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Główną cechą kotła KWMP2 jest dwutłokowy podajnik 
paliwa, który razem ze skośnym paleniskiem tworzy  zin-
tegrowany układ podawania paliwa. Konstrukcja podajn-
ika pozwala na spalanie szerokiej gamy paliw stałych: miał 
węglowy, groszek, eko-groszek, węgiel kamienny o granul-
acji do 35mm.

Drugą ważna cechą tego podajnika jest 100%                 
zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia się żaru do po-
dajnika lub zasobnika

Rozwiązanie to zostało opracowane w naszej firmie i jest 
chronione w urzędzie patentowym.

Uczestniczymy w 
programie PONE
Program Ograniczania Niskiej 
Emisji

KWMP2 - 100 i 150 kW
Kocioł c.o. na paliwa stałe z innowacyjnym podajnikiem dwutłokowym do spalania miału 
węglowego, ekogroszku oraz węgla kamiennego o granulacji do 35mm.

Wersje 100 oraz 150 kW kotłów KWMP2 to popularne  źródła ciepła w szkołach, urzędach, 
zakładach, magazynach i innych miejscach o dużej powierzchni. Uniwersalność stosowania paliwa 

100kW

150kW MODULACJA MOCY
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5

KLASA ENERG.
A

PODAJNIK
DWUTŁOKOWY

SPRAWNOŚĆ

ATEST EKOLOGICZNY

STAL KOTŁOWA
6-8mm

89

Dwutłokowy podajnik paliwa
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Zalety i cechy kotła KWMP2
Wysoka wydajność i sprawność, która dochodzi do 

89%, została potwierdzona podczas badań 

emisyjno-energetycznych. Wysoka sprawność to efektywne i 

skuteczne przetwarzanie paliwa w energię cieplną. W praktyce 

to niższe zużycie paliwa. 

Modulacja mocy palnika. Sterownik posiada 

algorytm doboru mocy kotła. 

Wysoka jakość i trwałość produktu została   

osiągnięta dzięki zastosowaniu materiałów 

n a jwyższej  jakości.   Podajnik oraz wymiennik wykonane są 

z atestowanej stali kotłowej (P265GH) o   grubości 6 i 8 mm.   

W układzie podawania paliwa wykorzystujemy motoreduktory 

renomowanej firmy Nord a nad prawidłowym procesem 

spalania czuwa sterownik Compit

sterownik sam 

dobiera dawki paliwa i moc wentylatora w zależności od 

zapotrzebowania na ciepło w danym momencie oraz od 

szybkości z jaką osiąga zadaną temperaturę. Istnieje również 

możliwość tradycyjnego sterowania poprzez samodzielny 

dobór dawki paliwa i powietrza.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom emisja 

szkodliwych gazów jest znikoma. Czyste spalanie 

osiągnięto stosując dopływ powietrza pierwotnego oraz 

wtórnego. Powietrze wtórne pozwala na lepsze dopalanie 

sadzy. Potwierdzeniem wysokich parametrów emisyjnych jest 

atest ekologiczny w najwyższej klasie energetycznej A.  Dzięki 

wysokiej sprawności kotła oszczędzamy paliwo. 

Kocioł  wyposażony jest  w sterownik z czytelnym 

wyświetlaczem graficznym, który umożliwia 

sterowaniem kotłem oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 

utrzymując temperaturę c.w.u. zadaną przez użytkownika. 

Wbudowany zegar pozwala na programowanie stref 

czasowych obniżając o określonych godzinach temperaturę 

c.w.u. lub temperaturę zadaną kotła. 
Wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem 

zabezpiecza sterownik przed uszkodzeniem.
Funkcjonalność sterownika można rozszerzyć poprzez 

dodatkowe moduły: mieszacza, GSM, czujnika temperatury 

zewnętrznej, oraz termostat pokojowy.

Obsługa kotła sprowadza się do okresowego        

uzupełniania paliwa do zasobnika (średnio co 3 do 5 

dni) w zasobniku oraz opróżniania  popiołu. Na potrzeby ciepłej 

wody użytkowej w okresie letnim, jeden załadunek paliwa 

wystarcza na okres od 20 do 30 dni.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kotła KWMP2 jest 

pięcioletni okres gwarancji na kocioł oraz dwuletni 

okres gwarancji na    osprzęt tj. : sterownik, wentylator oraz   

motoreduktor.

Kocioł  wyposażony  jest  w  dodatkowe    palenisko 

(awaryjne) w postaci rusztu żeliwnego z możliw-

ością montażu na 2 poziomach, na którym można spalić grub-

sze frakcje węgla lub drewno. Zapewnia możliwość pracy kotła 

w okresach bez  dostępu energii elektrycznej.

Opcjonalne moduły współpracują ze sterownikiem 
Multi 751G

SPRAWNOŚĆ
89%

MODULACJA MOCY

STAL KOTŁOWA
6-8mm

ATEST EKOLOGICZNY

LAT GWARANCJI
5

3-5

MULTI 751G

Sterownik Multi 751G jest standardowym wyposażeniem kotła 
KWMP2 a jego najważniejsze cechy to:

obsługa pomp: c.o. oraz c.w.u.
algorytm doboru mocy kotła
wbudowany zegar (programowanie stref czasowych)
funkcja ochrony powrotu
funkcja pogodowa (po dołączeniu czujnika temp. zew.)
obsługa 2 modułów mieszacza
obsługa 3 termostatów pokojowych
wspópraca z modułem GSM
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Dane techniczne

Zasilanie kotła - 230V/50Hz, moc wentylatora 240 W, moc 
podajnika 550 W, moc sterownika 4 W. 
Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiarów 
gabarytowych kotła. Ze względu na ciągłe prace nad 
udoskonaleniem naszych produktów podane dane 
techniczne mogą ulec zmianie. 

wersja 1

Możliwe sposoby podłączenia 
kotła do komina

A

B C

D

Poglądowy przekrój kotła KWMP2 - 100 oraz 150 kW
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Kocioł KWMP2 o mocy 100 i 150 kW standardowo produkowany jest w 2 wersjach, jak na rysunku powyżej.

Uwaga! W przeciwieństwie do kotłów o mocy od 20 do 85 kW nie ma dostępnych wersji z czopuchem na tyl-
nej ścianie

Każdy kocioł wyposażony jest w 2 króćce zasilające 5/4" i 1" oraz 2 króćce powrotu 5/4" i 1".

Na zamówienie możliwe są inne średnice króćców zasilających i powrotu oraz umiejscowienie króćców po-
wrotu na tylnej lub przedniej ścianie kotła.

Czopuch o średnicy:  100 kW - 250 mm,    150 kW - 300mm

Kocioł dostarczany jest z kompletem dodatkowych ruszt żeliwnych oraz  szczotką do czyszczenia i     
pogrzebaczem.

Konfiguracja
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Rys. Schemat instalacji obsługiwanej przez sterownik MULTI 751G

T1 – czujnik temperatury zewnętrznej,  T2 – czujnik temperatury powrotu,  T3 – czujnik temperatury zasobnika CWU,  
T4 – czujnik temperatury kotła,  TM – czujnik temperatury obiegu mieszacza,  

K – kontaktron do kontroli położenia podajnika szufladowego,  NANO+ nr 1 – NANO+ o adresie 1,  
NANO+ nr 2 – NANO+ o adresie 2,  TERMOSTAT POKOJOWY – termostat pokojowy z wyjściem przekaźnikowym,  

PCO - pompa bezpośredniego obiegu CO,  PM – pompa mieszacza,  PC – pompa cyrkulacyjna,  
PCWU – pompa ładująca CWU,  Pod – podajnik,  Wen – wentylator,  

R803BB – moduł mieszacza z funkcja sterowania pompą cyrkulacyjną (nie wchodzi w skład zestawu)


