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INDUSTRI- 
K VALITET



PREMIUMKVALITET

ÖVER 90.000 BELÅTNA
KUNDER

KUNDTJÄNST MED FLERA 
UTMÄRKELSER

PREMIUMKVALITET 
„MADE IN AUSTRIA“
KWB är österrikisk kvalitetstillverkare av pellets-, fl is- och vedeldningssystem inom effektområ-
det 2,4 till 300 kW. Som pionjär på detta område har vi revolutionerat vedeldningen. Redan över 
90.000 kunder över hela världen litar på våra experter. Det innefattar ägare av enfamiljshus eller 
fl erfamiljshus, jordbrukare, turistverksamhet, kommersiella verksamheter och energileverantörer. 

KWB levererar en komplett lösning. Våra premiumprodukter är driftsäkra och garanterat Made 
in Austria. Vi hjälper till redan under beslutsprocessen och vidare tillsammans med våra trogna 
partners och installatörer, fram till monteringen av en skräddarsydd komplettlösning. Vår KWB 
kundtjänst och våra försäljningspartners fi nns alltid i närheten och hjälper gärna till!

Vi levererar energi för livet!Vi levererar energi för livet!

PREMIUMKVALITET 
MADE IN AUSTRIA

KWB POWERFIRE | Premiumkvalitet
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GLOBAL NÄRVARO

TILLVERKAD I ÖSTERRIKE! 
GLOBAL NÄRVARO!
KWB betyder regional och miljövänlig veduppvärmning. 
 Företagets huvudkontor ligger i St. Margarethen/Raab (AT) 
i Steiermark med dotterbolag i Tyskland, Italien och Frankrike. 
Våra starka försäljningspartner fi nns i 16 länder, från Kanada, 
Chile och Japan. Gemensamt förmedlar vi fi losofi n från KWB 
i hela världen. 

KWB POWERFIRE | Premiumkvalitet KWB POWERFIRE | Global närvaro
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ALLT SOM 
KOMPLETT LÖSNING
FRÅN PLANERING TILL SERVICE

KWB erbjuder sina kunder komplett support vid plane-
ringen av en biomassaanläggning. En planeringsskiss för 
anläggningen sammanställs när man har tittat på om-
ständigheterna på plats. Viktiga faktorer vid flisdrift är 
matarskruvens längd och nödvändiga genomföringar i 
väggar. Faktorerna vid pelletsdrift är dessutom ett prak-
tiskt och skonsamt inblåsningsläge för pellets till pannan. 
Aktuell matningssituation kontrolleras innan anlägg-
ningen installeras och vi hjälper sedan till vid montering 
och idrifttagning med vår egen kundtjänst. Även KWB 
Powerfire är modulärt (KWB delbart/bärbart system) 
konstruerad. Här är en detaljerad planering i förväg myck-
et viktig eftersom man måste tänka på komponenternas 
vikter och mått. 

Omfattande kundtjänsthjälp ger säkerhet. Tjänsterna om-
fattar allt från enskilda serviceavtal, heltäckande service-
avtal under 10 år eller onlineövervakning och omfattande 
rådgivning vad gäller anläggning. För leverantörer erbjud-
er vi heltäckande serviceavtal med löptid upp till 15 år.
Om befintliga utrymmen inte räcker till eller en helt 
ny värmecentral skall installeras, erbjuder vi gärna vår 
nyckelfärdiga KWB värmecontainer med konstruktion i 
stålbetong. 
För påfyllning av flisförråd erbjuder vi en vertikal påfyll-
ning med fliscentrifug eller en påfyllningsskruv för en 
bunker som tillval. Förutom olika utmatningar med omrö-
rare kan även en matarbotten installeras enligt önskemål. 
Möjligheterna har inga gränser. 

KWB POWERFIRE | Allt som komplett lösning
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HÖG 
FLEXIBILITET
FÖR OLIKA  
BRÄNSLEKVALITET

Även flis med varierande kvalitet kan använ-
das som bränsle  
med KWB Powerfire.

VÄRMEVÄRDE FÖR VIRKE 
ENLIGT VOLYM (W = 20)

Ju högre förhållandet mellan kWh och 
skrymmeter (srm) är, desto lägre är 
volymbehovet i bränsleförrådet. 1 srm 
motsvarar 0,4 fast kubik (fm). Vatten-
halten (w) är andelen vatten i virket, 
angivet i % av nyslagen massa.

Gran och pil

Gran och al

Björk

Tall och lärkträd

Bok

Robinia

Poppel
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TORKNINGSPROCESS FLISNING OCH FÖRVARING UPPVÄRMNING

kWh/skrymmeter

DUBBELT ENERGIINNEHÅLL MED OPTIMAL TORKNINGSPROCESS

KWB POWERFIRE | Allt som komplett lösning KWB POWERFIRE | Hög flexibilitet
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KWB POWERFIRE
FLEXIBEL OCH EFFEKTIV 
 UPPVÄRMNING

  Flexibla bränsleval tack vare unikt roterande 
förbränningssystem

  Enkel installation och snabb service
  Långa asktömningsintervaller 

KWB Powerfire flis- och pelletspanna är ett 
perfekt värmesystem för värmeförsörjning av 
regionala närvärmenät, kommersiella verksamhe-
ter, flervåningsbyggnader och bostadsområden. 
Den övertygar med mycket flexibel och sparsam 
förbränning och finns att få i ett effektområde 
om 150–300 kW. Värmesystemet kan installeras 
i trånga utrymmen, tack vare modulär konstruk-
tion. Det är ett perfekt system i saneringsobjekt. 
Underhållet utförs med ett par handgrepp med 
en utdragbar underdel. Tillvalet med 240 liters 
komfort-asktunna garanterar långa asktömnings-
intervaller. 

FLEXIBEL OCH EFFEKTIV UPPVÄRMNING

Effektiv förbränning

Förbränningen övervakas kontinuerligt 
och styrs på bästa sätt med bredbands-
lambdasonden. Det ger låg energiför-
brukning och hög driftsäkerhet.

Låga utsläpp

En värmebeständig förbränningskammare 
med mycket hög temperatur där rökgasen 
nästan helt försvinner. Brännkammarens ste-
nar är delade i flera delar. Olika delar kan bytas 
om reservdelar behövs.

MAXIMAL 
BRÄNSLEANVÄNDNING

med självrengörande roterande förbrän-
ningssystem. Det är tillverkat enligt indu-

stristandard i gjutna höglegerade och själv-
rengörande rosterkomponenter. Den mobila 
rostern klarar enkelt av olika bränslekvalitet. 
Det ger ännu flexiblare eldning med flis eller 
pellets. Bränslet förbränns helt genom den 

integrerade bakbrandsregleringen.

KWB POWERFIRE | Flexibel och effektiv uppvärmning KWB POWERFIRE | Flexibel och effektiv uppvärmningKWB POWERFIRE | Flexibel och effektiv uppvärmning
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Bekväm asktömning av värmeväxlare

Längre tömningsintervall med stor 
 flygasklåda (endast 240 / 300 kW).

Reglering KWB Comfort 3

2-knappshantering med ratt, översiktlig 
grafisk display.

Askutmatning 

Helautomatisk asktömning till 66 liters intern 
asklåda. Alternativt extern asktömning till 240 
liters förzinkad tunna. Det ger hög komfort med 
maximala asktömningsintervall.

FLEXIBEL OCH EFFEKTIV UPPVÄRMNING

FINDAMMSFILTER
Elektrostatiskt arbetssätt med  

avskiljning upp till 80 %. Avskiljningen  
sker helautomatiskt i samspel med  

värmesystemets rengöringsintervall.
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HÖGEFFEKTIV  
RÖR-VÄRMEVÄXLARE

Ger optimal rengöring av värmeväxlare, 
låga rökgastemperaturer och konstant 

hög verkningsgrad.

ÅTERCIRKULATION RÖKGAS
Tillval för optimal verkningsgrad, låga 

utsläpp och garanterat konstant anlägg-
ningsskydd vid torra bränslen (w < 20 %).

KWB POWERFIRE | Flexibel och effektiv uppvärmning KWB POWERFIRE | Flexibel och effektiv uppvärmning
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UNIKHETEN 
GÖR SKILLNAD
SÄKER UPPVÄRMNING

Denna investering lönar sig: Ett värmesystem med lång 
livslängd som sparar både energi och bränslekostnader. 
Kort och gott, en produkt som gör en avgörande skillnad 
med genomtänkta detaljer. Det går att välja mellan en sto-
kerskruv med brandskyddslucka eller en stokerskruv med 
cellmatare för bränslematningen.

LÅG STRÖMFÖRBRUKNING –  
BRANDSKYDDSLUCKA 

 KWB Powerfire typ TDS är konstruerad med nivåreglerad 
stokerskruv som automatiskt fylls med flis eller pellets från 
bränsleförrådet. Det betyder att transportsystemet inte 
startar så ofta och bränsle bara transporteras när mellan-
behållaren är tom. Bränslet tillförs jämnt till förbränningen. 
Buller och strömförbrukning reduceras med brandskydds-
luckan.

MAXIMAL TOLERANS –   
CELLMATARE (TILLVAL)  

Cellmataren med speciellt utformat inre garanterar ge-
nomgående höga transportmängder, även för bränsle med 
låg energihalt. Den tillvalda cellmataren har ett transport-
djup på 25 cm och är mycket lämpligt för större flis med 
långa stycken P31S (huvuddel till P45S).

HELAUTOMATISK BEKVÄM ASKTÖMNING AV 
VÄRMEVÄXLARE    

Flygaskans förvaringsvolym ökar från standardmässiga 
65 liter upp till 190 liter med den tillvalda mobila asklå-
dan som placeras på golvet. Det ger hög komfort med 
maximala asktömningsintervall. Tillval för KWB Powerfire 
240 / 300 kW. 

KWB POWERFIRE | Unikheten gör skillnad KWB POWERFIRE | Enkel hantering och regleringKWB POWERFIRE | Unikheten gör skillnad
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ENKEL HANTERING 
KWB COMFORT ONLINE

KWB Comfort 3 och KWB Comfort 4 är modulärt uppbyggda regleringssystem och används för 
hantering och reglering av värmesystemet. KWB Powerfire värmesystem hanteras och regleras 
med KWB Comfort 3. Två knappar, en ratt och en översiktlig grafisk display utgör användargränssnittet för KWB Comfort 3. 

ONLINEHANTERING
SÄKER VÄRME MED FJÄRRSTYRNING

Onlineplattformen KWB Comfort Online garanterar ännu bättre bekvämlig-
het och driftssäkerhet. Tänd, styr och underhåll pannan med fjärrstyrning via 
Smartphone, surfplatta eller dator. Informera dig om värmesystemets drifts-
status, anpassa eldningstider och temperaturer och få meddelanden och 
statusändringar per SMS eller e-post. Du kan t.o.m. ge värmeinstallatören eller 
KWB-kundtjänst (tidsbegränsad) åtkomst till anläggningen. 

KWB  
värmehanteringsmodul 
Autonom

*

EFFEKTIV REGLERING
ALTERNATIV HANTERING AV VÄRMESYSTEM MED KWB COMFORT 4

Den övriga värmehanteringen hanteras och regleras enligt önskemål av KWB Comfort 4. Här behövs den externa 
värmehanteringsmodulen Autonom. Allt efter konfiguration kan man reglera utomhustemperaturstyrda värmekretsar 
med shuntreglering och värmekretspump, hantering av buffert- och varmvattentankar inkl. styrning av cirkulations-
pumpar samt reglering av solpanelanläggningar. Allt som allt, beroende på värmebehov, helautomatiskt och module-
rat enligt effekt.

KWB Powerfire är utrustad med KWB värmehanteringsmodul Autonom, även för försörjning av värmenät och utan 
externt styrskåp. Värmenät försörjs ofta av en anlägg-
ning med flera pannor för att få önskad avbrottssäker-
het. Med den nya KWB kaskadkopplingen är det möjligt 
att realisera en tidsanpassad reglering med upp till 8 
KWB biomassasystem plus ytterligare externa pannor 
med topplast. Styrningen sker steglöst modulerande. 
Det medför ökad effektivitet i hela systemet med sänkta 
utsläppsvärden. Det går även att realisera ett driftssätt, 
beroende på årstid och en anslutning av pannan till 
byggnadens egna styrteknik via ett ModBus-gränssnitt. 

VÄRMENÄT
PERFEKT BUFFERT- OCH KASKADHANTERING 

* panna från valfri värmesystemtillverkare

ENKEL HANTERING OCH REGLERING

KWB POWERFIRE | Unikheten gör skillnad KWB POWERFIRE | Enkel hantering och reglering
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Bred bränsleflexibilitet

Transportsystemet är lämpligt för flis 
enligt klass A1, A2 och B1 till korn-
storlek P16S (huvuddel till P31S), P31S 
(huvuddel till P45S) enligt ISO 17225-4 
samt transport av pellets Ø 6 mm resp. 
Ø 8 mm enligt ISO 17225-2 klass A1.

SÄKER 
OCH LÅNG LIVS-
LÄNGD
KWB OMRÖRARE

KWB omrörare med transportskruv på 
en massiv dubbelagrad hålaxel anpassas 
enligt kundens önskemål vad gäller längd 
och diameter. Omrörardiameter från 2,5 
till 5,5 meter är möjliga. Bränsleförrådet 
kan vara fyrkantigt, rektangulärt eller runt 
och ligga över, på samma höjd eller under 
pannrumsnivån.

INGET UNDERHÅLLSARBETE
Bränsleförrådet har  

ett robust tunglastdrev.

KWB POWERFIRE | Säker och lång livslängd KWB POWERFIRE | Säker och lång livslängd
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LÅNG LIVSLÄNGD
med optimerad trapetsformad  

kanal med deltäckning för tryck- 
avlastning av transportskruven.

  Integrerad murgenomgångsbox (se-
riemässigt) 
ersätter ytterligare inspektionsöppning.

  Maximalt utnyttjande av bränsleför-
rådets volym tack vare horisontellt 
kanalutförande med separat stigande 
matarskruv. Transportskruvens längd 
anpassas till respektive situation. 

  Byta bränsle mellan flis och pellets går 
att realisera utan mekanisk ombyggnad 
av pannan och utan att byta transport-
system.

  Optimal tömning av bränsleförrådet 
med jämn presskraft i stålarmsomröra-
ren över hela diametern.

  Låg strömförbrukning  
Kraftbehovet reduceras med optime-
rad kanalutformning och med gradvis 
stigande spiralavstånd samt högeffek-
tiva drevkomponenter med lastöver-
vakning.

HÖG DRIFTSÄKERHET
med fast och konstantsvetsad transportskruv med 
spiraler i rostfritt stål. Ökat spiralavstånd förhindrar 

blockeringar. (3x gradvis stigande)

KWB POWERFIRE | Säker och lång livslängd KWB POWERFIRE | Säker och lång livslängd
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LÖNSAM UPPVÄRMNING
VÄRMEVERK KALLMÜNZ: BÄSTA BETYG MED KWB POWERFIRE

Värmeverket i Kallmünz med en installerad KWB Powerfire (300 kW) hör till de mest lönsamma biomassavär-
meverken i Tyskland. C.A.R.M.E.N. e. V. menar t.o.m. att det är den mest lönsamma anläggningen i sin storlek i 
hela Bayern.

Biomassavärmeverket försörjer nu ett ålderdomshem, ett hem för serviceboende, ett barnhem, ett skolhem, ett stor-
kök och ett tvätteri med värme. Anläggningen är så effektiv och driftssäker, menar ägaren Max Schmalzbauer, efter-
som det långfristiga serviceavtalet med KWB kundtjänst garanterar konstant service. 

BIOMASSAVÄRMEVERKETS LÖNSAMHET
jämfört med genomsnittet i Bayern

(information om jämförelsen, se www.carmen-ev.de)

Kallmünz behöver 40 % mindre 
extra energi än genomsnittet 

hos alla värmeverk.

- 40 % 
behov av extra energi

0,8 %
1,3 %

Anläggningens nyttjandegrad 
per år ligger långt över genom-

snittet med 88 %.

- 8 % 
nyttjandegrad per år

88 %
80 %

Värmekostnaderna är 
62,9 € / MWh – 23 % lägre än 

genomsnittet

- 23 % 
värmekostnader

62,9 % 86 %

KWB POWERFIRE | Lönsam uppvärmning
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ENKELT 
 GENOMTÄNKT,
ENKELT UTFÖRT
KWB DELBART/BÄRBART SYSTEM

Alla KWB-system är demonterbara i 
olika moduler så att våra produkter kan 
transporteras till vilket pannrum som helst 
och monteras i även trånga utrymmen. Vi 
kallar det för ett unikt KWB delbart/bärbart 
system.

Det skonar utrymmet. 
Vikten i de olika modulerna blir lägre. Risken 
för skador på inredning och väggar sjunker.

Det sparar pengar, eftersom installatören 
kan jobbar snabbare och inte behöver dyr 
monteringshjälp.

Det sparar tid, eftersom installatören inte 
behöver så lång tid för transporten till 
 pannrummet.

Så enkelt landar 
KWB värmesystem 
i källaren:

DELBART/BÄRBART SYSTEM

KWB POWERFIRE | Lönsam uppvärmning KWB POWERFIRE | Delbart/bärbart system
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Produktdatablad med detal-
jerade tekniska data: Skanna 

QR-koden eller hämta på 
produktsidorna på  

vår hemsida.

  Lagstiftade utsläppsvärden,  
BImSchV Tyskland (tysk utsläppslag) gäller från 1. 1. 2015

  Utsläppsvärden KWB Powerfire 150 kW med flis (klass A1, 13 % O2, med 
dammavskiljare)

UTSLÄPPSVÄRDEN VID NOMINELL LAST
Kolmonoxid   
(mg / Nm³) baserat 13 % O2

Damm  
(mg / Nm³) baserat 13 % O2

Damm nominell lastCO nominell last

450

300

150
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400
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20
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60

40

20

TEKNISKA DATA
TDS enhet

Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis
Nominell effekt kW 150 150 245 245 300 300
Dellast kW 45,0 45,0 73,5 73,5 73,5 73,5
Pannans verkningsgrad vid nominell effekt % 93,2 92,5 93,8 92,7 94,4 92,9
Pannans verkningsgrad vid dellast % 92,1 92,4 93,4 91,8 93,4 91,8
Pannans klassificering enligt EN 303-5:2012 
med KWB dammfilter

− 5 5 5 5 (4)9 5 5 (4)9

Rökgassida (för kaminberäkning)
Rökgasanslutning: Anslutningshöjd på pannans sida mm 1.615 1.615 − − − −
Rökgasanslutning: min. anslutningshöjd, variant uppe mm − − 1.970 1.970 1.970 1.970
Rökgasanslutning; min. anslutningshöjd, variant höger 

(rörcentrum, 0−90° vridbar)8 mm − − 1.380 1.380 1.380 1.380

Rökgasanslutning: Diameter mm 250 250 300 300 300 300
Bränsle enligt ISO 17225-2 / 17225-4
Maximal vattenhalt − M10 M45 M10 M45 M10 M45
Maximal bränslestorlek − D89 P31S D89 P31S D89 P31S
Vattenhalt vid typkontroll (färsk substans)4 kg/kg FS 0,04 0,223 0,056 0,322 0,059 0,317
Aska
Asklådans volym flygaska (standard) l 23 23 20+44 20+44 20+44 20+44
Asklådans volym rosteraska (standard) l 66 66 66 66 66 66
Asklådans volym flygaska komfortvariant (tillval) l − − 66+125 66+125 66+125 66+125
Volym container rosteraska (tillval) l 240 240 240 240 240 240
Elsystem

Anslutning: 5-polig −
400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC
50 Hz
16 A

400 VAC
50 Hz
16 A

400 VAC
50 Hz
16 A

400 VAC
50 Hz
16 A

400 VAC
50 Hz
16 A

Vikter
Värmeväxlare inkl. rengöringsgaller kg 725 725 900 900 900 900
Brännarhus inkl. chamottsten kg 796 796 866 866 866 866
Flamrör inkl. chamottsten kg − − 965 965 965 965
Stokerkanal kg 113 113 137 137 137 137
Totalvikt utan vattenvolym kg 1634 1634 2868 2868 2868 2868
Buller 6
Normalt driftsbuller vid nominell last dB(A) 60 60 63 63 63 63

4) Flis: Nominell effekt till M30, därefter minskad effekt
6) Bullermätningar är utförda under normaldrift med flis: Leq(A) med 1 meters avstånd enligt ISO 11202:2010. 
Ytterligare bullerreducering endast möjlig med byggnadsåtgärder
8) Värden endast för standard pannutföranden, INTE för cellmatare eller dammfilter (egna måttritningar)
9) utan KWB dammfilter pannans klassificering 4

TDS 150 TDS 240 TDS 300

Anmärkning: Detaljerade tekniska data finns på produktsidorna för KWB Powerfire på vår hemsida.  

REN FÖRBRÄNNING
CLEAN EFFICIENCY– TEKNIK 

cleanEfficiency betyder lägre utsläppsvärden, högre 
effektivitet och sparsamhet och ett perfekt samspel 
mellan konstruktions- och regleringskomponenter. 

Bränsleförbrukning
En KWB Powerfire pelletseldning behöver cirka 350 kg 
bränsle per kW-effekt.*
* vid 1.500 timmar med full last/år

Med användning av ett  
KWB buffertsystem blir inte bara värmesystemet re-
nare och effektivare utan det kan leverera snabb värme 
vid behov.  

Rekommenderade buffertvolymer:  
Optimalt: Buffertvolymer = 1,5 liter x kW x 400 / K 
Minst: Buffertvolymer = 1,0 liter x kW x 400 / K
kW: Pannans nominella effekt i kilowatt, K: Temperaturskillnad mellan buffert-
laddningens början/slut (tMax - tMin) i Kelvin [K]

Observera särskilda riktlinjer och transportmängder i  
olika länder för nödvändig buffertvolym.

MÅTT FÖR PANNANS UPPSTÄLLNING
KWB Powerfire 150 kW 240 / 300 kW

Öppning 1 200 x 2.000 1 400 x 2.000

Mått i mm | B x H

KWB POWERFIRE | Ren förbränning KWB POWERFIRE | Kompakt platsbehov
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PLATSBEHOV
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TDS 150 kW
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16

TDS 240 / 300 kW

Förklaring TDS 150 kW TDS 240 / 300 kW

T När serviceområdet (W) med luckan  
(med standard asklåda) ≥ 105 ≥ 116

T Extern askutmatning till 240 liters tunna rak ≥ 220 ≥ 225
T Extern askutmatning till 240 liters tunna 90° (P) ≥ 170 ≥ 175

H Pannrumshöjd: Lämpliga lyftdon måste tillhandahållas av kunden vid mått 
under 280 cm (truck, frontlastare, ...). > 220 > 240

Alla mått i cm l längd x bredd x höjd l Avståndsvärden är minimimått! 
Uppgifter om hydrauliska krav finns att hämta på vår hemsida.

MINIMIMÅTT PANNRUM  
TDS 150 KW

MINIMIMÅTT PANNRUM  
TDS 240 / 300 KW

Minimimått pannrum för monteringsvarianter asklåda (cm)
Placering asklåda

vänster höger fram intern
Pannrumsbredd (B) 340 320 290 290
Pannrumslängd (L) 435 435 485 435
Pannrumshöjd (H) 220 220 220 220

Minimimått pannrum för monteringsvarianter asklåda (cm)
Placering asklåda

vänster höger fram intern
Pannrumsbredd (B) 360 285 285 285
Pannrumslängd (L) 487 537 507 428
Pannrumshöjd (H) 240 240 240 240

KWB POWERFIRE | Ren förbränning KWB POWERFIRE | Kompakt platsbehov
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