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Hargassner Power-Box je zmogljiv sistem za sušenje in ogrevanje, ki se 
lahko uporablja poleti za sušenje koruze, žitaric, sena ali sekancev . 
Pozimi se sistem uporablja za ogrevanje stavb, garaž, delavnic,hlevov, 
itd.
V Power-Box-u je nameščen Hargassner toplovodni kotel na lesne 
sekance ali pelete, ki deluje po sistemu toplovodnega ogrevanja, 
pripravljen na priključitev na sistem ogrevanja. Kotel svojo toplotno 
energijo prenese preko velikega izmenjevalnika toplote na zrak, pretok 
ogretega zraka pa ustvarja visoko učinkovit radialni ventilator. Za 
stroškovno učinkovito ogrevanje in s tem sušenje lahko uporabite lastno 
gorivo. Vsled tega je sistem zaradi uporabe obnovljivih virov energije 

okolju prijazen in zaradi zelo visoke stopnje učinkovitosti topovodnega 
sistema tudi izjemno učinkovit. Druga velika prednost je mobilnost 
ogrevalnega sistema, ki ga pozimi lahko uporabljamo kot toplovodni 
ogrevalni sistem za ogrevanje stanovanjskih stavb in hlevov ali kot 
ogrevanje s toplim zrakom za razstavne šotore, za ogrevanje gradbišč. 
Zunanje temperature do  -20°C ne predstavljajo problema zaradi zaščite 
toplovodnega sistema pred zmrzalijo.

Power-Box je na voljo v različnih izhodnih velikostih od 70 do 220 kW in 
v različici z delovanjem z lesnimi sekanci ali peleti. Sistem kotla in 
toplotnega izmenjevalnika se lahko integrira tudi v fiksne kotlovnice, 
tako se na ta način lahko skupna moč kotlovnice poveča  do 2000 kW.

Lastnosti in prednosti sistema:
• Toplovodni kotel priključen na register toplotnega izmenjevalnika,

zato dosegamo izjemno visok izkoristek in minimalno porabo goriva.
• Nizka poraba energije zaradi zelo učinkovitega radialnega ventilatorja

z nadzorom hitrosti.
• Pretok vročega zraka je ločen od sistema zgorevalne komore kotla =>

požarno popolnoma varen sistem.
kot• Možna je dvojna uporaba, sistem se lahko uporablja tudi 

ogrevalni sistem na  osnovi toplovodnega ogrevanja.
• Kompaktna zasnova.
• Odporen proti zmrzali do -20 ° C.

op.

 so  
• Ogrevanje z najnovejšo tehnologijo zgorevanja zagotavlja.

vse prednosti izdelkov Hargassner na osnovi lesnih sekancev, kot 
stopničasta rešetka, recirkulacija dimnih plinov in še veliko več.

• Skladiščenje sekancev v kontejnerju ali obstoječem silosu.

• Sistem je popolnoma ožičen in pripravljen na prikl

•  Visoka zanesljivost.
• Nizki stroški vzdrževanja.

•  Mobilni grelec je zelo hitro pripravljen za uporabo.
• Daljinski nadzor preko mobilne App aplikacijo.
• Števec delovnih ur / toplotni števec  za obračun proizvedene energije.

• Gorivo:
Peleti ali lesni sekanci

• Topotna moč:
120 kW, 150 kW, 170 kW, 200 kW, 220 kW 
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Poleti: sušenje
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Power-Box lahko uporabite povsod, kjer je potreben topel 
zrak za:
• sušenje sena, koruze, žitaric, sekancev,
• sušenje zgradb,
• ogrevanje skladiščnih in poslovnih zgradb,
• šotorov in prireditvenih paviljonov,
• prireditvenih in cirkuških šotorov,
• rastlinjakov.

Power-Box 120 s kotlom na pelete za ogrevanje skladišča 

Hargassner Power-Box 200 s kontejnerjem za skladiščenje sekancev prostornine 15 prm in krožnim sistemom toplozračnega ogrevanja za sušenje žitaric in koruze.

S tem sistemom Power-Box-a se ogreva šotor. Ogrevalni sistem s kotlom je 
nameščen v 10 ft kontejnerju, peleti pa v 8 ft kontejnerju.

Power-Box s skladiščem za pelete, sistem nameščen na gradbišču  
namenjen sušenju zgradbe.

HARGASSNER POWER-BOX



Besuchen Sie uns
auf Facebook und Instagram!
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ÖSTERREICH
Hargassner Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at
www.hargassner.at

DEUTSCHLAND
Hargassner Ges mbH
Heraklithstraße 10 a
D-84359 Simbach
Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

Social Media
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Tehnični podatki

Tip Power-Box Enote 120 150 170 200 220

Nazivna topotna moč* kW 120 149 166 199 216

Min. toplotna moč* kW 36 44 49 59 59

Topotna moč goriva* kW 127 157 176 210 229

Izkoristek* % 94,8 94,7 94,5 94,4 94,3

Pretok zraka preko ventilatorja
pri uporu 10.000 Pa mm 6.000 10.100 10.100 10.100 10.100

Pretok zraka preko ventilatorja
brez upora m3/h 10.000 18.100 18.100 18.100 18.100

Tlak PA 860 1.240 1.240 1.240 1.240

Max. temperatura zraka °C 85 85 85 85 85

Varnost proti zmrzali °C -20°C (Voda-Glykol)

Gorivo sekanci B1 (EN ISO 17225 Klasa A1+A2), P16S-P31S, M10-35

peleti EN ISO 17225-2 KlasaA1

Elektro prikljuļek V 3x 400V 3x 400V 3x 400V 3x 400V 3x 400V

Elektriļna prikljuļna moļ ventilatorja kW max. 2,6 max. 5,8 max. 5,8 max. 5,8 max. 5,8

Varovalka A 16 16 16 16 16

Premer prikjuļka za zrak mm 500 700 700 700 700

Premer dimnega prikljuļka mm 180 200 200 250 250

Viġina dimnika 
(pripravljen za sestavo na mestu postavitve) m 4,1 5 5 5 5

Teģa kg ~ 2.200 ~ 3.000 ~ 3.000 ~ 3.300 ~ 3.300 

Kontejner čevljev 8“ 10“ 10“ 10“ 10“

Dimenzije (L x B x H) m 2,4 x 2,2 x 2,3 3 x 2,4 x 2,6 3 x 2,4 x 2,6 3 x 2,4 x 2,6 3 x 2,4 x 2,6
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Tehnični podatki Power-Box

* podane specifikacije veljajo za kotel na sekance

Hargassner toplovodni modul WLM 120/220
Hargassnerjev toplozračni modul WLM se lahko uporablja tudi kot samostojna rešitev za ogrevalne sisteme v fiksnih 
kotlovnicah. Modul združuje izmenjevalnik toplote in ventilator z napravo za dovod in odvod zraka v kompaktni enoti za 
moči do 120 ali 220 kW. To pomeni, da je vaš obstoječi ali nov ogrevalni sistem mogoče popolnoma razširiti z učinkovito 
tehnologijo sušenja.
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