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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!
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Maksimalna toleranca – 
zapora s celičnim kolesom (opcijsko) 
Posebno oblikovan notranji prostor zapore s celičnim 
kolesom neprekinjeno zagotavlja visoke transportne 
količine tudi pri gorivih z nizko vsebnostjo energije.  
Izbirna zapora s celičnim kolesom nudi globino reže 
25 cm in je najprimernejša za velike in dolge sekance 
P31S (glavna frakcija do P45S).

Edinstvenost 
ustvarja razliko
Varno ogrevanje

Ta naložba se splača: trpežen ogrevalni sistem varčuje z energijo in zmanjšuje stroške 
goriva. Na kratko, izdelek, ki s premišljenimi podrobnostmi naredi razliko. Pri dova-
janju goriva je mogoče izbirati med posodo stokerja s protipožarno loputo in posodo 
stokerja z zaporo s celičnim kolesom.

Najnižja poraba energije –  
protipožarna loputa  
Kotel KWB Powerfire tipa TDS je izveden z nivojsko uravnavano poso-
do stokerja, 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. Tako se gorilnik enako-
merno oskrbuje z gorivom. S protipožarno loputo sta zmanjšana nasta-
janje hrupa in poraba električnega toka.

Izbirno: Možna je kombinacija z zaporo s celičnim kolesom.
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Toplarna na biomaso trenutno s toploto oskrbuje dom 
za ostarele, dom za nadzorovano bivanje, otroški dom, 
šolski dom, veliko kuhinjo in pralnico. Obrat deluje tako 
učinkovito in zanesljivo, meni upravitelj Max Schmalzbau-
er, ker dolgoročna vzdrževalna pogodba zagotavlja trajno 

podporo tovarniškega servisa KWB. Schmalzbauer posebej 
poudarja učinkovitost obrata: »0,8 % pomožne energije, 
4.800 ur polne obremenitve in lastna cena proizvodnje 
toplote samo 62,90 €/MWh govorijo same zase!« 

Gospodarno ogrevanje
Toplarna Kallmünz: najboljše vrednosti s KWB Powerfire

Toplarna Kallmünz, v kateri deluje KWB Powerfire (300 kW), pripada gospodarnim 
nemškim kogeneracijskim toplarnam na biomaso. Po podatkih C.A.R.M.E.N. e. V. je 
tudi najdonosnejši obrat te velikosti.

-40 %

0,8 % 1,3 %

Primerjava potrebe po  
pomožni energiji

-23 %

 62,9
€/MWh

86,0
€/MWh

Primerjava lastne cene 
proizvodnje toplote  

88 % 80 %

Primerjava stopnje  
letne izrabe 

+8 %

(Podrobnosti o primerjavi na www.carmen-ev.de)

Primerjava gospodarnosti toplarn na biomaso  
z bavarskim povprečjem  
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Tih  
zmogljiv paket

Popolno izgorevanje

Velika globina reže

Zaradi gorilnega sistema z vrtljivo rešetko 
s stopenjskim dovodom primarnega zraka, 
uravnavanja izgorevanja, kakor tudi nakna-
dno vklopljene ciklonske gorilne komore.

z opcijskim kolesom s celično zaporo 
za velike in dolge 

sekance (G50/P31S).

Zaradi svojih posebnih sposobnosti je KWB Powerfire primeren za oskrbo s toploto 
območnih omrežij za daljinsko ogrevanje, obratovalnic, večjih stavb in stanovanjskih 
zgradb. Tudi pri uporabi goriv je KWB Powerfire izredno prilagodljiv. Njegova široka 
prilagodljivost za goriva naredi velik vtis.

Ciklonska  
gorilna komora

 
inovativna, tokovno tehnič-
no optimizirana, učinkovito 

izločanje letečega prahu, 
nizke emisije

 Gorilni sistem z  
vrtljivo rešetko 

 
robusten, mirna posteljica 
goriva, optimalni pogoji za 

uplinjanje, samočistilen

Širokopasovna 
lambda sonda 

 
natančna meritev kisika, 
visoka stopnja izkoristka
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Recirkulacija dimnih  
plinov

Visokoučinkoviti cevni  
toplotni izmenjevalnik

Zagotavlja optimalno čiščenje toplotnega 
izmenjevalnika, nizke temperature zgorevalnih 
plinov in enakomerno visoko stopnjo učinka.

Za optimalno stopnjo učinka, nizke emisije, 
zagotovljeno trajno zaščito naprave  

pri suhih gorivih (w 20 %).

 Udobno odstranjevanje pepela iz 
toplotnega izmenjevalnika 
 
daljši intervali praznjenja zaradi večje posode 
za leteči pepel (samo 240 / 300 kW)

Upravljanje KWB Comfort 3 
 
Krmiljenje naprave z 2 gumboma z 
vrtljivim kolescem, pregleden  
grafični prikazovalnik

Odstranjevanje pepela 
 
nadzorovanje stopnje na-
polnjenosti; na željo možno 
tudi odstranjevanje pepela v 
zabojnik (240 l)
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Velika prilagodljivost za goriva 
Transportni sistem je primeren za lesne sekance 
kategorij A1, A2 in B1 do zrnatosti P16S (glavna frakci-
ja 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
Mešalni disk KWB

Mešalni disk KWB s transportnim polžem na masivni in dvojno uležajeni votli gredi 
glede na dolžino in premer in povsem individualno prilagodi stranki. Zaradi robustne 
zgradbe je transportni sistem primeren tudi za uporabo v velikih peletnih zalogovnikih 
(> 40 ton). Delovanje sistema je pri tem tiho, saj tudi pri velikih razdaljah (do 12 m) ni 
potreben sesalni transport. 
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   Vgrajena škatla za preboj zidu 
nadomešča dodatno kontrolno odprtino.

  Popolna izraba  
skladiščnega prostora je možna z vodoravno 
napeljavo kanalov z ločenim dvižnim polžem. 
Dolžina transportnega polža je narejena po meri 
situacije na lokaciji. 

  Menjava goriva je možna brez zamenjave 
transportnega sistema.

  Optimalno praznjenje zalogovnika goriva 
zaradi enakomerne potisne sile mešalnega diska z 
rokami iz ploščatega jekla po celotnem premeru.

  Manjša poraba električne energije  
zaradi zmanjšane trenjske upornosti pri 
nedeljenih, popolnoma varjenih polžih 
z naraščajočimi razmiki med navitji in 
visokoučinkovitih motorjih gonila.

Brez stroškov  
vzdrževanja

v zalogovniku goriva zaradi 
trpežnega gonila za visoke 

obremenitve.

Visoka zaneslji- 
vost delovanja
zaradi nedeljenega polža z 
naraščajočimi razmiki med 

navitji in navitji iz nerjavnega 
jekla.

Dolga  
življenjska doba

zaradi optimiziranega kanala z 
ločenim dozirnim polžem.
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Enostavno upravljanje
KWB Comfort 3 mikroprocesna regulacija

KWB Comfort 3 je mudularno zasnovan sistem in služi za upravljanje in reguliranje 
KWB ogrevalnega sistema na biomaso.

Vse nastavitve se upravljajo s pomočjo dveh gumbov v kombinaciji z vrtljivim kolescem na preglednem 
grafi čnem zaslonu. Z logično zasnovanim menijem lahko konfi gurirate parametre za kotel, ogrevalni krog, 
zalogovnik in hranilnik toplote. Regulacija prilagaja moč kotla glede na potrebe po toploti popolnoma 
avtomatsko in brezstopenjsko, vse od stanja pripravljenosti do polne obremenitve.   
Poleg regulacije ogrevanja vam je na voljo tudi obsežna regulacija upravljanja toplote tako za 
enostanovanjske hiše kot tudi za mirko omrežja. Kot modularno razširljiv sistem omogoča KWB Comfort 3 
upravljanje vse do 32 ogrevalnih krogov, 16 vmesnih hranilnikov in 16 hranilnikov sanitarne vode.   

KWB Comfort Online
Regulacija s pomočjo KWB Comfort Online platforme 
je vedno in vsepovsod dosegljiva tudi na daljavo preko 
mobilnih naprav kot so tablica, pametni telefon ali 
osebni računalnik. Za online povezavo  je potrebno regula-
cijo nadgraditi z mrežno kartico. Podrobnejše informacije 
najdete na KWB spletni strani www.comfort-online.com.

KWB Comfort InterCom

Z vašim lastnim mobilnim telefonom lahko pri vaši ogrevalni napravi prikličete tre-
nutne podatke o stanju obratovanja in lahko napravo aktivno krmilite (npr. počitniški 
program, party delovanje).

KWB Comfort SMS

Poleg vklopa in izklopa ogrevalne naprave lahko prikličete trenutne podatke o stanju delovanja ali opravite 
nastavitve za ogrevalne kroge, hranilnik za sanitarno vodo in vmesni hranilnik itd. Alarmna sporočila se 
pošljejo na mobilni telefon. Povratno kratko sporočilo pošiljatelju potrdi izvedene ukaze. Pošiljanje zahtev 
in poizvedovanje po podatkih je z uporabo predlog SMS še preprostejše; KWB Comfort 3 lahko pošlje 
predloge SMS na mobilni telefon. KWB Comfort SMS je na voljo v nemškem, angleškem, italijanskem, 
francoskem, španskem in slovenskem jeziku. 

KWB Comfort InterCom je vmesnik za izmenjavo podatkov med regulacijo 
KWB Comfort in drugimi sistemi. 

Der Datenaustausch erfolgt mittels serieller Verbindung, Netz werkverbindung oder analoger Modem-
Verbindung. Alle Kesselbetriebszustandsparameter sowie einzelne Alarme können aus der Regelung 
KWB Comfort ausgelesen werden. Zusätzlich können einige Parameter vom Fremdsystem in der Rege-
lung KWB Comfort verändert werden.
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Daljši intervali praznjenja
z večjimi posodami za leteči pepel (240/300 kW)

Z udobnim odstranjevanjem pepela iz toplotnega izmenjevalnika je potrebno posodo  
za leteči pepel pri povprečnih sekancih prazniti le še vsake štiri tedne in  
skupaj z vsebniki pepela na rešetki.

Odstranjevanje pepela iz toplotnega izmenjevalnika pri kotlu KWB Powerfire je zasnovano popolnoma na novo, tako da 
je mogoče optimalno predelati tudi goriva z visokim deležem pepela. Čas, potreben za praznjenje pepela, je minimalen, in 
rokovanje je zelo udobno. V osnovni izvedbi je posoda za leteči pepel prvega vleka toplotnega izmenjevalnika povečana 
in zasnovana kot premični voziček z ročajem. Pri udobni izvedbi se pepel samodejno odstrani iz obeh vlekov toplotnih 
izmenjevalnikov, izbirno levo ali desno poleg kotla. Dodaten plus: posebno dolgi intervali praznjenja pepela v obeh izved-
bah. 

Več udobja
zaradi dvakrat daljših  

intervalov praznjenja v udobni 
izvedbi

Manjši stroški
zaradi nižjih  

stroškov upravljanja
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Visoka prilagodljivost
Na spreminjajoče se kakovosti goriva 

S kotlom KWB Powerfire je mogoče uporabiti tudi sekance 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
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Tehnični podatki
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Vrednosti emisij pri nazivni vrednosti (vzorčne vrednosti)

  Vrednosti emisij pri napravi KWB Powerfire 150 kW pri uporabi  
sekancev (razred A1, 13 % O

2
 z ločevalnikom delcev)

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

Napotek: Podrobni tehnični 
podatki so na voljo na straneh o 
izdelkih KWB Powerfire na naši 
spletni strani.

TDS │20.03.2019 enota
Peleti Sekanci Peleti Sekanci Peleti Sekanci Peleti Sekanci Peleti Sekanci

Nazivna moč kW 130 130 150 150 199 199 245 245 300 300
Delna obremenitev kW 39,0 39,0 45,0 45,0 59,7 59,7 73,5 73,5 73,5 73,5
Izkoristek kotla – nazivna moč % 91,9 91,0 93,2 92,5 93,7 93,9 93,8 92,7 94,4 92,9
Izkoristek kotla – delna obremenitev % 91,6 90,6 92,1 92,4 91,6 91,8 93,4 91,8 93,4 91,8
Toplotna moč goriva pri nazivni moči kW 141 143 161 162 212 212 261 264 318 323
Toplotna moč goriva pri delni obremenitvi kW 43 43 49 49 65 65 79 80 79 80

Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012 + filtra za prah KWB − 5 3 5 5 4 4 5 5 (4)9 5 5 (4)9

Stran dimnih plinov (podatki za načrtovanje 
dimnika)
Višina priključka dimovoda (na strani kotla) mm 1.615 1.615 1.615 1.615 − − − − − −
Višina priključka dimovoda, izvedba zgoraj mm − − − − 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970

Višina priključka dimovoda, izvedba desno 8 mm − − − − 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380

Premer priključka za dimne pline mm 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
Gorivo po ISO 17225-2 / 17225-4
Maksimalna vsebnost vode − M10 M45 M10 M45 M10 M45 M10 M45 M10 M45
Maksimalna velikost goriva - D89 P31S D89 P31S D89 P31S D89 P31S D89 P31S
Vsebnost vode – tipski preizkus (sveža surovina) 4 kg/kg SVS 0,084 0,222 0,04 0,223 0,082 0,223 0,056 0,322 0,059 0,317
Pepel
Volumen posode za pepel – leteči pepel l 23 23 23 23 20+44 20+44 20+44 20+44 20+44 20+44
Volumen posode za pepel – pepel na rešetki l 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Volumen posode za pepel – comfort različica (opcija) l − − − − 66+125 66+125 66+125 66+125 66+125 66+125
Prostornina zabojnika za pepel (opcija) l 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Električni deli naprave

Priključek: 5-polni −
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

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

Teže
Toplotni izmenjevalec vklj. s čistilno rešetko kg 725 725 725 725 900 900 900 900 900 900
Ohišje gorilnika, vklj. s šamotom kg 796 796 796 796 866 866 866 866 866 866
Plamenica, vklj. s šamotom kg − − − − 965 965 965 965 965 965
Stoker kanal kg 113 113 113 113 137 137 137 137 137 137
Celotna teža (prazno) kg 1.634 1.634 1.634 1.634 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868
Emisije hrupa 6

Običajni hrup delovanja pri nazivni obremenitvi dB(A) 60 60 60 60 63 63 63 63 63 63
Obratovalne konice pri nazivni moči dB(A) 68 68 68 68 65 65 65 65 65 65

4 … Sekanci: zagotavljanje nazivne moči do M30, nad tem zmanjšanje zmogljivosti.
7 ... Na voljo samo v Združenem kraljestvu (VB)
8 … Vrednosti samo za standardno izvedbo kotla, NE za celično zaporno kolo, ciklon ali E-filter (svoje risbe z dimenzijami)
9 … brez filtra za prah KWB, razred kotla 4

TDS 130 TDS 150 TDS 2007 TDS 300TDS 240
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4 … Sekanci: zagotavljanje nazivne moči do M30, nad tem zmanjšanje zmogljivosti.
7 ... Na voljo samo v Združenem kraljestvu (VB)
8 … Vrednosti samo za standardno izvedbo kotla, NE za celično zaporno kolo, ciklon ali E-filter (svoje risbe z dimenzijami)
9 … brez filtra za prah KWB, razred kotla 4

TDS 130 TDS 150 TDS 2007 TDS 300TDS 240

Čisto zgorevanje 
                              – tehnologija

Oznaka cleanEfficiency označuje najnižje vrednosti emisij, najvišji učinek in 
varčnost ter popolno usklajenost med konstrukcijskimi in regulacijskimi elementi. 
Pri tem je možna uporaba ciklonske in elektrofiltrirne tehnologije; podrobnejše infor-
macije o tem so na voljo v biltenu Tehnika in načrtovanje ogrevanja na biomaso. 

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 optimalno dimenzioniranje hranilnika:  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]
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Majhne potrebe po prostoru

Vse mere v cm l dolžina x širina x višina l Podatki o razdaljah so minimalne mere!
Podatki o hidravličnih zahtevah so na voljo v dokumentu Tehnika in načrtovanje.

Kotel KWB Powerfire za ogrevanje na sekance in pelete se lahko umesti že v nižji pros-
tor z višino 2,4 m. Vzdrževanje ogrevalne naprave je izvedljivo od spodaj. 

Majhne potrebe po prostoru

Najmanjše mere prostora  
TDS 150 kW

Minimalne velikosti prostora vgradnih variant posode za pepel (cm)

Položaj posode za pepel

levo desno spredaj notranje

Širina prostora (š) 360 285 285 285

Dolžina prostora 
(d)

487 537 507 428

Višina prostora (v) 240 240 240 240

Najmanjše mere prostora  
TDS 240/300 kW

Kurilnica 240/300 kW: od 12,2 m2 do 21,3 m2

TDS 150 kW

TDS 240/300 kW

Kurilnica 150 kW: od 10,7 m2 do 18 m2

* Protipožarna loputa    ** Zapora s celičnim kolesom

[cm] TDS 150 kW TDS 240/300 kW

T
Kadar je vzdrževalno območje (W) zagotovljeno skozi vrata 
(pri standardni posodi za pepel)

≥ 105 ≥ 116

T Zunanje odstranjevanje pepela naravnost v 240-litrski sod ≥ 220 ≥ 225

P Zunanje odstranjevanje pepela pod kotom 90° v 240-litrski sod ≥ 170 ≥ 170

H
Višina prostora: primerno napravo za dviganje (električna dvigalka, 
čelni nakladalnik itd.) mora pri višini manj kot 280 cm  
zagotoviti stranka.

> 220 > 240

Minimalne velikosti prostora vgradnih variant posode za pepel (cm)

Položaj posode za pepel

levo desno spredaj notranje

Širina prostora (š) 340 320 290 290

Dolžina prostora 
(d)

435 435 485 435

Višina prostora (v) 220 220 220 220
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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 Powerfire – kotel je razstavljiv na 3 dele (130/150 kW), 
od 240 kW je 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!

*21-2002202*
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Pridržujemo si pravico do sprememb in 
tiskarskih napak.


