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Fyringsanlæg
til brænde
Fra 20 til 60 kW

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer
og rådgivning:

København

Amsterdam

Brussel

Budapest
Ljubljana
Bucureşti
Lisboa

HDG produktprogram
Priser og udmærkelser
er resultatet af innovative udviklinger hos HDG.
Samtidig er de for os også en motivation til at
fremme vores forsknings- og udviklingsarbejde.
HDG brændekedler overholder forskrifterne for forbrændings- og sikkerhedsteknik.

HDG flis-,
pille- og spånekedler

HDG brændekedler

Desuden underkastes HDG
produkter frivillige kvalitetskontroller af uafhængige
institutter.
HDG pillefyringsanlæg

Kontakt os for yderligere
informationer.
For at beskytte vores miljø, anvender vi farver på mineraloliefri basis. Status
121112
Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl
Art.-nr. 9980000653

hdg-bavaria.com

Fyring med brænde

”Vi fyrer med træ. Det skåner miljøet og reducerer vores
fyringsomkostninger”

HDG reguleringsteknik

Situationen vil sandsynligvis ikke blive
bedre, da det ekspanderende forbrug i
lande som Kina, Indien og Brasilien vil
drive efterspørgslen efter olie og naturgas
i vejret.

Brænde skal være godt tørt og
kløvet. Skovningsaffald, eller snavset,
råddent og meget vådt
brænde, bruger meget energi
under tørring og
afgiver derfor mindre varme. Desuden
reducerer det kedlens levetid. Din kedel
når kun sin maksimale varmeydelse - den
nominelle ydelse – og et minimum af
emissioner med tørt, fejlfrit materiale.

Brænde - kløvet træ - er et prisstabilt
brændsel, sammenlignet med fossil
energi.
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Log wood

Ejeren af en brændekedel
kan i højeste grad påvirke brændekedlens
økonomi og udledningen af forurenende
stoffer.

Vandindhold i %

CO₂
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Fossil energi bliver uundgåeligt dyrere. Det
sker dels på grund af stigende råoliepriser,
men også på grund af stigende statslige
afgifter.
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CO₂

Fra en passende kedel til kompetent
service hos HDG finder De alt til fyring med
brænde:
HDG brændekedler

Derfor er det fornuftigt at satse på træ som
brændsel - både for naturen og mennesker.

Udnyt potentialet ved
brænde optimalt.

30

Brænde er oplagret solenergi, og ved
forbrænding af træ udledes den samme mængde
CO2 som træet har optaget fra atmosfæren under
opvæksten. I modsætning hertil udledes der ved
forbrænding af olie og gas store mængder
oplagret CO2 til atmosfæren, hvilket bidrager til
drivhuseffekt og klimaforandringer.

Birgit og Josef Hausperger

Fyring med brænde har derudover
mange andre fordele:
Korte transportveje
Uafhængighed og forsyningssikkerhed
Sikker opbevaring og ufarlig
transport
Beskæftigelse og værditilvækst i
landområder.
Skovning og tilberedning med lille
energiindsats

Med brænde har De
styr på energiomkostningerne.
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At anvende en vedvarende energiresurse som
brænde til opvarmning, er at tage hensyn til den
natur vi lever midt i. Anvendelse af brænde er i
høj grad også udnyttelse af lokale energikilder,
med værdiskabelse i lokalområdet til følge.
Det meste af træet der anvendes til opvarmning,
kan ikke anvendes til andre formål, og i stedet for
at det rådner op anvendes det til et fornuftigt
formål.

CO2 er en en medvirkende årsag til den
menneskeskabte drivhuseffekt.

Euro per MWh

Fyring med brænde er godt for både
natur og mennesker

… økonomisk overbevisende.
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Økologisk fornuftigt ...

Træstykker: Lagret 2-3 år
Træstykker: Lagret en sommer
Udvikling af energipriserne fra 2003 - 2011

Afhængighed af brændværdi i forhold til
vandindholdet

Nyttige detaljer om Vandindhold og træfugtighed
fyring med brænde Vandindhold (v) 15% 20% 25% 30%
Træfugtighed (u) 18% 25% 33% 43%

Omregningsfaktorer
1 l fyringsolie frigiver 2,676 kg CO₂ ved forbrænding
1 l fyringsolie svarer til 2,5 kg brænde
1 kg brænde (v = 20 %) indeholder 4,0 kWh/kg
Forkortelser af rummål:
1 m3 = kubikmeter, svarer til 1 m³ brænde (i bulk)
1 rm = rummeter (ster), svarer til 1 m³ brænde (stablet)
1 fm = 1 fastmasse brænde (uden mellemrum)

Et afbalanceret kredsløb.
Når træ forbrændes, udskilles
samme mængde CO2 som træet
har optaget under opvæksten.
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1000 l fyringsolie svarer til energien af:
ca. 5 - 6 rm Løvtræ (hårdt træ),
ca. 7 - 8 rm Nåletræ (blødt træ),
ca. 10 - 15 m3 Flis
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Oversigt over HDG brændekedler

HDG: Førsteklasses
brændekedler

HDG Euro

HDG Navora

30 kW, 40 kW, 50 kW

HDG Turbotec

20 kW, 25 kW, 30 kW, 40 kW, 50 kW 50 kW, 60 kW

HDG har i omkring tre årtier udviklet
brændekedler, og har i denne tid lanceret
retningsgivende opfindelser på markedet .
Denne årelange erfaring er grundlaget
for HDG-produkternes velkendte kvalitet
og store succes.
> Side 6-9

HDG kedler overbeviser med
høje virkningsgrader,
forbilledligt lave
emissionsværdier,
kompromisløs sikkerhedsteknik,
gennemført forarbejdning og
lang levetid,
lavt brændselsforbrug,
høj komfort ved hjælp af
lange indfyringsintervaller
og nem betjening.
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> Side 10-13

> Side 14-17

Brændsel

Brændestykker op til en længde
på ½ meter
Anvendes der i overvejende grad
brændsel såsom træaffald, flis, spåner
og spånbriketter, anbefales det af
korrosionsmæssige grunde at tilvæl
ge en ekstra beklædning i
brændselsmagasinet.

Brændestykker op til en længde
på ½ meter
Spånbriketter

Brændestykker op til en længde
på 1 meter
Grovflis

Anvendelse

Private husholdninger
Land- og skovbrug
Industrivirksomheder
Træforarbejdende virksomheder
Snedkerier
Savværker

Private husholdninger
Land- og skovbrug
Industrivirksomheder

Land- og skovbrug
Industrivirksomheder

Teknik

Påfyldning fra oven
Ca 220 liter magasinvolumen med

pneumatisk understøttet
indfyringslåge
Plan forgasning med
forbrænding nederst bagud
Intelligent forbrændingsregulering
HDG Lambda-Control 1
Optimal og kontrolleret forbrænding
Meget variabelt brændsel
Lave emissionsværdier

Al betjening og påfyldning udføres
fra forsiden
Ca 150 liter magasinvolumen på
HDG Navora 20 - 30 kW
Ca 195 liter magasinvolumen på
HDG Navora 40 - 50 kW
Intelligent forbrændingsregulering
med HDG Lambda-Control 1
Semi-automatisk rensning af
varmevekslerflader
Integreret askeskuffe
Forbrændingsteknik med forgasning

Påfyldning fra forsiden med brændestykker på op til 1 m i længde
Ca. 340 liter magasinvolumen
Intelligent forbrændingsregulering
HDG Lambda-Control 1
Kan fås med ekstra påfyldningslåge
øverst. Særlig anvendelig ved fyring
med træaffald og grovflis
Til træaffald og grovflis

Betjening

Enkel og nem at
betjene
Ideel til bulkgods
Meget lange indfyringsintervaller
Lave emissioner

Med tilvalgt magasinbeklædning kan

der fyres med flis, spånbriketter og
snedkeriaffald.

Meget brugervenlig og
komfortabel
Meget lange indfyringsintervaller
Lave emissioner

Nem betjening
Nem
klargøring af træ
Meget lange indfyringsintervaller
Effektiv forbrænding
Høj anlægsnyttevirkning
Lave emissioner

Særlige egenskaber

Virkningsgrad 92,6 %
TÜV-testet
Massiv brænderdyse og
specialbrændkammer
Overholder europæiske emissions
grænseværdier og sikkerhedsforskrifter

Virkningsgrad 91,9%
TÜV-testet
Integreret semi-automatisk rensefunktion af varmevekslerfladerne
Overholder europæiske emissions
grænseværdier og sikkerhedsforskrifter

Virkningsgrad 90%
TÜV-testet
Elektromagnetisk sikring af påfyld
ningslåge (børnesikring)
Overholder europæiske emissions
grænseværdier og sikkerhedsforskrifter

T
ildelt den tyske
Bundes-Innovations-Preis

T
ildelt den tyske
kwf-Innovations-Preis
Tildelt den tyske
Bundes-Innovations-Preis
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HDG brændekedler

HDG Euro
Meget alsidig.
Særdeles økonomisk.
HDG Euro kan forbrænde meget forskelligt
brændsel og anvendes primært i land- og
skovbrug, industrivirksomheder og større
private husholdninger.

Brændsel:
Brændestykker med en længde
på op til ½ meter
Anvendes der i overvejende grad
brændsel såsom træaffald, flis, spåner
og spånbriketter, anbefales det af
korrosionsmæssige grunde, at tilvælge
en ekstra beklædning i
brændselsmagasinet.

Ydelse:
30 kW, 40 kW og 50 kW

HDG Euro giver træforarbejdende
virksomheder, som snedkerier eller
tømrervirksomheder, mulighed for at fyre
med træaffald.

„Med omstillingen til brænde har vi kunnet
spare op til 3.000 l olie om året.“

Familien Schuder
fyrer med en HDG Euro 40 kW og 3000
l akkumuleringstank.

Den avancerede
forbrændingsteknik gør HDG Euro
til en pålidelig og robust
kedel.
Konstruktionen af bundristen og
brænderdysen med forbrænding nederst
bagud, giver mulighed for at anvende
mange typer brændsel.

Nem fyldning med brænde og
bulkgods gennem pneumatisk
understøttet påfylningslåge

Den meget robuste støbejerns
brænderdyse, hvor sekundærluften
tilsættes, sørger sammen med
specialbrændkammeret for en optimal
forbrænding af røggasserne. Efter
udbrændingen lukker luftspjældene og
røggasventilatoren stopper. Dermed
forhindres det at skorstenstrækket
nedkøler kedlen. De resterende trækul på
risten sikrer en meget hurtig opstart ved
næste indfyring.

Med en fornuftig
anlægsdimensionering er det
oftest nok at fyre op en gang
dagligt i de koldeste perioder
Lange
vedligeholdelsesintervaller
takket være store askerum
Høj effektivitet og lave
emissionsværdier ved hjælp af
reguleringssystemet
HDG Lambda-Control 1

Gennemtænkt ydelses- og
forbrændingsregulering,
med mulighed for konstant ydelse
og lave emissioner.

Servomotorerne til primær- og
sekundærluft tilfører den nødvendige
forbrændingsluft til forgasnings- og
efterbrændingszonen.
Primærluften sørger for en konstant
ydelse, sekundærluften for lave emissioner
under forbrændingen.

Ekstra tilbehør:
Magasinbeklædning
Til supplerende fyring med flis,
spånebriketter og snedkeriaffald,
tilbyder vi en ekstra
magasinbeklædning, der forøger
holdbarheden af HDG Euro
yderligere. I indfyringsskakten er
der påsvejset små metalplader
der virker som et
korrosionshindrende lag.

Ved fyring med flis eller spåner
anbefales det at tilvælge en ekstra
beklædning af magasinets sider i HDG
Euro kedlen.

Funktionelle, gennemtænkte
detaljer gør opvarmning med
HDG Euro nemt.

Udmærkelser
Bundes-Innovations-Preis
I hver HDG kedel er der mere end tre
årtiers erfaring med fyringsanlæg
til brænde, samt udviklernes
ambition om, hele tiden at gøre
godt endnu bedre.
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TÜV-kvalitetsmærke

Det er nemt at efterfylde træstykker og
bulkgods i den rummelige, koniske
påfyldningsskakt.
Indfyringslågen er nem at
åbne med integreret pneumatisk
understøttelse.
De store askerum i kedlen sørger for lange
vedligeholdelsesintervaller.
Rengøringslåger på begge langsider giver
bedre opstillingsmuligheder under trange
pladsforhold.
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Snitbillede

Intelligent forbrændingsregulering
HDG Lambda-Control 1

Reguleringsteknik

Sikkerhed og miljø

Leveres klar
til tilslutning

HDG Euro leveres med HDG’s
meget brugervenlige Lambda
Control styring.

HDG Euro's
emissionsgrænseværdier
ligger under de lovpligtige
værdier, og opfylder samtlige
sikkerhedsforskrifter i de
europæiske lande
(Status: 07/07).

HDG Euro leveres klar til
elektrisk tilslutning og med
monteret beklædning. Det
giver mulighed for en nem og
ukompliceret montering.

Indfyringslåge
(pneumatisk understøttet)

HDG Lambda-Control 1(LC1)
Forbrændingsregulering med
lambdasonde, inklusiv styring
af returløbstemperatur og
restvarmeudnyttelse

220 liter magasinvolumen

Se detaljerede oplysninger
herom på side 18-19.

Røggastemperaturføler

Teknik

HDG Euro

Lambdasonde

Tekniske data

Røgsuger

1548
1606

Fremløb DN 32

Ø180
1920

Sikkerhedsvarmeveksler

510

Indfyringsskakten er
fremstillet af 10 mm tyk
kvalitetsstålplade: En robust
konstruktion med lang levetid.
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Massiv støbejernsrist
med praktisk rengøringsåbning.

HDG Euro
Nominel varmeydelse
Mindste varmeydelse
Brændkammervolumen
Brændkammerbredde
Brændkammerdybde
Vandindhold
Røgrørstilslutning
Nødvendigt skorstenstræk
Maks. tilladt driftstryk
Maks. fremløbstemperatur
Kedelvægt

kW
kW
l
mm
mm
l
mm
Pa
bar
°C
kg

30
LC1
30
220
560
407
178
180
13
3
95
979

88
Studs for påfyldning/aftap
DN 15

1106

783
Opstillingsmål 800 mm

1255
1470

Rengøringslåge askerum

88
220

Åbningsområde

Returløb DN 32

599

2 servomotorer til primær- og
sekundærluft – integreret i
frontbeklædningen - forsyner
forbrændingszonen med den rigtige
luftmængde

1184

1990
1150
1106

Reguleringsenhed til
primær- og sekundærluft

1374

Rengøringslåger på begge
sider til flyveaskerum

1514

110

40
LC1
40
30
220
560
407
178
180
14
3
95
979

50
LC1
50
30
220
560
407
178
180
15
3
95
979
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HDG brændekedler

HDG Navora
Komfortabel og
kompakt

Brændsel:
Brændestykker med en længde
på op til ½ meter
Spånbriketter

Ydelse:
20 kW, 25 kW, 30 kW,
40 kW, 50 kW

„Med den kompetente rådgivning fra HDG's team har vi
kunnet integrere HDG Navora optimalt i
vores lille fyrrum.“

HDG Navora overbeviser med høj komfort
i betjeningen. Med en pladsbesparende
konstruktion, kan den installeres i selv små
fyrrum, og egner sig særdeles godt til
parcelhuse.

Familien Moser fyrer med en HDG
Navora 30 kW og 2000 l
akkumuleringstank.

Eksemplarisk brugervenlig.

HDG Navora betjenes udelukkende fra
forsiden. Her findes den store
indfyringslåge, styringspanelet og grebet
til rensning af varmevekslerflader og
røggasaftræksspjældet. Ved hjælp af det
store magasin på 150 liter (20-30 kW) og
195 liter (40 - 50 kW) opnås meget lange
indfyringsintervaller. Under påfyldningen
udsuges røggasserne via
røggasaftrækspjældet.

Pladsbesparende dimensioner
Komplet betjening –
indfyring, indstilling, rengøring
– fra forsiden

En genial løsning:
Rengøring af varmevekslerflader fra forsiden.

Store indfyrings- og renselåger
for let håndtering.

De integrerede renseturbolatorer betjenes
nemt fra forsiden. På HDG Navora
20/25/30 er betjeningen koblet sammen
med røggasaftræksspjældet. På HDG
Navora 40/50 aktiveres
renseturbulatorerne via et separat
rensegreb. Dette rengøringssystem sørger
for en optimal varmeoverførsel.

Røggasser udsuges sikkert
via røggasaftræksspjældet
under indfyringen
Rengøring af
varmevekslerfladerne fra
forsiden

Nem og hurtig at rengøre.

Alle rengøringsåbninger er store og let
tilgængelige.
Brændkammeret i HDG Navora
består af ildfaste materialer. De plane
flader rengøres ganske enkelt fra forsiden.
Rengøringsværktøjet medfølger
ved levering.
Billedet viser HDG Navora 40/50 KW

Kvalitet - for lang levetid.

Udmærkelse

Fyringsanlæg fra HDG udmærker sig ved
en lang levetid. HDG Navora er udstyret
med udskiftelige paneler
i brændselsmagasinet. Disse paneler
beskytter kedel-stålpladen mod høje
temperaturer og får træet til at glide
lettere af.

Betjeningen - både indstilling,
påfyldning, aktivering af
røggasaftræksspjældet og rensning af
varmevekslerfladerne er muligt fra
forsiden.

Den store indfyringslåge og
rengøringslåge med en
åbningsvinkel på over
100 grader, letter
håndteringen.
Kedlen er udstyret med en integreret
askeskuffe. Dette letter askeudtaget
og askeskuffen skubbes ganske
enkelt ind i den nederste
kedelbeklædning.

kwf-innovationspreis 2006

HDG understøtter især forskning
indenfor området bæredygtige
energier. I laboratorierne udvikler
vi vores produkter med fokus på
optimal udnyttelse af de fælles
energiressourcer.
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Bundes-Innovations-Preis 2007

TÜV-kvalitetsmærke
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Snitbillede

Intelligent forbrændingsregulering
HDG Lambda-Control 1

150 liter magasinvolumen på
20-30 kW kedler
195 liter magasinvolumen på
40-50 kW kedler

Reguleringsteknik

Sikkerhed og miljø

HDG Lambda-Control 1 (LC1)
Forbrændingsregulering med
lambdasonde, inklusiv styring af
returløbstemperatur og
restvarmeudnyttelse

HDG Navora's
emissionsgrænseværdier ligger
under de lovpligtige værdier,
og opfylder samtlige
sikkerhedsforskrifter i de
europæiske lande (Status:
07/07).

Leveres klar
til tilslutning

Se detaljerede oplysninger
herom på side 18-19.

Sikkerhedsvarmeveksler
Betjeningsgreb til røggasaftræksspjæld
og rensning

Dæksel til rengøringsskakt

Teknik

HDG Navora

HDG Navora leveres klar til
elektrisk tilslutning og med
monteret beklædning. Det
giver mulighed for en nem og
ukompliceret tilslutning.

Påfyldning fra forsiden

Røgsuger

Lambdasonde

Tekniske data
Røggastemperaturføler

Fremløb DN 32

Fremløb DN 32

Termisk
afløbssikring DN15

Termisk
afløbssikring DN15

Reguleringsenhed til primær- og sekundærluft

Returløb DN 32

Returløb DN 32
Påfyldning/
Tømning
DN 25

Påfyldning/
Tømning DN 25

HDG Navora 20/25/30

HDG Navora 40/50

Askeskuffe
Automatisk rengøring af
varmevekslerflader
ved aktivering af røggasspjældet

HDG Navora

Billedet viser HDG Navora 20/25/30 kW
Brændkammerlåge /
Rengøringslåge

Nominel varmeydelse
Mindste varmeydelse
Brændkammervolumen
Brændkammerdybde
Brændkammerbredde
Vandindhold
Nødvendigt skorstenstræk
Maks. tilladt driftstryk
Maks. fremløbstemperatur
Kedelvægt

kW
kW
l
mm
mm
l
Pa
bar
°C
kg

20

25

LC1

LC1

30

40

LC1

LC1

50
LC1

20
150
560
330
168
9
3
95
680

25
20
150
560
330
168
9
3
95
680

30
20
150
560
330
168
9
3
95
680

40
195
560
430
245
9
3
95
880

50
40
195
560
430
245
9
3
95
880

1405
634
382
900
1532
1677
1031
191
150
490
619

1405
634
382
900
1532
1677
1031
191
150
490
619

1405
634
382
900
1532
1677
1031
191
150
490
619

1460
734
435
955
1592
1732
1085
246
150
490
619

1460
734
435
955
1592
1732
1085
246
150
490
619

HDG Navora - Mål

Ventilationen på bagsiden af
indfyringsog rengøringslågerne bevirker
lave temperaturer på
kedlens udvendige side.
Lågerne kan monteres i venstre
eller højre side efter behov.
Røggasaftræksspjæld
lukket
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Røggasaftræksspjæld
åbnet og turbulatorer
bevæget

Højde midt fremløbstilslutning
Bredde kedel (uden tilslutningsv. sikkerhedsvarmeveksler)
Højde returløbstilslutning
Højde midt røgrørstilslutning
Højde kedel uden regulering
Totallængde (ved åbnet indfyringslåge inkl. røgsuger)
Længde kedel uden monteringsdele
Fremspring røgsuger
Diameter røgrørstilslutning
Bredde indfyringslåge
Højde indfyringslåge

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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HDG brændekedler

HDG Turbotec
Nemt og sikkert

Brændsel:
Brændestykker med en længde
på op til 1 meter
Grovflis

Ydelse:
50 kW og 60 kW

„Især i overgangsperioden rækker en indfyring
af min Turbotec ofte til flere dage.“

HDG Turbotec er den ideelle brændekedel
til industri, landbrug og skovbrug. Det
enorme brændselsmagasin med en
kapacitet på 340 liter kan fyldes med
brændestykker på op til 1 meters længde.
Den høje virkningsgrad sørger for en
særdeles god økonomi og ringe
askeophobning.

Familien Krinner
fyrer med en HDG Turbotec
med 5.000 l akkumuleringstank

Valgfrit udstyr:
Ekstra indfyringslåge
Efter ønske udstyrer vi
HDG Turbotec med en ekstra
indfyringslåge foroven –
ideel til nem påfyldning
af grovflis og træaffald i stykker.

Brændselsmagasin på 340 liter
Brændestykker med en længde
på op til 1 meter
Særdeles økonomisk på grund
af den høje virkningsgrad
Ringe askeophobning

Robust og hårdfør samt pålidelig
under brug.

Højeffektiv og
lave emissionsværdier ved
hjælp af reguleringssystemet
HDG Lambda-Control 1

Påfyldningslågen er udstyret med en
elektromagnetisk sikkerhedslås.

HDG Turbotec er særdeles velegnet til
udnyttelse af brændestykker på op til
1 meters længde.
Det sparer tid og arbejde - både ved
klargøring af brændet og ved brugen af
fyringsanlægget.
Dermed er det en ideel brændekedel, hvor
der er et stort opvarmningsbehov.

Høj virkningsgrad og nem
håndtering.

Brændkammeret er beklædt med ildfast
beton. Efter udbrænding lukker
luftspjældene og røggasventilatoren
stopper automatisk. Det forhindrer at
skorstenstrækket nedkøler kedlen ved
stilstand. De resterende trækul gør det
meget nemt at starte kedlen op igen.

HDG Turbotec med
påfyldningslåge foroven.
(Leveringstid på forespørgsel).

Gennemtænkt ydelses- og
forbrændingsregulering,
garanterer en konstant ydelse og
lave emissioner.

Hos HDG er vi under forarbejdningen
af materialerne og kedlerne særligt
opmærksomme på at overholde de
høje kvalitetsstandarder.
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Servomotorerne til primær- og
sekundærluft, tilfører den nødvendige
forbrændingsluft til forgasnings- og
efterbrændingszonen.
Primærluften sørger for en konstant
ydelse, sekundærluften for lave emissioner
under forbrændingen.
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Snitbillede

Den øverste indfyringslåge, der fås
som ekstraudstyr, giver mulighed for
nem påfyldning med træaffald.

Reguleringsteknik

Sikkerhed og miljø

HDG Lambda-Control 1 (LC1)
Forbrændingsregulering med
lambdasonde, inklusiv styring
af returløbstemperatur og
restvarmeudnyttelse

HDG Turbotec overholder alle
gældende sikkerhedsforskrifter.

Teknik

HDG Turbotec

Se detaljerede oplysninger
herom på side 18-19.

340 liter magasinvolumen

Intelligent forbrændingsregulering
HDG Lambda-Control 1
Dæksel til rengøringsskakt
Kan fyldes fra forsiden med
brændestykker på op til
1 meter.

Tekniske data

Føler til termisk
afløbssikring DN 15,
kan tilsluttes i begge sider

Åbnet indfyringslåge

Fremløb
DN 32

Lambdasonde og
røggastemperaturføler

Sikkerhedsvarmeveksler
DN 15

Returløb
DN 32

Tømning DN 15

Opstillingsmål uden beklædning: 1630 x 690 mm

HDG Turbotec
Brændkammerlåge /
Rengøringslåge

Nominel varmeydelse
Mindste varmeydelse
Brændkammervolumen
Vandindhold
Nødvendigt skorstenstræk
Maks. tilladt driftstryk
Maks. fremløbstemperatur
Kedelvægt

kW
kW
l
l
PA
bar
°C
kg

HDG Turbotec - Mål
Reguleringsenhed til
primær- og sekundærluft
2 servomotorer til primær- og
sekundærluft – integreret i
frontbeklædningen - forsyner
forbrændingszonen med den rigtige
luftmængde.
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Højde midt fremløbstilslutning
Bredde kedel
Højde midt returløbstilslutning
Højde midt røgrørstilslutning
Højde kedel uden HDG Lambda-Control
Totallængde ved åbnet indfyringslåge
Længde kedel med røgsuger
Fremspring røgsuger
Diameter røgrørstilslutning
Længde kedel uden monteringsdele og røgrørstilslutning
Total højde med åbnede indfyringslåger (ekstraudstyr)
Brændkammerdybde
Brændkammerbredde

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

50 L
LC1
50
340
370
15
3
95
940

60 L
LC1
60
50
340
370
15
3
95
940

50 L
LC1
1220
820
745
575
1395
2445
1895
230
180
1605
1850
1100
540

60 L
LC1
1220
820
745
575
1395
2445
1895
230
180
1605
1850
1100
540
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HDG reguleringsteknik

Hightech
til optimale værdier
I HDG reguleringssystemerne
anvendes moderne elektronik for at
opnå lave emissioner, en høj ydeevne
og en overbevisende økonomi i hele
fyringsanlægget.

Påfyldningssignalet på styringens
display blinker når kedlen er ved at brænde
ud. Kedlen opstartes først igen når
tanktemperaturen kommer under ca. 40
grader C, det vil sige når
akkumuleringstanken igen er i stand til at
oplagre energi.

HDG Lambda-Control 1
Intelligent energistyring
Den integrerede returløbstemperatur
styring forhindrer korrosionsskader.
En korrekt montering giver mulighed
for prioritering af brugsvandsbeholder
og varmesystem fremfor
akkumuleringstank.
Nem og sikker betjening
Under påfyldning af brændsel og
rengøring af kedlen, bliver magasinet
automatisk udluftet - røggasser
suges væk af røggassugeren.
Sikkerhedsprogram
En gang ugentlig også om sommeren - starter styringen
automatisk beskyttelsesprogrammet. Det
forhindrer korrosion ved at udlufte kedlen
og skorstenen. Desuden aktiveres
servomotorer og pumper for at forhindre
”blokering” ved lange stilstandsperioder.

Intelligent emissionsstyring
I HDG Lambda - Control 1 måles følgende
parametre løbende og de kan vises på
displayet:
Rest-iltværdien i røggassen ved hjælp
af lambdasonden, for at opnå en
optimal forbrænding.
Røggastemperaturen ved hjælp af
røggastemperaturføleren, for at opnå
en ensartet virkningsgrad.
Temperaturen i kedlen for at beregne
driftstilstanden.

HDG Lambda-Control 1
Funktioner
Returløbstemperatur styring
Røgsugeraktivering
Sikkerhedsprogram
Restvarmeudnyttelse
Indfyringssignal og olie-/gaskedelfrigivelse
Forbrændingsregulering ved hjælp af
lambdasonde samt samt primær- og
sekundærluftregulering

HDG Lambda-Contol 1 justerer automatisk
forbrændingen via de målte værdier til de
optimale værdier. Også ved skiftende
brændselstyper opnås en næsten ensartet
forbrændingskvalitet.
Restvarmeudnyttelse
Restvarmeudnyttelsen giver mulighed for
en optimal brændselsudnyttelse.

Styringen er meget nem at
betjene. Til hverdagsbrug er
kun indfyringstasten nødvendig.

fås til:
HDG Euro, HDG Navora, HDG Turbotec

HDG Lambda-Control
regulering

Moderne elektronik giver mulighed for en
stadig forbedring af brændekedlers
ydeevne.
HDG udnytter denne teknologi til fulde,
hvor der med HDG Lambda-Control 1
opnås følgende:
høj anlægsvirkningsgrad
lavt brændselsforbrug
lave emissioner
Sikkerhedsprogram
I HDG Lambda-Control reguleringerne
skylles lambdasonden automatisk med
luft og opvarmes. Derudover bevæger
servomotorerne primær- og
sekundærluftspjældene med
regelmæssige mellemrum

Lambdasonden
Den optimale
monteringsposition
i HDG kedlerne, sikrer en meget
lang levetid.

Forbrændingsregulering
HDG Lambda-Control 1 er udstyret med
en avanceret forbrændingsregulering. Ved hjælp af værdierne fra
lambdasonden og
røggastemperaturføleren, kan primær- og
sekundærluftspjældene styres så præcist,
at der også opnås optimale værdier ved
skiftende betingelser.
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