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 Fleksibelt: Egnet til flis, spåner og 
træpiller

 Nemt: brændselstilførsel, forbrænding, 
askeudtag – det hele kører automatisk

 Sikkert: Fremføring og cellesluse 
garanterer sikker anlægsdrift

 En god håndsrækning: HDG hjælper 
gerne med den individuelle 
planlægning af jeres anlæg – lige fra 
opbevaring af brændslet til 
varmefordelingen

 Prisvinder: HDG Compact har vundet flere 
priser, bl.a. KWF-Innovationspreis og iF 
Design Award

HDG Compact 40-80
Kompakt. Alsidig. Økonomisk.
Med HDG Compact 40-80, det automatiske 
varmesystem til fyring med flis, træpiller og 
spåner, opfylder HDG de krav, der stilles af 
landbrug, industri, institutioner og 
boliger med et lille til mellemstort 
varmebehov.
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 Patenteret rensesystem 
Automatisk rensning af alle varmevekslernes 
flader med varmebestandige turbulatorer i 
rustfrit stål, der sikrer en permanent høj 
virkningsgrad med optimal komfort.

 Styring med et enkelt tryk 
En innovativ touch-styring med brugervenlig 
menustrutur, der til enhver tid kan udvides, 
sikrer enkel betjening af varmeanlægget.

 Intelligent forbrændingsteknik 
Vipperist-teknologien til optimal fjernelse af 
aske, er udstyret med restglødezone (hurtigere 
genstart). Det sikrer sikrer en permanent 
effektiv forbrænding – også ved korte 
driftsafbrydelser.

 Robust fremføring 
Celleslusen med 4 kamre, stålskær og 
automatisk reversering ved fremmedlegemer 
sikrer en stabil brændselsforsyning.

 Komfortabelt askeudtag  
Den store integrerede askebeholder eller den 
udvendige askebeholder (ekstraudstyr) er 
udstyret med ergonomisk transporthåndtag, 
der sikrer et bekvemt askeudtag.

 Gennemprøvet brændselstilførsel 
Siloudmaderen med fjederblade og en 
kraftfuld motor med stor effektreserve sikrer 
stabil drift – også med skiftende 
brændselskvalitet.

Highlights
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Brændkammertemperaturføler

 Konstant drift i det optimale effektområde 
– også med varierende brændselskvalitet

 Beskyttelse af komponenterne ved hjælp af 
stabil brændkammertemperatur

 Høj forbrændingskvalitet ved sikring af det 
ideelle temperaturområde

Brændkammer

 Den modulopbyggede  
konstruktion forener funktionalitet  
og lang levetid

 Overfyldningssikring med integreret 
materialestop via et varmebestandigt 
følerrør i rustfrit stål

 Driftssikker og hurtig antændelse af 
brændslet

 Lave emissionsværdier takket være 
det "varme" brændkammer med høj 
forbrændingstemperatur

HDG's vipperist-teknologi – rigtig smart

Når vipperisten er lukket, skaber 
den det ideelle miljø for et glø-
delag med optimal forbrænding.

Når asken skal fjernes, drejes vip-
peristen i massivt støbejern mere 
end 90°.

Restglødezonen sikrer, at det ofte 
ikke er nødvendigt med ny an-
tænding, når vipperisten er lukket 
igen efter kort stilstand

HDG Compact 40-80
Overbevisende ned til mindste detalje
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Askeudtag

 Askesnegle til brændkammer- og flyveaske

 Komprimering af asken i beholderne for at forlænge 
tømningsintervallerne

Lambdasonde

 Måling af rest-ilt i røggassen som 
referencestørrelse for forbrændingen

 Med et ideel rest-iltindhold sikres der 
løbende en højere virkningsgrad og lave 
emissionsværdier

Automatisk rensesystem som standard

 Rensning af varmevekslernes flader ved at 
fjerne flyveaske sikrer konstant 
varmeoverførsel 

 Optimering af varmeoverførslen med 
integrerede turbulatorer sikrer permanent 
høj virkningsgrad

 Den automatiske rensning af 
varmevekslerflader reducerer rengøringen 
til et minimum

Celleslusen 1  kobler brændselstilførslen væk fra brændkammeret som 
sikring mod tilbagebrand. Stokersneglen 2  transporterer brændsel ef-
ter behov ind i brændkammeret. På vipperisten 3  antændes brændslet 
automatisk. Sneglen 4  transporterer derefter asken ud i beholderen.

Brændslets vej til fyret
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enhed
Compact 40

flis
Compact 50
flis / træpiller

Compact 65
flis / træpiller

Compact 80
flis / træpiller

Nominel varmeydelse kW 33 / 45 50 / 50 65 / 65 80/85
Min. varmeydelse kW 12 12 / 15 12 / 15 23 / 25,1
Vandindhold l 167 167 167 221
Maks. tilladt driftsovertryk bar 3 3 3 3
Nødvendigt skorstenstræk PA 8 10 15 12 / 9
Tilladt fremløbstemperatur °C 95 95 95 95
Vægt kg 980 980 980 1200
Højde A mm 1920 1920 1920 1920
Højde midte røgrør B mm 1280 1280 1280 1280
Højde midte indfyringskanal C mm 514 514 514 514
Bredde med indfyringskanal D mm 1433 1433 1433 1739
Dybde E mm 830 830 830 830
Dybde med askebeholder (ekstraudstyr) F mm 1285 1285 1285 1283
Røgrørstilslutning  I mm 180 180 180 200
Bredde med TBZ 150  J mm 2110 2110 2110 2415
Bredde med TBZ 90 pillesugesystem K mm - 1870 1870 2170
Energieffektive klasse kedel A+ A+ / A+ A+ / A+ -
Energieffektive klasse kedel + kontrol (klasse VI) A+ A+ / A+ A+ / A++ -

Venstre eller højre?

HDG Compact 40-80 fås med indfyring i venstre eller højre side. Forbindelsespunktet mellem fremføringen og kedlen fastlægges 
først ved montering på opstillingsstedet. På den måde kan HDG Compact 40-80 integreres i næsten hver eneste bygning.

HDG Compact 40-80
Tekniske data

6
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HDG-fremføringssystem TBZ 150
Det kører sikkert

Desuden hakker fremføringssystemet om 
nødvendigt materialet i mindre dele, og 
kombineret med reverseringsenheden, 
der er standardudstyr, sikrer det stabil 
drift. 

Fremføringssystemet HDG TBZ 150 
består primært af en cellesluse og en 
stokersnegl. Celleslusen lukker 
brændkammeret hermetisk af fra 
brændselslageret som bedst mulig 
sikring mod tilbagebrand.  

Den direkte brændselstilførsel på risten 
sker uden brug af stor kraft og dermed 
med minimal slitage. 

Kundeinstallation med fremføringssystemet HDG TBZ 150 sammen  
med en HDG-fjederkernefremføring kombineret med HDG Compact 50. 

Celleslusen lukker lagerrummet af fra forbrændingsenheden som sikring mod tilbagebrand.

Detaljeret beskrivelse af HDG TBZ 150

Celleslusen, der er nem at udskifte, 1  har fire skarpe 
rotorblade og minimal friktionsflade, hvilket sikrer  ekstra 
rolig drift i anlægget.

Den ekstremt effektive gearmotor  2  sikrer økonomisk 
drift med sit lave effektforbrug.

Den massive stokersnegl 3   sikrer med direkte indføring 
på risten energibesparende drift  af fremføringssystemet.

2

3

1
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HDG Control
Det bliver ikke nemmere

Klaret med et enkelt tryk: skift til 
sommerdrift eller aktivér varme-
sænkningen i ferien. 

HDG Control giver overblik over 
varmeanlæggets vigtigste kom-
ponenter.

Det er nemt at få vist informa-
tionerne på displayet, f.eks. de 
aktuelle temperaturer i solvarme-
anlægget.

Alt kan indstilles bekvemt og 
overskueligt på displayet, f.eks. 
tidsprogrammering af varmekred-
sene.

Med HDG Control er det meget nemt 
at betjene kedlen, selv når man ikke 
arbejder med varmeanlægget hver 
eneste dag, takket være den intel-
ligente og brugervenlige regule-
ringsteknik i HDG Compact 40-80.

Displayet – 
enkelt og overskueligt

Anlægget betjenes ved hjælp af 
et touch-display. På displayet kan 
alle indstillinger i hverdagen nemt 
foretages – både styring og vedlige-
holdelse. På displayet vises det f.eks., 
hvornår noget skal optimeres. 

Den nye HDG-reguleringsteknik 
understøtter brugeren skridt for 
skridt.

HDG Compact 40-80 er som standard 
udstyret med vores reguleringsteknik 
i form af et 4,3"-display.

Efter ønske fås de også med et større 
7"-display. Det sikrer mere komforta-
bel betjening og giver ekstra informa-
tioner. 

Endnu en fordel ved det større 
display: Man kan også betjene HDG 
Control via tablet, computer eller 
mobiltelefon. Så har du også adgang 
til fyret derhjemme, når du er ude.

Diagonal 4,3", dvs. 109 mm

Størrelsesforholdet mellem de to 
displays

HDG Control Touch XL – det større display

Diagonal 7,0", dvs. 178 mm



9

Et varmeanlæg skal være nemt at 

betjene, uden at man først behøver 

at studere det nærmere. Det har 

HDG lagt stor vægt på ved udarbej-

delsen af kedel- og systemstyringen 

HDG Control:

 

 nem betjening

 enkel menustyring

 logisk opbygning af styringen

  kan betjenes med handsker på

Alle kedlens indstillinger foretages 

via dette display:

 gem de nye indstillinger hurtigt 

og enkelt

 indlæs opdateringer via den inte-

grerede port til SD-kort

 tag backup af fyrets indstillinger

HDG Control er hjernen i varme-

systemet. Herfra kan mange ting 

styres og tilpasses:

 temperatur 

 kedel og alle driftstilstande

 fremføringssystemer

 hele varmesystemet

Alt på ét sted Der er styr på det heleOverskueligt



10

HDG-systemstyring 
Optimal styring af varmesystemet

Kedlens HDG Control er hjernen i 
hele systemet. Herfra er det nemt at 
betjene samtlige komponenter: 

 brændselstilførsel
 temperatur i varmesystemet 
 mange andre detaljer

HDG Control

En akkumuleringstank er praktisk 
ekstraudstyr til varmesystemet, og 
den har mange fordele: 

 at opsamle energi og afgive den 
igen – lige som et batteri

 at forlænge kedlens driftstid 
 at minimere uøkono-

miske startfaser
 at indstille tvangsop-

varmning og tidspro-
grammering frit

Akkumuleringstank

Med et HDG-fyr har du altid varmt 
vand. Brugsvand kan opvarmes på 
flere måder: 

 med en ekstern varmtvandsbehol-
der

 med en brugsvandsvarmeveksler
 beholder direkte integreret i akku-

muleringstanken

Alle varianter kan 
integreres i HDG-
systemet.

Brugsvandsopvarmning
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HDG Control kan også bruges som et 
stand-alone-system:

 til betjening af de enkelte varmefor-
brugere i et lokalt varmenet

 til integration i eksisterende varme-
systemer

HDG Control kan tilpasses indi-
viduelt til varmesystemet med 
simple udvidelsesmoduler. 

Integration i det lokale varme-
net er også en mulighed.

Stand-alone-løsning

Klar til udvi-
delse

Et solvarmeanlæg er et godt sup-
plement til dette varmesystem. Der 
er mange forskellige anvendelsesmu-
ligheder: 
  til brugsvandsopvarmning
 til at understøtte varmesystemet
  eller begge dele (lagdelt opvarm-

ning med op 
til tre zoner er 
mulig)

Alle systemer kan sty-
res nemt og bekvemt 
med HDG Control. 

Solvarmestyring

Varmekredse som f.eks. radiatorer og 
gulvvarme reguleres på basis af den 
aktuelle udetemperatur. Den bruges 
til justering af fremløbstemperaturen. 
Der bruges altså kun så meget energi, 
som det er nødvendigt. 

HDG Control kan 
nemt udvides med 
flere varmekredse.

Varmekredse
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Med en gennemtænkt planlægning 
af brændslets opbevaring og 
fremføring spares der unødvendige 
omkostninger og arbejde. 

Gennem vores etablering af tusindvis 
af forskellige anlæg har vi samlet den 
nødvendige erfaring, så vi kan tilbyde 
den bedste løsning til alle behov.

Vi er gerne behjælpelige med at 
fastlægge jeres behov og kravene til 
lokalerne ude hos jer. 
 
Med disse informationer kan vi 
udarbejde en CAD-tegning over 
opstillingen af et komplet 
varmeanlæg, der er afstemt efter jeres 
personlige ønsker.

HDG-opbevaringsmuligheder til brændsel
Vi planlægger den bedste løsning for jer

Hvilken opbevaring der er den mest 
fordelagtige og til hvilket brændsel, hvilke 
mulige forudsætninger der findes eller skal 
skabes, hvilken form for levering af 
brændsel der er den nemmeste, hvordan 
brændslet transporteres til kedlen, hvor 
kedlen bedst stilles op – alle disse 
spørgsmål har vi løsninger til. 

Eksempel: Separat lagerrum, der ikke ligger i 
nærheden af fyrrummet – transport af træpillerne 
med HDG pillesugesystemet

Men alle situationer er forskellige, så 
derfor står vores erfarne medarbejdere 
til rådighed med gode idéer.

HDG's mobile fyrrum er en god, fleksibel 
løsning til varmeanlægget – især når 
der ikke er et egnet fyrrum i den byg-
ning, som fyret skal opvarme. Det mobile 
fyrrum er modulopbygget og kan derfor 
anvendes til varmeanlæg på helt til op til 
400 kW.
I kan få yderligere oplysninger om HDG's 
mobile fyrrum i en separat informations-
brochure.

Eksempel: Underjordisk lagerrum, som en 
lastbil kan køre hen over

Optimalt tilpasset til forskellige forhold 
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Eksempel: Pillelagerrum med 
indblæsningsløsning

Eksempel: Transport af brændslet fra et 
lagerrum, der ikke ligger i nærheden af 
fyrrummet, ved hjælp af en ekstra fødesnegl

Eksempel: Lagerrum i kælderen med 
indføringssnegl til påfyldning gennem lysskakten

HDG-indføringssneglen er en hurtig, 
enkel og fleksibel løsning til påfyldning 
af brændseslagre. Med den kan lagerrum 
i stueplan fyldes hurtigt og enkelt med flis 
op til en fyldhøjde på 8 meter.
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HDG-løsninger til brændselstilførsel
Tilførsel af flis, træpiller osv.

 Egnet til flis og træpiller
 Optimal til brug i brændselslagre 

med en diameter på 2,5 til 4,5 
meter

 Kan anvendes med en fyldhøjde på 
op til 3 meter eller 5 meter ved 250 kg 
pr. kubikmeter.

Den mest almindelige fremføringsløsning 
kombineret med HDG Compact 40-80 er 
en HDG-fjederkernefremføring. 
Den robuste og fleksible konstruktion 
sikrer en pålidelig brændselsforsyning.

Ergonomisk optimeret fødesnegl

Fødesneglen sikrer med sit koniske og 
progressivt stigende design kraftbesparende 
og samtidig materialeskånsom transport af 
brændslet.

Ekstrahøje fjedersæt

Fjedersættene med en højde på 80 
millimeter optimerer materialeflowet og 
transporterer samme mængde brændsel 
ved et lavere omdrejningstal.

Vedligeholdelsesfrit drev

HDG har fremstillet over 10.000 
fødesnegle. Vores mangeårige erfaring 
danner grundlag for et 100 % 
vedligeholdelsesfrit drev.

Eksperttip fra HDG
Et mellembund i træ sikrer energibesparende og pålidelig drift på langt sigt. Når 
lagerrummet er delvist tømt, opsamler fjedersættene flisen væsentligt nemmere 
uden stort friktionsbetinget spild. 

Det sikrer en ensartet og effektiv drift.
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Optimeret sneglekanal

Den 160 mm brede sneglekanal er 
geometrisk optimeret, så der kan påfyldes 
15 % mere end normalt. Det reducerer 
fremføringens driftstid og sparer 
værdifuld energi.

Innovativt skråt afkast

Det nydesignede skrå afkast fra 
siloudmaderen sikrer stabil drift.

Kraftfuld motor

Efter mottoet "så lidt energi som muligt 
– så meget energi som nødvendigt" 
forbinder den kraftfulde men alligevel 
økonomiske motor et lavt strømforbrug 
med stor effektreserve.

Det rette fremføringssystem til alle

Ud over fjederkernefremføringen tilbyder HDG også andre systemer, der kan tilpasses perfekt til de individuelle behov.

HDG knækarmsfremføring kan anvendes i lagerrum 
med en større diameter på helt op til 5,7 meter. Med de 
to forspændte arme sker der en effektiv tømning af selv 
store lagerrum med en stor fyldhøjde (5 meter med en 
rumvægt på 250 kg/m3).

HDG-pillesiloudtaget PSZ er det mest økonomiske 
alternativ, når der udelukkende fyres med træpiller.  
En trykaflastningsplade beskytter sneglen mod træpillernes 
høje rumvægt. Det sikrer en maksimal fyldhøjde på 3 m med 
en rumvægt på 650 kg/m³.

Effektreserve til sikker drift

Motoren i HDG's brændselstilførsel har også en tilstrækkelig stor 
effektreserve, hvis der f.eks. er brug for flere kræfter i kort tid til fremføring af et 
større træstykke 1 . En kraftig motor har dog ikke et større energiforbrug ved 
"normal" belastning end en svagere – men den giver en væsentlig større 
driftssikkerhed.
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Ved fyring med træpiller i HDG Compact 
50-80 er HDG-pillesugesystemet en 
fleksibel og effektiv transportløsning.

 Ideel, når fyrrum og lagerrum er 
separate

 Kan klare afstande på op til 25 
meter 

 Perfekt til eksisterende bygninger 
f.eks. gamle eller sanerede huse

 Giver minimalt pladsspild og maksimal 
lagerkapacitet

HDG-pillesugesystemet  
Fleksibel transport af træpiller

3a



17

HDG-pillesugesystemet

1  Træpillerne blæses nemt og bekvemt ind i lagerrummet. Her 
forhindrer en sikkerhedsmåtte, at træpillerne går i stykker

2  Der er forskellige muligheder  for at opbevare træpillerne og 
fremføre dem til fyret (f.eks. kvadratisk rum, sækkesilo, rum med 
skrågulv osv.).

3  Fremføringsløsningen FRA-PSS overfører træpillerne til 
sugesystemet 3a , som transporterer træpillerne op til 25 meter 
via sugeslanger.

4  Træpillerne suges herefter op i forbeholderen. Herfra henter 
anlægget brændsel efter behov og sikrer på den måde 
opvarmningen.

Opbevaring og fremføring af træpiller

Pillemuldvarp

 Perfekt til små lagerrum med en 
størrelse op til 2,5 x 2,5 meter 

 Yderst velegnet til anlæg med lille 
effektområde

 Hurtig at montere, da den primært 
består af formonterede dele

Fødesnegl til træpiller

 Velegnet til anlæg i de højere 
effektområder

 Ekstremt robust konstruktion
 Kan anvendes med og uden røreværk

Sugesonder

 Muliggør meget fleksibel anvendelse
 Fås med 3 eller 8 sonder
 Kan tilpasses perfekt til de individuelle 

forhold

Sækkesilo

 Den færdige løsning, der er egnet til 
næsten alle fyrrum

 Hurtig fremføring til fyrrummet eller 
lageret

 Nem montage
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Bæredygtighed i praksis

Vi videreudvikler løbende HDG's 
teknologi, og derfor opfylder vores 
kedler de strengeste emissionsgræn-
seværdier og har samtidig maksimal 
virkningsgrad. 

Flere af kedlerne har vundet priser, bl.a. 
KWF-Innovationspreis og Bundespreis 
Innovation. Effektiv teknik og optimal 
komfort er lige så vigtigt for os som at 
fremstille bæredygtige produkter. 

Derfor har HDG gennem flere år satset på 
og arbejdet for et positivt miljøregn-
skab.

 Gennemprøvet kvalitet: HDG har 
gennem flere år fået certificeret 

sin miljø- og kvalitetsstyring hos 
TÜV Süd

 GOGREEN – postforsendelse med 
DHL

 100 % lokalt produceret energi fra 
miljøvenlig vandkraft

 Green-IT – anvendelse af ressour-
ceskånsom informationstekno-
logi

 Medlem af Umweltpakt Bayern
 Vi støtter GEMEINWOHL-ÖKONO-

MIE (ecogood.org) 

Af hensyn til miljøet Prisbelønnet
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HDG – 100 % service

Vi følger dig med rådgivning og kundeservice, så du får et perfekt 
HDG-varmeanlæg.

Selvfølgelig kan HDG også levere reservedele til dit anlæg 
– i 25 år

Du kan få gratis rådgivning af vores dygtige medarbejdere 
– også lokalt, og de informerer dig også gerne om de 
aktuelle støttemuligheder

Med vores produktion i Tyskland kan vi også tilbyde indivi-
duelle specialløsninger

Individuel planlægning og også hjælp til installatøren
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 HDG brændekedler
 HDG flis-, træpille- og spånfyr
 HDG pillefyr
 Combi kedel til brænde / olie eller til logs / pellets
 Varme + elektricitet fra træ - energikoncepter med træforgasning
 HDG buffertank og systemkomponenter

Perfekte biobrændselsfyr til ethvert behov fra 10 til 800 kW

Besøg os på:


