
Zgorevalna tehnologija

opcijsko na  
voljo z 

MODULOM  
ZA PELETE 

KWB Classicfire
KWB Combifire 
Ogrevanje na polena in pelete 18 – 38 kW
Klasično in udobno ogrevanje

KWB CLASSICFIRE  
IN KWB COMBIFIRE

Ogrevanje na polena in pelete

Informacije o izdelkih



Mednarodna 
zastopanost

Premium kvaliteta 
„Made in Austria”

Dragoceno partnerstvo

Smo proizvajalec kakovostnih ogrevalnih rešitev, zato uporabljamo energijo iz 

obnovljivih virov. Več kot 2.000 inštalaterjev in več kot 80.000 strank nam je že 

izkazalo zaupanje s tem, ko so se odločili za KWB partnerstvo. 

Ta „dragoceni dar” je tudi sestavni del fi lozofi je našega podjetja in temelj našega 

poslovanja. Poleg tega so pri KWB v središču spoštovanje, zanesljivost kot tudi 

visoka odgovornost do našega okolja in prihodnjih generacij.

Mi dajemo energijo za življenje!

Več kot 80.000 
zadovoljnih strank

Večkrat nagrajena 
servisna služba

25
LET 
KWB

2



Mednarodna 
zastopanost

Premium kvaliteta 
„Made in Austria”

Dragoceno partnerstvo

Smo proizvajalec kakovostnih ogrevalnih rešitev, zato uporabljamo energijo iz 

obnovljivih virov. Več kot 2.000 inštalaterjev in več kot 80.000 strank nam je že 

izkazalo zaupanje s tem, ko so se odločili za KWB partnerstvo. 

Ta „dragoceni dar” je tudi sestavni del fi lozofi je našega podjetja in temelj našega 

poslovanja. Poleg tega so pri KWB v središču spoštovanje, zanesljivost kot tudi 

visoka odgovornost do našega okolja in prihodnjih generacij.

Mi dajemo energijo za življenje!

Več kot 80.000 
zadovoljnih strank

Večkrat nagrajena 
servisna služba

25
LET 
KWB

3



185 l

CF2

min. 2.000 l min. 1.500 l150 l

CF 1.5

Dvojno upravljanje
Preprosta in prilagodljiva regulacija

KWB Comfort 4 omogoča prilagojeno in stroškovno 
optimizirano zagotavljanje oskrbe s toploto ter udob-
no obratovanje vaše ogrevalne naprave. Preprosto 
in prilagodljivo upravljanje prek dvojne možnosti 
upravljanja z vrtljivim gumbom in prek zaslona na 
dotik.

Z brezplačno spletno platformo KWB Comfort Online 
je možno tudi oddaljeno upravljanje!

Ne glede na končno napravo ali operacijski sistem 
imate lahko v vsakem trenutku in povsod  dostop do 
grelnega sistema. Za dodatne funkcije in zagon so v 
spletni trgovini na voljo dodatni paketi.KWB Krmilna konzola Exclusive in Basic

Velik 
polnilni 
prostor

Ena polnitev proizvede  

toploto za celoten dan 

v enodružinski hiši

Za dolžino polena v prednosti
Od lesa do toplote

Vaše ogrevanje na polena je mogoče klasično in udobno napolniti s poleni dolžine 1/2 
ali 1/3 metra počez. Polnilni prostor s prostornino 185 litrov zagotavlja posebno dolge 
intervale polnjenja. Za manjše volumne hranilnika lahko izberete CF 1.5 s 150 l  
polnilnega prostora. 

1× 
zakurimo 

= 1 dan 
toplote
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Dvojno upravljanje
Preprosta in prilagodljiva regulacija

KWB Comfort 4 omogoča prilagojeno in stroškovno 
optimizirano zagotavljanje oskrbe s toploto ter udob-
no obratovanje vaše ogrevalne naprave. Preprosto 
in prilagodljivo upravljanje prek dvojne možnosti 
upravljanja z vrtljivim gumbom in prek zaslona na 
dotik.

Z brezplačno spletno platformo KWB Comfort Online 
je možno tudi oddaljeno upravljanje!

Ne glede na končno napravo ali operacijski sistem 
imate lahko v vsakem trenutku in povsod  dostop do 
grelnega sistema. Za dodatne funkcije in zagon so v 
spletni trgovini na voljo dodatni paketi.KWB Krmilna konzola Exclusive in Basic

Dvojno upravljanje in preprosto rokovanje

Idealno za stranke, ki želijo združiti tradicionalni način ogrevanja z udobjem sodobne 
naprave. Kotel KWB Classicfire na polena zagotavlja hitro razpoložljivo toploto s  
pomočjo ventila za hitro polnjenje, samodejnega vžiga in avtomatskega čiščenja  
toplotnega izmenjevalnika. Posoda za pepel je obešena neposredno pod vrati kurišča, 
kar omogoča čisto odstranjevanje pepela.

Preprosta uporaba
za klasično ogrevanje
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z regulacijo

KWB Classicfire
Klasično in udobno ogrevanje

Kotel KWB Classicfire za ogrevanje na polena združuje klasično ogrevanje na les in 
sodobno udobje. Z močjo 18–38 kW nudi kotel KWB Classicfire optimalno ogrevanje za 
eno- in dvodružinske hiše ter za kmetijske obrate. Uplinjač KWB za polena je serijsko 
opremljen s prirobnico za pelete, kar omogoča tudi naknadno preprosto nadgradnjo na 
kombinirani kotel.

Klasično in udobno ogrevanje

Prilagodljivo ogrevanje
S pomočjo prirobnice za pelete je 
možna nadgradnja na kombinirani 
kotel, kar zahteva le malo truda.

Vedno prijetna toplota
Individualno nastavljivi časi vžiga za-

gotavljajo, da vas ob vstajanju in vrnitvi 
domov vedno pričaka prijetna toplota.

Čisto zgorevanje

s širokopasovno  
lambda-sondo

Majhna poraba kuriva

s sesalnim ventilatorjem  
z regulacijo hitrosti in s  

tem z moduliranim  
prilagajanjem moči

Udobno segrevanje

z opcijskim samodejnim  
vžigom z nastavljivimi  

časi vžiga

Učinkovit prenos toplote

s stoječim cevastim  
toplotnim izmenjevalnikom z  

visokoučinkovitimi virbulatorji 
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Spoznajte zgorevalno tehnologijo podrobneje  
na naslovu www.youtube.com/biomasseheizungen

Dvojno upravljanje
S preizkušenim vrtljivim kolescem in zaslonom 

na dotik je mogoče prilagodljivo upravljanje 
regulacije KWB Comfort 4 – upravljanje tudi  

na daljavo.

Več udobja
Elementi z dodano vrednostjo, kot so 
samodejni vžig, samodejno čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika ali posoda 
za pepel, poskrbijo za še večje udobje.

Preprosto in prilagodljivo upravljanje

z regulacijo KWB Comfort 4 s preizkušenim 
vrtljivim kolescem in zaslonom na dotik – 
upravljanje možno tudi na daljavo

Nizki izpusti 

z visokotemperaturno  
vrtinčasto gorilno  
komoro z izločanjem  
letečega pepela

Hitra oskrba s toploto

z ventilom za hitro polnjenje se 
ogrevalni krogi in z njimi tudi 
prostori hitro oskrbijo  
s toploto.
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Edinstvenost 
ustvarja razliko
Optimalna usklajenost

Kotel KWB Classicfire za ogrevanje na polena je na levi strani opremljen  
s prirobnico za pelete. S tem je mogoče uplinjevalni kotel za les preprosto dograditi na  
kombinirani kotel. Tudi po več letih. 

Optimalna  

usklajenost
gorilnega sistema zaradi  

uporabe skupnega  

toplotnega izmenjevalnika. 
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Prihranite pri gorivu in stroških
Praktičen prikaz stanja nadaljnjega polnjenja pri KWB 
Comfort 4 vam omogoča, da v vsakem trenutku veste, 
koliko polen bi morali naložiti, da bo ogrevalni sistem  
učinkovito deloval! Takoj ko odprete vrata, da bi vs-
tavili polena, se delovanje modula za pelete ustavi. 
Kombinirani kotel prevzame preklop med gorivi  
popolnoma samodejno in optimizira delovanje  
– s tem prihranite pri gorivu in stroških! 

Ogrevanje z največjo učinkovitostjo
Individualni časovni program vam zagotavlja 
največje udobje, predvsem skrbi za učinkovito 
premoščanje odsotnosti. KWB Comfort 4 prevzame  
optimalno polnjenje vmesnega hranilnika  
pri delovanju na polena ali pelete.

Preprosto upravljanje
Samodejno preklapljanje

Konstantno prijetna toplota
Nastavitev Zahteva zagotavlja, da vaš kotel na 
polena samodejno poskrbi za vžig, takoj ko sistem 
potrebuje toploto. Temperatura prostora in tempera-
tura tople vode, ki ju nastavite, se tako neprekinjeno 
vzdržujeta.

Doložiti polena

Avtomatski vžig

Takoj Časovni program

Zahteva

Stop

Zünd sprosti

4h

Avtomatski vžig

Takoj Časovni program

Zahteva

Stop
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z regulacijo

KWB Combifire
Prilagodljivo in varno ogrevanje

Kotel KWB Combifire za ogrevanje na polena in pelete povezuje gorilna sistema za 
2 vrsti goriv v en učinkovit in optimiziran skupni sistem z 1 skupnim toplotnim izmen-
jevalnikom. Z močjo 18 – 38 kW nudi kotel KWB Combifire optimalno ogrevanje za eno- 
in dvodružinske hiše ter za kmetijska poslopja.

Praktično polnjenje
Modul za pelete je izbirni pri 300-litrskem 
zalogovniku – pri prostornini pribl. 200 kg 

zadostuje za do 2 tedna!

Udobno praznjenje  
posode za pepel

Odstranjevanje pepela v posodo za pepel 
poteka samodejno – v komfortni izvedbi je 
posoda premična in z izvlečljivim ročajem.

Maksimalna  
prilagodljivost

z raznovrstnimi  
transportnimi  

sistemi za pelete

Majhen strošek

pri dogradnji  
prirobnice za pelete  

za kotel na polena
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Spoznajte zgorevalno tehnologijo podrobneje  
na naslovu www.youtube.com/biomasseheizungen

Visoko udobje
Samodejno čiščenje toplotnega 

izmenjevalnika skrbi za nizke stroške 
vzdrževanja med servisnimi intervali.

Čisto zgorevanje
Preklop med poleni in peleti poteka sa-
modejno. 2 samostojna gorilna sistema 

uporabljata 1 skupni toplotni izmenjevalnik.

Več učinkovitosti

zaradi z vodo obdanim  
gorilnikom za pelete
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Individualne rešitve
Dozirni sistemi KWB

Odjemne sonde KWB
s sesalnim transportom

KWB Big Bag za pelete
s kolenčastim polžem 

Dozirni polž 
s sesalnim transportom

Transportni polž 
s kolenčastim polžem

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s sesalnim transportom

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s kolenčastim polžem

KWB Big Bag za pelete 
s sesalno tehniko

Zabojnik za pelete KWB 
s sesalnim transportom

Zalogovnik KWB 
300 l

Simbolična fotografi ja

für

KWB  
COMBIFIRE
Pelletbetrieb

Individualne rešitve
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Individualne rešitve
Dozirni sistemi KWB

Odjemne sonde KWB
s sesalnim transportom

KWB Big Bag za pelete
s kolenčastim polžem 

Dozirni polž 
s sesalnim transportom

Transportni polž 
s kolenčastim polžem

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s sesalnim transportom

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s kolenčastim polžem

KWB Big Bag za pelete 
s sesalno tehniko

Zabojnik za pelete KWB 
s sesalnim transportom

Zalogovnik KWB 
300 l

Simbolična fotografi ja

CF1.5 S/GS | CF2 S/GS | 27.02.2019 enota CF1.5 18 CF1.5 28 CF1.5 32 CF1.5 38 CF2 18 CF2 28 CF2 32 CF2 38
Polena/Peleti Polena/Peleti Polena/Peleti Polena/Peleti Polena/Peleti Polena/Peleti Polena/Peleti Polena/Peleti

Nazivna moč kW 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38/35,0 18,3/22,0 28,6/30,0 31,9/30,0 38,0/35,0
Delna obremenitev kW 14,3/6,6 14,3/9,0 14,2/9,6 14,2/10,5 14,3/6,6 14,3/9,0 14,2/9,6 14,2/10,5
Izkoristek kotla – nazivna moč % 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0 92,4/92 91,8/91,4
Izkoristek kotla – delna obremenitev % 93,0/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0 93,0/90,9 93,0/91,0 93/91,0 93,0/91,0
Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012 − 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
EU Energylabel 813/2013 − A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Vodna stran
Hranilnik potreben −        

Minimalni volumen uporabna hranilnika l 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Volumen uporabna hranilnika l 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500
Stran dimnih plinov (podatki za načrtovanje dimnika)
Višina priključka na dimnik mm 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Premer dimne plini mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Polnilni prostor
Prostornina polnilnega prostora l 160,8 160,8 160,8 160,8 183,8 183,8 183,8 183,8
Širina polnilnih vrat mm 440 440 440 440 440 440 440 440
Višina polnilnih vrat mm 364 364 364 364 364 364 364 364
Gorivo
Dovoljena goriva: polena (L50, M25 v skladu z EN 17225-5) −        

Električni deli naprave
Priključek: CEE 3 polni 230 VAC − 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A 50 Hz, 13 A
Teža
Skupna teža kg 722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852 719/852 719/852

Vrednosti emisij pri nazivni vrednosti

  Zakonsko predpisane mejne vrednosti emisij,  
BImSchV Nemčija, veljavne od 1. 1. 2015

  Vrednosti emisij pri napravi KWB Classicfire 18 – 38 kW  
pri uporabi polen (13 % O

2
)
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Več prostornine vmesnega zbiralnika, več udobja 
Uporaba sistema hranilnikov KWB je potrebna pri kotlu na polena.  
Večja je prostornina v vmesnem zbiralniku, manj pogosto je treba kotel  
zagnati, kar povečuje udobje, zlasti v prehodnem obdobju. 

Priporočena optimalna prostornina hranilnikov:  16 litrov vmesnega hranilnika na liter polnil-
nega prostora

Priporočena minimalna prostornina hranilnikov:   10 litrov vmesnega hranilnika na liter polnil-
nega prostora

Čisto zgorevanje in tehnični podatki

Čisto zgorevanje 
                              – tehnologija

Oznaka cleanEfficiency označuje najnižje vrednosti emisij, najvišji učinek in varčnost 
ter popolno usklajenost med konstrukcijskimi in regulacijskimi elementi.

Tehnični podatki

Napotek: Podrobni tehnični podatki so na voljo na straneh o izdelkih v našem spletnem mestu.  
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Majhne potrebe po prostoru
za KWB Classicfire + KWB Combifire

KWB Classicfire

KWB Combifire  
s sesalnim  
transportom

KWB Combifire s  
kolenčastim polžem

KWB Combifire s  
z zalogovnikom

Kurilnica 5,2 m2 Kurilnica 4,8 m2

Standardna izvedba kotla  
KWB Classicfire / KWB Combifire

KWB Classicfire / KWB Combifire s priključkom 
za dimne pline 90° na zadnji strani

Merilo 1:50 l vse mere v cm l širina x višina l Podatki o razdaljah so minimalne mere!

AR Cev za dimne pline  150 mm (opcijsko je na voljo koleno 0 – 90°)

KFE Polnjenje oz. praznjenje ½"

P
Prostor, potreben za gorilnik na pelete,  
vključno z vzdrževalno površino

RL Priključek povratnega voda 6∕4"

TAS Termična varovalka, dovod in odvod ½"

VL Priključek dvižnega voda 6∕4"

Napotek: Podrobnejši tehnični podatki so na voljo na naših internetnih straneh (produktne strani). 
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Vsi sistemi KWB se lahko razstavijo na več modulov, kar omogoča, da se naši izdelki 
kar najhitreje prenesejo v domala vsako kotlovnico in montirajo tudi v tesnih prosto-
rih. To imenujemo KWB deljiv – nosljiv sistem.

Načrtujte manj časa, 
ker bo vaš monter pri transportu 
v kotlovnico zaradi tega sistema 
hitrejši.

Varujete svoje prostore, 
ker je teža posameznih delov, s 
tem pa tudi nevarnost prask na 
vaši napravi, manjša. 

Preprosto zasnovano,
preprosto izdelano
KWB deljiv – nosljiv sistem

Koordinacija na mestu vgradnje 
je poenostavljena, 
ker vaš monter ne potrebuje 
dragih pripomočkov za vgradnjo.

KWB Classicfire – kotel je razstavljiv na 3 dele

Preprosto domišljeno, preprosto izdelano

108 kg 221 kg

273 kg
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DOŽIVITE KWB
... pri eni od več kot 80.000 zadovoljnih strank! Referenčne 
stranke najdete na naših internetnih straneh.

„KWB so nam toplo priporočili 
naši dobri prijatelji. 

Že od samega začetka 
smo pridobili zaupanje.”

KWB partner

 
Slovenija +386 3 839 30 80

www.kwb.net
info@kwb.si

Avstrija +43 3115 6116-0 offi  ce@kwb.at

NA VOLJO LOKALNO
Vaš KWB partner vam je z veseljem na razpolago za vprašanja in svetovanje. 
Če želite stopiti v stik neposredno s podjetjem KWB, so tukaj navedeni lokalni kontakti. 
Veselimo se stika z vami!

*21-2002178*

PI Classicfire CF2 2019 SI | Indeks 0 |  
2019-07
Pridržujemo si pravico do sprememb in 
tiskarskih napak.


