
KWB MULTIFIRE
Ogrevanje na sekance in pelete

Zgorevalna tehnologija

Industrijska 
kakovost

KWB Multifire 
Ogrevanje na sekance in pelete 20 – 120 kW
Robusten večstranski talent za gospodarno ogrevanje

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 f lozof 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
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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

Možna je kombinacija z zaporo s celičnim kolesom.

* moč kotla do 50 kW in do 15.000 obratovalnih ur.

Majhna poraba energije –  
vmesni zalogovnik  
Tip ZI kotla KWB Multifire ima velik vmesni zalogovnik s pros-
tornino 175 l, ki se samodejno polni s sekanci iz zalogovnika. To 
pomeni, da se transportni sistem redkeje zažene in sekanci se 
transportirajo samo takrat, ko je vmesni zalogovnik prazen. S 
tem se minimizirata hrup in poraba električnega toka, po potrebi 
(npr. ponoči) pa se lahko tudi kotel oskrbuje s kurivom iz tega 
vmesnega zalogovnika. Z vmesnim zalogovnikom: 10 let polne 
garancije* na transportni sistem!

Edinstvenost  
ustvarja razliko
Naš robusten multitalent

Ta naložba se obrestuje: ogrevalna naprava z dolgo življenjsko dobo, ki prihrani pri  
porabi energije in pri stroških z ogrevanjem. Na kratko, izdelek, ki s premišljenimi  
detajli naredi odločilno razliko. Pri dovodu goriva v kurišče lahko izbirate med  
vmesnim zalogovnikom ali celičnim kolesom.

Posamezna globina reže – 
zapora s celičnim kolesom  
Tip D kotla KWB Multifire je mogoče individualno  
prilagoditi vašim potrebam: Posebno oblikovan notranji 
prostor zapore s celičnim kolesom neprekinjeno zagot-
avlja visoke transportne količine tudi pri gorivih z nizko 
vsebnostjo energije. Medtem ko ima zapora s celičnim 
kolesom za standardne sekance P16S (glavna frakcija do 
P31S) globino reže 16 cm, ima zapora s celičnim kolesom 
za grobe sekance P31S (glavna frakcija do P45S) globino 
reže 25 cm. 
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Dvojno upravljanje in 
razširitveni moduli

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

Regulacijska platforma KWB Comfort 4 se z individualnimi razširitvenimi moduli pri-
lagaja vašim zahtevam na lokaciji.

Regulacija s sistemom
Raznovrstno razširljiva

Ni pomembno, ali želite krmiliti različne krmilne naprave 
v bivalnih prostorih ali poskrbeti za regulacijo nadaljnjih 
ogrevalnih krogov: Comfort 4 nudi optimalno rešitev za to. 

Za krmiljenje izbirne opreme kotlov so na voljo ustrezni 
razširitveni moduli. Tako lahko preprosto upravljate npr. 
samodejno odstranjevanje pepela ali dodatne transportne 
sisteme za kurivo.  

Inteligenten zaporedni preklop kotlov zagotavlja energijs-
ko učinkovito delovanje sistemov z več napravami. 
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Možno uporabiti za optimalno stopnjo 
učinka, nizke emisije, zagotovljeno trajno 

zaščito naprave pri suhih gorivih.

Veliko območje zmogljivosti od 20 do 120 kW v kombinaciji z najvišjo fleksibilnostjo 
goriv omogoča uporabo kotla KWB Multifire za ogrevanje na sekance ali pelete v veliki 
enodružinski hiši ali obrtnem obratu – vse do ogrevalnih omrežij. 

Učinkovita recirkulacija  
dimnih plinov 

Robusten gorilni sistem

Gosenični gorilnik z visoko 
legiranimi in samočistilnimi 
elementi rešetke iz litine

Robusten  
multitalent

Robusten gosenični gorilnik
z visoko legiranimi in samočistilnimi 

elementi rešetke iz litine.  
Omogoča uporabo goriv  
spremenljive kakovosti

Nizke vrednosti izpustov

zaradi optimiziranega vodenja 
dimnih plinov in visokih  
izgorevalnih temperatur v  
izpopolnjeni gorilni komori iz 
silicijevega karbida

Brez potrebe po čiščenju

zaradi 100% samodejnega 
čiščenja naprave med servis-
nimi intervali - opcijsko je na 
voljo polž za odjem letečega 
pepela

Robusten vsestranski talent

z regulacijo, odvisno  
od tipa kotla in kuriva
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24/7

Čista filtrirna tehnologija
Filtri za prah, ki so primerni za pri-

hodnost, za najčistejše izpušne pline 
s popolno fleksibilnostjo goriva – z 

opcijsko izpušno loputo za neprekin-
jeno delovanje.

Preprosto in 
prilagodljivo upravljanje

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

Udobno praznjenje  
posode za pepel

s posodo za pepel z 
integriranim nadzorom nivo-
ja – 2-delni v udobni izvedbi. 

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

Več udobja
predvsem pri napravah z večjo močjo 

je na voljo kot opcija 240 l velika 
posoda za pepel.

Enostavna menjava 
ogrevalnega sistema

omogoča vgrajen sistem za 
dvig povratnega toka, prila-
gojenega napravi
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Prilagojeno vsem potrebam

Prilagojeno vsem potrebam
KWB skladiščni in dozirni sistemi

S prilagodljivimi in mnogostranskimi transportnimi sistemi podjetja KWB je mogoče 
najti rešitev za skoraj vsako gradbeno situacijo.

KWB Multifre z mešalnim diskom in dozirnim polžem: neposredno polnjenje zalogovnika

Ogrevalni sistem v stavbi poleg objekta

Ogrevalni sistem v kletnih prostorih z neposrednim polnjenjem

KWB Multifre z mešalnim diskom in dozirnim polžem, neposredno polnjenje zalogovnika

Simbolni prikaz8
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Poraba kuriva in velikost zalogovnikov za sekance

KWB Multifre kaskada z mešalnim diskom in dvema dozirnima polžema: neposredno polnjenje v zalogovnik

Ogrevalni sistem v ločeni zgradbi

Ogrevalni sistem v kletnih prostorih s polnilnim polžem

KWB Multifre z mešalnim diskom in dozirnim polžem: polnjenje zalogovnika s pomočjo polnilnega polža

Simbolni prikaz

Ogrevalna moč objekta [kW] Letna poraba * [m³ / a]
Velikost zalogovnika za letno  

potrošnjo [m³]*
20 50 74
30 75 111
40 100 148
50 125 185
60 150 222
80 200 296
100 250 370
120 300 444

*  Pri uporabi sekancev z vsebnostjo 
vode 25 % in zrnatostjo P16S v 
skladu s standardom ISO 17225-4. 
Faktor letne porabe: 2,5 m³ na kW 
grelne obremenitve, faktor velikosti 
skladiščnega prostora za enoletno 
potrebo: 3,7 m³ na kW grelne obre-
menitve
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Široka fleksibilnost za goriva 
Transportni sistem je primeren za lesne sekance 
kategorij A1, A2 in B1 do zrnatosti P16S (glavna 
frakcija do P31S), P31S (glavna frakcija do P45S) v 
skladu s standardom ISO 17225-4 ter za transport 
lesnih peletov kakovostne kategorije A1 in A2 v 
skladu s standardom ISO 17225-2.

Zanesljivo in z dolgo 
življenjsko dobo

Zanesljivo in z dolgo 
življenjsko dobo
Mešalni disk KWB

Mešalni disk KWB s transportnim polžem na masivni in dvojno uležajeni votli gredi se gle-
de na dolžino in premer povsem individualno prilagodi stranki. Možni so premeri mešalnega 
diska od 2,5 do 5,5 metra. Zalogovniki so lahko kvadratne, pravokotne ali okrogle oblike in 
lahko ležijo nad nivojem kotlovnice, v enaki višini ali nižje.
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   Vgrajena škatla za preboj zidu
 nadomešča dodatno kontrolno odprtino.

  Popolen izkoristek   
skladiščnega prostora

  je možna z vodoravno napeljavo kanalov z  
ločenim dvižnim polžem. Dolžina dozirnega polža 
se prilagodi željam stranke. 

  Menjava kuriva je možna brez mehanske 
predelave na kotlu in transportnem sistemu (pri 
tipu MF2 ZI).

  Optimalno praznjenje  
zalogovnika goriva

  zaradi enakomerne potisne sile mešalnega diska 
z rokami iz ploščatega jekla po celotnem premeru.

  Majhna poraba električne energije 
  zaradi zmanjšane trenjske upornosti pri nedelje-

nih, popolnoma varjenih polžih in visokoučinkovi-
tih motorjih gonila.

Brez stroškov 
vzdrževanja

v zalogovniku goriva zaradi  
trpežnega gonila za visoke  

obremenitve.

Visoka zaneslji-
vost delovanja

zaradi nedeljenega polža z na-
raščajočimi razmiki med navitji 

in navitji iz nerjavnega jekla.

Dolga  
življenjska doba
zaradi optimiziranega kanala  
z ločenim dozirnim polžem.
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Maksimalna prilagodljivost

Maksimalna prilagodljivost
Na spreminjajoče se kakovosti kuriv 

Z goseničnim gorilnikom KWB se za gorivo lahko uporabijo sekanci  
različnih kakovosti.

Čim višje je razmerje kWh na nasuti meter (nm), tem manjša je potreba  

zalogovnika po gorivu. 1 nm ustreza 0,4 kubičnega metra (km). Vsebnost vode (v) je delež vode v lesu, 

podan v % sveže mase.

Kurilna vrednost vrst lesa glede na prostornino (v = 20)

Dvakratna energetska vrednost z optimalnim sušenjem
Zima Pomlad Poletje ZimaJesen
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Zakonsko dovoljene mejne vrednosti emisij za Nemčijo po 1.BImSchV stopnji 2 in nacionalne mejne vrednosti emisij po švicarskem 
LRV pri izbiri sekancev so ob uporabi sekancev kakovosti stopnje A1 po standardih EN ISO 17225-4 brez dodatnih tehničnih ukrepov. 

Za upoštevanje 1.BImSchV stopnje 2 v Nemčiji pri uporabi sekancev kakovosti A2 in B1, kot tudi pri upoštevanju kantonalnih predpisov 
v Švici so potrebni dodatni ukrepi, ki jih predvidi in izvede  KWB. V tem primeru se posvetujte s KWB. 

MF2 D / MF2 ZI│14.03.2019 enota 20 30 1 30 2 40 45 1 50 1 60 1 65 1 70 1 80 100 2 108 1 120

Nazivna moč kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60 65 69,5 80 99
101 108 120

Delna obremenitev kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 14,9 18,0 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0
Izkoristek kotla – nazivna moč (sekanci) % 93,3 93,7 93,7 94,0 94,0 93,9 93,8 93,8 93,7 93,6 93,8 93,9 94,0
Izkoristek kotla – delna obremenitev (sekanci) % 90,0 91,4 91,7 92,7 92,6 92,6 92,4 92,3 92,3 92,1 93,3 93,7 94,4
Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012 – 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy label – A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Stran dimnih plinov (za izračun dimnika)
Priključna višina dimne cevi mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445
Premer dimne cevi mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200
Pepel
Volumen posode za pepel l 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Zabojnik za pepel Komfort (izbirno) l 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Električni priključek

Priključek: CEE 5 polni 400 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

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

Priključna moč MF2 D: P16S/P31S W 1769
-

1769
-

1769
-

1769
-

1769
-

1769
-

1827
2207

1827
2207

1827
2207

1827
2207

1827
2207

1827
2207

1827
2207

Priključna moč MF2 ZI W 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713
Priključna moč filtra za prah W 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Teža
Vodni plašč kg 300 300 300 340 340 340 360 360 360 360 450 450 450
Telo kotla kg 265 265 265 265 265 265 320 320 320 320 320 320 320

Teža kotla MF2 D (P16S/P31S) kg 920
-

920
-

920
-

980
-

980
-

980
-

1100
1129

1100
1129

1100
1129

1100
1129

1200
1229

1200
1229

1200
1229

Teža kotla MF2 ZI kg 890 890 890 930 930 930 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170
Teža filtra za prah (stand alone) kg 138 (152) 138 (152) 138 (152) 138 (152) 138 (152) 138 (152) 168 (203) 168 (203) 168 (203) 168 (203) 191 (203) 191 (203) 191 (203)

1 … preizkus risbe
2 … tipizacijske izvedenke

MF2 D / MF2 ZI│14.03.2019 enota 20 30 1 30 2 40 45 1 50 1 60 1 65 1 70 1 80 100 2 108 1 120
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-
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980
-
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1100
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1100
1129

1100
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1200
1229

1200
1229

1200
1229

Teža kotla MF2 ZI kg 890 890 890 930 930 930 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170
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1 … preizkus risbe
2 … tipizacijske izvedenke
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Ogljikov monoksid  
(mg / Nm³) nanašajoč  
se na 13 % O

2

Prah  
(mg / Nm³) nanašajoč  
se na 13 % O

2

Vrednosti emisij pri nazivni vrednosti (vzorčne vrednosti)

Čisto zgorevanje
                             -tehnologija

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

Prah – nazivna obremenitevCO – nazivna obremenitev

  Vrednosti emisij pri napravi KWB Multifre 80 kW pri uporabi 
sekancev (razred A1, 13 % O

2
)

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

  Vrednosti emisij pri napravi KWB Multifre 80 kW pri uporabi 
sekancev (razred A1, 13 % O

2
) s fltrom za prah EPlus

Hitra toplota in večja učinkovitost 
Priporočena je uporaba sistema hranilnika KWB. S tem je delovanje vašega ogrevanja 
lahko še čistejše in učinkovitejše, s sistemom hranilnika pa je toplota po potrebi tudi hitro 
na voljo. 

Preprosto dimenzioniranje hranilnika 
Optimalno: volumen vmesnega hranilnika = 1,5 litra x kW x 400/K
Najmanj: volumen vmesnega hranilnika = 1,0 litra x kW x 400/K

kW = nazivna moč kotla v kilovatih, K = temperaturna razlika med začetkom/koncem polnjenja vmesnega hranilnika (t
maks

 – t
min

) v Kelvinih [K]

Tehnični podatki

Napotek: Podrobni tehnični podatki so na voljo na straneh o izdelkih KWB Multifre na naši spletni strani.
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Majhne potrebe po prostoru

MF2 20 – 50kW MF2 60 – 80 kW MF2 100 – 120 kW
[cm] D ZI D ZI D ZI

H1

Priklop kotel – dozirni sistem:  
zgornji izmetni rob celično kolo P16S

92 – 92 – 92 –

Priklop kotel – dozirni sistem:  
zgornji izmetni rob celično kolo P31S

– – 103 – 103 –

Priklop kotel – dozirni sistem:  
zgornji izmetni rob protipožarna loputa ZI

– 102 – 102 – 102

Priklop kotel – dozirni sistem:  
zgornji izmetni rob celično kolo ZI

– 134 – 134 – 134

H2 Višina KWB Multifre 159 159 167 167 167 167

H3 Minimalna višina prostora 198 (empf. 210) 198 (empf. 210) 200 (empf. 215) 200 (empf. 215) 206 (empf. 215) 206 (empf. 215)

Najmanjša višina prostora – pri dimni cevi 
nad toplotnim izmenjevalnikom

219 ( 150) 219 ( 150) 231 ( 180) 231 ( 180) 233 ( 200) 233 ( 200)

Najnižja višina prostora za recirkulacijo 
odvoda dimnih plinov za varianto vgradnje (1) 
navpično navzgor

225 ( 150) 225 ( 150) 234 ( 180) 234 ( 180) 235 ( 200) 235 ( 200)

N2 Spodnji rob Transportni kanal M P16S / P31S 88 / 98 97 / – 88 / 98 97 / – 88 / 98 97 / –

L1 Prosti prostor P16S / P31S 30 / – 22 / – 34 / 25 21 34 / 25 21

L2 Dolžina naprave P16S / P31S 212 / – 252 / – 234 / 243 247 / – 246 / 255 286 / –

L3 Prosti prostor 7 7 7 7 7 7

L4 Najmanjša dolžina prostora P16S / P31S > 254 > 284 > 276 / > 275 > 306 > 288 / > 287 > 318

L5
Dolžina naprave z zunanjim odjemom pepela 
(90° usmeritev)

297 337 319 / 328 332 331 / 340 371

L6
Minimalna dolžina prostora za napravo z 
zunanjim odjemom pepela (90° usmeritev) 

327 359 353 / 353 353 365 / 365 392

L7 Dolžina zaboja za pepel 240 l 65 65 65 65 65 65

T1 Prosti prostor 40 40 40 40 40 40

T2 Globina naprave 124 124 135 135 135 135

T3 Prosti prostor 11 11 11 11 11 11

T4

Varianta vgradnje 1
Varianta vgradnje 2
Varianta vgradnje 3
Varianta vgradnje 4

Brez recirkulacije dimnih plinov minimalna oddaljenost od stene 11 cm

Navpično navzgor z min. oddaljenostjo do stene 14 cm

Vodoravno nazaj z min. oddaljenostjo od stene 40 cm

Vodoravno naprej

T5
Minimalna globina prostora za napravo z  
zunanjim odjemom pepela (usmeritev 
naravnost), tip MF2 60 – 80 kW

336 336 336 336 336 336

T6
Globina naprave z zunanjim odjemom pepela 
(90° postavitev), tip MF2 60 – 80 kW

190 190 190 190 190 190

T7
Globina naprave z zunanjim odjemom pepela 
(usmeritev naravnost)

325 325 325 325 325 325

T8 Globina zaboja za pepel 240 l 58 58 58 58 58 58

FW Vzdrževanje prostega prostora 65 65 70 70 70 70

FT Vrata prostega prostora 63 63 76 76 76 76

W Prostor za vzdrževanje 25 25 36 36 25 25

I Izolacija – – – – – –

D … KWB Multifre tip MF2 D       ZI … KWB Multifre tip MF2 ZI

Kotel KWB Multifire za ogrevanje na sekance in pelete je zaradi majhne  
potrebe po prostoru mogoče namestiti neposredno v kote. Pri sistemih  
z dvema kotloma je kotla mogoče namestiti tako, da se njuni hrbtišči  
stikata.

Majhne potrebe po prostoru
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Kurilnica od 4 m2 do 6 m2

13 m2 za 
270 kW!
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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 Multifre – kotel razstavljiv na 4 dele

Preprosto zasnovano, preprosto 
izdelano
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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!

*21-2002186*
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Pridržujemo si pravico  
do sprememb in tiskarskih napak.


