
KWB DODATNA OPREMA
Informacije o izdelkih

Zgorevalna tehnologija

KWB dodatna oprema
Hranilniki, solarni sistemi, hranilniki sanitarne 
vode, dimniški sistemi in paketne rešitve



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
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Od ogrevanja do 
celostne rešitve
Vaš energetski sistem iz KWB

Sistem je več kot vsota njegovih delov. Zato je popolna uskladitev komponent v vašem 
ogrevalnem sistemu alfa in omega za učinkovito in ekonomično delovanje. KWB ponuja 
strokovno znanje in izkušnje za zagotavljanje sistema, prilagojenega vašim potrebam: 
od kotla preko ustrezne tehnike shranjevanja do regulacije ter spletne povezave. 

KWB tehnika shranjevanja
Pravi hranilnik spremeni vaš ogrevalni 
sistem v energetski center: zahteva 
toploto iz generatorja toplote in ga po 
potrebi razporedi. 

Več informacij na strani 6.

KWB solarni sistemi
Znamka KWB se pri svojih solarnih kolek-
torjih naslanja na preizkušene kompeten-
ce vodilnih proizvajalcev solarnih modulov 
na svetovnem trgu. Robotizirana indu-
strijska velikoserijska proizvodnja kolek-
torjev KWB zagotavlja trajno prvovrstno 

kakovost izdelkov. Da bi zagotovili trajno 
kakovost, se sleherni kolektor med proi-

zvodnjo večstopenjsko preizkusi. Za končne 
stranke to pomeni dolgo življenjsko dobo in 

trajno visoko učinkovitost. 

Več informacij na strani 9.
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KWB tehnika priprave  
sanitarne vode
Z modulom KWB za sanitarno vodo se voda 
ogreva s principom neprekinjenega pre-
točnega grelnika. Ampak samo, če je to 
potrebno. Tako se izognemo shranjevanju 
velikih količin tople vode v daljšem časov-
nem obdobju. To je zelo pomembno za za-
gotavljanje kakovosti in higiene pitne vode. 

Več informacij na strani 13.

KWB dimniški sistemi
Za pravilno delovanje ogrevanja je zelo 
pomembna izbira in dimenzioniranje dim-
niškega sistema. Pri ogrevanju na bio-
maso morajo biti kamini tako neobčutljivi 
na vlago kot tudi odporni na gorenje saj. 
Idealni so dimniški sistemi iz nerjavečega 
jekla. Lahko jih tudi enostavno uporabite za 
sanacijo. 

Več informacij na strani 15.
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KWB hranilniki
Učinkovito in ekonomično ogrevanje

Hranilniki KWB predstavljajo najvišjo kakovost in omogočajo popolno upravljanje 
ogrevanja z višjo učinkovitostjo. Pri vgradnji ogrevalnega sistema na biomaso pripo-
ročamo tudi vgradnjo inteligentnega vmesnega hranilnika, ki tvori energijski center 
v določenem ogrevalnem sistemu.

Hranilnik sanitarne vode
KWB EmpaTherm
V bistvu je hranilnik sanitarne vode samo grelno telo, ki ogreva vodo s pomočjo 
toplote, ki jo dobavlja v hranilnik. Večina te toplote prihaja iz priključenega ogre-
valnega sistema. Obstajajo pa tudi modeli s priključki za solarne toplotne ali druge 
toplotne generatorje, ki pomagajo pri nezadostni energiji ogrevalnega sistema.

Prednosti KWB EmpaTherm:
• Razred energijske učinkovitosti: C
•  Kakovostno emajliranje v povezavi z zaščitno anodo iz magnezija
• Dolga življenjska doba zaradi odlične kakovosti

Vmesni hranilnik
KWB EmpaEco
Vmesni hranilnik absorbira odvečno toploto in jo po potrebi sprosti. Poleg tega 
vmesni hranilnik kompenzira temperaturna nihanja. 

Moderni vmesni hranilnik kot dodatna oprema na starejše ogrevalne sisteme 
omogoča njihovo učinkovito uporabo in prihrani denar.

Prednosti KWB EmpaEco:
• Posebej učinkovit zaradi optimizirane izolacije
•  Hitra vgradnja z vnaprej sestavljeno izolacijo iz vlaknene koprene
• Na voljo tudi s solarnim registrom kot EmpaEco Solar
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Conski hranilnik z valovito cevjo
KWB EmpaWell
Vedno topla voda, manjša površinska obremenitev in ločena toplotna energija od 
porabe – kombinirani hranilnik združuje funkcije hranilnika tople vode in vmesne-
ga hranilnika v enem kompaktnem izdelku. Če je potrebno, teče sanitarna voda v 
kombiniranem hranilniku s toplotnim izmenjevalnikom pitne vode (higienični hra-
nilnik) skozi toplotni izmenjevalec (valovita cev iz nerjavečega jekla), ki je vgrajen 
v vmesni hranilnik, da absorbira toploto iz hranilnika.

Prednosti KWB EmpaWell:
•  idealen osnovni model za kombinacijo prednosti vmesnega hranilnika s pripravo 

sanitarne vode
• Na voljo tudi z integriranim solarnim registrom

Conski hranilnik
KWB EmpaCompact
Vmesni hranilnik zmanjšuje emisije in povečuje učinkovitost in življenjsko dobo 
vašega ogrevalnega sistema. Če ima vmesni hranilnik, kot v primeru KWB Empa-
Compact, še conski sistem polnjenja, se splošna učinkovitost ogrevalnega sistema 
še poveča. Z EmpaCompact ne potrebujete ločenega hranilnika sanitarne vode. Z 
njim prihranite prostor v kotlovnici, ker je že pripravljen na solarni ogrevalni sistem 
zaradi dveh solarnih registrov.

Prednosti KWB EmpaCompact:
•  Sodobna postaja s svežo vodo z visoko učinkovito črpalko za 

ogrevanje sanitarne vode
•  Na voljo tudi z dvema solarnima registroma za integracijo solarnega termalnega 

sistema
• Več conskih sistemov polnjenja

Toplotna črpalka za sanitarno vodo
KWB EmpaAir
Toplotna črpalka za sanitarno vodo KWB EmpaAir, ki je pripravljena za priključitev, 
zagotavlja učinkovito in priročno toplo vodo za eno- do tridružinske hiše. V vsakem 
trenutku je zagotovljena higienska oskrba s pitno vodo, saj zagotavlja učinkovito 
temperaturo tople vode 65 °C pri učinkovitem delovanju toplotne črpalke.

Prednosti KWB EmpaAir:
•  Hitra notranja namestitev, ki je pripravljena za priključitev
•  Higienska sanitarna voda zaradi visoke temperature shranjevanja
•  Optimizirana fotovoltaična lastna poraba preko integriranega solarnega vmesnika
•  Na voljo tudi z dodatnim grelnikom
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Majhne potrebe po 
prostoru

Vse mere v mm l višina × širina × višina

KWB EmpaTherm
Mere EmpaTherm 300 /500 EmpaTherm Solar 300/500

Premer z izolacijo 610/760 610/760

Svetla širina vrat za vnos (z izolacijo) 615/765 615/765

Skupna višina (z izolacijo) 1797/1838 1797/1838

Prekucna mera brez izolacije 1860/1965 1860/1965

KWB EmpaEco

Mere
EmpaEco 

500
EmpaEco 

800
EmpaEco 

1000
EmpaEco 

1500
EmpaEco 

2000
EmpaEco 

3000
EmpaEco 

Solar 1000
EmpaEco 
Solar 1500

Premer z izolacijo 850 990 990 1200 1300 1450 990 1200

Svetla širina vrat za vnos 
(brez izolacije)

655 795 795 1005 1105 1255 795 1005

Skupna višina (z izolacijo) 1725 1785 2135 2235 2465 2681 2135 2235

Prekucna mera brez izolacije 1670 1750 2090 2270 2460 2650 2090 2270

KWB EmpaWell

Mere EmpaWell 500/ Solar EmpaWell 800/Solar EmpaWell 1000/Solar

Premer z izolacijo 850 990 990

Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije) 655 795 795

Skupna višina (z izolacijo) 1725 1785 2135

Prekucna mera brez izolacije 1670 1750 2090

KWB EmpaCompact

Mere
EmpaCompact 

500
EmpaCompact 

800
EmpaCompact 

1000
EmpaCompact 

1500
EmpaCompact 

Basic 800
EmpaCompact 

Basic 1000

Premer z izolacijo 850 990 990 1200 990 990

Svetla širina vrat za vnos 
(brez izolacije)

655 795 795 1005 795 795

Skupna višina (z izolacijo) 1725 1785 2135 2235 1785 2135

Prekucna mera brez izolacije 1670 1750 2090 2270 1750 2090
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Legenda EA 220 EA 300 EA 300 R

H Skupna višina 1545 1913 1913

B Skupna širina 690 690 690

A Odvod kondenzata, zunanji 
navoj 3/4"

1160 1520 1520

W Odvod tople vode, zunanji 
navoj 1"

880 1250 1250

Toplotna črpalka za sanitarno vodo KWB EmpaAir
Najmanjša prostornina za prostor postavitve KWB EmpaAir je 13 m³.

≥3
50

≥1
50

≥400≥400

≥5
00

Legenda EA 220 EA 300 EA 300 R

Z Cirkulacija, zunanji navoj G 1/2" 700 930 930

VW Dvižni vod ogrevalne naprave, 
zunanji navoj 1"

– – 750

RW Povratni vod ogrevalne 
naprave, zunanji navoj 1"

– – 340

K Dovod hladne vode, zunanji 
navoj 1"

240 240 240

Majhne potrebe po prostoru
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Sonce je zanesljiv dobavitelj brezplačne energije in omogoča življenje na Zemlji. 1000 
kWh moči obsevanja doseže v brezoblačnem vremenu v Nemčiji en kvadratni meter 
zemeljske površine.

Učinkovito znižanje stroškov
Z našimi solarnimi toplotnimi napravami lahko pri 
ogrevanju sanitarne vode pokrijete do 60 % potreb 
po topli vodi. Pri podpori ogrevanju celo do 40 % 
skupnih potreb po topli vodi. Solarni sistem KWB 
povečuje skupno učinkovitost ogrevalnega sistema.
Sonce za izkoriščanje ne izstavlja računov. Solar-
ni toplotni sistem je zato še posebej gospodarna 
ogrevalna komponenta.

Zmanjšanje emisij CO2 s čisto toploto
Globalno segrevanje se povečuje s povečanimi izpusti 
toplogrednih plinov. Kdor uporablja sončno energijo za 
pripravo tople vode ali podporo ogrevanju, se popolno-
ma izogne izpustom toplogrednega plina ogljikovega 
dioksida.

Solarna toplota je najčistejša vrsta toplote in zato tudi 
aktiven prispevek k ohranjanju podnebja.

Moč sonca
Vrhunski kolektor KWB

Prednosti na enem mestu 
•  Sončni kolektorji vodilnega svetovnega proizvajalca GREENoneTEC
•  Lahko se montirajo pokončno in ležeče zaradi fleksibilnih montažnih kompletov 
•  Različni sistemi za montažo za veliko različnih področij uporabe
•  10 let garancije na sončne kolektorje
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Solarni termalni sistem lahko pokrije nizke toplotne potrebe po topli vodi in tako 
zmanjša stroške ogrevanja. Zaradi sončne toplote je kotel v poletnem času in v pre-
hodnem obdobju v najboljšem primeru izklopljen. Tako lahko bioenergetsko-sončna 
kombinacija zagotovi popolno neodvisnost od fosilnih goriv.

KWB EasySun
Kolektorji KWB EasySun prihajajo iz robotizirane 
množične proizvodnje. Vsak kolektor se preskuša 
v ekstremnih vremenskih razmerah in neprekinjeni 
obremenitvi. To zagotavlja stalno visoko kakovost. 

KWB MultiSun
Kolektorji KWB MultiSun so industrijsko izdelani z 
najvišjimi zahtevami za zagotavljanje kakovosti. Ab-
sorber je privarjen z ultrazvočno oz. lasersko varilno 
tehniko. Zaradi posebne oblike lepljenja je kolektor 
KWB 100 % nepropusten. 

Solarno reguliranje
integrirano v regulacijo ogrevalnega 
 sistema KWB Comfort 4 

KWB ponuja preprosto rešitev za izkoriščanje moči 
sonca – tudi udobno preko KWB Comfort Online na 
daljavo. Z integrirano solarno funkcijo regulacije 
KWB Comfort 4 se lahko sončna energija optimalno 
uporablja. Ogrevanje na les se začne šele, ko sonce 
oskrbuje premalo energije za pokrivanje potreb po 
toploti za ogrevanje prostora ali tople vode. 

Parametri projektiranja
Začetna pomoč za določanje velikosti

Solarni paket KWB Površine [m²] Pomoč pri načrtovanju Dimenzija cevi
Bakrena/valovita cev

EasySun 2 5,02 1 do 4 osebe 15 × 1 (18 × 1) / 20

EasySun 3 7,53 2 do 6 oseb 15 × 1 (18 × 1) / 20

MultiSun 4 10,04 18 × 1 (22 × 1) / 25

MultiSun 5 12,55 18 × 1 (22 × 1) / 25

MultiSun 6 15,06 18 × 1 (22 × 1) / 25

Napotki: 
Navedena mera cevi je potrebna pri maksimalni dolžini voda med vmesnim zbiralnikom in kolektorjem 20 m. Pri daljših vodih je potreben izračun. 
Vrednosti mer cevi so minimalne vrednosti, priporočene vrednosti so v oklepajih. Natančno projektiranje je možno samo s pomočjo simulacije in 
izračunov.

Vse mere v mm

Solarni termalni sistem
Idealna dopolnitev k biomasi
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KWB EasySun
za ogrevanje sanitarne vode

Paket KWB EasySun je enostavna in učinkovita 
rešitev za ogrevanje vode. Vključuje univerzalno 
uporaben hranilnik sanitarne vode s prostornino od 
300 l do 500 l, kot tudi kolektor KWB EasySun. Naj-

višje udobje s toplo vodo je mogoče doseči s hitrim 
ogrevanjem preko velikega solarnega registra. Tako 
se lahko pokrije do 70 % potrebe po topli vodi. 

KWB MultiSun
za podporo pri ogrevanju

Vsebina:
•  Solarni kolektorji KWB EasySun
• Hranilnik sanitarne vode KWB EmpaTherm
•  Raztezna posoda 

•  Solarno reguliranje z možnostjo reguliranja KWB 
Comfort 4

•  Koncentrat za zaščito pred zmrzovanjem

Paket KWB MultiSun je idealen za podporo pri 
ogrevanju tople vode in ogrevanje v enodružinskih 
hišah: kolektorji KWB MultiSun in conski hranilnik 
KWB EmpaCompact se med seboj idealno kombini-

rajo. Ker je proizvodnja sončne energije proizvede-
na brezplačno, se ravnotežje CO

2
 v domu občutno 

izboljša. Z največjo učinkovitostjo in aktivno zaščito 
podnebja v vašem domu boste imeli dvojno korist!

Vsebina:
•  Solarni kolektorji KWB MultiSun
• Conski hranilnik KWB EmpaCompact
•  Raztezna posoda 

•  Solarno reguliranje z 
možnostjo reguliranja KWB Comfort 4

•  Koncentrat za zaščito pred zmrzovanjem
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Sistem je namenjen solarni pripravi tople vode. Tovrsten sistem se lahko montira na strešne površine z nak-
lonom med 15 in 60°. Južna usmeritev ne sme odstopati za več kot –50° jugovzhodno oz. +50° jugozahodno. 
Priporočena površina kolektorjev na člana gospodinjstva je 1,5–2 m². Pri načrtovanju prostornine hranilnika 
upoštevajte 60–90 l/m².

Predlog izvedbe: KWB Easyfire in KWB EmpaTherm in Solar

Sistem je namenjen solarni pripravi vode in podpori ogrevanju. Tovrsten sistem se lahko montira na strešne 
površine z naklonom med 15 in 60°. Južna usmeritev ne sme znašati več kot –50° jugovzhodno oz. +50° jugoza-
hodno. Tovrstna naprava KWB MultiSun s petimi kolektorji izpolnjuje pogoje nemškega zakona za pridobivanje 
toplotne energije iz obnovljivih virov (EEWärmeG) za eno- ali dvodružinske hiše z uporabno površino do 277 m².

1 KWB Easyfire
2 2-potni ventil z nastavljalnim motorjem
3 Membranska raztezna posoda
4 Senzor zunanje temperature
5 Daljinski upravljalnik Basic
6  Zbiralnik sanitarne vode 

KWB EmpaTherm Solar 
7  Senzor temperature zbiralnika  

sanitarne vode
8  Senzor temperature zbiralnika 

porabne vode Solar
9 Ogrevalni krog 1
10 Ogrevalni krog 2
11 Skupina solarne črpalke
12 Kolektor 1

2

4

5

6

117

8

9

Predlog izvedbe: KWB Easyfire in KWB MultiSun

1 KWB Easyfire
2 Izravnalni ventil
3 Polnilna črpalka vmesnega zbiralnika PWM
4 Membranska raztezna posoda
5  Conski hranilnik z valovito cevjo 

KWB EmpaWell
6 Senzor temperature vmesnega hranilnika 1
7 Senzor temperature vmesnega hranilnika 3
8 Senzor temperature vmesnega hranilnika 4
9 Senzor temperature vmesnega hranilnika 5
10 Hranilnik sanitarne vode
11 Raztezna posoda za sanitarno vodo
12 Skupina solarne črpalke
13 Kolektor
14 Senzor zunanje temperature
15 Daljinski upravljalnik Basic
16 Ogrevalni krog 1
17 Ogrevalni krog 2 1

2 3

4

5
6

7

8

10
11

12

13

14

15

10

3

9

16 17

12

Primeri sistemov in regulacija

12

KWB dodatna oprema | Majhne potrebe po prostoru



Modul za svežo vodo
Higienska in udobna priprava tople vode

Modul za svežo vodo zagotavlja higiensko pripravljeno pitno vodo. Način delovanja je 
podoben tako imenovanemu principu neprekinjenega pretočnega grelnika. V nasprot-
ju s konvencionalnim grelnikom vode se topla voda ne hrani več ur ali celo dni. Šele, 
ko je potrebna topla voda, se segreje na želeno temperaturo s pomočjo toplotnega 
izmenjevalnika iz nerjavečega jekla. Energijo za ogrevanje pitne vode zagotavlja vme-
sni hranilnik.

Patentiran modul za svežo vodo

KWB EmpaFresh – Enostavna vgradnja
Postaja za svežo vodo je pripravljena za priključitev in se lahko z valovitimi cevmi iz 
nerjavečega jekla brez težav priključi na vmesni hranilnik. Patentiran, posebej hiter 
mešalni in preusmerjevalni ventil zagotavlja pravo količino vode in stalno temperaturo. Ker se temperatura 
vode pri vstopu v toplotni izmenjevalnik zmanjša, se zmanjša tudi poapnenje. 

Zaradi patentiranega dodatka iz srednjega 
območja ploščatega toplotnega izme-
njevalnika se v dvižni vod vmesnega hra-
nilnika doda že ohlajena ogrevalna voda. 
Tako je vstopna temperatura toplotnega 
izmenjevalnika vedno pod mejo poapnenja 
v višini 60 °C.
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Legenda

1 Termostatska glava za izbiro temperature

2 Ploščati toplotni izmenjevalnik

3 Primarna črpalka Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1W

4 Tokovna škatla

5 Vtični priključek za cirkulacijsko enoto

6 Stikalo pretoka

7 Polžasto tipalo

8
Opcijska cirkulacijska enota s črpalko in elektronskim 
termostatom povratnega voda (za impulzno ali časovno 
obratovanje)

A Hladna voda

B Topla voda

C Dvižni vod vmesnega hranilnika

D Povratni vod vmesnega hranilnika

E Cirkulacija

Legenda

1 Ploščati toplotni izmenjevalnik

2 Obvodna cev za dodajanje iz sredinskega območja

3 Vtični priključek za cirkulacijsko enoto

4 Primarna črpalka Yonos PARA HU 25/7.0 PWM 1W

5 Tipalo temperature PT1000

6 Ventil Superflow

7 Nadzor FRESH

8 Tipalo pretoka

9
Opcijska cirkulacijska enota s črpalko in elektronskim 
termostatom povratnega voda (za impulzno ali časovno 
obratovanje)

A Hladna voda

B Topla voda

C Dvižni vod vmesnega hranilnika

D Povratni vod vmesnega hranilnika

E Cirkulacija

F Priključek za izpiranje

KWB EmpaFresh 30

KWB EmpaFresh 40

Tehnični podatki
Modul za svežo vodo
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KWB dimniški sistemi
Sodobni dimniki za energetsko osveščeno ogrevanje

V sistemih ogrevanja se kot produkti zgorevanja proizvajajo dim in izpušni plini. S pravim dimniškim sis-
temom se varno preusmerjajo iz stavbe. Z dimniškim sistemom, ki je prilagojen individualnim potrebam, 
varčujete z energijo in varujete okolje – in izkoriščanje zmogljivosti kurišča je optimalno izkoriščeno.

Idealno za novo zgradbo: 
NiroLine DW 25/50 Dvostenski di-
mnik iz nerjavečega jekla
Primeren za vse kontrolne peči pri podtlaku in 
temperaturah izpušnih plinov do 600 °C in v nadtlaku z 
dodatno vstavljenim tesnilom do 200 °C.

 Lahko se uporablja na fasadi (razdalja med stenami od 
50 mm do 800 mm) in znotraj stavbe

 Hitra montaža s centrirano notranjo cevjo na 
potopnem delu, ki je 5 cm daljši od zunanjega plašča

 Možna je prevleka v barvah RAL barvne lestvice

Idealno pri obnovi:
NiroLine EW 06 Enostenski dimnik 
iz nerjavečega jekla in upogljiva 
cev iz nerjavečega jekla
Primeren za vse kontrolne peči pri podtlaku in tempe-
raturah izpušnih plinov do 600 °C (toga cev) oz. 400 °C 
(upognjena cev).

 Izjemno trpežna izvedba

 Odporen na kondenzacijo in zato neobčutljiv na vlago

 Na voljo v ovalni obliki

 Preprosta montaža
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KWB paketne rešitve
Optimalne kombinacije za maksimalno učinkovitost

S kombinacijo kotla in hranilnika, ki sta prilagojena vašim individualnim potrebam, 
bo vaš ogrevalni sistem postal inteligentni energetski center. Odločilen dejavnik za 
učinkovitost in optimalno delovanje vašega ogrevalnega sistema na biomaso je vklju-
čitev kotla, hranilnika in po potrebi tudi solarnih kolektorjev v vaš ogrevalni sistem. 
Glede na želje po udobju obstajajo različne možnosti. Najbolj priljubljeni paketi so 
predstavljeni spodaj.

Ogrevanje na pelete KWB Easyfire EF2 Premium paket

Popolna kombinacija za enodružinsko hišo
vsebuje:

• KWB Easyfire EF2 (na voljo tudi kot kondenzacijsko ogrevanje) 
• Usklajen dimniški sistem
• Conski hranilnik z valovito cevjo KWB EmpaWell

Prednosti:
 Vse iz ene roke, imate samo eno kontaktno osebo

 Deljiv – nosljiv sistem KWB se hitro in enostavno namesti

 Usklajen sistem: 
-moč kotla in velikost hranilnika sta popolnoma usklajena 
-brez delovanja zaustavi in zaženi – kotel lahko preide v modulacijski način 
- ustrezen dimniški sistem 

 KWB EmpaWell 
- posoda za sanitarno vodo in ogrevalno vodo 
- majhne potrebe po prostoru v kotlovnici 
- učinkovitost zaradi conskih sistemov polnjenja v povratnem vodu ogrevalnih krogov
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Ogrevanje na polena s kotlom KWB Classicfire CF2 Komfort paket

Popolna kombinacija za kmetije
vsebuje:

• KWB Classicfire CF2 
• Usklajen dimniški sistem
• Vmesni hranilnik KWB EmpaEco 
• Toplotna črpalka za sanitarno vodo KWB EmpaAir 300R

Prednosti:
  Vse iz ene roke, imate samo eno kontaktno osebo

 Deljiv – nosljiv sistem KWB se hitro in enostavno namesti

  Usklajen sistem: 
-moč kotla in velikost hranilnika sta popolnoma usklajena 
- ustrezen dimniški sistem 

     EmpaAir 300R 
Toplotna črpalka za sanitarno vodo z dodatnim registrom za ogrevanje sanitarne vode s postopkom ogrevanja na 
polena. Toplotna črpalka za sanitarno vodo poleti vodo samodejno ogreje z vgrajeno toplotno črpalko. Toplemu zra-
ku se odvzema energija in se dodaja vodi – to pomeni več udobja, saj poleti ne potrebujete segrevanja vode.

17

KWB dodatna oprema | KWB paketne rešitve



Kotel za ogrevanje na polena in pelete  
KWB Combifire CF2 Premium paket

Popolna kombinacija v enodružinski hiši 
s poleni za ogrevanje 
vsebuje:

• KWB Combifire CF2 
• Usklajen dimniški sistem
• Vmesni hranilnik KWB EmpaEco
• Hranilnik sanitarne vode KWB EmpaTherm Solar
• KWB Solar

Prednosti:
 Vse iz ene roke, imate samo eno kontaktno osebo

 Deljiv – nosljiv sistem KWB se hitro in enostavno namesti

 Usklajen sistem: 
-moč kotla in velikost hranilnika sta popolnoma usklajena 
- ustrezen dimniški sistem 

  Solarna naprava:  
-za ogrevanje sanitarne vode poleti 
-poleti ni potrebno segrevanje in tako prihranek na CO

2
 

- energija, ki ne povzroča dodatnih stroškov 
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Ogrevanje na sekance ali pelete 
KWB Multifire MF2 Basic paket

Popolna kombinacija za kmetije, 
ki želijo večjo učinkovitost
vsebuje:

• KWB Multifire MF2 
• Usklajen dimniški sistem
• Vmesni hranilnik KWB EmpaEco
• Hranilnik sanitarne vode KWB EmpaTherm

Prednosti:
 Vse iz ene roke, imate samo eno kontaktno osebo

 Deljiv – nosljiv sistem KWB se hitro in enostavno namesti

 Usklajen sistem: 
-moč kotla in velikost hranilnika sta popolnoma usklajena 
-brez delovanja zaustavi in zaženi; kotel lahko preide v modulacijski način 
-ustrezen dimniški sistem 

 EmpaTherm:  
-z emajliranjem neobčutljiv na kakovost vode 
- ne more poapneti 
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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!
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