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Aanbevolen door spaarzame mensen.
Duizenden tevreden klanten in heel Europa. U kunt gemakkelijk kosten
besparen met elk van onze biomassaverwarmingssystemen.
Verminder uw jaarlijkse verwarmingskosten en ontvang mogelijk
een tegemoetkoming van uw overheid.

De natuur is onze levensader. Zonder een gezonde natuur is geen 

gezond leven mogelijk. Daarom tracht Hargassner sinds zijn oprichting 

in 1984 een pioniersrol te vervullen op vlak van milieuvriendelijk 

verwarmen met hernieuwbare energie. Deze pioniersgeest houdt nog 

steeds stand, daar Hargassner als doel vooropstelt de beste te zijn en 

te blijven wat betreft biologisch verwarmen. Dit ten voordele van het 

milieu en de volgende generaties.

28 jaar ervaring en meer dan 52.000 tevreden klanten vervullen ons 

met trots, maar zijn geen reden om achterover te leunen. 

Wel integendeel. Tevreden klanten en milieuvriendelijkheid liggen op de 

bovenste plank van Hargassners filosofie en zullen zodoende altijd 

hun weg bepalen. Minimale uitstootwaarden bij een hoog rendement, 

maximaal comfort en lange levensduur zijn vandaag de handelsmerken 

van Hargassner. Eveneens wil men in de toekomst blijven zoeken naar 

betere oplossingen. Onderzoek en kwaliteitscontrole bepalen derhalve 

in grote mate Hargassners dagelijkse taken.

Dat onze filosofie meer is dan enkele mooie woorden, bewijzen 

duizenden enthousiaste klanten en vele internationale 

onderscheidingen. En dat deze filosofie ook in de toekomst 

nageleefd wordt, waarborgt Hargassner met zijn naam.

Een gezonde natuur en tevreden
klanten zijn de basis
van onze filosofie.

Anton, Elisabeth, zonen Markus & Anton Hargassner

Aanbevolen door de natuur.
CO2-neutraal en milieuvriendelijk. Hargassner - verwarmingstechnologie
met toekomst. Hargassner focust op hernieuwbare energie en goed
ontwikkelde verbrandingstechnologie met de hoogste rendementen
en de laagste uitstootwaarden.

Hargassner werd in

2012 bekroond met de

Oostenrijkse Ondernemingsprijs

De Gouden Pegasus 2012
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VERWARMINGSTECHNIEK MET

TOEKOMST

VERWARMINGSTECHNIEK MET

TOEKOMSTHoutvergasser HV 20 - 60 kW Houtvergasser  MV 35 - 49 kW

VERWARMINGSTECHNIEK MET
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VERWARMINGSTECHNIEK MET

TOEKOMST

Aanbevolen door spaarzame mensen.
Duizenden tevreden klanten in heel Europa. U kunt gemakkelijk kosten
besparen met elk van onze biomassaverwarmingssystemen.
Verminder uw jaarlijkse verwarmingskosten en ontvang mogelijk
een tegemoetkoming van uw overheid.

Aanbevolen door onze klanten

eengezinswoning: Steyregg, Oostenrijk

Als installateur is meneer Huber zelf vakman op vlak van biomassa. Al vele jaren houdt hij 
zich bezig rond het thema alternatieve energie. 
Bij zijn nieuwe Hargassner-houtblokketel is hij bovenal opgetogen over het automatisch
reinigingssysteem en de automatische ontsteking. De verwarmingskostenbesparing
ten opzichte van de voorganger (een hout-stookoliecombinatie) ligt wellicht rond -20%.

Privéwoning: Nattheim, Duitsland

Nadat de familie Gayer zich grondig over de mogelijkheden van alternatieve
verwarmingsvormen geïnformeerd had, heeft ze de perfecte verwarmingsoplossing
gevonden. Een Hargassner-houtvergasser voor houtblokken van 1/2m met twee buffervaten 
werd in de stookruimte geïnstalleerd. Deze regelt de huisverwarming en het warm water.
In het bijzonder de automatische ontsteking alsook het grote gebruiksgemak en de moderne 
technologie waren doorslaggevend. Voorheen werd het huis met gas verwarmd,
hetwelk nu volledig afgesloten is.

Houtblokken komen, in tegenstelling tot bv. olie of gas,
uit de duurzaam beheerde Europese bossen. Moderne machines zorgen
voor een eenvoudige en voordelige productie.

De voordelen van houtblokken zijn duidelijk:

✔ voordeliger dan stookolie en gas;
✔ crisisbestendig, gezien het om lokale brandstof gaat;
✔ korte transportweg;
✔ comfortabel dankzij lange brandduur en buffervatcombinatie.

hiermee zijn houtblokken een goed verwarmingsalternatief in
vergelijking met fossiele brandstoffen, elektriciteit of warmtepompen. 

houtblokken – de milieuvriendelijke en co2-neutrale 
brandstof uit de eigen contreien. 

inhoud
HV  20 - 60 kW Pagina 4 - 5

MV 35 - 49 kW Pagina 6 - 7

STUrING-rEGElING Pagina 8 - 9

BUFFErVAT Pagina 10 

TECHNISCHE GEGEVENS Pagina 11
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Hargassner keteltechnologie
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Hargassner - modernste houtblokvergassertechnologie
Hargassner staat voor een pioniersgeest en een heel ruime ervaring. Een uitstekend design en een constructie van de hoogste 
kwaliteit zorgen voor een optimale werking, wat tevreden klanten en een lange levenstijd van de ketel met zich meebrengt.

1 Grote vuldeur
2 Grote vulruimte voor houtblokken van 1/2m
3 Bekleding die teervorming voorkomt
4 Deur voor automatische ontsteking
5 Stelmotor primaire lucht
6 Stelmotor secundaire lucht
7 Hoogwaardige verbrandingskamer volledig uit vuur-

vaste steen
8 Uitbrandzone voor hoge temperaturen
9 Zone voor asopvanging uit rookgassen
10 lambdasonde
11 Turbulatoren

Werveling in rookkanalen
Om de gewonnen energie ten volle te benutten, gebruiken we turbulatoren om de hete lucht met 
behulp van spiraalbewegingen een verlengd parcours te laten afleggen zo dicht mogelijk bij de 
warmtewisselaar – dit verhoogt het rendement.

Hoog gehouden terugloop / warmteverdeling
De teruglooptemperatuur wordt door een rechtstreeks aan de verwarmingsketel gemonteerde terugloopmenggroep 
hoog gehouden en tegelijk wordt de warmte naar de verwarmingskringen of het buffervat gestuurd.

Lambdasonde met brandstofkwaliteitsherkenning
Welke houtsoort u ook gebruikt - zachte of harde houtblokken, of houtbriketten, de sturing 
herkent dankzij de lambdasonde de juiste verbrandingswaarde en regelt de optimale primaire en 
secundaire lucht met de afzonderlijkde stelmotoren (nr. 5+6). Uw verwarmingstoestel werkt altijd 
met het optimale vermogen met optimale verbrandingswaarden. Dat is het regelingscomfort met 
toekomst - voorbij zijn de dagen van het voortdurend manueel instellen van de installatie.

Toerentalgeregelde rookgasventilator 
Naargelang het gevraagde vermogen regelt de „lambda-Touch-Tronic“ het toerental
van de rookgasventilator. Dit concept garandeert een optimale verbranding met de laagste 
rookgastemperaturen en de hoogste rendementen. De schoorsteenaansluiting kan boven,
links of rechts gemonteerd worden. 

Efficiënte isolering
Een zeer efficiënte isolering is voorzien volledig rondom de ketel. Dit betekent dat niet enkel de deuren en de 
volledige buitenmantel geïsoleerd zijn, maar ook de binnendeur.

7

NIEUW

Houtblokken 
van 1/2 m

Houtvergasser HV voor stukhout van 1/2m

Perfecte verbranding
Optimale naverbranding en dus ook een perfecte volledige verbranding, zowel bij vol- als bij
deellast, zorgt voor de voorverwarmde secundaire lucht, in combinatie met de turbobundelstenen. 
Dit leidt tot zeer hoge rendementen en erg lage uitstootwaarden.

Volledige verbrandingskamer uit vuurvaste steen voor een 
optimale naverbranding
De verbrandingskamer uit vuurvaste steen garandeert door het speciale warmteopslageffect
hoge verbrandingstemperaturen (ook bij deellast) en zorgt  voor een gemakkelijke zelfontsteking, ook bij lange
bijvulintervallen. Het gebruik van hoogwaardige materialen bepaalt de lange levensduur van de vuurvaste steen.
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Eenvoudige reiniging
Alles is gemakkelijk langs de voorkant te bereiken. Het is eenvoudig de assen uit de onderliggende
aslade te verwijderen.

Aanbevolen
 door de

NATUUR
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Houtvergasser HV voor stukhout van 1/2m
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Verwarmingscomfort - automatische ontsteking
De kleine deur is uitgerust voor een automatische ontsteking tijdens
de zomer of het tussenseizoen. Men dient de ketel te vullen met
houtblokken en geschikt aanmaakmateriaal, de kleine deur te openen,
er een stuk papier in te steken en de deuren te sluiten.
De ketel ontsteekt dan bij vraag naar warmte automatisch - dat is
comfort met toekomst! Voor de winterperiode is de ketel uitgerust
met een gloedbehoudfunctie - deze maakt het mogelijk probleemloos
bij te vullen, ook nog na enkele uren.

Gemakkelijk vullen
De grote vuldeur (402 x 356 mm) maakt het mogelijk de
grote ruimte (166/222 l) gemakkelijk te vullen.
De houtblokken kunnen tot 600 mm lang zijn. De bekleding 
van de vulruimte zorgt voor een efficiënte verbranding zonder 
teervorming in de ruimte. Een carbonisatiegaskanaal
bovenaan zuigt bij het bijvullen het resterende
carbonisatiegas weg - een schone zaak!

8

12 Warmtewisselaar ketel
13 Hoogwaardige volledige isolatie
14 Automatisch ketelreinigingssysteem
15 Toerentalgeregelde rookgasventilator
16 rookgasvoeler 
17  Oriënteerbare rookgasuitgang
18 Carbonisatiegasafzuiging bovenaan
19 Automatische terugloopverhoging met menger
20 Veiligheidswisselaar voor afkoeling
21 ‚lambda-Touch-Tronic‘-regeling
22 Isolerende deur
23 Eenvoudige reiniging langs voorkant
24 Aslade

24

„Lambda-Touch-Tronic“-regeling
Unieke regeling met aanraakschermbediening voor het modernste 
gebruiksgemak. regelt het volledige verbrandingsproces, de terugloop-
verhoging en de bufferlading. Verder kunnen alle  verwarmingskringen 
volgens buitentemperatuur en de boiler differentieel gergeld worden.

Automatische reiniging 
warmtewisselaar
Voorbij zijn de tijden van het manueel reinigen van de warmtewisselaar. 
Het gepatenteerde automatische ketelreinigingssysteem neemt de ketel-
reiniging op zich. Dit garandeert een constant hoog rendement.

AUSTRIA

hargaSSnerS

Type
Vermogens-bereik 

kW

HV 20 12-24
HV 30 16-32
HV 40 20-40
HV 50 22-49
HV 60 22-58
Gewicht 650kg (780kg)

Spanning 230V

Afmetingen:
 HxBxD mm

1630x644x1335
(1690x744x1335)

Waarden tussen haakjes gelden voor HV40-60

Samenvatting van het testrapport 
wieselburg

hv 50 nominaal 
vermogen Deellast

Vermogen kW 49 22
rendement % 92,4 94,9

Koolstofdioxide % 16,2 15,6
Koolstofmonoxide mg/MJ 127 67

Stof mg/MJ 9 5

het  
hargaSSner-

comfort-
pakket
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Hargassner keteltechnologie

Hargassner - modernste houtblokvergassertechnologie
Hargassner staat voor een pioniersgeest en een heel ruime ervaring. Een uitstekend design en een constructie van de 
hoogste kwaliteit zorgen voor een optimale werking, wat tevreden klanten en een lange levenstijd van de ketel met zich 
meebrengt.

1 Vuldeur vooraan
2 Grote zijvuldeur links/rechts (optioneel)
3 Grote vulruimte voor houtblokken van 1m
4 Asverwijderingsdeur
5 Stelmotor primaire lucht
6 Stelmotor secundaire lucht
7 Gepatenteerd gasbrandrooster met verstuivers
8 Uitbrandzone voor hoge temperaturen
9 Inox rooster
10 lambdasonde
11 Turbulatoren
12 Warmtewisselaar ketel
13 Hoogwaardige volledige isolatie

Werveling in rookkanalen
Om de gewonnen energie ten volle te benutten, gebruiken we turbulatoren om de hete lucht met 
behulp van spiraalbewegingen een verlengd parcours te laten afleggen zo dicht mogelijk bij de 
warmtewisselaar – dit verhoogt het rendement.

Hoog gehouden terugloop / warmteverdeling
De teruglooptemperatuur wordt door een rechtstreeks aan de verwarmingsketel gemonteerde
terugloopmenggroep hoog gehouden en tegelijk wordt de warmte naar de verwarmingskringen of 
het buffervat gestuurd.

Lambdasonde met brandstofkwaliteitsherkenning
Welke houtsoort u ook gebruikt - zachte of harde houtblokken, of houtbriketten, de sturing 
herkent dankzij de lambdasonde de juiste verbrandingswaarde en regelt de optimale primaire en 
secundaire lucht met de afzonderlijkde stelmotoren (nr. 5+6). Uw verwarmingstoestel werkt altijd 
met het optimale vermogen met optimale verbrandingswaarden. Dat is het regelingscomfort met 
toekomst - voorbij zijn de dagen van het voortdurend manueel instellen van de installatie.

Toerentalgeregelde rookgasventilator 
Naargelang het gevraagde vermogen regelt de „lambda-Touch-Tronic“ het toerental van
de rookgasventilator. Dit concept garandeert een optimale verbranding met de laagste rook-
gastemperaturen en de hoogste rendementen. De schoorsteenaansluiting kan boven,
links of rechts gemonteerd worden. 

Efficiënte isolering
Een zeer efficiënte isolering is voorzien volledig rondom de ketel. Dit betekent dat niet enkel de deuren 
en de volledige buitenmantel geïsoleerd zijn, maar ook de binnendeur.

Volledige verbrandingskamer uit vuurvaste steen  
met verstuivers 
Via het gasbrandrooster met verstuivers (gepatenteerd) worden de houtgassen al wervelend met de 
secundaire lucht vermengd, waardoor ze - verdeeld in enkele vlammen - optimaal verbranden.De 
hierachter gelegen verbrandingskamer uit vuurvaste steen garandeert door het speciaal 
warmteopslageffect hoge verbrandingstemperaturen. Dit leidt tot zeer hoge rendementen en erg lage 
uitstootwaarden.

NIEUW

Houtblokken van 1 m
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Houtvergasser MV voor stukhout van 1m
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Houtvergasser MV voor stukhout van 1m

Eenvoudige reiniging
Alles is gemakkelijk langs de voorkant te bereiken. Het is eenvoudig de assen
uit de onderliggende aslade te verwijderen.

Gemakkelijk vullen
De grote vuldeur (500 x 320 mm) maakt het mogelijk de zeer grote ruimte (380 l)
gemakkelijk te vullen. De houtblokken kunnen tot 1050 mm lang zijn.
Een carbonisatiegaskanaal bovenaan zuigt bij het bijvullen het resterende
carbonisatiegas weg - een schone zaak!

14 reinigingsdeur
15 Toerentalgeregelde rookgasventilator
16 rookgasvoeler 
17  Oriënteerbare rookgasuitgang
18 Carbonisatiegasafzuiging bovenaan
19 Automatische terugloopverhoging met men-

ger
20 Veiligheidswisselaar voor afkoeling
21 ‚lambda-Touch-Tronic‘-regeling
22 Bekledingsdeur
23 Eenvoudige reiniging langs voorkant
24 Aslade

 „Lambda-Touch-Tronic“-regeling
Unieke regeling met aanraakschermbediening voor het modernste 
gebruiksgemak. regelt het volledige verbrandingsproces,
de terugloopverhoging en de bufferlading. Verder kunnen alle
verwarmingskringen volgens buitentemperatuur
en de boiler differentieel gergeld worden.

NIEUW
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Zijdelingse vuldeur (optioneel links of 
rechts)
De grote vuldeur (1045 x 280 mm) maakt het mogelijk eenvoudig 
langs de zijkant te vullen met houtblokken van 1m, houtafval,
grove houtsnippers, zaag- of schaafkrullen, briketten enz.

2

Aanbevolen
 door de

NATUUR

Type
Vermogens-bereik 

kW

MV 35 39
MV 35 SR of SL 39

MV 49 39-47
MV 49 SR of SL 39-47

Gewicht 1160kg (1310kg)

Spanning 230V

Afmetingen:
 HxBxD mm

1620x730x1820
(1620x1070x1820)

Waarden tussen haakjes zijn met zijdeur

Samenvatting van het testrapport wieselburg

mv 49 nominaal 
vermogen Deellast

Vermogen kW 47 39
rendement % 90 92,6

Koolstofdioxide % 13,7 13,5
Koolstofmonoxide mg/MJ 125 109

Stof mg/MJ 8 15
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Leun rustig achterover –
uw verwarmingstoestel doet de rest
De lambda-Touch-Tronic regelt het volledige verwarmingssysteem, van de
kwaliteit van de verbranding, de veiligheidssystemen, het buffervat, tot de
verschillende verwarmingszones en de productie van sanitair warm water.
Hij past zich aan de buitentemperatuur aan, herkent veranderingen in de
toestand vanaf het moment dat ze zich voordoen en past de warmteafgifte
consequent aan. De lambdasensor in de rookbuis voorziet in gegevens voor
optimale verbrandingswaarden.

Hargassner sturing lambdasonde met automomatische 
brandstofherkenning

ketel bij koude opstart:
Op de display ziet u geen vlam in 
de ketelvuurhaard. Het buffervat 
en de SWW-boiler staan koud. 
De verwarmingskringen wachten 
op een warmtebron.

ketel in bedrijfsmode vollast:
Op de display ziet u een grote 
vlam in de ketelvuurhaard. 
Het buffervat en de SWW-
boiler worden opgewarmd en 
staan bijna op temperatuur.
De verwarmingskringen
voeden de verbruikers.

ketel in bedrijfsmode
deellast:
Op de display ziet u een klei-
ne vlam in de ketelvuurhaard. 
Het buffervat en de SWW-
boiler zijn op temperatuur. De 
verwarmingskringen voeden 
de verbruikers.

Één display  – één vinger – één druk!
De nieuwe, sensationele lambda-Touch-Tronic vervult al uw wensen op vlak van 
gebruiksgemak. Eenvoudig, duidelijk en optisch uitstekend opgebouwd, zo luidt 
hij een nieuw tijdperk van de verwarmingsregeling in.

De Hargassner-Touch-Tronic kan eenvoudig door drukken met de vingers
bediend worden. Ingewikkelde menu‘s zijn zorgen van gisteren. Het display
is dankzij het moderne ontwerp zeer duidelijk. Optisch kunnen de actuele
toestanden van de ketel, de buffervaten en de boilers, alsook alle
verwarmingskringen waargenomen worden. Wilt u een verandering van de
verwarmingsinstellingen doorvoeren? Geen probleem! Simpelweg op de
gewenste afbeelding drukken en de instellingen kunnen gewijzigd worden.

OPTiScHE wEERGAVE wERKinGSTOESTAndEn

Productie sanitair warm water
U dient enkel de gewenste warmwatertemperatuur en laadtijd in te stel-
len, de ketelsturing doet de rest!

•	 Hargassner	garandeert	u	de	klok	rond	warm	water	met	een	minima-
le ketelwerking. Hiervoor zorgt de de minimumtemperatuurcontrole. 
De lambda-Hatronic reageert onmiddellijk wanneer de temperatuur 
van het warm water onder de minimumtemperatuur zakt buiten de gepro-
grammeerde verwarmingstijden.

•	 Het	warmwatersysteem	wordt	verwarmd	volgens	de	prioriteitsregels:	tra-
ditioneel is er slechts één soort warmwatersysteemregeling: wanneer het 
warmwatersysteem koud staat, schakelt de verwarmingskring uit. 
Hargassner zal u echter nooit in de kou laten. Wanneer het warm water 
koud is, zal de verwarming slechts tijdelijk gereduceerd worden en 
blijven de verwarmingselementen warm; er is geen verlaging 
van de kamertemperatuur.

Regeling van de verwarmingskringen 
•		 De	Lambda-Touch-Tronic	kan	meerdere	van	elkaar	onafhankelijke	

verwarmingskringen sturen. De gebruiker kan afzonderlijk in detail 
de instellingen vastleggen, bv.: men kan kiezen voor welke verwar-
mingskring op welk moment men welke kamertemperatuur wil.

•		 Het	3G dag/nacht-verlagingsprogramma maakt het mogelijk voor 
de gebruiker drie buitentemperatuurgrenswaarden te bepalen. Er 
is een waarde voor „verwarmen tijdens de dag“, voor „verlaging 
tijdens de dag“ en voor „verlaging ´s nachts“. Zodoende werkt de 
verwarming enkel dan wanneer het echt nodig is. Dit bespaart ener-
gie zonder in te boeten aan comfort.

•	 Dankzij	het	uitgekiende restwarmtegebruik wordt na het
 uitschakelen van de ketel de opgeslagen energie efficiënt in de
 verwarmingskringen afgegeven.
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Grootste gebruiksgemak dankzij de 
Lambda-Touch-Tronic-sturing

de Lambda-Touch-Tronic in één oogopslag:
• Verwarmingskringregeling  ✔ verhoogt het wooncomfort
 - 2 afzonderlijk, klimaatgestuurde, menggeregelde verwarmingskringen  

- Uitbreidingsmogelijkheid met meerdere verwarmingskringmodules
 - Gespreide pompinschakelregeling
 - Efficiënt restwarmtegebruik
 - Uitbreidingsmogelijkheid met externe verwarmingskringen 

- Vloerverwarmingsprogramma
• Boilerregeling
 - Uitbreidingsmogelijkheid met meerdere boilers (BUS-systeem)
 - Intelligente regeling van de SWW-voorrang
 - regeling van een minimale SWW-temperatuur gegarandeerd 

- Programmeerbare anti-legionellafunctie
 - Warmwatercirculatie mogelijk
•	 Optimaal	terugloopverhogingssysteem
•	 Aansturing	van	de	overdrachtspomp	voor	een	tweede	huis
•	 Groot	gebruiksvriendelijk	aanraakscherm
•	 Aansturing	van	het	snellaadventiel
•	 Warmtevraagafhankelijke	deellastschakeling

ZuBEHöR

OPTiScHE wEERGAVE wERKinGSTOESTAndEn
Afstandsbediening 
•	 analoog Fr 25: met de analoge afstandsbediening 

kan de ruimtetemperatuur alsook een verlagings- 
of verwarmingswerking afzonderlijk bepaald 
worden. De Fr25 kan zowel met als zonder om-
gevingscontrole aangesloten worden. een func-
tiecontrolelampje informeert de gebruiker over de 
toestand van zijn verwarming.

•	 lCD ruimtebediening Fr 35: temperatuursensor 
met lCD-display met werkingskeuzeschakelaar: 
automatisch, continue dag- en nachtwerking. 
aansluiting met of zonder ruimteïnvloed mogelijk. 
optioneel draadloos.   

•		Digitale ruimtebediening Fr 40: met touch- 
screen voor het wijzigen van de ruimtetempera-
tuur, veranderen van de verwarmingstoestanden; 
alle verwarmingstemperaturen en -tijden instel-
baar en wijzigbaar. alle ketelfuncties zijn vanuit 
de leefruimte regelbaar.

•	 Draadloze uitvoering: optioneel voor Fr 35 aP en 
Fr 40.

•	 SmS: nu heeft u uw verwarmingstoestel ook onder 
controle wanneer u het huis uit bent. Storingen 
worden automatisch naar uw gSm verzonden, u 
kunt verwarmingskringen in- en uitschakelen, 
nieuwe gewenste temperaturen vastleggen - alle-
maal via uw gSm-toestel en volledig betrouwbaar!
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Sturing bijkomende ketel
Indien gewenst kan ook een bijkomende ketel 
op vaste brandstof, olie of gas in de installatie 
geïntegreerd worden. De omschakeling tussen 
de Hargassner ketel en bijkomende ketel gebeurt 
volautomatisch. U hoeft helemaal niets te schake-
len, niets te draaien, niets te regelen.
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PSP buffer- & zonnebufferbeheer
Hargassner heeft het bufferregelingssysteem 
geperfectioneerd. Bij opstart wordt door de aan-
sturing van een snellaadventiel de warmte zo snel 
mogelijk naar de woonruimte gestuurd. Zodra
de ketel de overtollige warmte in het buffervat 
begint op te slaan, schakelt de ketel over op 
deellast. Hiermee wordt de brandduur verlengd 
en het verwarmingscomfort verhoogd. 
Zonnebufferbeheer: om solarverwarming en 
houtblokverwarming te kunnen combineren, heeft 
Hargassner voor de lambda-Touch-Tronic een praktische functie ontwikkeld. 
Eerst wordt de in de buffer opgeslagen zonne-energie gebruikt en pas wan-
neer nodig start de houtblokketel de automatische ontsteking.

TOEBEHOREn
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Verwarmingskringmodule HKM
Aanvullende module: de verwarmingskringmodule dient voor 
de uitbreiding van verwarmings- en boilerkringen. Er kunnen 
max. 2 mengergeregelde verwarmingskringen en 1 boiler-
kring met circulatiepomp op de ketel aangesloten worden. 
Een uitbreiding met tot 2 verwarmingskringmodules levert 
bijkomend 4 verwarmingskringen en 2 boilerkringen op.

Verwarmingskringmodule HKM 
met Touch
Aanvullende module: de verwarmingskringmodule
dient voor de uitbreiding van verwarmings- en boilerkringen. 
Er kunnen max. 2 mengergeregelde verwarmingskringen en 
1 boilerkring met circulatiepomp op de ketel aangesloten 
worden. Met het touchdisplay kunnen alle verwarmings-
kringen geregeld worden. Bijkomend kan een externe 
verwarmingskring of een centraal buffervat en een
extra HkM aangesloten worden.

Verwarmingskringregelaar HKR 
met Touch
klimaatgestuurde buitentemperatuurregeling met bedie-
ningseenheid voor tot 2 mengergeregelde verwarmings-
kringen en 1 boilerkring met circulatiepomp; een buffervat 
of een bijkomende ketel, overdrachts- of bufferlaadpompen, 
externe verwarmingskring, uitbreiding met 2 verwarmings-
kringmodules mogelijk (max. 8 Hkr). SD-slot en gegevens-
registratie.
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Buffervaten

Terugloopverhogingsgroep type RAG 30 / 60 
Dient voor de automatische terugloopverhoging van de Hargassner-houtblokketels met gelijktijdige lading van een buffervolume. De volledig 
geïsoleerde terugloopverhogingsgroep, met terugloopmenger en bufferlaadpomp, is snel monteerbaar en vermindert de montagetijd en -kosten. 

Snellaadventiel 1“ / 5/4“
Bij het aanmaken van de houtblokketel wordt door het snellaadventiel het buffervolume verkleind. Hierdoor verkrijgt men een snelle opwar-
ming van de woonruimte.

Buffervat met interne sanitaire warmtewisselaar HSP 
Het buffervat onderscheidt zich door zijn geïntegreerde retourstratificatieplaat, de variabele voelerpositionering en zijn SWW-productie. Het grote gedimensioneer-
de golfbuiscircuit in edelstaal maakt een legionellaveilige drinkwaterverwarming met hoge watercapaciteit mogelijk. De regelmatige bewegingen van de flexibele 
edelstalen golfbuis vormen een optimale kalkbescherming.

Solar-buffervat SP Sw & Solar-buffervat met interne sanitaire warmtewisselaar HSP Sw 
Dit solar-buffervat is in zijn uitvoeringsdetails optimaal op de regelings- en hydraulische systemen van Hargassner afgestemd. Naast zijn geïntegreerde retourstra-
tificatieplaat en zijn variabele voelerpositionering onderscheidt hij zich door zijn efficiënte solar-warmtewisselaar. Het solar-buffervat is beschikbaar in de uitvoering 
met onderaan (SW1) of onderaan én bovenaan (SW2) gelegen solar-warmtewisselaar.

Buffervat HSP  HSP 825 HSP 1000 HSP 1500 HSP 2000
Buffervolume liter 825 1000 1500 2000
diameter ø zonder isolatie mm 750 790 1010 1100
diameter ø met isolatie mm 950 990 1200 1300
Hoogte met isolatie mm 1950 2055 2175 2310
waterinhoud edelstalen golfbuis liter 38 38 46 46

Buffervat SP
Dit buffervat is in zijn uitvoeringsdetails optimaal op de regelings- en hydraulische systemen van Hargassner afgestemd. Een bijzonder voordeel biedt de 
geïntegreerde retourstratificatieplaat die de exacte temperatuurlaagvorming bij het laden en ontladen garandeert. De geïntegreerde voelerlijsten maken een 
toestelgerichte, exacte voelerpositie mogelijk en optimaliseren zo de regeling.

Buffervat SP  SP 825 SP 1000 SP 1500 SP 2000 SP 2600
Buffervolume liter 825 1000 1500 2000 2600
diameter ø zonder isolatie mm 750 790 1010 1100 1250
diameter ø met isolatie mm 950 990 1200 1300 1490
Hoogte met isolatie mm 1980 2080 2180 2310 2440

Buffervat SP Sw  SP-Sw 825 SP-Sw 1000 SP-Sw 1500 SP-Sw 2000
Buffervolume liter 825 1000 1500 2000
diameter ø zonder isolatie mm 750 790 1010 1100
diameter ø met isolatie mm 950 990 1200 1300
Hoogte met isolatie mm 1980 2080 2180 2310
warmtewisselaar onder Sw1 5/4“ iG m2 2 3 3 4
warmtewisselaar boven/onder Sw2 5/4“ iG m2 2/2 2/3 3/3 4/4

Buffervat HSP Sw  HSP-Sw 825 HSP-Sw 1000 HSP-Sw 1500
Buffervolume liter 825 1000 1500
diameter ø zonder isolatie mm 750 790 1010
diameter ø met isolatie mm 950 990 1200
Hoogte zonder isolatie mm 1910 2010 2110
Hoogte met isolatie mm 1980 2080 2180
Aansluiting 8 stk. iG duim 5/4“ 5/4“ 5/4“
waterinhoud edelstalen golfbuis liter 38 38 46
Edelstalen golfbuis 5/4“ AG verwarmingsoppervlak m2 7 7 8,6
Gewicht Sw1 kg 196 209 -
warmtewisselaar onder Sw1 5/4“ iG m2 2 3 -
Gewicht Sw2 kg 226 252 365
warmtewisselaar boven/onder Sw2 5/4“ iG m2 2/2 2/3 3/3

Max. werkingsdruk 3 bar, max. werkingstemp. 95°C , max. drinkwater-werkingsdruk 6 bar

NIEUW
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Buffervaten Afmetingen en 
technische gegevens

 * Deurbevestiging (zonder zijdeur) standaard links (ombouw naar rechts mogelijk)  

 ** Zijdeur Sr=rechts (deurbevestiging vooraan links), Sl= links (deurbevestiging vooraan rechts)

69
6

   
 D

    B

B (SL, SR)

125

90
0

H

KR KV

Schoorsteenaansluiting boven 
horizontaal rechts of links ø180

Te kiezen volgens locatie 
(180° traploos zwenkbaar) 
Hoogte tot midden 1590

Terugloopverhoging

H
A
R
G
A
S
S
N
E
R 69

6
   

 D

    B

B (SL, SR)

125
90

0

H
KR KV

Schoorsteenaansluiting boven 
horizontaal rechts of links ø180

Te kiezen volgens locatie 
(180° traploos zwenkbaar) 
Hoogte tot midden 1590

Terugloopverhoging

H
A
R
G
A
S
S
N
E
R

Hy
dr

au
lis

ch
e 

in
st

al
la

tie
, z

ie
 v

er
w

ar
m

in
gs

sc
he

m
a‘

s 
(p

rij
sl

ijs
t)

   * Deurbevestiging standaard links (ombouw naar rechts mogelijk)

Waarden tussen ( ) gelden voor 

HV 40-60

Technische gegevens: Houtvergasser 1/2m
Eenheid HV 20 HV 30 HV 40 HV 50 HV 60

Vermogensbereik kW 12,3-24,7 16-32 20-40 22-49 22-58

rendement 
vollast / deellast % 91,5 / 95,7 91,8 / 95,4 92,1 / 95,1 92,4 / 94,9 90,1 / 94,9

Warmteafgifte brandstof kW 27 34,9 43,4 53 64,4

Schoorsteendiameter mm 150 150 150 150 150

Inhoud vulruimte liter 166 166 222 222 222

Diepte vulruimte mm 600 600 600 600 600

Deur vulruimte H x B mm 402x356 402x356 402x356 402x356 402x356

Waterinhoud liter 137 137 166 166 166
Max. werkingstempe-
ratuur °C 95 95 95 95 95

Max. werkingsdruk         bar 3 3 3 3 3
Waterzijdige weerstand 
ΔT  
10 / 20 [k] 

mbar 20,5 / 5,4 36 / 9,3 80 / 23,4 90,9 / 23,4 100 / 23,4

Aanvoer / terugloop  duim 1“ 1“ 5/4“ 5/4“ 5/4“

Gewicht kg 650 650 760 760 760

ketelhoogte H mm 1630 1630 1690 1690 1690

ketelbreedte B mm 644 644 744 744 744

keteldiepte D mm 1335 1335 1335 1335 1335

Transportmaat               
breedte mm 644 644 744 744 744

diepte mm 1135 1135 1135 1135 1135

Elektr. aansluiting 230 V AC, 50 Hz, 13 A beveiliging

Technische gegevens: Houtblokketel MV

Eenheid MV 35 MV 35 SR 
of SL MV 49 MV 49 SR 

of SL
Vermogensbereik kW 39 39 39-47 39-47

rendement  
vollast / deellast % 92,6/- 92,6/-  90 / 92,6  90 / 92,6

Warmteafgifte brandstof kW 42,1 42,1 52,2 52,2

Schoorsteendiameter mm 180 180 180 180

Inhoud vulruimte liter 340 380 340 380

Diepte vulruimte mm 1100 1100 1100 1100

Deur vulruimte H x B mm 310x500 (-) 402x356 
(1045x280) 310x500 (-) 402x356 

(1045x280)

Waterinhoud liter 210 210 210 210

Max. werkingstempe-
ratuur °C 95 95 95 95

Max. werkingsdruk      bar 3 3 3 3

Waterzijdige weerstand 
ΔT  
10 / 20 [k] 

mbar  50,4 / 15  50,4 / 15  68,6 / 19,7  68,6 / 19,7

Aanvoer / terugloop  duim 5/4" 5/4" 5/4" 5/4"

Gewicht kg 1160 1310 1160 1310

ketelhoogte                       H mm 1620 1620 1620 1620

ketelbreedte B mm 730 1070 730 1070

keteldiepte D mm 1820 1820 1820 1820

Transportmaat
breedte mm 735 960 735 960

 diepte mm 1800 1800 1800 1800

Elektr. aansluiting 230 V AC, 50 Hz, 13 A beveiliging

HV 20 - 60 kw

MV 35 - 49 kw
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HARGASSNER GesmbH
HACKGUT-PELLETS-HEIZUNG
A-4952 WENG, OÖ
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SW-Dateiname Zeichnung:  HSG_30-fake-gesamt

01-BPDM-Version Zeichnung:

A4q

BLATT 
1 VON 1

MASSSTAB 1:1

ArtikelNr: -

FREIMASSTOLERANZ
DIN ISO2768 m

DIE VERVIEFÄLTIGUNG DIESER ZEICHNUNG 
SOWIE DEREN WEITERGABE AN DRITTE DARF 
NUR NACH AUSDRÜCKLICHER GENEHMIGUNG 
DER FIRMA HARGASSNER ERFOLGEN

Benennung: HSG 30 Fake gesamt
HSG 30 Fake

Werkstoff Dicke kg/St
Zusammenbau  mm 1088.78
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houtvergassers voor blokken van 1/2m en 1m 

www.hargassner.bewww.estufa.nl

hargaSSners
g Scheit
   hout-   ketel 

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

D

NO

CZ

CH

ITA

FRA

ESP

BEL

LUX

NL

GB

IE

JAPAN

AUT
HUN

UA

BG

NZL

D

NO

CZ

CH

ITA

FRA

ESP

BEL

LUX

NL

GB

IE

JAPAN

AUT
HUN

UA

BG

NZL

D

NO

CZ

CH

ITA

FRA

ESP

BEL

LUX

NL

GB

IE

JAPAN

AUT
HUN

UA

BG

NZL

Hargassner assortiment: pelletketels, houtsnipperketels, houtblokketels, buffervaten, 
grootvermogenketels 150-200 kw, biomassaverwarming, verwarmingscontainers, toevoervijzels.  
Info en contactadres op www.hargassner.be  www.estufa.nl

HandelspartnersHargassner-hoofdzetel

Uw handelaar
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Hargassner centrum voor biomassaverwarmingstechnologie
Hargassner biedt zijn klanten en belanghebbenden een productiebasis van meer 
dan 22.000 m², inclusief ruime afdeling voor onderzoek en ontwikkeling en een 
trainingscentrum voor service- en installatiepersoneel van over de hele wereld.

De recentste productietechnologieën en gekwalificeerde medewerkers vormen de 
basis van onze hogekwaliteitsproducten.

Test u zelf!

Internationaal 
succesvol!

de producten van Hargassner waren reeds goed voor het
binnenhalen van diverse prijzen en certificaten.
de doorslaggevende factoren voor het internationale succes zijn, 
naast het pionierswerk op vlak van verwarmen op biomassa, de vele 
technologische verworvenheden rond het branden 
op houtsnippers en pellets.

de ‚Energy Genie 2007‘ award op de Energy Saving Beurs
in wels (Oostenrijk).

1ste prijs op de internationale innovatiecompetitie voor 
„houtenergie“ in Frankrijk in 2000, 2007, 2008, 2009 en 2010.

Bekroond met het Oostenrijks milieukenteken 2011 en
de Oostenrijkse ondernemingsprijs Pegasus 2011 en 2012.

Japan

Nieuw-Zeeland

ooStenrijk
hargassner ges.mbh
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at

www.hargassner.at

belgiË
ardea nv
B-8211 Aartrijke
Eernegemsestraat 34
Tel. +32 (0)50 82 04 80
Fax +32 (0)50 20 18 03
info@hargassner.be

www.hargassner.be

neDerlanD
estufa bv
Nl-8131 TW Wijhe
Ambachtsweg 3
Tel. +31 (0)570 52 10 30
Fax +31 (0)570 52 30 16
info@estufa.nl

www.estufa.nl
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