploty plamene
19 Kontrola teploty roštu
20 Nerezový šnek posuvu a šneková šachta
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Ovládání topných okruhů (TO) 

Lambda Touchtronic umí regulovat a řídit 
několik, na sobě nezávislých topných 
okruhů. V zásadě může zákazník definovat 
různá nastavení: např. nastaví u jakého TO, 
v jakou denní dobu by chtěl mít v příslušné 
místnosti určitou teplotu.

Systém 3G denní/noční-logika 
snižování umožňuje zákazníkovi nastavit 3 mezní hodnoty 
pro venkovní teplotu. Zadá jednu hodnotu pro „Topení přes 
den“ jednu pro „Snížení teploty přes den“ a jednu pro „Sní-
žení v noci“. Proto poběží Vaše topení pouze tehdy, pokud 
je opravdu zapotřebí. Tím dochází k úsporám energie bez 
omezení komfortu.

Chytrým využitím zbytkového tepla je po vypnutí kotle 
uspořená energie účinně předávána do příslušných topných 
okruhů.

Ohřev užitkové vody

Vy nastavíte pouze požadovanou teplotu bojleru a časy pro 
ohřev. Vše další zařídí regulace!

Hargassner Vám garantuje teplou vodu po celý 
den. Samozřejmostí je kontrola teplé vody i mimo 
normálních ohřívacích časů bojleru, a to pomocí 
systému „Regulace - Bojler-Minimum“.

Další předností oproti ostatním výrobcům kotlů 
spočívá v automatické regulaci ohřevu bojleru. Zde se při 
ohřevu bojleru redukuje výkon topných okruhů pouze krát-
kodobě a nedochází tak k omezení teploty v místnostech.

Doma budete mít neustále příjemně teplo.

Udělejte si pohodlí, 
o vše potřebné se 
postará Váš topný 
systém!

Systém Hargassner Lambda Touchtronic se vyznačuje se mimořádně přehlednou 
konstrukcí a jednoduchou obsluhou. Reguluje celý topný systém od dodávky paliva 
přes spalování až po režimy topných okruhů a bojlerů. Pracuje v závislosti na povětr-
nostních podmínkách, a proto včas rozezná změny podmínek, a upraví tak plynule 
podle situace výkon kotle. Tím je kotel vždy nastaven do optimálního výkonového 
režimu, čímž zákazník dosahuje úspory nejen na palivu, ale i na ostatních zbytečných 
nákladech.
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inteligentní

využití
zbytk. tepla

denní

snížení
fáze topení fáze topení inteligentní

využití zbytk.
tepla

noční
snížení 

6 - 9 hod 9 - 15 hod 15 - 22 hod 22 - 6 hod

Doba topení 1:
6 – 9 hodin
Venku je -7°C, takže výrazně pod 
mezní hodnotou +16°C – topení 
se zapne.

Denní doba snížení:
9 – 15 hodin
Venku stoupne teplota na -1°C, 
výrazně pod mezní hodnotu snížení 
+8°C. Topení: denní režim snížení.

Noční snížení:
22 – 6 hodin
Ochladí se na -2°C, takže ne pod 
mezní hodnotu pro noční snížení 
-5°C. Topení se vypne.

Doba topení 2:
15 – 22 hodin
Venkovní teplota stoupne na 
+1°C; takže výrazně pod mezní 
hodnotu +16°C. Topení zůstane 
zapnuto.

Kotel před uvedením do provozu: Displej 
Lambda Touchtronic zobrazuje, že kotel není 
v chodu. Bojler a zásobník jsou studené, popř. 
nedochází k jejich ohřevu.

Kotel v plném výkonu: Displej zobrazuje ko-
tel v provozu. Bojler a zásobník jsou již nahřáté. 
TO předávají teplo do jednotlivých obytných 
místností.

Kotel v částečném výkonu: Kotel běží na 
poloviční výkon. Bojler a zásobník jsou zahřáté. 
TO předávají teplo do jednotlivých obytných 
místností.
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Logika cizího zdroje tepla
Na přání zákazníka lze do systému integrovat mimo umístěný kotel na pevná paliva, kotel na topný olej nebo plyn. Vlastní přepínání 
mezi kotlem na štěpku a „cizím“ kotlem je plně zautomatizováno.

Solární zásobník a logika
Solární PSP-logika se 3 čidly a dělenou regulací je revolucí u ohřevu zásobníků. Garantuje u kotle dlouhé doby průběhu, snižuje 
četnost spínacích cyklů a dosahuje tak maximální účinnosti soustavy. Na pokrývání odběrových špiček se používá systém nuceného 
ohřevu zásobníku. Solární logika: Primárně se využívá ohřevu solární energie a až při zvýšeném odběru se zapojí kotel na štěpku.

Přídavné funkce

Kaskádové řízení
Kaskádové řízení umožňuje spínání jednotlivých kotlů zapojených do kaskády (až 6 kotlů). Tato regulace ovládá dle požadavku 
na výkon přes CAN-Bus různé kotle, vždy podle venkovní teploty a dle provozních hodin. Při výpadku jednoho z kotlů v kaskádě 
umožňuje jeho nahrazení jiným.

Analogová regulace FR25: Pomocí ana-
logového dálkového ovládání lze individuálně 
definovat režimy vytápění a snižování či zvyšo-
vání teploty.  Zařízení FR25 lze zapojit jak se 
zohledněním pokojové teploty, tak také bez ní. 
O stavu vytápění informuje zákazníka kontrolka 
funkcí.

Regulace s dálkovým ovládáním FR40 
Touch: Všechny funkce kotle lze ovládat z obý-
vacího pokoje.  Můžete upravovat pokojovou 
teplotu nebo nastavovat režimy, veškeré teploty 
a doby vytápění.

Rádiové ovládání zařízení LCD FR35: Stejné 
funkce jako výše, jen s rádiovým provedením s 
vysílačem a přijímačem.

LCD FR35 Backlight: Pomocí dálkového ovlá-
dání s technologií LCD je možné zjistit teplotu v 
místnosti, venkovní teplotu i teplotu v bojleru. Topný 
okruh můžete zapnout či vypnout a samozřejmě 
nastavit na různé fáze zvyšování či snižování tep-
loty. Zařízení FR35 lze zapojit jak se zohledněním 
pokojové teploty, tak také bez ní. O stavu vytápění 
informuje zákazníka kontrolka funkcí.

Komfortní dálkové ovládání pro Vaše vytápění
Chcete provést změnu nastavení svého vytápění, nebo odečíst aktuální stav vytápění, aniž byste se museli vypravit do kotel-
ny? Žádný problém! Nové praktické dálkové ovládání splní veškerá Vaše přání týkající se vytápění. Jednoduché, intuitivní a 
vizuálně perfektní, připraveno splnit veškeré Vaše potřeby!

Přídavná deska F: Pro různá dálková vedení, 
řízení a ovládání čerpadla dálkového vedení včet-
ně směšovače s integrovaným čidlem dálkového 
vedení.

Přídavná deska PF: Pro 2 různé vstupy čidel. 
Zapojit je tak nyní možné max. 5 čidel pro zásob-
níky.

Modul topného okruhu HKM (s dotykovou 
funkcí nebo bez ní): Modul topného okruhu 
slouží pro rozšíření topných okruhů a bojlerů. Na 
kotel lze následně připojit max. 2 přes směšovač 
regulované topné okruhy & 1 bojler s oběhovým cir-
kulačním čerpadlem. Navíc lze napojit jeden externí 
topný okruh, popř. jeden centrální zásobník a jeden 
další modul HKM.

Regulátor topného okruhu HKR s dotykovou 
funkcí: Regulace TO na základě stavu počasí s do-
tykovým ovládáním pro až 2 přes směšovač regulo-
vané topné okruhy a 1 bojler s cirkulačním oběhovým 
čerpadlem; jedním zásobníkem popř. jedním 
cizím zdrojem tepla, čerpadlem pro dálkové 
vedení, popř. zásobník, externí TO (max. 8 
HKR). SD-slot a nahrávání dat. Další rozšíření s až 2 
HKM umožňuje napojení dalších 8 topných okruhů a 
5 bojlerů.

Příslušenství s dotykovou funkcí
Hargassner nabízí pro regulaci s dotykovým ovládáním nejrůznější příslušenství – jedno, zda se jedná o rozšíření počtu 
topných okruhů nebo o přídavnou funkci Vašeho topného systému.

Přídavná deska A/B: Tyto doplňkové desky TO 
slouží jako rozšíření o jeden topný okruh a jeden bojler. 
Nyní je možné namontovat jednu doplňkovou desku A 
v kotli a jednu doplňkovou desku B v HKM, resp. dvě 
doplňkové desky v kotli nebo po jedné doplňkové desce 
ve dvou různých HKM. To samé platí i pro regulátor TO. 
(Čidla je potřeba objednat zvlášť.)

NOVINKA: 
Přídavná deska B
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Internetová brána: Nutná pro aplikaci Hargassner 
i web servis. Internetová brána představuje bezpečné 
spojení mezi regulací kotle a internetovým routerem 
zabezpečené SSL certifikátem. Ze svého mobilního 
zařízení se tak bezpečně spojíte se svým topením.

SmartHome - připojení 
Hargassner má připraveno řešení pro běžné aplikace SmartHome. Regulace energií ve Vaší domácnosti tak získává nový stan-
dard. SmartHome je moderní možnost jak regulovat hospodaření s energií přesně na míru Vašim potřebám. Ušetříte tak energii 
i náklady. Užívejte si pohodlí a bezpečnosti. Elektrická zařízení, vytápění i osvětlení jsou spojeny s centrální řídicí jednotkou. 
Prostřednictvím internetu budete mít svou domácnost vždy pod kontrolou, i když nejste právě doma!

LOXONE: Integrujte vytápění Hargassner do své 
aplikace Loxone SmartHome pro regulaci kotle přesně 
dle potřeb, jejímž základem je regulace jednotlivých 
místností. Loxone umožňuje konfiguraci a regulaci 
jednotlivých místností zcela dle Vašich potřeb.

Měřič spotřeby tepla: S rozhraním M-Bus. Při-
pojení nejrůznějších měřičů spotřeby tepla značky 
Kamstrup na zařízení Hargassner-Touchtronic. 
Údaje o spotřebě tepla tak můžete pohodlně získat 
přes ovládání kotle, resp. přes APP, WEB a samo-
zřejmě veškerá připojení Smart Home. Vhodné pro 
modely Multical 302, 402 a 602.

Mod Bus: Pomocí rozhraní MODBUS / TCP je 
možné připojit topný systém na řídicí systém budo-
vy a / nebo na vizualizaci.

KNX: Připojení k domovní automatizaci KNX. Rozhra-
ní mezi kotlem (LAN) a sběrnicí KNX -> sběrnicové 
propojení.

Dálkové ovládání mobilním telefonem či tabletem

Webové řešení:  Pomocí web-servisu Hargassner 
může Váš instalatér po přihlášení - jednoduše a po-
hodlně - provádět dálkovou údržbu Vašeho vytápěcího 
kotle. (Předpoklady: internte Gateway)

Aplikace: Pomocí nové aplikace od Hargassner může-
te jednoduše a rychle provádět změny na Vašem topení, 
popř. stahovat informace během celého dne.  Důležité 
informace jsou ihned přenášeny přes SMS nebo e-mail 
na Vaše mobilní zařízení. Máte tak neustále přehled o 
stavu Vaší topné soustavy.
(Předpoklady: internetová brána; smartphone s operač-
ním systémem Android nebo IOS)
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03 Lámací komora
• Drtí dlouhé kusy dřeva
• Vysoká bezpečnost provozu
• S bezpečnostním spínačem

04 Modulární konstrukce
• Flexibilní při plánování
• Prodloužení šneků 400 – 

2000 mm
• Jednoduché ustavení a 

montáž
• Rychlá údržba, bez zby-

tečných nákladů
• Možnost výměny jednotli-

vých částí

S odnímatelným víkem

02 Kloubová hlava 
• Flexibilní úhel naklonění a natočení
• Maximální flexibilita při plánování a montáži

05 Speciální uspořádání pérových ramen

• Ø do 4 m = 3 ramena
• Úsporné přesazení 1:16

• Ø 4,5 až 5m = 4 ramena
• Úsporné přesazení 1:25

Šetří energii
a snižuje náklady

01 Dvoukomorová lámací 
Z-propusť 
Z-propusť koncipována speci-
álně na použití štěpky.
• Hloubka komory 18 cm / 

22 cm
• Pro dlouhé kusy dřeva
• Zaručuje 100% bezpečnost 

proti zpětnému prohoření
• Lze jednoduše vyměnit
• Velmi úsporná
• S tvrzenými hranami nožů

NEU

Malé montážní  

rozměry  max.  

využití skladu
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01
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03
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08 Patentované volnoběžné 
vynášecí kolo
• Dokud se ramena nezatáhnou 

pod desku, zůstává kolo stát
• Poloviční vynaložené úsilí
• Netvoří se duté prostory

Není nutná šikmá podlaha!
• Efekt separování cizích předmětů
• Úspora nákladů

09 Eco-vynášecí převodovka
• Vysoká účinnost
• Úspora energie
• Vysoce efektivní
• Dlouhá životnost

Jedinečné výhody jsou zřejmé

Eco-RA! Díky nízkému odběru el. energie vynašeče, která 
činí pouze 0,18 kW (u kotlů 70–330 kW: 0,25–0,55 kW), 
a vysoce účinné a robustní převodovce s čelním ozubením 
je vynášení mimořádně energeticky úsporné, a snižuje tak 
zákazníkovi náklady na el. energii. Proti běžným systémům 
vynášení tak lze dosáhnout úspory až 67%. Díky enormně 
vysoké účinnosti převodovky, která činí až 90%, nechá 
běžné šnekové dopravníky daleko za sebou.
Nová modulární konstrukce garantuje snadnou manipulaci 

se šnekem i žlabem s odnímatelným víkem.

Masivní a ozubená 
hlava hřídele
• Robustní
• Dlouhá životnost
• Bezpečný provoz
• Bezúdržbová

Masivní a ozubená hlava hřídele

u RA 450 a RA 500

Šneková převodovka
- Vysoké třecí ztráty
- Nízká účinnost

Čelní převodovka
• Nízké třecí ztráty
• Vysoká účinnost

Systémy pohonu - porovnání

07 Nový šnek a šachta
• Velkoryse dimenzováno
• Nehrozí ucpání palivem
• Vhodné pro štěpku do G50
• Progresivní stoupání šneku 
• Průřez šachty šneku

06 Nový stírací límec 
• Nejlepší přísun paliva
• Více paliva ve šnekové šachtě
• Dokonalé vyprázdnění skladu
• Menší odpor při plnění
• Menší opotřebení

Šetří energii!

  Až 67 % úspory energií

Robustní čelní převodovka s úsporným 
přesazením 1:16 popř. 1:25

• vysoká účin
no
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Kotelna a sklad v úrovni podlahy - ve ved-
lejší budově popř. v samostatné kotelně
Plnění skladu se provádí přímo ze štěpkovače, popř. traktorem s čelní 
radlicí.

Kotelna a sklad ve sklepě vytápěné budovy
Plnění skladu se provádí pomocí horizontálního plnicího šneku pod stro-
pem s venkovním ukotvením v šachtě.

Jedním z nejdůležitějších bodů při realizaci kotle na štěpku 
je plán skladu paliva. Ať jde o sklad v obytné nebo vedlejší 
hospodářské budově, ve sklepě, na úrovni terénu nebo v 
prvním podlaží - Hargassner nabízí pro každou situaci u 
zákazníka správné řešení.

Samozřejmě by se měl dát sklad paliva pohodlně plnit a měl 
by být tak velký, jak je to jen možné. Sklad naplánovaný ve 
vedlejší budově má vzhledem k většímu dostupnému místu 
a většinou jednodušší možnost plnění zásadní výhody.

Pro každou situaci u zákazníka
máme správné řešení
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Speciální řešení!

Kotelna a sklad v topném kontejneru  
Plnění skladu se provádí vertikálním plnicím 
šnekem.

01 Kotel
02 Posuvný šnek
03 Posuvný šnek – kontrola teploty 

ETÜ
04 Dvoukomorová lámací Z-propusť
05 Kloubová hlava
06 Hnací motor šneku posuvu  

+ Z-propusť
07 Hnací motor vynášecího šneku + 

vynášecího kola
08 Lámací komora
09 Bezpečnostní víko s funkcí 

zpětného chodu
10 Prodloužení vynášení (modulární 

provedení)
11 Sklad paliva – kontrola teploty 

TÜB
12 Vynášecí šnek
13 Účinné pérové rameno
14 Podlahové vynášecí zařízení s 

rameny
15 Volnoběžné kolo (patentováno)
16 Eco-převodovka vynášení (čelní 

převodovka)
17 Servisní otvor
18 Není nutná šikmá podlaha
19 Nerezový šnek posuvu a šneková 

šachta

Kotelna a sklad ve vedlejší budově 
Plnění skladu (v 1. patře) se provádí pomocí vertikálního plnicího systému.
Odběr štěpky je přes vynášecí zařízení s propadovou trubkou
  

Kotelna pro místní rozvodnou tepelnou síť
Samostatná budova s kotelnou a skladem. Sklad je pod zemí a lze jej 
pohodlně naplnit ze shora.

Hargassner
ECO vynášení
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Spádová trubka Ø 150 & 180
pro vynašeč paliva:

Sklad se nachází v prvním podlaží, topení 
je v přízemí? Žádný problém! Hargassner 
v takovém případě nabízí nově vyvinutý 
modulární systém spádových trubek. Mezi 
palivový vynašeč a šnek posuvu se in-
staluje spádová trubka. Tento nový systém 
se skládá ze základního modulu a různých 
prodlužovacích rour o délce 100, 200, 500, 1.000 a 2.000 mm. Pro exaktní 
nastavení délky máme vytahovací rouru, která se dá nastavit na 30 - 400 mm. V 
případě bočního přesazení se používají kolena 30°. Ukotvení se provádí pomocí 
kruhové svorky (Eco-HK 20-120 kW: Ø 150 mm a u Eco-HK 150–330 kW: Ø 
180 mm). Y-kus pro 2 palivové vynašeče na přání.

Vertikální spojovací šnek:

Je-li sklad paliva o poschodí níže než 
topení, pak lze použít modulární svislý 
spojovací šnek. Mezi vynašeč paliva a 
šnekem posuvu se instaluje vertikální 
šnek. Tento nový systém se skládá ze 
základního modulu a různých prodlužo-
vacích rour o délce 500, 1.000 a 2.000 mm. Pro exaktní nastavení délky je 
integrována vytahovací roura, která se dá nastavit na 30 - 400 mm. V případě 
bočního přesazení lze montážní přírubu plynule natočit.

Spojovací šnek pro vynašeč 
paliva:
Není-li mezi vynašečen paliva a šnekem 
posuvu možné přímé propojení, např. kvůli 
výškovému rozdílu, dalším místnostem, 
větší vzdálenosti apod., používá se spo-
jovací šnek. Ten je složen z poháněcí 
jednotky a základního modulu o délce 1m a lze jej doplnit o různá 
prodloužení. 

Šikmý šnek pro vynašeč paliva:
Je-li mezi palivovým vynašečem a šnekem 
posuvu průchozí místnost, resp. chodba, je 
nutné šnek palivového vynašeče zapustit 
a pak vytvořit spojení s šnekem posuvu 
pomocí stoupavého šneku. Ten je složen z 
poháněcí jednotky a základního modulu o 
délce 1m a lze jej doplnit o různá prodloužení. 

H
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ŘEŠENÍ SKLADU
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Druhý vynašeč paliva pro 
jeden kotel:

Tento koncept zařízení nabízí optimální 
využití skladu paliva, je-li místnost 
pravoúhlá. Zvyšuje objem skladu a tím 
také dostupnost. Přepínání mezi obě-
ma vynašeči se provádí automaticky.

Regulace kaskády pro 
vícečetná zařízení:
Tento koncept skýtá zásadní výhody 
zejména u středních a větších topných 
systémů. Pomocí speciálního a 
cíleného provozního režimu až šesti 
kotlů lze celkovou potřebu výkonu 
optimálně přizpůsobovat roční době. 
Provozní bezpečnost a kapacita skladu 
se zdvojnásobuje a to vše v optimálním 
poměru cena-výkon.

SP

4000

Dva kotle s jedním vynašečem:
Přes šnek vynašeče s uzavřenou šach-
tou a separátní poháněcí jednotkou 
se provozuje vynašeč. Dva oddělené 
vynášecí šneky s otevřenou šachtou 
zajišťují zásobení obou vytápěcích 
kotlů. Regulaci kaskády zajišťují řídicí 
jednotky obou kotlů.

Rozdělovací nádrž pro více 
kotlů:

Používá se tam, kde je více kotlů (2, 3, ne-
bo 4), buď s s vynašečem paliva Hargass-
ner nebo s jiným vynašečem, jako např.: 
vynašeč ze sila, posuvné dno apod. Tvoří ji kulatá nádrž s poháněcí jednotkou, 
stavitelné nohy a až čtyři odebírací otvory. Ty se doplňují s vertikálním spojovacím 
šnekem a nejrůznějšími prodlouženími. Nádrž lze také rozšířit pomocí nástavce.

SP

4000

1
8
0

2
4
0

„Rozdělovací  
nádrž“

Další provedení nabíd-

neme na Vaše přání!

Regulace kaskády až 

do šesti kotlů a 2 MW

VÍCEČETNÁ ZAŘÍZENÍ
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Rozptyl dle velikosti 
materiálu: Výška a délka 
rozptylu vyhazovače závisí 
na vlastnostech štěpky. Čím 
je frakce štěpky větší, popř. 
těžší, tím dále je rozptylována 
(viz. červená křivka). Jemnou 
popř. lehkou frakci nelze 
rozptylovat daleko (viz. černá 
křivka). Tím vznikají odlišné 
plnicí křivky, popř. výšky 
plnění, vždy v závislosti na 
vlastnostech paliva.

Nové Hargassner plnicí systémy na štěpku umožňují 
automatické plnění i do těžko přístupných skladových 
prostor, jako jsou např. prostory v patře nebo sklady bez 
příslušné dopravní obslužnosti. Plnicí žlab je k dispozici ve 
dvou různých délkách - 2,1 m a 2,8 m a současně je možno 
dodat jej s kolečky / bez koleček. Plnicí žlab lze namontovat 
i v provedení pro podpovrchovou montáž. Navíc existuje 
základní plnicí žlab s rámem, bočními stěnami a výklopným 
víkem pro pohodlné naplnění. I horizontální šneky lze dodá-
vat v různých délkách. Vertikální šneky lze objednat
do výšky 8 m s nastavitelným vyhazovačem pro co nejlepší 
rozptyl štěpky, vždy dle pozice šneku a dispozic skladu. 
Dopravní kapacita činí až 50 m³/h, dle kvality štěpky.

m
ax

. 8
 m

Venkovní plnicí systém
Zde je vertikální šnek 
se šachtou umístěn na 
venkovní straně budovy. 
Ideální řešení pro kruhové 
sklady nebo přízemní 
prostory s nízkou výškou. 
Plnění se provádí úzkým 
otvorem.

Systém plnění s uvnitř 
umístěným vyhazovačem
Zde se štěpka dopravuje 
do skladu pomocí uvnitř 
umístěného vertikálního 
šneku. Díky patentovanému 
vyhazovači je distribuce 
bezprašná.

Kombinovany plnicí 
systém (s horizontálním 
rozdělovacím šnekem)
Zde se provádí
plnění skladu pomocí 
vertikálního a horozontál-
ního šneku. Toto řešení je 
vhodné zejména u delších 
skladových prostor příp. pro 
překlenutí meziprostoru.

Automatický plnicí systém se žlabem a vertikálním šnekem na štěpku

28
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Plnicí systém s 
variabilním šikmým 
šnekem
 Zde přejímá plnění  
skladu mimořádně 
variabilní plnicí šnek. 
Je vhodný pro vysoké 
sklady se štítem.
 
 

Plnicí šneky

Plnicí šnek s variabilním sklonem 
Nový  vertikální plnicí šnek s variabilním 
sklonem umožňuje pohodlné automatické 
plnění obtížně přístupných skladových prostor, 
např. prostor s vysokými stropy a štítem.
Variabilní plnicí šnek je zárukou optimálního 
plnění podle polohy šneku a tvaru skladového 
prostoru s přepravní kapacitou až 50 m³/h, dle 
kvality štěpky. Šnek je možné prodloužit až na 8 m.

Prodloužení

2 m

2 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RychlospojkaKola 4 kusyKonzole Transportní závěs

Horizontální rozdělovací šnek Rohový díl

Upevňovací spony

Prodloužení horizontální
a vertikální (max. 8 m)

Horizontální plnicí systém s rozmetacím diskem
Plnění skladu se provádí pomocí vodorovného plnicího 
šneku s rozmetacím diskem. Vhodné pro sklady maximálně 
o půdorysu max. 5x5 m.

NOVINKA

Horizontální plnicí šnek na štěpku
Horizontální plnicí šnek představuje ideální řešení pro 
automatické plnění sklepních prostor a rovnoměrný rozptyl 
štěpky v podzemních skladech. U volně uložených plnicích 
systémů v délce 5–10 m je nově možno použít závěs pro 
stabilizaci. Dopravní kapacita činí až 30 m³/h (dle kvality 
materiálu).
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Dle potřeby, lze topné kontejnery dodat jako jednopatrové 
či dvoupatrové, eventuálně jako tříkontejnerovou variantu. 
Díky konstrukčnímu řešení je jejich instalace jednoduchá a 
rychlá. Spojením kotelny a skladu a následným umístěním 
mimo vytápěnou budovu, dosáhnete enormní úspory místa.

Umožňují rovněž snazší přechod na biomasu. Topné kontej-
nery jsou vhodné k vytápění veřejných budov, průmyslových 
objektů, hotelů a gastro-objektů, jakož i bytových domů. 
Topné kontejnery představují ideální řešení pro smluvní 
dodavatele tepla.

Dvoupatrový topný kontejner na štěpku u veřejné budovy.

Tříkontejnerová varianta u gastro-provozu. 

Jednopatrový topný kontejner v zemědělském dvoře.

Čtyřkontejnerová varianta na štěpku u průmyslového objektu.

Ideální kombinace 
kotelny a skladu
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Jednopatrový topný kontejnerDvoupatrový topný kontejner

Technická data TOPNÉ KONTEJNERY
Typ Možnosti BC 400 BC 500 BC 600 BC 700 BC 800 BC 900 DC 600 

Délka 200 – 900 cm 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 800 cm 900 cm 600 cm 

Šířka 280 – 348 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 298 cm 

Výška venkovní 265 – 320 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 540 cm

Výška vnitřní 228 – 283 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 505 cm

Hmotnost 9 – 35 t cca. 15 t cca. 20 t cca. 25 t cca. 28 t cca. 32 t cca. 35 t cca. 24 t + ca. 16 t

Dvoupatrový topný kontejner Vícenásobný topný kontejnerJednopatrový topný kontejner

Varianty kontejnerů:

pro 80 – 160 m³ štěpky
pro kotle o výkonu 140 kW – 1 MW
• sídliště
• hotely
• průmysl
• smluvní dodavatelé tepla atd.

pro 60 – 80 m³ štěpky
pro kotle o výkonu 70 – 200 kW
• sídliště
• hotely
• průmysl
• smluvní dodavatelé tepla atd.

pro 20 – 32 m³ štěpky
pro kotle o výkonu 20 – 120 kW
• sídliště
• zemědělské usedlosti
• malé provozy atd.

Šetří místo
i náklady
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Velký box na popel pro interval údržby až 1 rok
Hargassner nabízí velký externí box (popelnici) pro nejrůznější systémy přepravy popela. Intervaly vyprazdňování popela se 
tak výrazně prodlužují a zvyšuje se tak komfort obsluhy. Pro každou situaci máme vždy to správné řešení:

Externí box na popel

Popelnice se dodávají ve 
velikosti 240 litrů pro likvidaci 
prostřednictvím svozu odpa-
dů a 300 litrů pro vyprazdňo-
vání pomocí vysokozdvižného 
vozíku či traktoru s čelním 
nakladačem.

Nerezové kouřovody o ø 150 mm 
(Eco-HK 20-60)
Hargassner nabízí pro své kotle na štěpku do 60 kW ne-
rezové kouřovody. Sada spojovacích vedení pro Ø 150 mm 
obsahuje všechny potřebné komponenty, jako jsou různé 
oblouky, trubky, příruby a pásové svorky. K dispozici jsou 
dvě provedení –  s integrovaným regulátorem komínového 
tahu (Ex) a regulátorem komínového tahu, který dodává 
samotný zákazník.

Odsávání popela AAS (Eco-HK 20-120) 

Pro ty, kdo chtějí mít popelnici mimo kotelnu, nabízí 
Hargassner systém odsávání popela. Vzdálenost mezi 
popelnicí o objemu 300 litrů a kotelnou může činit až 20 m.

Systém přepravy popela AFS (Eco-HK 20-330)

Tento systém přepravy popela s flexibilním šnekem 
transportuje popel do popelnice o velikosti 240/300 litrů. 
Popelnici lze instalovat vlevo nebo vpravo vedle kotle, 
a to i ve větší vzdálenosti (max. 3 m).

Integrovaný 
směšovací uzel 

Jako příslušenství lze zakoupit 
integrované zvýšení teploty zpátečky 
s energeticky úsporným čerpadlem a 
směšovačem.

• Rychlá a jednoduchá montáž
• Kompaktní a cenově výhodné
• S připravenými konektorovými spoji

Odsavač popela AC
Odsavač popela AC Hargassner tvoří 
průmyslový vysavač s nádobou na popel 
o objemu 300 l na kolečkách a slouží 
jednoduchému odstranění popela z 
popelníku, resp. kotle. Dojde-li k redukci 
sacího výkonu, je možné vyčistit filtr 
v přístroji pomocí poloautomatického 
čisticího zařízení. Důležité: Při umístění 
venku je nutné odsavač popela chránit 
proti povětrnostním vlivům!
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Hygienický zásobník 
HSP

Zásobník SP Solární zásobník 
SP SW 1/2

Solární hygie-
nický zásobník 
HSP SW 1/2

Zásobník P, SP, HSP resp. solární SP SW 1+2 &  
HSP SW 1+2 na 500 – 4000 litrů
Detaily provedení tohoto zásobníku jsou optimálně přizpůsobeny regulačním a hydraulickým 
systémům Hargassner. Jejich mimořádnou předností je integrovaný stratifikační plech 
zpátečky, který zaručuje přesné vrstvení teplot při naplňování a vyprazdňování. Integrované 
lišty na čidla umožňují přesné umístění čidel u jednotlivých zařízení a optimalizují tak proces 
regulace. Dále jsou všechny zásobníky značky Hargassner vybaveny řadami přípojek s pře-
sazením 2 x 90° vždy po 4 připojovacích hrdlech (s izolací) a lze je proto ideálně zapojovat 
paralelně. Jsou zakončeny výkonnou izolací z vlákenného rouna 120 / 140 mm a elegant-
ním šedým pevným pláštěm s hliníkovou lištou s háky.

• Plech zpátečky pro optimální 
využití zásobníku

• Lišta na upnutí čidel pro 
snadnou a flexibilní montáž

• Izolace z vlákenného rouna, 
tvrdý plášť a izolace hrdel

• Malé nároky na prostor

Třída energetické 
účinnosti

⁺⁺⁺

⁺⁺

⁺

C

NOVINKA:
Akumulační zásobník P

bez oddělovacího plechu vrstvy zpětné vody

Předávací stanice, měřič množství tepla, 
stanice čerstvé vody a směšovací uzly
Hargassner nabízí pro své vytápěcí kotle optimalizované 
hydraulické komponenty. Veškeré řídicí funkce zajišťuje 
regulace Hargassner na kotli.

Zásobníky na teplou vodu WS 300 & 500 
& solární WS 300-S & 500-S

Zásobníky na teplou vodu WS 300 a WS 500 značky 
Hargassner se vyznačují optimálním dimenzováním topných 
ploch a byly vyvinuty speciálně pro kombinaci s kotli na 
biomasu Hargassner.
Solární zásobníky na teplou vodu WS 300-S a 500-S mají 
navíc ještě druhý tepelný výměník z hladkých trubek pro 
solární provoz.

• Z emailovaného ocelového plechu
• Vč. ochranné magneziové anody
• Čisticí příruba DN110 pro trubkový výměník s žebrováním 

příp. el. vytápění
• Šroubovací el. topné těleso (hrdlo 6/4“)

Průřez zásobníku 
na teplou vodu 

WS 300.2 + 500.2

Třída energetické 
účinnosti

⁺⁺⁺

⁺⁺

⁺

C

Zásobník P
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Bezp. skupina 1" IG

Délka posuvných
šneků 500 - 2000Bezp. skupina 1" IG

Bezp. skupina 1" IG

Bezp. skupina 1" IG

Transportní závěs

Transportní závěs

Hodnoty v závorce platí pro Eco-HK 200

Délka posuvných
šneků 585 - 2000

6°

Kotel  L / P
od podávání

Kotel  L / P
od podávání

Kotel  L / P
od podávání

Kotel  L / P
od podávání

Transportní závěs

Transportní závěs

Hodnoty v závorce platí pro ECO-HK 40-60

Opt. – otočné odsávání

Opt. – otočné odsávání

Opt. – otočné odsávání

(rozměry v mm)

Partikelfilter 
eCleaner 
volitelně

Partikelfilter 
eCleaner 
volitelně
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Třída energetické účinnosti    

Třída energetické účinnosti    např. Eco-HK 70 – energetický štítek vč. regulace

např. Eco-HK 35 – energetický štítek vč. regulace
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RA Ø 150 - 500
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při příst. komínu
min. 600

min. 660 (750) / optimál. 900 Podpěry pro RA Ø 400 - 500 (rozm. v mm)

    

výš. míst. min. 1900

Hodnoty v závorce platí pro ECO-HK 40-60

Reg. tahu komínu
Servisní otvor u

těžko přístupných skladů

Úhel u všech RA - průměrů max.14°
Důležité! respektovat ev. rozdíly 

nivelizace v plánovaných prostorách.

Ramena se nesmí dotýkat v
zadním prostoru podlahy!
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Technické údaje Eco-HK 20 – 60 kW
Jednotka Eco-HK 20 Eco-HK 30 Eco-HK 35 Eco-HK 40 Eco-HK 50 Eco-HK 60

Rozsah výkonu kW 6-20 9-32 10-35 12-40 12-49 18-60

Účinnost při plném/část. výkonu % 93,9 / 91,4 94,4 / 93,2 94,6 / 94,1 94,8 / 95 95,3 / 95 95,8-95

Palivový tepl.výkon (příkon) kW 21 34 37 42 52 63

Průměr kouřovodu mm 150 150 150 150 150 150

Obsah vody litr 100 100 100 142 142 142

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 
10 [K] mbar 23 50 67 81 119 174

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 20 [K] mbar 6 13 18 21 31 46

Výstup / Zpátečka coul 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG 5/4 IG

Hmotnost kg 490 490 490 560 560 560

Velikost kotle V x Š x H mm 1455 x 660 x 940 1455 x 745 x 1025

Montážní rozměry V x Š x H mm 1510 x 660 x 1025 1510 x 745 x 1110

Štítek kotle třída A+ A+ A+ A+ A+ A+

Energetický štítek vč. regulace třída A+ A+ A+ A+ A+ A+

Technické údaje Eco-HK 70 – 120 kW
Jednotka Eco-HK 70 Eco-HK 90 Eco-HK 100 Eco-HK 110 Eco-HK 120

Rozsah výkonu kW 21-70 27-90 30-99 33-110 36-120

Účinnost při plném/část. výkonu % 95,6 / 95,3 95,2 / 96 95 / 96,3 94,7 / 96,7 94,5 / 97

Palivový tepl.výkon (příkon) kW 73 94 104 116 127

Průměr kouřovodu mm 180 180 180 180 180

Obsah vody litr 180 180 180 180 180

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 10 [K] mbar n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 20 [K] mbar n.g. n.g. n.g. n.g. n.g.

Výstup / Zpátečka coul 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG 6/4 IG

Hmotnost kg 865 865 890 890 890

Velikost kotle V x Š x H mm 1610 x 745 x 1235

Montážní rozměry V x Š x H mm 1670 x 745 x 1335

Štítek kotle třída A+ - - - -

Energetický štítek vč. regulace třída A+ - - - -

Max. provozní teplota 95 °C, max. provozní tlak 3 bar, teplotní rozsah kotle 69–78 °C, nutnost směšovacího uzlu kotle 58 °C,
el. připojení 400V AC, 50 Hz, 13 A

Max. provozní teplota 95 °C, max. provozní tlak 3 bar, teplotní rozsah kotle 69–78 °C, nutnost směšovacího uzlu kotle 58 °C,
el. připojení 400V AC, 50 Hz, 13 A

Max. provozní teplota 95 °C, max. provozní tlak 3 bar, teplotní rozsah kotle 69–78 °C, nutnost směšovacího uzlu kotle 58 °C,
el. připojení 400V AC, 50 Hz, 13 A

Max. provozní teplota 95 °C, max. provozní tlak 3 bar, teplotní rozsah kotle 69–78 °C, nutnost směšovacího uzlu kotle 58 °C, 
el. připojení 400V AC, 50 Hz, 13 A

Technické údaje Eco-HK 250 – 330
Jednotka Eco-HK 250 Eco-HK 300 Eco-HK 330

Rozsah výkonu kW 75-250 90-300 99-330

Účinnost při plném/část. výkonu % ca. 93 % ca. 93 % ca. 93 %

Palivový tepl.výkon (příkon) kW 267 320 352

Průměr kouřovodu mm 250 250 250

Obsah vody litr 570 570 570

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 10 [K] mbar - - -

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 20 [K] mbar - - -

Výstup / Zpátečka coul 2,5" 2,5" 2,5"

Hmotnost kg 2150 2150 2150

Velikost kotle V x Š x H mm 2005 x 1155 x 2138

Montážní rozměry V x Š x H mm 2065 x 1150 x 1970

Technické údaje Eco-HK 130 – 220
Jednotka Eco-HK 130 Eco-HK 150 Eco-HK 170 Eco-HK 200 Eco-HK 220

Rozsah výkonu kW 39-130 44-149 49-166 59-199 59-216

Účinnost při plném/část. výkonu % 93,5 / 95,7 93,4 / 93,1 94,2 / 93,7 94,4 / 97,4 94,6 / 97,3

Palivový tepl.výkon (příkon) kW 138,7 159,5 176,2 213,7 228,3

Průměr kouřovodu mm 200 250

Obsah vody litr 253 360

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 10 [K] mbar 160 184,6 209,21 227 250

Tlaková ztráta při teplot. spádu T 20 [K] mbar 42,7 49,0 55,5 63 69

Výstup / Zpátečka coul 2“ / 2“ 2,5" / 2,5"

Hmotnost kg 1190 1320

Velikost kotle V x Š x H mm 1765 x 875 x 1740 1915 x 945 x 1905

Montážní rozměry V x Š x H mm 1810 x 875 x 1435 1970 x 945 x 1595

TECHNICKÁ DATA



Max. provozní tlak 3 bar, max. provozní teplota 95 °C, třída požární ochrany B2. Další velikosti na vyžádání

Podrobnosti resp. výkresy s rozměry solárních zásobníků a zásobníků na teplou vodu najdete v 
jednotlivých prospektech nebo na internetové adrese www.hargassner.at

Max. provozní tlak 3 bar, max. provozní teplota 95 °C, třída požární ochrany B2. Další velikosti na vyžádání

Max. provozní tlak 3 bar, max. provozní teplota 95 °C, třída požární ochrany B2. Další velikosti na vyžádání

VÝTAH Z KONTROLNÍHO PROTOKOLU

 kW ÚČINNOST
%

OXID 
UHELNATÝ CO

mg/MJ

NOX
mg/MJ

OGC
mg/MJ

PRACH
mg/MJ

Plný Částečný Plný Částečný Plný Částečný Plný Částečný Plný Částečný

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eco-HK 130 130 93,5 95,7 2 21 75 54 < 1 < 1 7 9

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

Eco-HK 170 166 94,2 93,7 2 21 80 60 < 2 < 2 8 7

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

Eco-HK 220 216 94,6 97,2 2 21 81 62 < 2 < 2 8 5

Eco-HK 250 199 94,1 96,8 5 25 64 55 < 2 < 2 9 4

Eco-HK 300 216 93,8 96,5 8 31 62 49 < 2 < 2 9 3

Eco-HK 330 330 93,6 96,4 4 26 70 52 < 1 < 2 5 4

TECHNICKÁ DATA ZÁSOBNÍK P

 P-825 P-1000 P-1500

Objem zásobníku litr 825 1000 1500

Průměr Ø bez izolace mm 750 790 990

Průměr Ø s izolací mm 950 990 1230

Výška bez izolace mm 1910 2020 2090

Výška s izolací mm 1980 2090 2160

Přípojky 8 ks IG coul 6/4" 6/4" 6/4"

Hmotnost (bez izolace) kg 103 114 162

Rozměr při sklopení bez izolace mm 1918 2030 2106

TECHNICKÁ DATA ZÁSOBNÍK SP

 SP 
500

SP 
650

SP 
825

SP 
1000

SP 
1200

SP 
1500

SP 
2000

SP 
2200

SP 
2600

SP 
3000

SP 
4000

SP 
5000

Objem zásobníku litr 476 647 825 1000 1200 1500 2000 2200 2600 3000 4000 5000

Průměr Ø bez izolace mm 650 750 750 790 990 990 1100 1100 1250 1250 1600 1600

Průměr Ø s izolací mm 850 950 950 990 1230 1230 1340 1340 1490 1490 1840 1840

Výška bez izolace mm 1650 1680 1910 2020 1740 2090 2250 2550 2320 2620 2260 2760

Výška s izolací mm 1720 1750 1980 2090 1810 2160 2320 2620 2410 2730 2330 2895

Přípojky 8 ks IG coul 5/4“ 5/4“ 6/4" 6/4" 6/4" 
(2") 6/4" 6/4" 8 x 

2 1/2" 10 x 2"10 x 2"10 x 2"10 x 2"

Hmotnost (bez izolace) kg 78 92 103 114 139 162 215 228 288 352 437 576

Rozměr při sklopení bez izolace mm 1650 1670 1918 2030 1760 2106 2268 2565 2411 2690 2460 2900

TECHNICKÁ DATA HYGIENICKÝ ZÁSOBNÍK HSP

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

Objem zásobníku litr 500 650 825 1000 1200 1500 2000

Průměr Ø bez izolace mm 650 750 750 790 990 990 1100

Průměr Ø s izolací mm 850 950 950 990 1230 1230 1340

Výška bez izolace mm 1630 1660 1910 2020 1740 2090 2250

Výška s izolací mm 1700 1730 1980 2090 1810 2160 2320

Přípojky 8 ks IG coul 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4“ 6/4" 6/4"

Nerezový vlnovec – Obsah vody litr 23 23 38 38 38 46 46

Nerezový vlnovec 5/4“ AG - topná plocha m2 4,1 4,1 7 7 7 8,6 8,6

Rozměr při sklopení bez izolace kg 141 156 171 187 212 235 292

Třída energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE



Hargassner po celém světě

  Severní Amerika
  Jižní Amerika
  Japonsko
  Nový Zéland

Austrálie

a více...

„Vyznamenání jako ekologický produkt a vyzna-
menání zkušebnou TÜV AUSTRIA v oblasti kvality 
servisu a poradenství. Vyznamenání cenou Energie 
Genie 2007, 2013, 2015, 2017 a 2020 na energe-
tickém veletrhu ve Welsu. 
 
1. Cena mezinárodní inovační soutěže 2000, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2014 a 2015 na veletrhu „Ener-
gie dřeva“ ve Francii. 
 
Vyznamenání rakouskou ekologickou značkou 2011 
a rakouskou hospodářskou cenou Pegasus 2011 & 
2012 hospodářské komory Horního Rakouska. 
 
Best Business Award 2012! 
Der Innviertler in Gold 2013! 
Hidden Champion 2014! 
Grand Prix Biomass 2014! 
Agrarfuchs 2016! 
Plus X Award 2017 
 
Vyznamenání „Příkladný učňovský podnik“ 2014“

RAKOUSKO

Hargassner Ges mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

NĚMECKO

Hargassner DE GmbH
D-84359 Simbach
Heraklith Straße 10 a
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

Hargassner sortiment: 

Kotle na štěpku, pelety a kusové dřevo, 
akumulační zásobníky, velké kotle 150-330 kW,  
topné kontejnery, plnicí systémy

Základní informace a kontaktní adresy na:  
www.hargassner.cz

  oblastní prodejceSídlo Hargassner

MEZINÁRODNĚ 
ÚSPĚŠNÍ

Váš specialista na vytápění PELETAMI | KUSOVÝM DŘEVEM | ŠTĚPKOU
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Navštivte nás na 
Facebooku!

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ:
ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
669 02 Znojmo - CZ
Tel./Fax: +420 515 241 848
drevoprodukt@drevoprodukt.cz
www.drevoprodukt.cz


