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Toplovodni kotel za centralno ogrevanje na polena model STADLER TR 
ponuja komfortno in varčno ogrevanje. Takšno ogrevanje omogoča 
nova inovativna tehnologija, in sicer na področju regulacije in sodobne 
tehnologije proizvodnje. Kotel je konstruiran za kurjenje vseh vrst lesa. 
Izkoristek je preko 91 %. Nenehna rast cen fosilnih goriv in večja skrb 
za okolje dajeta kotlu še poseben pomen. Pri uporabi različnih vrst lesa, 
tudi z različno vlažnostjo, lahko v kotlu dosegamo idealne zgorevalne 
pogoje. Dimni plini ne škodujejo naravnemu ravnovesju. 

V kotel nalagamo polmetrska polena tesno skupaj. S tem dosežemo 
enotno strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. 

Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen 
kurišča je 150 litrov, vanj lahko naložimo do 50 kilogramov polen 
trdega lesa.

Priključitev na električno omrežje je zelo enostavna, saj je inštalacija že 
narejena, vodniki končajo z vtikači.

Z nakupom kotla dosežemo vse pogoje za pridobitev subvencije države.

Pri konstrukciji kotla smo uporabljali sodobno tehnologijo 
razplinjevalnega zgorevanja. Plamen, s pomočjo kontroliranega 
dovajanja primarnega in sekundarnega zraka, vodimo vertikalno 
skozi gorilno šobo. Ko plamen pride v gorilno komoro, se zavrtinči in 
v dotiku z razbeljeno gorilno komoro zgorijo še preostali nezgorjeni 
lesni plini pri temperaturi ca. 1000 °C. 

Šamotna zgorevalna komora je nadgrajena 
z dnom iz visoko temperaturno obstojnega 
betona, kar zagotavlja popolno zgorevanje 
lesnega plina.

Velik nalagalni prostor obdan s paneli 
ščiti kotel pred nalaganjem katrana 
in zagotavlja dolgo življenjsko dobo. 
Nalagamo lahko polena do dolžine 
56 cm.

Gorilna šoba kotla je izdelana iz litine, 
legirane s kromom, kar tudi bistveno 
podaljšuje življenjsko dobo.

Regulacija usmerja delovanje koračnega 
motorja za primarni zrak in koračnega 
motorja za sekundarni zrak, tako da se 
v zgorevalni proces dovaja regulirana 
količina zraka, ki omogoča najboljše 
zgorevanje.

Kotel ima vgrajeno lambda sondo, 
temperaturno tipalo in brezstopenjsko 
reguliran elektromotor ventilatorja.

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE
NA POLENA

MODEL: STADLER TR
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Karakteristika 
Enota
mere

TR 15 TR 20 TR 25 TR 30 TR 35

Nominalna toplotna vrednost kW 15 20 25 30 35 
Najmanjša moč kotla kW 8 15 15 15 20
Izkoristek kotla pri nazivni moči % 90,01-91 90,01-92 90,01-92 90,501-92 90,01-92 
Izkoristek gorenja % 93,1-95,5 93,1-95,5 93,1-95,5 93,1-95,5 93,1-95,5
Prostornina zalogovnika l 150 150 150 150 150
Širina in višina nalagalnih vrat mm 430 x 400 430 x 400 430 x 400 430 x 400 430 x 400
Količina vode l 183 193 193 193 183 
Priključek dimnika mm 160 160 160 160 160 
Dopustni obratovalni tlak bar 3 3 3 3 3 
Zahtevani vlek dimnika Pa 13 13 13 13 13 
Max. temperatura predtoka °C 95 95 95 95 95
Teža kotla kg 735 735 735 735 760
Priporočljiva velikost akumulatorja l 1800 1800 1800 2000 2000 
Višina kotla mm 1500 1500 1500 1500 1500
Širina kotla mm 695 695 695 695 695
Globina kotla mm 1320 1320 1320 1320 1320
Višina priključka na dimnik mm 1221 1221 1221 1221 1221 
Priključek dvižnega voda R” 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 
Priključek povratnega voda R” 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 
Priključek za polnjenje - izpust R” 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 
Priključek za termo varovanje R” 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Električni priključek 230 V +10/-15 %/50 Hz 160 W za obratovanje; 400 W za vžig

S pomočjo aktivne regulacije zgorevanja z lambda sondo 
nudimo proizvod, ki ponuja veliko prednosti:

• upravljanje je enostavno in pregledno, 
• obremenitev kurišča je najmanjša, 
• življenjska doba kotla je daljša, 
• upravljanje z moduli nudi daljšo fazo zgorevanja,
• najboljši izkoristki ob najnižjih emisijskih vrednostih,
• dimni plini ne škodujejo okolju,
• stalni nadzor zgorevalnega procesa,
• brezstopenjska regulacija ventilatorja,
• omogočen programiran vžig.

Regulacija omogoča enostavno upravljanje s kotlom.

Vžig goriva lahko sprožimo tudi preko GSM aparata.

Tehnično dovršen 
sistem turbolatorjev 
omogoča vrtinčenje 
dimnih plinov in s 
tem boljši izkoristek.
Stresalni mehanizem 
omogoča dobro 
čiščenje cevnega 
registra.

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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Kotel na polena model Stadler LT omogoča varčno ogrevanje zaradi 
nove tehnologije zgorevanja lesnega plina. Kotel je konstruiran za 
kurjenje vseh vrst lesa in dosega izkoristke preko 90 %. Je v celoti 
slovenski proizvod, kar kaže na visoko raven znanja. Pri razvoju kotla 
smo dosegli takšen napredek, da so nam podelili patent pri Uradu 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 

Toplovodni kotel je namenjen kurjenju s poleni dolžine 56 cm ali 33 
cm. V kotel nalagamo polena tesno skupaj, s tem dosežemo enotno 
strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. 

Eno polnjenje z gorivom zadošča za večurno obratovanje. Volumen 
kurišča je 130 dm3, vanj lahko naložimo cca 35 kg drv. Kurivo naložimo 
v zalogovnik do vrha, vendar pri tem pazimo, da drv ne nalagamo 
pretesno saj bi se lahko zagozdila.

Sodobna regulacija poskrbi, da v kotlu kurimo različne vrste lesa in 
dosegamo idealne zgorevalne pogoje, ko dimni plini ne škodujejo 
naravnemu ravnovesju. 

Kotel ima sodobno zasnovano kurišče z vročo gorilno komoro iz 
temperaturno obstojne keramike. Vroča gorilna komora omogoča 
vrtinčasto zgorevanje lesnih plinov. Takšno zgorevanje omogoča 
zgorevanje vseh gorljivih substanc v dimnih plinih. V gorilni komori 
dosegamo temperature preko 1000 oC, kar ustvarja pogoje za popolno 
zgorevanje. 

Kotel lahko vgradimo samo v sisteme, v katerih uporabljamo hranilnik 
tople vode in regulacijo temperature v prostorih. 
Regulacija usmerja obtočne črpalke in tri potne 
ventile z motornimi pogoni. S tem dosežemo 
uravnoteženo porabo temperaturno razslojene 
vode v hranilniku in podaljšamo čas ogrevanja.

Naš kotel izpolnjuje vse veljavne predpise glede 
varnosti in konstrukcijske izvedbe (npr. DIN 4751 
B1.1, DIN 4702, EN 303-5). Kotel je preizkušen 
na tlak in na vodotesnost. Ima serijsko vgrajeno 
termično varovalo, tako da ga lahko vgradimo v 
zaprte sisteme ogrevanja. Dopustni tlak obratovanja 
kotla je 3 bare. Vsi sestavni deli so iz preizkušenih 
materialov ustreznih kakovosti in debelin. Kotel ima 
tudi oznako CE 0036.

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA POLENA

MODEL: STADLER LT

Tipalo dimnih plinov z 
lambda sondo

Karakteristike Enota mere LT 20 LT 30

Nominalna toplotna vrednost kW 15-20 25-30
Najmanjša moč kW 7 15
Izkoristek kotla pri nazivni moči % 90,1-91 90,3-91,2
Izkoristek gorenja % 92,1-93,1 93,3-94,5
Prostornina zalogovnika za les l 130 130
Širina in višina nalagalnih vrat mm 400 x 400 400 x 400
Količina vode v kotlu l 117 110
Dopustni obratovalni tlak bar 3,0 3,0
Max. temperatura predtoka °C 95 95
Priključek na dimnik zgoraj mm 160 160
Zahtevan vlek dimnika Pa 15 20
Teža kotla kg 480 520
Priporočljiva velikost hranilnika top le vode l 1250 1500
Višina kotla mm 1350 1350
Širina kotla mm 660 660
Globina kotla mm 1280 1280
Višina priključka na dimnik mm 1400 1400
Priključek dvižnega voda " 5/4 5/4
Priključek povratnega voda " 5/4 5/4
Priključek za polnjenje " 1/2 1/2
Priključek ventil termičnega varovala " 1/2 1/2
Električni priključek 230 V +10/-15%/50Hz 160 W za obratovanje; 400 W za vžig
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Konstrukcijo kotla smo zaščitili tudi s pridobljenim patentom, saj je 
bilo pri razvoju kotla izvedenih niz inovacij, ki so bistveno prispevale 
k izboljševanju zgorevalnih procesov. V skupini kotlov, ki nimajo 
regulacije preko lambda sonde, je med najboljšimi v EU. 

REGULACIJA Z LAMBDA SONDO
Zgorevalni proces uravnava sodobna regulacija preko 
lambda sonde in temperaturnih tipal. Podatke sproti preverja 
mikroprocesor centralnega krmilnika in sproti izvaja korektivne 
ukrepe za izboljševanje zgorevanja. Regulacija skrbi za 
brezstopenjsko krmiljenje ventilatorja in motorne lopute za 
dovajanje primarnega in sekundarnega zraka za zgorevanje. 
Zelo zmogljiva regulacija usmerja še eksterne sestave sistema 
za ogrevanje. Regulacija omogoča nadzor delovanja preko 
mobilnega telefona. Preko mobilnega telefona je mogoče tudi 
prižgati kotel, seveda če smo ga predhodno naložili z drvmi. 
Ta novost je primerna predvsem takrat, ko smo zdoma dlje kot 
smo načrtovali ali preprosto zato, da nas pričaka topel dom.

Vklop kotla ob zagonu je enostaven. 

S pritiskom na gumb  vklopimo kotel.

Tipke ,  in  omogočajo vhod v 
posamezne menije in omogočajo fino regulacijo po željah 

kupca.

Vžig lesa lahko programiramo preko 
vžigalne elektrode. Priprava lesa za 
programiran vžig je enostavna in 
ne predstavlja posebnih postopkov. 

Regulacija omogoča nadzor preko 
GSM aparata in vžig goriva s 
klicem na regulacijo kotla.

Tehnično dovršen sistem turbolatorjev 
omogoča vrtinčenje dimnih plinov in s 
tem boljši izkoristek. Stresalni mehanizem 
omogoča dobro čiščenje cevnega registra.

Zanesljiv robusten motor z vetrnico usmerja regulacija 
brezstopenjsko, kar pomaga pri fini regulaciji zgorevalnega 
procesa. Motor je zaščiten z oblogo iz pločevine in s tem je 
onemogočena vsakršna poškodba.

Inštalacija kotla je izdelana 
iz temperaturno odpornih 
vodnikov in je zelo 
pregledna. Ob priklopu 
kotla ni potrebno vstopati 
v notranjost kotla, pač 
pa priklop izvedemo na 
konektorskem sklopu, ki je 
na zadnji steni kotla.

Certifikat o meritvah uvršča kotel na listo kotlov, za 
katere je predvidena subvencija.

Zgorevalna komora iz 
visoko temperaturno 
obstojnega betona 
zagotavlja popolno 
zgorevanje lesnega 
plina.

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE
 NA POLENA

MODEL: STADLER GT

STADLER GT je kotel na polena nove generacije. Kotel omogoča 
sodobno in varčno ogrevanje z lesno uplinjevalno tehnologijo. 
Konstruiran je za kurjenje vseh vrst polen dolžine do 54 cm ali 33 cm. 
Izkoristek zgorevalnega procesa je preko 90 %. Kotel je konstruiran 
in izdelan v Sloveniji. Z nazivom STADLER smo želeli pokazati, da 
ta proizvodnja še živi in se prilagaja novim razmeram in tehnikam 
zgorevanja. Kotel ima enostavnejšo regulacijo kot jo imata naša kotla 
TR in LT. Kljub temu vodi stabilen zgorevalni proces, ki ga omogoča 
inovativna konstrukcija. Kotel dosega odlične zgorevalne parametre, 
ki so značilnost lesno uplinjevalnih kotlov. S kvalitetno izdelavo, 
vodenim zgorevalnim procesom in visokim izkoristkom kotel daleč 
prekaša konkurenco nižjega cenovnega razreda na trgu. Pri uporabi 
različnih vrst lesa lahko v kotlu dosegamo dobre zgorevalne pogoje. 
Polena v kotlu gorijo v spodnji plasti, dovajan primarni zrak vodi 
plamen in lesni plin navzdol v zgorevalno komoro. Ko dimni plini in 
plamen prehajajo skozi gorilno šobo, jih prepihamo s kontroliranim 
dodajanjem sekundarnega zraka. Dimni plini pomešani s plamenom in 
svežim zrakom se v gorilni komori zavrtinčijo in v dotiku z razbeljenim 
šamotom zgorijo pri visokih temperaturah. 
Regulacija uravnava zgorevalni proces preko lambda sonde in 
temperaturnih tipal v dimniku, v kotlu in akumulatorju. Regulacija 
skrbi za brezstopenjsko krmiljenje ventilatorja in motorne lopute za 
dovajanje zgorevalnega primarnega in sekundarnega zraka. Regulirano 
dovajanje zraka za zgorevanje zagotavlja nizke vrednosti emisij v 
dimnih plinih, ki so znatno pod tistimi, ki jih predpisuje zakon. 
Kotel ima izolirano vročo gorilno komoro iz šamota, ki se hitro ogreje 
do visokih temperatur in omogoča dobro zgorevanje lesnih plinov. 
Izkoristek kotla preko 90 % kaže na vrhunski dosežek za kotel z nižjo 
stopnjo regulacije brez lambda sonde. Vroča gorilna komora omogoča, 
da kotel že po nekaj minutah delovanja preide v optimalni zgorevalni 
proces. Kotel lahko vgradimo v sisteme, ki uporabljajo akumulatorje 

tople vode. Regulacijo ogrevalnih sistemov priporočamo, saj se le tako 
ohrani razslojena topla voda v akumulatorju tople vode. 
Kotel odgovarja vsem veljavnim predpisom glede varnosti in 
konstrukcijske izvedbe (DIN 4751 B1.1, DIN 4702 ...), preizkušen na 
tlak in na vodotesnost. Ima serijsko vgrajeno termično varovalo in ga 
lahko vgradimo v zaprte sisteme ogrevanja. Dopustni tlak obratovanja 
kotla je 3 bare. 

Priporočamo kurjenje lesa z vlažnostjo 25%, kar dosežemo s 
sušenjem lesa na prostem 2 leti.
Polena v kotel nalagamo tesno skupaj in s tem dosežemo enotno 
strukturo goriva in stabilne pogoje zgorevanja. Eno polnjenje z gorivom 
zadošča za večurno obratovanje. Volumen kurišča je 105 dm3, vanj 
lahko naložimo cca 30 kg drv. Kurivo naložimo v kurišče do vrha vrat, 
vendar pri tem pazimo, da drva ne naložimo pretesno, da se ne bi 
zagozdila.

Karakteristika 
Enota
mere

GT 20 GT 30

Nominalna toplotna vrednost kW 20 30
Najmanjša moč kotla kW 10 15
Izkoristek kotla pri nazivni moči % 91 91
Izkoristek gorenja % 93 93
Prostornina zalogovnika l 105 105
Širina in višina nalagalne odprtine mm 400 x 350 400 x 350
Količina vode v kotlu mm 117 110
Premer priključka dimnika mm 160 160
Dopustni obratovalni tlak bar 3 3
Zahtevani vlek dimnika Pa 13 13
Max. temperatura predtoka °C 95 95
Teža kotla kg 498 513
Priporočljiva velikost akumulatorja l 1250 1250
Višina kotla mm 1350 1350
Širina kotla mm 660 660
Globina kotla mm 1190 1190
Globina nalagalnega prostora mm 555 555
Višina priključka dimnika mm 865 865
Prikluček dvižnega voda R" 5/4 5/4
Priključek povratnega voda R" 5/4 5/4
Priključek za polnjenje - praznjenje R" 1/2 1/2
Priključek termičnega varovala R" 3/4 3/4
Priključek termičnega varovala
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Karakteristike Enota 
mere PELET STAR

Nominalna toplotna vrednost kW  20 40
Najmanjša moč kW  5 20
Izkoristek kotla pri nazivni moči %  90,1-91 90,3-91
Izkoristek gorenja %  91,9-92,4 90,9-91,3
Prostornina zalogovnika za pelete l  250 250
Širina in višina čistilnih vrat mm 330 x 250 330 x 250
Količina vode v kotlu l  126 140
Dopustni obratovalni tlak bar  3,0 3
Max. temperatura predtoka °C  95 95
Priključek na dimnik zgoraj mm  130 130
Zahtevan vlek dimnika Pa  15 15
Teža kotla kg  280 290
Priporočljiva velikost hranilnika tople vode l  750 1000
Višina kotla mm  1430 1430
Širina kotla z zalogovnikom za pelete mm  1020 1020
Globina kotla z gorilnikom in ventilatorjem mm  1350 1350
Višina priključka na dimnik mm  1330 1330
Priključek dvižnega voda “  1 1
Priključek povratnega voda “  1 1
Priključek za polnjenje “  1/2  1/2
Električni priključek 230 V+10/-15 %/50Hz 80 W za obratovanje; 200 W za vžig

Toplovodni kotel model Stadler PELET STAR je proizvod nove generacije 
kotlov na pelete. Podjetje je razvilo kotel v sodelovanju s švedsko firmo 
Ariterm. Gorilnik BeQuem je omogočil razvoj povsem avtomatskega 
kotla na pelete, ki zagotavlja zanesljivo in varno obratovanje ob 
minimalnih posegih pri čiščenju ter vzdrževanju naprave. Kotel je 
izdelan z moderno tehniko obdelave pločevine. Konstrukcijski prijemi 
so dali kotlu pridih sodobnega dizajna, ob upoštevanju ergonomičnih 
zahtev pri upravljanju s kotlom. Konstrukcija kotla je izdelana v skladu 
s predpisi DIN 4751 B1.1, DIN 4702, EN 303-5. Kotel nosi znak  
CE 0036.
Kotel lahko montiramo tudi v manjši prostor, saj si želimo le udobnega 
in varčnega ogrevanja. Ob kotlu je montiran tedenski silos za pelete. 
Velik prostor za pepel omogoča dolge intervale za odstranjevanje 
pepela. Konstrukcija kotla omogoča lažjo dostopnost do vseh notranjih 
površin, kar nam lajša čiščenje in vzdrževanje. 
Priporočamo, da v sistem centralnega ogrevanja vgradite še akumulator 
tople vode, ki omogoča optimalno delovanje kotla ob nizki porabi 
energije, to je pri nizko energetskih gradnjah in v prehodnih obdobjih. 
Pri večji porabi akumulator tople vode amortizira trenutno nižjo 
kapaciteto delovanja gorilnika. 
Posebna konstrukcija peletnega gorilnika BeQuem omogoča zanesljivo 
obratovanje in visoko varnost. Doziranje pelet je urejeno s sistemom 
dveh polžev. Pri tem spodnji polž dovaja pelete v spodnji del zgorevalne 
posode. Spodnje dovajanje pelet za zgorevanje omogoča izrivanje 
pepela tako, da se zgorevalna posoda čisti sama. Zaradi takšnega 
načina doziranja je gorilnik primeren tudi za slabšo kakovost pelet, 
teh je sedaj vedno več na tržišču. Požarno varnost zagotavljajo 
temperaturni senzorji in celična zapora. Za vžig in nadzor plamena 
skrbi poseben senzor.

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE NA 
PELETE 

MODEL: STADLER PELET STAR 

Zgorevalna košara iz visoko odporne litine 
zagotavlja dobro zgorevanje pelet. Pelete 
prihajajo v zgorevalno košaro od spodaj. Na 
novo dozirane pelete izpodrivajo pepel iz 
košare, zato gorilnika košare ni potrebno čistiti 
v času ene kurilne sezone. Čiščenje gorilnika je 
enostavno. Odvijete ga in preprosto izvlečete 
po konzolah iz kotla.

LEGENDA 
1. celična zapora
2. prečni polž
3. dovod goriva
4. vžigalna elektroda
5. cev primarnega zraka
6. vžigalna cev
7. prenosni mehanizem
8. ventilator
9. dozirni polž
10. zgorevalna košara s peleti

7
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE
NA PELETE

MODEL: STADLER C 28 PELET

Kotel za kurjenje pelet zagotavlja komfortno, varčno in okolju prijazno 
gretje, ki ga omogočajo nove inovativne tehnologije. Za osnovo so 
uporabili kotel, ki je bil konstruiran za kurjenje lesnih polen. Kotel je bil 
narejen v sodelovanju s firmo HDG in odgovarja najstrožjim predpisom 
za takšno vrsto kotlov. Trditev potrjujemo s certifikatom TÜV. Za 
zgorevanje pelet je kotel nekoliko preurejen, tako da sedaj omogoča 
zgorevanje pelet z izkoristkom preko 90 %, v skladu s predpisanimi 
emisijami dimnih plinov.

Švedski gorilnik deluje podobno kot oljni gorilnik, le da so tu dimni plini 
prijazni okolju. Gorilnik se sam prižiga, deluje in ugaša. Dovajanje pelet 
je izvedeno z izredno varčnim dozirnim polžem, ki odvzema pelete iz 
silosa in jih dozira v gorilnik. Gorilnik nastavljamo enostavno preko 
prikazovalnika.

PREDNOSTI KURILNIH NAPRAV NA PELETE
• konstrukcija kotla je prilagojena kurjenju pelet,
• popolnoma avtomatsko delovanje,
• izgorevanje z optimalnim izkoristkom,
• dobra regulacija skrbi za varčno delovanje,
• kotel je izdelan iz 8 mm debele pločevine,
• visok izkoristek preko 90 %,
• ni problemov s pripravo goriva,
• dostava pelet podobna kot pri kurilnem olju,
• skrb za okolje.

Karakteristike Enota mere C 28 PELET

Nominalna toplotna vrednost kW 25 
Najmanjša moč kotla kW 10 
Izkoristek kotla pri nazivni moči % 90,12 
Količina vode v kotlu l 70 
Priključek dimnika mm 130
Dopustni obratovalni tlak bar 3
Zahtevani vlek Pa 13 
Max. temperatura predtoka °C 95
Teža kotla kg 370 
Priporočljiva velikost akumulatorja l 1000 
Višina kotla mm 1070 
Širina kotla mm 797 
Širina kotla z gorilnikom mm 1090 
Globina kotla mm 660 
Višina priključka na dimnik mm 780 
Priključek dvižnega voda “ 1 
Priključek povratnega voda “ 1 
Priključek za polnjenje - izpust “ 1/2 
Priključki za termo varovanje “ 1/2 
Električni priključek 230 V/50 Hz

Krmiljenje zgorevanja vodi regulacija, ki je montirana na 
gorilniku. Gorilnik deluje v dveh stopnjah v odvisnosti od 
potrebe po energiji.

PX 22

GP 20

8
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE NA 
PELETE

MODEL: STADLER EKO PELET

Kotel s peletnim BeQuem gorilnikom postane avtomatizirana enota za 
ogrevanje stanovanjskih objektov. Uporaba domačih energetskih virov, 
npr. pelet, zmanjšuje stroške ogrevanja, ne obremenjuje okolja, kot to 
velja za fosilna goriva.
Peletni gorilnik ima regulacijo, ki skrbi, da deluje kotel povsem 
avtomatsko. Brez stalnega nadzora. Regulacija gorilnika uravnava 
doziranje pelet iz zalogovnika in vodi zgorevalni proces. Gorilnik ima 
napravo za vžig pelet in nadzor plamena. Gorilnik se samodejno vklopi, 
ko tipalo v kotlu zazna, da je padla temperatura vode pod nastavljeno 
temperaturo, in ugasne, ko je ta temperatura dosežena. Tovarniško 
ponujen zalogovnik za pelete ima prostornino 0,6 m3, ki zagotavlja 
delovanje kotla približno 10 dni. Lahko naročite tudi večji zalogovnik, 
in to 0,93 m3. Podjetje ponuja tudi elemente za izgradnjo večjega 
zalogovnika za pelete, ki ga izdelamo v kurilnici ali v vzporednem 
prostoru.
Tudi čiščenje kotla je zelo enostavno. Odpremo spodnja vrata in s 
predalom odnesemo pepel. Občasno pa je potrebno kontrolirati čistost 
gorilne komore. Če bi na njej opazili ostanke žlindre, le-to odstranimo. 
Razstavitev gorilnika zaradi čiščenja ne priporočamo, v kolikor bi to bilo 
potrebno, pokličite pooblaščeni servis.

Na ohišju gorilnika je prikazovalnik, na katerem se izpisuje stanje 
delovanja gorilnika s temperaturami. Pod prikazovalnikom so smerne 
tipke, s katerimi se pomikamo po enostavnem meniju. S pritiskanjem 
tipk nastavljamo delovanje gorilnika ali pa samo nadziramo delovanje.
Pri enostavnejših ogrevalnih sistemih priporočamo vgradnjo specialne 
črpalke. Specialna črpalka s tripotnim ventilom skrbi, da kotel najprej 
doseže temperaturo 60 °C in v sistem oddaja samo višek energije. Pri 
ohlajevanju kotla skrbita črpalka in ventil, da temperatura vode v kotlu 
ne pade pod 55 °C, in na ta način preprečujeta nastanek kondenzata. 
Če je v sistemu akumulator tople vode, tripotni mešalni ventil omogoča 
polnjenje akumulatorja. Z akumulatorjem tople vode dosežemo boljše 
delovanje, predvsem v prehodnih obdobjih, ko ni tako hladno.

Model 
kotla

Kapaciteta 
kotla na 
pelete v  

kW

Priključek 
električni  

240 V 
50 Hz

Poraba  
elektrike 

240 V 
50 Hz

Izkoristek

EKO PELET 20 10 - 20 450 W 60 W 91,5 %

EKO PELET 40 25 - 40 600 W 90 W 90,7 %

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.

9



www.wvterm.si

Pridržujemo si pravico do sprememb!

WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel.: +386 2 429 28 10, fax: +386 2 420 21 67, wvterm@wvterm.si
Industrijska prodajalna tel.: +386 2 429 28 20, fax: +386 2 420 02 79, trgovina@wvterm.si

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA PELETE IN POLENA

MODEL: STADLER EKO PELET Kompakt

Toplovodni kotel na pelete model Stadler EKO pelet Kompakt ima 
zalogovnik za pelete nad kotlom, in sicer na mestu, kjer sicer 
montiramo grelnik sanitarne vode. Montaža kotla je primerna povsod 
tam, kjer je malo prostora, a se želimo udobno in varčno ogrevati. Kotel 
izdelujemo v levi ali desni izvedbi. 
Kotel zelo enostavno preuredimo za kurjenje polen. Najprej odvijemo 
vijake na prirobnici, ki spaja gorilnik s kotlom, izvlečemo gorilnik in ga 
obrnemo v položaj, ki ne bo motil delovanja kotla in varnega dela pri 
nalaganju. Z zunanje strani montiramo pokrov na odprtino za gorilnik. 
Pokrov dobro pritrdimo, da ne izhajajo dimni plini. Vrvico regulatorja 
vleka pripnemo na loputo za primarni zrak na spodnjih vratih. Iz kotla 
vzamemo zaščitno pregrado in usmerjevalec. S tem je kotel pripravljen 
za delovanje s kurjenjem lesa.

KARAKTERISTIKE KOTLA NA LES:
Toplovodni kotel za centralno ogrevanje model Stadler EKO je 
konstruiran za kurjenje polen dolžine 33 cm (polena nalagamo 
prečno) in polen dolžine 56 cm (polena nalagamo vzdolžno s 
kotlom). Kotel je predviden za delovanje z režimom 90/70 °C. Nov 
način vodenja dimnih plinov izboljšuje zgorevalne procese pri kurjenju 
lesa. Vrata za polnjenje omogočajo nalaganje velikih kosov polen. 
Konstrukcija kotla je izdelana v skladu s predpisi DIN 4751 B1.1, 
DIN 4702 in EN 303-5. Kotel nosi znak CE 0036.

Dimnik mora biti zgrajen v skladu s tabelami proizvajalcev dimnikov 
za kotle na trdna goriva in mora zagotoviti vlek, kot je zapisano v 
tabeli prospekta za posamezni model kotla. Kotel ima veliko kurišče, 
zato predlagamo kurjenje od zgoraj navzdol, kar podaljšuje čas 
zgorevanja ene polnitve. Pri kurjenju mora biti nastavitev regulatorja 
vleka stalno nad 70 °C, da ne prihaja do podhladitve povratne vode in 
do kondenzacije v kurišču. Priporočamo vgradnjo enega od sistemov 
za preprečevanje prenizkega povratka vode. Lahka dostopnost do vseh 
notranjih površin lajša čiščenje in vzdrževanje. 

Položaj gorilnika v 
času kurjenja polen.

Model 
kotla

Eko Pelet
Kompakt 

Moč
na les

kW

Kapaciteta
na pelete

kW

Dvižni
vod

R “

Silos za 
pelete za 
Kompakt

v l

Samostoječ 
silos za pelete
za Eko Pelet

v l

Voda 
v kotlu

l

Masa
EKO s

kg

M E R E (mm)

L B H-Eko
Kompakt

Hs-Eko 
Pelet D F G d

20 20 - 25 10 – 20 5/4” 300 600 126 280 655 640 1735 1170 930 540 550 160

40 35 - 40 25 - 40 5/4” 330 900 164 360 855 640 1735 1170 920 540 550 130

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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Akumulator tople vode (hranilnik tople vode) je vmesni element centralnega 
ogrevanja in ga uporabljamo v sodobnih sistemih ogrevanja. Služi za akumuliranje 
presežka proizvedene toplotne energije kotla in za enakomerno regulirano dovajanje 
energije k različnim porabnikom.
Akumulator tople vode je nepogrešljiv tam, kjer je vgrajen kotel na polena, pelete ali 
lesne sekance. Pri kotlu za kurjenje polen ne moremo povsem regulirati moči, ne da bi 
bistveno porušili procesa zgorevanja. Pri ciklusu zgorevanja polen prihaja do presežka 
toplotne energije, ki jo uporabniki v danem trenutku ne morejo sprejeti, zato jo odvajajo 
v akumulator tople vode. Ko gorivo zgori in se grelna telesa ohladijo, poskrbi avtomatika 
za odvajanje tople vode iz akumulatorja do grelnih teles.
V proizvodnem programu ponujamo različne velikosti akumulatorjev tople vode: 500, 
750, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 3000 litrov prostornine.
Akumulator ima priključke za priklop ogrevalnih krogov, senzorjev in termometrov. 
Koliko priključkov bomo uporabili je odvisno od zahtevnosti projektiranega sistema 
ogrevanja, ki jo predpiše proizvajalec pri prodaji izdelka ali druga strokovna oseba.

Model / 
vrednosti

Enota 
mere

AT
500

AT 
750

AT
1000

AT
1250

AT
1500

AT
1800

AT
2000

AT
3000

Volumen l 520 780 1080 1300 1570 1830 2090 3050
D-premer mm 900 950 995 1150 1200 1300 1300 1500
D1+premer z izolacijo mm 700 750 795 950 990 1090 1090 1290
H - višina mm 1665 1867 2168 2023 2225 2230 2380 2610
H prekucna všina mm 1700 1910 2210 2070 2300 2290 2460 2690
Skupna masa kg 112 144 176 190 211 242 258 330
Dopustni obratovalni tlak bar 3 3 3 3 3 3 3 3
Max.delovna temp. °C 95 95 95 95 95 95 95 95

Pazite, da prekucna mera ni daljša od višine prostora, saj potem akumulatorja ne 
morete postaviti.

V proizvodnem programu je več tipov akumulatorjev tople vode v standardnih volumnih.

AKUMULATORJI TOPLE VODE 
ZA CENTRALNO OGREVANJE 

MODEL: AT

11
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE NA 
POLENA

MODEL: STADLER EKO in EKOs

Toplovodni kotli Stadler EKO so konstruirani v skladu z novimi spoznanji 
zgorevalnih procesov lesa. Kurišča kotlov so prirejena standardnim 
dolžinam lesa, in sicer 33 cm in 50 cm. Konstrukcija kurišča upošteva 
nalaganje nekoliko daljših polen. Dopustna mera pri žaganju lesa je 
do +6 cm. Tako lahko nalagamo polena maksimalne dolžine 40 cm in  
56 cm. Kotle EKO 12 do 25 nalagamo s poleni dolžine 33 cm, kotle 
EKO 30 do 100 s poleni dolžine 50 cm. Kotli so projektirani za delovanje 
z režimom 90/70 °C. Vgrajen sistem za predgrevanje povratne vode 
izboljšuje termične obremenitve kotla. Nov način vodenja dimnih plinov 
izboljšuje zgorevalne procese pri kurjenju lesa. Velika vrata za polnjenje 
omogočajo enostavno nalaganje lesa v kurišče. V kotel lahko naložimo 
veliko količino lesa, zato priporočamo kurjenje od zgoraj navzdol. Takšen 
način podaljša čas zgorevanja ene polnitve. Regulacija temperature v 
grelniku vode izvajamo z nastavitvijo želene temperature na regulacijski 
omarici. Regulacijska omarica je sestavni del opreme kotla. K opremi 
kotla EKO spada kvaliteten emajliran grelnik sanitarne vode. Grelnik ima 
vgrajeno Mg-anodo za zaščito emajla. Kotli z oznako EKOs (s pomeni solo) 
nimajo vgrajenega grelnika tople vode, lahko pa ga kasneje dokupimo 
in nadgradimo. Konstrukcija kotla je izdelana s 3D-projektiranjem, ob 
upoštevanju vseh predpisov, pomembnih za gradnjo kotlov, kot so 
DIN 4751 B1.1; DIN 4702, EN 303-5. 
Kotli nosijo znak CE 0036.

Kotel in grelnik vode sta preizkušena na pritisk in vodotesnost. Dopuščen 
delovni tlak je 3 bare. Vsi sestavni deli so iz kvalitetnih materialov. S tem je 
dosežena kvaliteta proizvoda in dolga življenjska doba. 
Kotel ima serijsko vgrajeno termično varovanje.

Dimnik mora biti zgrajen v skladu s tabelami proizvajalcev dimnikov 
za kotle na trdna goriva. Zagotoviti mora vlek, kot je zapisano v tabeli 
prospekta za posamezni model kotla. Kotel ima veliko kurišče, zato 
predlagamo kurjenje od zgoraj navzdol. Pri kurjenju mora biti nastavitev 
regulatorja vleka stalno nad 70° C, da ne prihaja do podhladitve povratne 
vode in do kondenzacije v kurišču. Priporočamo vgradnjo enega od 
sistemov za preprečevanje prenizkega povratka vode. Lahka dostopnost 
do vseh notranjih površin lajša čiščenje in vzdrževanje.  

OBSEG DOBAVE: 
• kotel z izolacijo,
• termično varovanje,
• grelnik sanitarne vode pri modelu EKO,
• termometer, 
• pribor za čiščenje.
• EKOs 12 in 14 ne dobavljamo z grelnikom sanitarne vode

Model
kotla
EKO

EKO-s

Moč
na
les
kW

Velikost 
kurišča

dm3

Dvižni
vod

R “

Voda v 
grelniku

l

Voda 
v kotlu

l

Zahtevan 
vlek

Pa

Masa
EKO s

kg

Masa 
EKO

kg

M E R E (mm)

L B Eko s Eko D F G d

12 8-12 52 5/4” 84 18 230 620 470 1150 980 550 525 130

14 12-15 52 5/4” 97 18 240 620 470 1150 980 550 525 130

25 20-25 80 5/4” 115 115 20 260 320 655 640 1170 1830 930 540 550 160

30 25-30 97 5/4” 115 126 21 270 330 755 640 1170 1830 920 540 550 180

35 30-35 100 5/4” 115 120 21 285 340 755 640 1170 1830 920 540 550 180

40 35-40 114 5/4” 140 144 24 310 380 855 640 1170 1830 920 540 550 180

50 40-50 165 6/4” 140 160 25 350 420 855 740 1380 1930 1100 685 450 200

65 50-65 167 6/4” 170 195 27 450 535 1020 820 1380 1930 1100 765 520 220

80 65-80 167 6/4” 170 185 27 470 555 1020 820 1380 1930 1100 765 520 220

100 80-100 180 2” 170 210 30 560 645 1120 880 1480 2030 1200 765 620 220
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA LES

MODEL: STADLER HS

LEGENDA 
1. kurišče naloženo z drvmi
2. dimovodne cevi
3. odvod dimnih plinov z loputo
4. z vodo hlajena rešetka
5. prostor za pepel, pepelnik
6. odprtina za čiščenje cevnega registra
7. predgrevanje povratne vode
8. povratni vod
9. dvižni vod
10. opaž z izolacijo
11. vrata za nalaganje
12. vrata za čiščenje in podkurjenje
13. loputa za primarni zrak
14. varnostni vod
15. varnostni pov., polnjenje, praznjenje
16. priključek za regulator vleka R ¾“
17. priključek – tipalo termometra R ½“
18. zaščitna vrata – stoječa rešetka
19. šamotna opeka
20. mešalni kanal
21. vrtljiva loputa za sekundarni zrak
22. termično varovalo

Kotel HS smo razvili na osnovi dolgoletnih izkušenj na področju 
razvoja in izdelave proizvodov toplotne tehnike. Kotel je namenjen 
za ogrevanje z drvmi vseh vrst. Kotel odlikujeta velika poševna vrata 
za nalaganje in velik zgorevalni prostor, ki omogočata lahko uporabo 
kotla in polnjenje z velikimi količinami goriva. Priključek za dimnik 
je zgoraj na zadnji strani kotla. Kotel ima gorilno komoro in vgrajen 
cevni register s turbolatorji za boljšo izmenjavo toplote. Dimnik mora 
biti izveden v skladu s tabelo SCHIEDEL za kotle na trdna goriva. Vlek, 
kot je zapisano v tabeli za izbrani model kotla. Konstrukcija kurišča 
in odlična izolacija zagotavljata maksimalne izkoristke kuriva. Kotel 
nalagamo prečno s poleni maksimalne dolžine 36 cm. V kotlu zgoreva 
gorivo spodaj stransko. Vgradnja reber v kurišče in lopute na vrata 
za sekundarni zrak bistveno izboljšujejo proces zgorevanja. Vgrajen 
predgrelec povratne vode in vodno hlajena rešetka preprečujeta nizko 
temperaturno korozijo. Lahka dostopnost notranjih površin kotla 
omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje. Kotel lahko ob naročilu 
preuredimo na kurjenje s kurilnim oljem, z dokupom regulacije 
gorilnika in posebnih vrat za gorilnik. Za ogrevanje sanitarne vode 
povežemo kotel s samostoječim grelnikom vode, saj konstrukcija kotla 
ne omogoča nadgradnje grelnika na kotel.

Kotel odlikuje kvalitetna izdelava, saj je izdelan z laserskim razrezom 
pločevine in varjen z robotom.

Kotel ima serijsko vgrajeno termično varovanje.

OBSEG DOBAVE
Kotel z oblogo in izolacijo

Termometer
Čistilni pribor

Model
kotla
HS

Dimenzije 
vrat za 

nalaganje

Moč
les

kW

Velikost 
kurišča

dm3

Dimni 
riključek

Ø

Voda 
v

kotlu
l

Potr.
vlek

Pa

Masa

kg

Dvižni in 
povratni 

vod
R”

Priklj.
za 

grelnik
R”

M E R E (mm)

L B H L1 H1 A D

26 260x400 20-25 52 160 55 20 280 5/4 1 720 560 975 840 150 900 785

32 260x400 25-32 74 180 85 23 330 5/4 1 820 650 1035 940 150 950 830

44 260x400 35-43 88 200 100 25 410 5/4 1 875 650 1135 1000 150 1070 930

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA LES

MODEL: STADLER CENTRAL 28

OBSEG DOBAVE C28

Kotel z oblogo 

Termometer 

Regulator vleka 

Čistilni pribor 

Kotli družine Stadler Central so konstruirani za kurjenje lesa. Spodnje 
stransko zgorevanje in vertikalno štiri vlečno vodenje dimnih plinov 
omogočajo dober prenos toplote dimnih plinov na ogrevalno vodo. 
Spodnje stransko zgorevanje uvršča kotel v družino trajno žarnih 
kotlov, kar pomeni, da je interval nalaganja daljši kot pri ostalih 
vrstah kotlov. Kurišča kotlov so prilagojena standardnim dimenzijam 
žaganega lesa. Kurišče kotla Central 28 je prilagojeno za nalaganje 
lesa dolžine 33 cm. Posebni kanal za vodenje zgorevalnega zraka v 
posamezne cone zgorevanja omogoča dobro zgorevanje goriv. Kotel 
Central 28 ima vgrajeno še posebno šamotno zgorevalno komoro, 
kjer dogoreva del še ne zgorelih dimnih plinov v kurišču. Kotli imajo 
vgrajeno zgorevalno rešetko iz sive litine, ki jo lahko med delovanjem 
premikamo in tako očistimo pepel na rešetki med obratovanjem. 
Kotli imajo vgrajeno termično varovanje in regulator vleka. Vertikalno 
nameščene čistilne odprtine omogočajo lahek dostop do notranjosti 
vertikalnih kanalov. Pri konstrukciji kotla so upoštevani predpisi, 
pomembni za gradnjo kotlov DIN 4751 B1.1; DIN 4702, EN 303-5. 
Kotli nosijo znak CE 0036.
Kotel ima serijsko vgrajeno termično varovanje.

BISTVENE PREDNOSTI KOTLA ZA ETAŽNO OGREVANJE:
• dober izkoristek in minimalno obremenjevanje okolja,
• avtomatski regulator vleka omogoča trajno žarno kurjenje,
• potezna rešetka omogoča čiščenje rešetke med obratovanjem,
• ena polnitev omogoča večurno gorenje,
• kotel je prilagojen kurjenju lesa in ima ateste za nemško tržišče, 

uporaba atestiranih materialov omogoča dolgo življenjsko dobo.

Model
kotla

CENTRAL

Moč

kW

Volumen
kurišča

dm3

Voda v 
kotlu

l

Dimnik Dimni
priključ.

Potrebni 
vlek

Pa

Odvod 
dovod

R”

Masa

kg

 M E R E (mm)

L L1 B B1 H H1 H2 H3

28 15-19 55 55 Ø 160 Ø 130 20 1” 250 660 180 797 70 1070 788 885 125
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA LES

MODEL: STADLER CENTRAL 17 IN 23

Model
kotla

CENTRAL

Moč

kW

Moč na 
vodo

 
kW

Moč
na

okolico
kW

Zalo-
govnik

dm3

Voda 
v

peči
l

Dimni
priključ.

Ø
mm

Potre-
bni 
vlek
Pa

Odvod 
dovod

R”

Masa
cca

kg

H

mm

17 7-10 14 3 35 35 118 10-15 1” 132 740

23 10-14 19 4 46 40 128 15-20 1” 198 718

OBSEG DOBAVE C17 C23

Kotel z oblogo  

Termometer  

Regulator vleka  

Čistilni pribor  

Etažni kotli so namenjeni montaži in uporabi v nepodkletenih 
stanovanjskih hišah in stanovanjskih blokih, kjer ni centralnega ogrevanja 
in ni mogoče inštalirati klasične kotlovnice. Spodnje stransko zgorevanje 
uvršča kotle v družino trajno žarnih kotlov, kar pomeni, da je interval 
nalaganja daljši kot pri ostalih vrstah kotlov. Kotli so izredno varčni, 
tako da je poraba goriva na kurilno sezono zelo majhna. Dimenzijsko in 
estetsko so prilagojeni za postavitev v kuhinjski niz. 

Inštalacijo centralnega ogrevanja izvedemo po možnosti tako, da 
priklop na sistem ogrevanja vgradimo horizontalno, ob strani kotla. 
Tak način inštalacije omogoča, da se kotel poravna z robom delovne 
mize v kuhinji. Pri vodenju cevi vertikalno za kotlom bo kotel izstopal 
iz kuhinjskega niza.
Kotel ima tristransko možnost priključka na dimnik in še vertikalno s 
posebnim pokrovom.
Kotel je primeren za kurjenje suhega lesa dolžine 25 cm. Kotel naj bo 
priključen na dimnik premera Ø 118 mm (23 kW kotel na Ø 128 mm). 
Vlek dimnika mora biti 20 Pa. Priporočamo meritev dimnika pred 
vgradnjo kotla. Pri slabšem dimniku moramo le-tega urediti, da bo 
lahko kotel optimalno deloval. 
Vsi kotli so izdelani s termičnim varovalom.
Novi modeli imajo pregibni nalagalni pokrov, kar olajša nalaganje 
goriva.

BISTVENE PREDNOSTI KOTLA ZA ETAŽNO OGREVANJE: 
• vgrajena kuhalna plošča omogoča pogrevanje jedi,
• v prostoru, kjer kotel stoji, ni potrebno vgraditi radiatorja,
• dober izkoristek in minimalno obremenjevanje okolja,
• avtomatski regulator vleka omogoča trajno žarno kurjenje,
• potezna rešetka omogoča čiščenje rešetke med obratovanjem,
• ena polnitev omogoča večurno gorenje, 
• uporaba atestiranih materialov omogoča dolgo življenjsko dobo.

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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DVOKURIŠC�NI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE
NA POLENA IN OLJE

MODEL: STADLER TOBI 

Model
kotla 

TOBI

Moč
na olje

kW

Moč
na les

kW

Velikost 
kurišča

dm3

Voda 
v kotlu

l

Potr.
vlek

Pa

Masa
kotla

kg

Priključek 
na dimnik

olje
Ø

Priključek 
na dimnik

polena
Ø

Širina 
kotla

Višina 
kotla

Potrebna 
širina vrat

za vnos kotla
z opažem

Potrebna 
širina vrat

za vnos kotla
brez opaže 

in vrat

Izkoristek
na

kurilno 
olje

Izkoristek
na 
les

20 15-20 20 86 105 15 230 130 160 990 1200 850 770 93,2 % 81,2 %

25 20-25 25 86 100 20 240 130 160 990 1200 850 770 93,4 % 81,5 %

Toplovodni kotel za centralno ogrevanje model Stadler TOBI je 
konstruiran kot izredno varčen kotel, saj sta v enem ohišju združena 
kotla na olje in drva. Oba dela kotla imata enoten vodni prostor, 
vendar popolnoma ločeni kurišči. Takšna zasnova omogoča avtomatski 
prehod iz enega goriva na drugo, kar kombinirani kotli ne omogočajo. 
Kotel je v osnovi namenjen kurjenju s poleni. Kotel je predviden za 
delovanje z režimom 90/70 °C. Oljni del kotla se vklopi samodejno, ko 
poide gorivo v delu kotla na polena in je padla temperatura ogrevanja 
pod nastavljeno. Oljni del kotla se ne vklopi, ko smo naložili polena 
in je dosežena temperatura ogrevanja. Če izklopimo avtomatiko, bo 
kotel deloval samo na polena. Sodoben konstrukcijski koncept uvršča 
kotel v ekološko sprejemljiv proizvod nove generacije, saj deluje 
podobno kot hibridni avtomobil. 

Kurišče na polena ima sodobno spodnje stransko dogorevanje, ki 
omogoča vodljiv dolg zgorevalni proces, tudi preko treh ur in pol. V 
kurišču lahko kurimo polena, ki so dolga 33 cm. Kotel ima vgrajen 
sistem za predgretje povratne vode in vgrajeno litoželezno rešetko, 
ki izboljšuje procese zgorevanja lesa. Vrata za polnjenje omogočajo 
nalaganje velikih kosov lesa. 

Posebno kurišče, konstruirano za kurjenje s kurilnim oljem, je 
opremljeno z vročo kurilno komoro in turbolatorjem v tretjem vleku. 
Izvedba kurišča omogoča vrhunske izkoristke preko 93 %. Emisije 
zgorelih dimnih plinov dosegajo ugodnejše parametre kot je zakonsko 
zahtevano. Oljni del kotla je opremljen z regulacijo SELTRON.

Na kotel ni mogoče nadgraditi grelnika sanitarne vode. Grelnik 
sanitarne vode vgradimo kot samostojno enoto in povežemo s kotlom. 
Z dokupom regulacije za grelnik sanitarne vode lahko temperaturo v 
grelniku sanitarne vode s pomočjo črpalke poljubno reguliramo. 
Opaža kotla je zaščitena s prašnim emajlom v barvni kombinaciji RAL 
3000 in RAL 2004.

Kotel odgovarja vsem predpisom za varno delo. Konstrukcija kotla je 
izdelana v skladu s predpisi DIN 4751 B1.1, DIN 4702, EN 303-5 in 
nosi znak CE 0036.

Kotel ima vgrajeno termično varovanje.

V sistem centralnega ogrevanja mora biti obvezno vezan eden od sistemov za dvig povratka, kajti 
le tako lahko uporabljamo kotel pri spodnji moči. Če kotel ni vezan na sistem za dvig povratne 
vode, kondenzira in slabo gori.

Specialna črpalka s tripotnim ventilom skrbi, da kotel najprej doseže temperaturo 60 °C in 
v sistem oddaja samo višek energije. Hkrati skrbi, da na povratku ne pride v kotel voda s 
temperaturo pod 55 °C. Na ta način preprečujemo nastanek kondenzata. Če imamo v sistemu 
akumulator tople vode, tripotni mešalni ventil omogoči polnjenje akumulatorja. Z akumulatorjem 
tople vode dosežemo boljše delovanje kurilne naprave, predvsem v prehodnih obdobjih, ko ni 
tako hladno, a vendar še moramo kuriti.
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Napravo sestavljata dva ločena kotla. Osnovo tvori kotel na les, na 
katerega je postavljen kotel na kurilno olje ali plin. Kotel na les je 
ojačen z dvema nosilcema, da je postavitev kotla na olje ali plin varna. 
Vsak kotel zase predstavlja najboljšo rešitev, ker izpolnjuje vse pogoje 
standardov iz področja ekologije. Kotlu lahko dogradimo ločen grelnik 
sanitarne vode, regulacija ogrevanja poteka preko zunanje regulacije.

Toplovodni kotli Stadler EKOs so konstruirani v skladu z novimi 
spoznanji zgorevalnih procesov lesa. Kurišča kotlov so prirejena 
standardnim dolžinam lesa, 33 cm in 50 cm. Konstrukcija kurišča 
upošteva nalaganje nekoliko daljših polen. Dopustna meja pri žaganju 
lesa je do +6 cm, tako lahko nalagamo polena maksimalne dolžine 40 
in 56 cm. Kotle EKOs 25 nalagamo s poleni dolžine 33 cm, kotle EKOs 
30 do 40 s poleni dolžine 50 cm. Kotli so projektirani za delovanje 
z režimom 90/70 °C. Vgrajen sistem za predgrevanje povratne vode 
izboljšuje termične obremenitve kotla. Nov način vodenja dimnih 
plinov izboljšuje zgorevalne procese pri kurjenju lesa. Velika vrata za 
polnjenje omogočajo enostavno nalaganje lesa v kurišče. V kotel lahko 
naložimo veliko količino lesa, zato priporočamo kurjenje od zgoraj 
navzdol. Takšen način podaljša čas zgorevanja ene polnitve.

Specialni kotli za olje ali plin model Stadler RLs so izdelani v 
varjeni izvedbi iz močneje dimenzioniranih materialov. Kurišča 
kotlov so opremljena z vročo reverzibilno komoro in s turbolatorji 
v ceveh, kar omogoča zgorevanje z visokimi izkoristki preko 
93 %. Izstopne emisije dimnih plinov so nižje, kot so zakonsko 
dopustne, predvsem pri NOx, CO, pri tem so temperature dimnih 
plinov v dimniku pod 180 °C. Kotli odgovarjajo vsem veljavnim 
predpisom varnosti in konstrukcijske izvedbe DIN 4751 BI.1, 
DIN 4702, EN 303-5. V osnovno opremo spada še regulacijska 
omarica za krmiljenje delovanja gorilnika.

Model
kotla 
EKOs

Moč
les
kW

Velikost 
kurišča

dm3

Voda 
v kotlu

 l

Potreben
vlek
 Pa

Masa
EKOs
 kg

 L

 mm

 B

 mm

 H
 

 mm

 D
 

 mm

 F 

 mm

 G

 mm

 d
 

 mm

Dvižni, 
povratni

vod
R “

25 20-25 80 115 20 260 675 640 1170 930 540 550 180 5/4”

30 25-30 97 126 21 270 785 640 1170 910 540 550 180 5/4”

35 30-35 100 120 21 285 785 640 1170 910 540 550 180 5/4”

40 35-40 114 144 24 310 855 640 1240 910 540 550 180 5/4”

Model
kotla 
 RLs

Moč
 olje
kW

Voda 
v kotlu

 l

Potreben
vlek
 Pa

Masa
MVs
 kg

 L 1

 mm

 B 1

 mm

 H 1

 mm

 D 1

 mm

 F 1

 mm 

 G 1

 mm

 d
 

mm

Dvižni, 
povratni

vod
R “

25 15-30 105 15 155 665 645 720 475 230 400 130 5/4"

35 30-40 95 15 190 665 645 720 475 230 400 130 5/4"

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA LES IN OLJE

MODEL: STADLER EKOs in RLs
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Specialni varjeni kotli model Stadler RL so konstruirani za kurjenje z 
oljem ali plinom in so izdelani iz debelejših atestiranih pločevin. Kurišča 
kotlov so opremljena z vročimi kurilnimi komorami in turbolatorji 
v ceveh, ki omogočajo vrhunske izkoristke preko 93 %. Emisije 
zgorelih dimnih plinov dosegajo ugodnejše parametre kot je zakonsko 
zahtevano. Kotel odgovarja vsem veljavnim predpisom glede varnosti 
in konstrukcijske izvedbe DIN 4751 BI.1, DIN 4702, EN 303-5. Kotli z 
oznako RL so opremljeni z vakuumsko emajliranimi grelniki za pripravo 
sanitarne tople vode. Temperaturo sanitarne vode s pomočjo črpalke 
poljubno reguliramo. Kotle RLs dobavljamo brez grelnika za pripravo 
sanitarne tople vode. Kotel odlikuje dobra izolacija debeline 50 mm. 
Opaža kotla je zaščitena s prašnim emajlom. K osnovni opremi kotla 
spada še regulacijska omarica za krmiljenje delovanja gorilnika. 

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
NA OLJE

MODEL: STADLER RL in RLs

OBSEG DOBAVE RL RLs

Kotel z oblogo in izolacijo  

Regulacija kotla  

Regulacija grelnika vode 

Vroča gorilna komora in turbolatorji  

Ščetka za čiščenje  

Kot dodatno opremo ponujamo, 
za doplačilo, vgradnjo električnega 
grelca moči 2 kW za ogrevanje 
sanitarne vode poleti.

Priporočamo dokup električnega 
grelca ob naročilu, kasnejša 
vgradnja je dražja in zahtevnejša.

Model
kotla 

RLs, RL

Zmoglji-
vost
kW

Voda 
v kotlu

l

Grelnik
vode

l

Predtok
povratek

R”

Masa
RL
kg

Masa
RLs
kg

Premer
 dimn.

M E R E (mm)

L B H Hs D F G

25 15-30 105 115 5/4 225 155 130 665 645 1270 720 475 230 400

35 30-40 95 115 5/4 260 190 130 665 645 1270 720 475 230 400

50 40-60 135 140 5/4 300 220 160 815 645 1270 720 475 230 400

80 60-90 225 170 6/4 395 315 180 955 790 1450 900 650 370 450

100 90-110 240 170 2 330 200 200 1060 790 1450 900 635 365 450

Če je v dobavi podstavek, upoštevajte dodatno višino le-tega 270 mm.

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.

18



www.wvterm.si

4151
4731

0991
0511

5401

Območje
odpiranja

510 1255

1606
792

0180110 110

88 88

783
Vnosna mera 813

6011
022

Povratni tok
1 1/4“

Predtok 1 
1/4“

objemka za 
praznjenje/
polnjenje  1/2“

995
0291

4811

Pridržujemo si pravico do sprememb!

WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel.: +386 2 429 28 10, fax: +386 2 420 21 67, wvterm@wvterm.si
Industrijska prodajalna tel.: +386 2 429 28 20, fax: +386 2 420 02 79, trgovina@wvterm.si

TOPLOVODNI KOTLI 
NA POLENA

MODEL: HDG Euro

Kotel HDG Euro odlikujejo zelo dolgi intervali polnjenja in izkoristek preko 
90 %. Kotel je efektiven, varčen in udoben za uporabnika. Emisijske 
vrednosti dimnih plinov so pod vsemi predpisanimi emisijskimi vrednostmi. 
Konstrukcija in izdelava kotla izpolnjuje vse varnostne predpise. Kotel je 
prejel nemško nagrado za inovativnost in ima TÜV znak kakovosti. Velik 
prostor za nalaganje goriva znatno podaljšuje intervale ponovnega 
oskrbovanja z gorivom. Čiščenje kotla je lahko, saj so vratca nameščena 
tako, da so lahko dostopna. Kotel dobavljamo z montiranim opažem in 
ga takoj priključimo. Ob montaži je priključitev na električno omrežje zelo 
enostavna, saj je inštalacija v kotlu že narejena, vodnik konča z vtikačem. 
Zgorevanje je spodnje stransko in poteka na rešetki, ki omogoča veliko 
izbiro goriv. Robustna in inovativno konstruirana šoba gorilnika poskrbi, 
skupaj s specialno gorilno komoro, za vrtinčasto mešanje dimnih plinov, 
kar zagotavlja optimalno zgorevanje. Po končanem zgorevanju se zračne 
lopute zaprejo in ventilator se izklopi. Tako se kotel ne ohladi, preostalo 
lesno oglje pa olajša ponoven vžig. Rešetke so masivne in imajo praktično 
odprtino za čiščenje. Jašek za nalaganje je narejen iz 10 mm debele 
kvalitetne jeklene pločevine. Vrata jaška se s pomočjo pnevmatskih 
cilindrov zlahka odpirajo. Sistemski zapah pokrova nalagalnega jaška 
omogoča varno polnjenje.
Prostorni stožčasti nalagalni jašek lahko napolnimo s kosovnim lesom ali 
sipkim materialom. Pri pravilni izbiri velikosti naprave zadostuje enkrat 
dnevno nalaganje kotla za potrebno energijo ogrevanja. Pri projektiranju 
sistema za centralno ogrevanje mora biti vključen akumulator tople vode, 
saj ta zagotavlja, skupaj z regulacijo kotla, okolju prijazno zgorevanje. 
Akumulator tople vode znatno povišuje udobnost kurjenja, saj sprejme 
prekomerno proizvedeno energijo in jo po potrebi zopet odda. S 
pravilno izbranim akumulatorjem tople vode dosegamo zelo dolge 
intervale nalaganja. Poleti lahko z enkratnim kurjenjem uporabljamo 
sanitarno vodo več dni. Velikost prostornine akumulatorja je odvisna 
od zahteve kupca po udobju, moči kotla, prostornini nalagalnega jaška 
ter porabi toplote za ogrevanje prostorov. Kombinacija kotla na kosovni 
les z akumulatorjem tople vode in naprave za solarno energijo zadošča 
zahtevam modernega sistema za ogrevanje. 
Z lambda control regulacijo dosegamo zelo nizke emisijske vrednosti, 
visok izkoristek in majhno porabo goriva. Nastavljivi motorji za primarni 
in sekundarni zrak dovajajo natančno doziran zrak za zgorevanje do 
določenih zgorevalnih območij. Primarni zrak skrbi za enakomerno moč 
zgorevanja. Sekundarni zrak za najmanjše emisijske vrednosti ter visok 
izkoristek ves čas izgorevanja.

Lambda Control regulacija ves čas meri in prikazuje parametre:
• količino preostalega kisika v dimnih plinih, 
• temperaturo dimnih plinov za enakomeren izkoristek,
• temperaturo kotla za ogrevanje in hranilnika toplote,
• dvigovanje povratnega voda.

Model
Moč

kW

Najmanjša 
moč kotla

kW

Prostornina 
polnilnega 
prostora

l

Širina in globina 
polnilnega 
prostora

mm

Količina 
vode v 
kotlu

l

Priključek 
dimnika

 Ø 
mm

Obratovalni 
pritisk

Bar

Potreben 
vlek dimnika

Pa

Max. 
temperatura 

predtoka
°C

Masa
 kotla

kg

Priporočljiva 
velikost 

akumulatorja
l

HDG Euro 30 30 29 220 560 x 407 162 180 3 13 95 940 2000

HDG Euro 40 40 29 220 560 x 407 162 180 3 13 95 953 2500

HDG Euro 50 50 29 220 560 x 407 162 180 3 13 95 979 3000

V kolikor želite več podatkov zahtevajte od tovarne, področnega 
trgovca ali monterja obširnejši prospekt.

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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HDG Turbotec je kotel na polena z velikim nalagalnim prostorom, do 340 litrov. 
Vanj nalagamo polena dolžine do 1 metra, kar podaljša čas do naslednjega 
nalaganja. V kolikor je na razpolago še drobno gorivo, lahko, s posebnim 
naročilom, naročite še zgornja vrata za polnjenje kotla. Kotel Turbotec odlikujejo 
zelo dolgi intervali polnjenja in izkoristek preko 90 %. Kotel je efektiven, varčen 
in udoben za uporabnika. Emisijske vrednosti dimnih plinov so pod vsemi 
predpisanimi emisijskimi vrednostmi. Konstrukcija in izdelava kotla izpolnjujeta vse 
varnostne predpise. Kotel je idealen za uporabo v obrtni dejavnosti, kmetijstvu in 
gozdarstvu. Kotel ima certifikat TÜV, znak kakovosti nemške institucije. Čiščenje 
kotla je enostavno, saj so vratca nameščena tako, da so lahko dostopna. Kotel 
dobavljamo z montiranim opažem in ga takoj priključimo. Ob montaži je 
priključitev na električno omrežje zelo enostavna, saj je inštalacija v kotlu že 
narejena, vodnik se konča z vtikačem. Robustna in inovativno konstruirana šoba 
skrbi za dobro zgorevanje. Gorilna komora je obzidana s proti ognju odpornim 
betonom. Vrtinčenje dimnih plinov v zgorevalni komori zagotavlja optimalno 
zgorevanje. Po končanem zgorevanju se zračne lopute zaprejo in ventilator se 
izklopi. Tako se kotel ne ohladi, preostalo lesno oglje olajša ponovni vžig. Kotel je 
narejen iz debele kvalitetne jeklene pločevine. 
Servomotorji za primarni in sekundarni zrak dovajajo potrebni zrak točno v cono 
zgorevanja. Primarni zrak poskrbi za konstantno zmogljivost kotla, sekundarni zrak 
pa za najmanjše emisije dimnih plinov. 
Pri pravilni izbiri velikosti naprave zadostuje enkrat dnevno nalaganje kotla za 
potrebno energijo ogrevanja. Pri projektiranju sistema za centralno ogrevanje 
mora biti vključen akumulator tople vode, saj ta zagotavlja, skupaj z regulacijo 
kotla, okolju prijazno zgorevanje. Vgradimo akumulator tople vode in s tem 
znatno povišamo udobje kurjenja, saj sprejme prekomerno proizvedeno energijo 
ter jo po potrebi zopet odda. S pravilno izbranim akumulatorjem tople vode 
dosegamo zelo dolge intervale nalaganja. Poleti lahko z enkratnim kurjenjem 
uporabljamo sanitarno vodo več dni. Velikost prostornine akumulatorja je odvisna 
od zahteve kupca po udobju, moči kotla, prostornini nalagalnega jaška ter porabi 
toplote za ogrevanje prostorov. 
HDG Turbotec je opremljen z regulacijo HDG lambda control 1. Z lambda control 
regulacijo dosegamo zelo nizke emisijske vrednosti, visok izkoristek in malo porabo 
goriva. Nastavljivi motorji za primarni in sekundarni zrak dovajajo natančno 
doziran zrak za zgorevanje do določenih zgorevalnih območij. Primarni zrak 
skrbi za enakomerno moč zgorevanja, sekundarni zrak pa za najmanjše emisijske 
vrednosti ter visok izkoristek ves čas izgorevanja.

Model

Moč

kW

Prostornina 
polnilnega 
prostora

mm

Globina 
nalagalnega 

prostora 
mm

Širina
nalagalnega 

prostora
mm

Količina vode 
v kotlu

l

Priključek na 
dimnik

mm

Potreben vlek 
dimnika

Pa

Obratovalni 
pritisk

Bar

Max.temp 
predtoka

°C

Masa kotla

kg

HDG Turbotec 50 L 50 340 1100 540 370 180 15 3 95 940

HDG Turbotec 60 L 60 340 1100 540 370 180 15 3 95 940

TOPLOVODNI KOTLI 
NA POLENA

MODEL: HDG Turbotec

LEGENDA
1. 340 l nalagalni prostor, 
2. čistilna odprtina, 
3. lambda sonda in tipalo dimnih plinov, 
4. ventilator, 
5. nalaganje od zgoraj – po naročilu in doplačilu, 
6. HDG lambda control regulacija, 
7. nalagalna vrata - sprednja, 
8. regulacija primarnega in sekundarnega zraka, 
9. čistilna odprtina.
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Kotel je primeren za kurjenje pelet in lesnih sekancev do 45 % vlažnosti. 
V kotlu pravilno zgorijo tudi goriva razreda 6 in 7. Kompaktne in cenovno 
ugodne različice so primerne za uporabo v gospodinjstvih, kmetijstvu, obrti 
in javnih ustanovah. Povsod tam, kjer zahtevajo zanesljivo in ekonomično 
delovanje. Konstantno moč zagotavlja avtomatska tehnologija prekucnih 
ali pomičnih rešetk. Kotel ima napravo za avtomatski vžig z ventilatorjem 
na vroč zrak. Upravljanje in vzdrževanje je zaradi dveh velikih zbiralnikov 
za pepel zunaj kotla enostavno. Kotel odlikujejo nizke emisijske vrednosti 
in optimalen izkoristek z več kot 90 %. Zanesljiva tehnologija doziranja 
kuriva in gasilna naprava zagotavljata absolutno varno obratovanje. 
Celična zapora je še posebno natančno izdelana in skrbi za pravilno 
doziranje. Vertikalne površine izmenjevalca toplote skrbijo za boljši prenos 
toplote. Kotel  lahko zasilno obratuje tudi na kosovni les. 
Elektronska krmilna naprava kotla HDG Compact skrbi za dobro 
zgorevalno tehnologijo in je plod našega razvoja. Lahko jo nadgradimo 
tudi za krmiljenje različnih ogrevalnih sistemov. Vsa aktualna stanja 
delujoče naprave so prikazana na prikazovalniku. 
Dovajanje goriva poteka direktno na zgorevalne rešetke. Dovod goriva, 
primarni in sekundarni zrak lahko nastavljamo neodvisno drug od 
drugega. Tudi pri povišanemu deležu negorljivega materiala ostaja moč 
zaradi tehnologije prekucnih rešetk konstantna.
Kurivo se, potem ko doseže določen nivo nalaganja, s pomočjo ventilatorja 
vročega zraka vžge. Avtomatski vžig poviša udobno upravljanje naprave. 
Naprava deluje z optimalnimi emisijskimi vrednostmi. Izogibajmo se 
dolgotrajnemu tlenju v času ohranjanja žerjavice. S tem preprečimo 
onesnaževanje površin izmenjevalcev toplote in dimnika. 
Nalaganje preko patentirane celične zapore in potisnega polža zagotavlja, 
v povezavi z opremo za gašenje, popolnoma varno obratovanje. S 
pomočjo celične zapore se gorilna komora neprepustno odklopi od 
silosne in transportne enote ter predstavlja patentirano varovalo pred 
povratnim udarom plamena. Naslednja prednost je v tem, da velike 
lesne kose celična zapora razseka na manjše dele in tako ustvari idealne 
pogoje za zgorevanje. Posnemalna krožna naprava za odjem lesne mase 
iz silosa je primerna za preprosto, neproblematično odjemanje sekancev, 
pelet, oblancev, žagovine in briketov iz silosa. Maksimalna dolžina polža 
je do 6 metrov (maksimalna teža kuriva 250 kg/m3). Odjemno napravo 
lahko vgradite tudi v večje zalogovnike, kadar ti ne zahtevajo popolnega 
praznjenja. Dve prednapeti zgibni ročici sta opremljeni z rotirajočimi 
vzmetnimi peresi, ki se vrtijo in posnemajo lesno maso na polž. Odvzem 
materiala poteka preko prečno ležečega, odprtega transportnega polža. 
Praznjenje s poševnim polžem se uporablja pri kvadratnih ali okroglih 
zalogovnih prostorih do premera 6 metrov. Dozirni sistem je lahko 
montiran v različnih položajih, v polkrogu 180° glede na možnost 
priključitve iz silosa. Podrobneje so sistemi opisani v tehničnih prospektih. 
Za vsako napravo naredijo naši strokovnjaki posebno ponudbo s 
tehničnimi rešitvami, ki odgovarjajo zahtevam kupca.

Model
Moč

kW

Območje 
moči
kW

Temperatura 
zgorelih plinov

˚C 

Količina pretoka 
zgorelih plinov

g/s

Voda 
v kotlu

l

Obratovalni 
pritisk

bar

Potreben vlek 
dimnika

Pa

Temperatura 
predtoka

˚C

Masa
kotla
kg

HDG Compact 25 26 7,7 – 26 140-180 19,0 110 3 7 95 650
HDG Compact 35 35 8 – 35 140-180 26,8 110 3 7 95 650

HDG Compact 50 50 12 – 50 100 - 240 32,6 167 3 13 95 980

HDG Compact 65 65 12 – 65 100 - 240 45,1 167 3 13 95 980

HDG Compact 80 80 23 – 80 100 - 240 52,0 221 3 16 95 1200

HDG Compact 100 100 30 – 100 100 - 240 74,6 210 3 20 95 1540

HDG Compact 150 150 45 – 150 100 - 240 111,9 450 3 20 95 2140

HDG Compact 200 190 57 – 190 100 - 240 147,6 450 3 20 95 2220

V kolikor želite več podatkov zahtevajte od tovarne, 
področnega trgovca ali monterja obširnejši prospekt.

HDG KURILNI SISTEMI ZA KURJENJE
LESNIH SEKANCEV IN PELET

MODEL: HDG Compact
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TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE  
NA PLIN ALI OLJE

MODEL: STADLER Z

Toplovodni kotli model Stadler Z so slovenski proizvod z visoko stopnjo 
vgrajene tehnologije. Nova konstrukcija je rezultat domačega znanja, 
dolgoletnih izkušenj in nenehnega razvoja ter izboljšav. Projektirani 
so s tridimenzionalno tehnologijo konstruiranja, kar prinaša precizno 
oblikovanje vsakega dela na kotlu. Sodobna konstrukcijska zasnova 
temelji na principu trojnega vleka. V dimovodnih ceveh niso vgrajeni 
turbolatorji. Kotli so konstruirani ob upoštevanju visokih ekoloških 
standardov in grajeni v standardni izvedbi za delovanje z nadtlakom 
4 bar. Pri višjih tlakih 10 bar ali več  uporabljamo modificirano 
konstrukcijo. Delovni režim je lahko 90/70 °C ali 110/90 °C. Idealna 
konstrukcija in plameno cevni tip vodenja dimnih plinov zagotavljajo 
optimalno zgorevanje z izkoristki tudi preko 95 %. Ob takšnem 
izkoristku je zgorevanje skoraj popolno in z minimalnimi emisijami 
dimnih plinov, kar prihaja v času ekološkega osveščanja vse bolj do 
izraza. Proizvodi nosijo znak CE 0036.
Kotli so namenjeni zgorevanju tekočih ali plinastih goriv. Ugodne 
dimenzije kotlov omogočajo namestitev na majhnem prostoru. 
Kotli dobro delujejo tudi pri sunkovitih in nihajočih obremenitvah. 
Obratovalni odpor je minimalen, delovanje pa zelo tiho. Kotli so 
dobro izolirani in postavljeni na stabilen nosilni okvir. Na vrhu imajo 
pohodno prekritje iz rebričaste pločevine, ki olajša montažo in kasnejša 
vzdrževalna dela. Večji kotli so opremljeni z lestvijo in pohodnim 
podestom z ograjo. 

Model

Z

Moč

kW

Voda v
kotlu

l

B D E F H H1 I K L L1 L2

Dimna
cev
Ø

mm

Predtok
povratek

DN

Var-
nostni
vodi
DN

Polnj.
praznj.

R”

Masa 
kotla
cca
kg

130 80-130 170 810 585 635 900 1060 1190 790 200 1035 1400 220 200 80 40 2 405

180 130-180 235 860 595 660 955 1120 1360 850 250 1165 1550 240 230 100 50 2 555

230 180-230 280 860 595 660 955 1120 1360 900 250 1365 1750 240 230 100 50 2 660

290 230-290 330 895 595 685 955 1170 1360 1055 250 1465 1850 240 230 100 50 2 750

350 290-350 340 895 595 685 955 1170 1360 1055 250 1565 1950 240 230 100 50 2 820

450 350-460 805 1145 630 830 1200 1440 1640 1500 250 1800 2170 230 280 100 50 2 1180

580 460-580 815 1145 630 830 1200 1440 1640 1500 250 1900 2270 230 280 100 50 2 1335

700 580-690 930 1215 695 870 1245 1505 1795 1755 300 2145 2560 280 280 150 65 2 1665

850 690-850 885 1215 695 870 1245 1505 1795 1755 300 2285 2710 280 280 150 65 2 1880

1050 850-1050 1350 1320 700 920 1285 1605 1835 1845 300 2460 2860 255 330 150 65 2 2240

1250 1050-1250 1360 1320 700 920 1285 1605 1835 1845 300 2660 3060 255 330 150 65 2 2625

1600 1250-1600 1520 1370 670 950 1335 1660 1970 2195 350 3025 3470 270 370 200 100 2 2905

2300 1800-2300 2800 1565 880 1150 1660 1985 2345 2750 350 3640 4130 310 470 200 100 2 4790

2900 2400-2900 3250 1690 950 1220 1775 2150 2440 3570 350 4230 4730 325 470 200 100 2 6650

3500 3000-3500 3750 1905 1030 1300 1960 2256 2640 3580 350 4520 5110 420 470 200 100 2 8100

4500 4370-4700 4950 2400 2100 1500 3100 2700 3100 1560 2800 5020 5900 705 600 200 100 2 11500

5000 4800-5560 5600 2400 2100 1500 3100 2700 3100 1560 3500 5720 6600 755 600 200 100 2 12900

OBSEG DOBAVE Z
Kotel z vrati za 
odpiranje levo ali desno



Plošča za pritrditev 
gorilnika



Elektro stikalna omarica 

Lakirana opaža z 
izolacijo



Vrata kotlov se odpirajo v levo in desno ter tako omogočajo lahek 
dostop do dimnih cevi. Dostop do plamene cevi je omogočen, ko 
izvlečemo gorilnik. Kotli so opremljeni z osnovno regulacijsko in 
varnostno opremo. Za dosego višjega nivoja regulacije v sodobnih 
sistemih ogrevanja, uporabljamo regulacijsko tehniko najbolj 
poznanih tujih proizvajalcev.
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NIZKOTLAC�NI PARNI KOTLI

MODEL: STADLER ZP

Nizko tlačne parne kotle model Stadler ZP uporabljamo za proizvodnjo 
pare z nadtlakom 0,5 bara. So slovenski proizvod z visoko stopnjo 
vgrajene tehnologije. Nova konstrukcija je rezultat domačega znanja, 
dolgoletnih izkušenj in nenehnega razvoja ter izboljšav. Projektirani 
so s tridimenzionalno tehnologijo konstruiranja, kar prinaša precizno 
oblikovanje vsakega dela na kotlu. Sodobna konstrukcijska zasnova 
temelji na principu trojnega vleka. V dimovodnih ceveh niso vgrajeni 
turbolatorji. Kotli so konstruirani ob upoštevanju visokih ekoloških 
standardov. Idealna konstrukcija in plameno cevni tip vodenja dimnih 
plinov zagotavljata optimalno zgorevanje z izkoristki tudi preko 95 %. 
Ob takšnem izkoristku je zgorevanje skoraj popolno in z minimalnimi 
emisijami dimnih plinov, kar prihaja v času ekološkega osveščanja vse 
bolj do izraza. Proizvodi nosijo znak CE 0036.

Kotli so namenjeni zgorevanju tekočih ali plinastih goriv. Ugodne 
dimenzije kotlov omogočajo namestitev na majhnem prostoru. 
Kotli dobro delujejo tudi pri sunkovitih in nihajočih obremenitvah. 
Obratovalni odpor je minimalen, delovanje pa zelo tiho. Kotli so 
dobro izolirani in postavljeni na stabilen nosilni okvir. Na vrhu 
imajo pohodno prekritje iz rebričaste pločevine, ki olajša montažo 
in kasnejša vzdrževalna dela. Večji kotli so opremljeni z lestvijo in 
pohodnim podestom z ograjo. Vrata kotlov se odpirajo v levo in 
desno, tako omogočajo lažji dostop do dimnih cevi. Dostop do 
plamene cevi je omogočen, ko izvlečemo gorilnik. Kotli so opremljeni 
z osnovno regulacijsko in varnostno opremo. Za dosego višjega nivoja 
regulacije, ki se uporablja v sodobnih sistemih ogrevanja, uporabljamo 
regulacijsko tehniko najbolj poznanih tujih proizvajalcev.

Model

ZP

Moč

kW

Koli-
čina
pare
kg/h

Odvz.
pare

DN1

Varno-
stni
vodi
DN2

Kon-
denčni

vod
DN3

DN

R”

A B C D H H1 H2 H3 H4 L L1

Dimna
cev
Ø

mm

Masa 
kotla
cca
kg

130 80-130 180 80 50 40 2 1400 810 205 435 1445 900 635 1060 585 1035 220 200 450

180 130-180 250 80 50 40 2 1550 860 205 490 1495 955 660 1110 595 1165 240 230 600

230 180-230 320 80 50 40 2 1750 860 245 490 1495 955 660 1110 595 1365 240 230 700

290 230-290 400 80 50 40 2 1850 895 225 580 1545 955 685 1160 595 1465 240 230 820

350 290-350 520 100 65 40 2 1950 895 205 680 1545 955 685 1160 595 1565 240 230 870

450 350-460 640 100 65 40 2 2170 1145 250 700 1980 1200 830 1430 630 1800 230 280 1750

580 460-580 800 125 65 40 2 2270 1145 250 800 1980 1200 830 1430 630 1900 230 280 1840

700 580-690 960 125 65 40 2 2560 1215 455 865 1870 1245 870 1470 695 2145 280 280 2000

850 690-850 1170 150 80 40 2 2710 1215 455 1015 1870 1245 870 1470 695 2285 280 280 2140

1050 850-1050 1450 150 80 40 2 2860 1320 500 1100 2000 1285 920 1595 700 2460 255 330 2 650

1250 1050-1250 1920 200 100 40 2 3060 1320 500 1300 2000 1285 920 1595 700 2660 255 330 2940

1600 1250-1600 2200 200 100 40 2 3470 1370 615 1415 2120 1335 950 1650 670 3025 270 370 3450

2300 1800-2300 3200 250 125 40 2 4130 1565 850 1560 2440 1660 1150 1925 880 3640 310 470 5650

2900 2400-2900 4000 2x200 150 40 2 4730 1690 500+875 1585 2620 1775 1220 2070 950 4230 325 470 7500

3500 3000-3500 4800 2x200 150 40 2 5110 1905 500+930 1640 2800 1960 1300 2250 1030 4520 420 470 9320

OBSEG DOBAVE ZP

Nizko tlačni parni kotel 
z vrati za odpiranje levo 
in desno



Dvobarvno lakiran opaž z 
izolacijo



Plošča za montažo 
gorilnika



Delovni in varnostni 
presostati (3 kom)



Nivojno stikalo 

Pokazno steklo (2 kom) 

Manometer 

Armatura za montažo 
presostatov



23



www.wvterm.si

Pridržujemo si pravico do sprememb!

WVterm d.o.o., Valvasorjeva 73, 2000 Maribor, tel.: +386 2 429 28 10, fax: +386 2 420 21 67, wvterm@wvterm.si
Industrijska prodajalna tel.: +386 2 429 28 20, fax: +386 2 420 02 79, trgovina@wvterm.si

Tip ZV Toplotna 
moč

Voda v 
kotlu

Transportna masa Masa v 
obratovanju

Upor 
kotla na 

vodni 
strani

Upor 
kotla na 
dimni 
strani

Volumen 
dimne 
strani

Širina 
kotla

Dolžina 
kotla

Višina 
kotla

Tip ZV Premer 
plamenice

Višina 
priključka 

za 
gorilnik

Dimni 
priključek

Višina 
dimnega 
priključka

Predtok, 
povratek 

PN 16 

Predtok, 
povratek 

PN 16

Predtok, 
povratek 

PN 16

Varnostni 
ventil  
6 bar  
PN 16

Varnostni 
ventil  
8 bar  
PN 16

Varnostni 
ventil  
16 bar 
PN 16

Izpust 
vode

Odzrače- 
vanje

kW l 6 bar 16 bar 6 bar 16 bar mbar mbar m3 B L H Ø H1 Ø H2 20°C 30°C 40°C DN DN DN PN 40 PN 40

800 800 1300 2250 2650 3550 3950 20 6,3 1,3 1350 2850 1650 800 630 630 250 1260 100 80 80 40 32 32 40 40

1000 1.000 1800 2550 2950 4350 4750 55 6,7 1,6 1550 2900 1850 1000 660 730 250 1510 100 80 80 40 32 32 40 40

1500 1.500 3800 3500 4000 7300 7800 57 7,2 2,6 1750 3750 2000 1500 730 850 350 1610 125 100 100 50 40 40 40 40

2000 2.000 5000 5200 5800 10200 10800 52 8 3,2 1850 4150 2100 2000 870 875 400 1660 150 125 100 65 50 50 40 40

2500 2.500 6000 6500 7600 12500 13600 65 8,6 4,2 1950 4350 2200 2500 930 910 450 1710 150 125 125 65 50 50 40 40

3000 3.000 7200 6900 8200 14100 15400 84 9,8 5,1 2000 4600 2250 3000 960 930 500 1760 200 150 125 80 65 65 40 40

4000 4.000 8000 9100 10300 17100 18300 145 8,7 5,8 2100 5200 2350 4000 1060 950 550 1810 200 150 125 80 65 65 40 40

5000 5.000 9500 10500 11800 20000 21300 120 11,5 6,3 2300 5500 2550 5000 1150 1025 600 1860 200 150 150 100 65 65 40 40

6000 6.000 11500 13600 16200 25100 27700 164 11,7 8,3 2550 5800 2800 6000 1200 1100 650 1960 250 200 150 100 80 80 40 40

7000 7.000 17500 19500 23000 37000 40500 170 12,5 8,8 2850 6775 3200 7000 1225 1200 700 2100 250 200 150 100 80 80 40 40

8000 8.000 19000 21500 25300 40500 44300 155 11,5 12,3 2900 7250 3250 8000 1310 1225 750 2150 250 200 200 100 80 80 40 40

9000 9.000 21000 24200 27600 45200 48600 167 13,2 14,7 3000 7600 3400 9000 1400 1280 800 2200 300 250 200 100 80 80 40 40

10000 10.000 22800 25100 28500 47900 51300 156 13,5 16,7 3100 7950 3500 10000 1475 1320 900 2250 300 250 200 100 80 80 40 40

12000 12.000 25500 27300 34500 52800 60000 172 12,5 19,4 3200 8150 3600 12000 1550 1400 900 2400 350 250 250 125 100 80 40 40

15000 15.000 28000 35000 43000 63000 71000 163 14 23,5 3400 8500 3800 15000 1650 1500 1000 2550 350 300 250 125 100 80 40 40

VROC�EVODNI KOTLI 
NA PLIN ALI KURILNO OLJE 

MODEL: STADLER ZV

V obdobju, ko se ozaveščen del svetovne skupnosti trudi zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v okolje, je pomembno, da kurilni sistemi 
na fosilna goriva delujejo s kar najboljšim izkoristkom, popolnim 
izgorevanjem in nizko porabo goriv.
Naše podjetje se je že pred leti odločilo za aktiven prispevek k razvoju 
takšnih kurilnih naprav, ki ne bodo onesnaževali okolja. Na podlagi 
preko 40-letne tradicije izdelave kotlov in intenzivnega vlaganja v razvoj 
ponuja podjetje novo družino vročevodnih kotlov STADLER ZV. Kotli so 
konstruirani na principu trojnega vleka z nizko emisijo NOx. Zaradi nizke 
obremenitve gorilne komore (≤ 1,2 MW/m3) in zaradi vodenja dimnih 
plinov skozi cevni register, zagotavljajo kotli optimalno izgorevanje z 
vrhunskim izkoristkom. Kotli so izdelani skladno z direktivo 97/23/CE PED 
in skladno s slovenskim standardom SIST EN12953 za kurjenje na plin ali 
olje. Kotli imajo izdatno dimenzioniran toplotni del. Pri dimenzioniranju 
plamenih cevi, dimnih cevnih paketov in vodnega prostora smo 
posvetili še posebno pozornost termodinamični usklajenosti in hitremu 
prehajanju temperature na vodo. Kotli imajo obsežen volumen vode, 
primeren za optimalno temperaturno regulacijo v različnih obratovalnih 
pogojih. Revizijske odprtine za vstop v vodni del kotla so lahko dostopne 
in omogočajo enostaven pristop. Kotli so dobro izolirani in postavljeni 
na nosilni okvir.
Obratovalni nadtlak prilagajamo zahtevam naročnika. Podjetje izdeluje 
kotle za tlake v območju od 6 do 16 barov, z maksimalnim delovnim 
režimom do 160 °C, odvisno od naročila oz. temperaturnega režima 
investitorja. Minimalni režim delovanja je 60 °C. Zunanja armatura 
kotla mora zagotavljati varovanje vročevodnega kotla proti prenizki 
temperaturi povratnega voda. K opremi kotla lahko ponudimo še 
sistem za varovanje proti kondenzaciji.
Dobra izolacija kotlov preprečuje toplotne izgube v prostor in omogoča 
stabilno termično delovanje. Kotli so dvoslojno izolirani z lamelno 
izolacijo LMF10 ALUR debeline 60 mm, tako je skupna izolacija 
debeline 120 mm. Konstrukcija kotla omogoča, da gorilnik pritrdimo 
na posebno prirobnico, ki jo montiramo na grlo gorilne komore. Z 
gorilniki »Low NOx« dosegajo kotli za okolje izredno nizke emisijske 
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vrednosti (NOx < 100 mg/kWh). Kotli imajo na sprednji strani dvojna vrata, ki se odpirajo levo in desno, kar omogoča lahek dostop do 
cevnih izmenjevalcev. Na zadnji strani kotlov so revizijska odprtina gorilne komore, odprtina za nadzor plamena in dimna omarica. Na dimno 
omarico so vgrajeni revizijski pokrovi in cev z ventilom za odvod kondenzata. V dimno omarico je mogoče vgraditi še motorno dimno loputo 
za preprečevanje vdora hladnega zraka v kotel, ko ta miruje. Nad dimno omarico je mogoče vgraditi grelnik za znižanje temperature dimnih 
plinov, kar dodatno povečuje izkoristek naprave in znižuje stroške kuriva. Vgradnja lahko zniža porabo goriva tudi do 10 %. K opremi grelnika 
lahko ponudimo še sistem za varovanje proti kondenzaciji. Manjša poraba goriva omogoča dodatno zmanjševanje izpustov CO2 in s tem 
manjše obremenjevanje okolja. 
Nizki upori na strani dimnih plinov in na vodni strani, majhne sevalne izgube, enostavno vzdrževanje in čiščenje dajejo tem kotlom dodatne 
prednosti. V opremo kotlov spada varnostna oprema skladno s SIST EN12953, vključno z vmesnim prirobničnim kosom za vgradnjo varnostne 
in regulacijske opreme.
Kvalitetna krmilna regulacija gorilnikov Weishaupt omogoča vrhunsko krmiljenje zgorevalnega procesa. Podjetje nadgrajuje krmilne omare 
Weishaupt, tako da je mogoče preko enotne krmilne omare voditi tudi periferne sisteme v kotlovnici. Izhodni signali na kotlu in v krmilni omari 
omogočajo regulacijo in spremljanje delovanja preko CNS. Če je v kotlovnici več kotlov, jih lahko vodimo s kaskadno regulacijo z diagnosti-
ciranjem delovanja naprav. 
Kotli imajo podest in lestev. Na vrhu kotlov je pohodno prekritje iz rebričaste pločevine, ki olajša montažo, nadzor delovanja in vzdrževalna dela. 
Podjetje rešuje vsako povpraševanje projektno in prilagaja kotle potrebam investitorja. Na željo investitorja lahko podjetje prevzame kompletno 
dobavo opreme z vsemi inšalacijami. Podjetje nudi investitorju izdelavo vse potrebne dokumentacije za pripravo, izvedbo projekta in tehnični 
prevzem.

Sodobno 3D projektiran kotel ZV
Presek kotla kaže konstrukcijsko zasnovo, ki zagotavlja izgorevanje z nizkimi emisijami dimnih plinov. Bogato dimenzionirani preseki materialov 
ne obremenjujejo materiale, zato je življenjska doba dolga. Kotle odlikuje obdelava s sodobno lasersko in CNC tehnologijo, varjenje spojev je 
izvedeno s postopki varjenja pod praškom. Varjenje je strogo nadzorovano, tako s strani notranje kontrole kot zunanjih institucij.

Tip ZV Toplotna 
moč

Voda v 
kotlu

Transportna masa Masa v 
obratovanju

Upor 
kotla na 

vodni 
strani

Upor 
kotla na 
dimni 
strani

Volumen 
dimne 
strani

Širina 
kotla

Dolžina 
kotla

Višina 
kotla

Tip ZV Premer 
plamenice

Višina 
priključka 

za 
gorilnik

Dimni 
priključek

Višina 
dimnega 
priključka

Predtok, 
povratek 

PN 16 

Predtok, 
povratek 

PN 16

Predtok, 
povratek 

PN 16

Varnostni 
ventil  
6 bar  
PN 16

Varnostni 
ventil  
8 bar  
PN 16

Varnostni 
ventil  
16 bar 
PN 16

Izpust 
vode

Odzrače- 
vanje

kW l 6 bar 16 bar 6 bar 16 bar mbar mbar m3 B L H Ø H1 Ø H2 20°C 30°C 40°C DN DN DN PN 40 PN 40

800 800 1300 2250 2650 3550 3950 20 6,3 1,3 1350 2850 1650 800 630 630 250 1260 100 80 80 40 32 32 40 40

1000 1.000 1800 2550 2950 4350 4750 55 6,7 1,6 1550 2900 1850 1000 660 730 250 1510 100 80 80 40 32 32 40 40

1500 1.500 3800 3500 4000 7300 7800 57 7,2 2,6 1750 3750 2000 1500 730 850 350 1610 125 100 100 50 40 40 40 40

2000 2.000 5000 5200 5800 10200 10800 52 8 3,2 1850 4150 2100 2000 870 875 400 1660 150 125 100 65 50 50 40 40

2500 2.500 6000 6500 7600 12500 13600 65 8,6 4,2 1950 4350 2200 2500 930 910 450 1710 150 125 125 65 50 50 40 40

3000 3.000 7200 6900 8200 14100 15400 84 9,8 5,1 2000 4600 2250 3000 960 930 500 1760 200 150 125 80 65 65 40 40

4000 4.000 8000 9100 10300 17100 18300 145 8,7 5,8 2100 5200 2350 4000 1060 950 550 1810 200 150 125 80 65 65 40 40

5000 5.000 9500 10500 11800 20000 21300 120 11,5 6,3 2300 5500 2550 5000 1150 1025 600 1860 200 150 150 100 65 65 40 40

6000 6.000 11500 13600 16200 25100 27700 164 11,7 8,3 2550 5800 2800 6000 1200 1100 650 1960 250 200 150 100 80 80 40 40

7000 7.000 17500 19500 23000 37000 40500 170 12,5 8,8 2850 6775 3200 7000 1225 1200 700 2100 250 200 150 100 80 80 40 40

8000 8.000 19000 21500 25300 40500 44300 155 11,5 12,3 2900 7250 3250 8000 1310 1225 750 2150 250 200 200 100 80 80 40 40

9000 9.000 21000 24200 27600 45200 48600 167 13,2 14,7 3000 7600 3400 9000 1400 1280 800 2200 300 250 200 100 80 80 40 40

10000 10.000 22800 25100 28500 47900 51300 156 13,5 16,7 3100 7950 3500 10000 1475 1320 900 2250 300 250 200 100 80 80 40 40

12000 12.000 25500 27300 34500 52800 60000 172 12,5 19,4 3200 8150 3600 12000 1550 1400 900 2400 350 250 250 125 100 80 40 40

15000 15.000 28000 35000 43000 63000 71000 163 14 23,5 3400 8500 3800 15000 1650 1500 1000 2550 350 300 250 125 100 80 40 40
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BIOFLAMM  
SISTEMI ZA KURJENJE  

LESNIH OSTANKOV, SEKANCEV IN PELET

BIOFLAMM KURILNI 
SISTEMI 

MODEL: VE/SREB

Biomasa postaja vse bolj pomemben gospodarski faktor, saj omogoča energetsko neodvisnost in opuščanje uporabe fosilnih goriv, ki preveč 
obremenjujejo okolje. Zaradi naraščanja cen fosilnih goriv ter zaradi finančnih spodbud države za opremo na biomaso, postajajo investicijska 
vlaganja v to opremo kratkoročno zelo rentabilna. Podjetje že skoraj 30 let proizvaja kotle in opremo za uporabo biomase, tako je v tem času 
razvil in še razvija širok spekter izdelkov. Oprema je tehnološko prilagojena, tako da jo lahko vgradimo praktično v vse prostore, tudi v manjše 
kotlovnice, ki so bile projektirane za kurilno olje. Podjetje skrbi za izboljšavo izdelkov, zlasti v zgorevalni tehniki, tako z rešitvami za sežig kemijsko 
obremenjenih lesnih ostankov ter uporabo širokega spektra granulacije in vlage. Kotli so prilagojeni tudi za kurjenje pelet, kar omogoča uporabo 
kotlov na biomaso tudi v mestih, industriji in naseljih.

Kotli so izdelani tako, da je v kotel integriran reaktor s stopničasto 
rešetko. Kotli so izdelani v varjeni izvedbi, po DIN 4702 in 4751, iz 
kvalitetne kotlovske pločevine z atesti. Konstrukcija kotlov je izdelana 
po TRD, z upoštevanjem predpisov in norm SIST, EN-DIN in VGB. 
Proces proizvodnje nadzorujejo naši strokovnjaki, saj ima podjetje 
certifikat v skladu z ISO 9001, modul B in modul D. Proizvodi 
nosijo znak CE 0036. Kotli z integriranim gorilnikom so v prvem 
vleku obzidani s kvalitetno proti ognju odporno šamotno opeko A 
40 ali A 60, odvisno od tega, za katero gorivo projektiramo napravo. 
Konstrukcija kotla omogoča sežig lesnih ostankov z vsebnostjo vlage 
do 45 %. Kotli imajo velik zgorevalni prostor in dobro dimenzioniran 
prvi in drugi vlek za odlaganje velikih delcev lebdečega pepela. 
Kotli imajo dva horizontalna vleka in tri vertikalne vleke skozi cevni 
paket. Revizijsko-čistilna vrata so nameščena stransko zgoraj in 
spodaj ter na zadnji strani, tako da je omogočen lahek dostop. Vsi 
večji kotli imajo vgrajene pohodne podeste za čiščenje in oskrbo z 
ograjami in vstopno izstopnimi lestvami. Kotli imajo vgrajen sistem 
za avtomatsko čiščenje in odvajanje pepela. Zunaj kotlov lahko 
vgradimo avtomatsko odstranjevanje pepela, ki pepel direktno vodi 

v komunalni kontejner za pepel. Na izstopu dimnih plinov je potrebno obvezno vgraditi ventilator in odpraševalec dimnih plinov. S tem dosežemo 
odpraševanje manjše od 80 mg/m3. Tam, kjer so zahteve posebej ostre, je potrebno dodatno vgraditi še električne ali vrečaste filtre. Čiščenje 
prašnih delcev lahko izvedemo z vrečastimi filtri do vsebnosti 10 mg/m3. Celotno napravo vodijo mikroprocesorska regulacija Lambdamatik, preko 
podatkov, ki jih pošilja lambda sonda, in temperaturna tipala. Regulacija usmerja tako zgorevalni proces kot vse periferne enote, od odjema lesne 
mase iz silosa do čiščenja dimnih plinov. V standardni obseg dobave mikroprocesorske regulacije spada sistem za klicanje 6 telefonskih številk v 
primeru zastoja katere koli komponente naprave. Z doplačilom dobavimo nadzorni sistem za krmiljenje na daljavo in z vpogledom v zgorevalni 
sistem in nadzor perifernih enot. V standardni izvedbi kotli obratujejo z nadtlakom 3 bare in delovno temperaturo pred toka 120 °C. Po posebnih 
zahtevah izdelujemo kotle tudi za težje pogoje, kot so vročevodni kotli ali nizkotlačni parni kotli moči do 2 MW ter temperature 140 °C in 4,5 bara 
obratovalnega tlaka.

Model  
kotla 

Moč  
 

kW 

Voda  
v kotlu  

l 

Višina  
kotla  
mm 

Širina  
kotla  
mm 

Dolžina  
kotla  
mm 

Varnostni  
pred tok 

Pred tok
Povratek

Dimni 
priključek v 

mm 

Masa  
 

kg
V 3 116 570 1875 1138 1180 DN 50 DN 50 250 1500 
V 4 174 980 1990 1310 1700 DN 50 DN 50 250 2100 

V 5 291 1076 2003 1403 2040 DN 60 DN 80 300 2860 

V 6 407 1985 2212 1538 2170 DN 65 DN 80 300 3715 

V6 / 7 500 2300 2212 1538 2624 DN 65 DN 100 300 4150 

V 7 600 2600 2214 1671 2624 DN 65 DN100 300 4570 

V 8 750 2950 2442 2022 2785 DN 65 DN 100 400 6250 

V 9 900 3580 2497 2052 3005 DN 65 DN 100 400 7770 

V 10 1100 4210 2697 2102 3243 DN 80 DN 125 450 8900 

V11 1250 4760 2833 2204 3570 DN 80 DN 150 500 10105 

V12 1500 5230 2843 2360 3904 DN 80 DN 150 500 11623 

V13 1750 6190 2839 2360 3945 DN 80 DN 150 500 12860 

V14 2000 6560 2839 2360 4495 DN 100 DN 150 500 14500 

V15 2200 7380 2839 2360 5045 DN 100 DN 150 500 16200 
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Model Kurilna 
moč 
kW 

Kotlovka 
moč 
kW 

Masa

kg 

Vsebnost 
vode 

l

Predtok/ 
Povr.tok 

ND 

Dolžina

mm 

Širina

mm 

Višina

mm 

Sredina 
plam.cevi 

mm 

Premer 
plam.cevi 

mm 

Višina 
do polža 

mm 

TR-B 5N 343 291 4600 235 50 2776 1036 1721 964 580 989 
TR-B 6N 479 407 5000 295 50 2786 1113 1741 999 640 1029 

TR-B 7N 706 600 5230 307 50 2796 1190 1791 1034 710 1029 

TR-B 8N 883 750 5500 318 65 2801 1421 1841 1044 784 1029 

TR-B 9N 980 830 5700 350 65 2816 1498 1861 1079 800 1029 

TR-B 10N 1295 1100 6000 381 65 3303 1421 1880 1109 860 1054 

TR-B 11N 1470 1250 6400 412 65 3313 1575 1899 1139 880 1054 

TR-B 12N 1765 1500 7900 432 65 3810 1498 1964 1149 900 1079 

TR-B 13N 2059 1750 8100 475 80 3820 1575 2034 1199 1000 1079 

TR-B 14N 2353 2000 8600 540 80 3830 1804 2109 1224 1050 1079 

TR-B 15N 2588 2200 9250 625 80 3910 1960 2184 1249 1100 1079 

Kurilno napravo tvorita pred kurišče – reaktor TRB in kotel 
VA. Kombinacijo teh dveh komponent izberemo povsod tam, 
kjer so pogoji za izgorevanje težji zaradi večje vlage ali zaradi 
problematičnosti goriva. 

Bioflamm več vlečni kotli VA se uporabljajo kot izmenjevalci 
toplote in prostor za dogorevanje dimnih plinov. Kotli imajo 
dva horizontalna vleka in tri vertikalne vleke skozi cevne 
pakete. Revizijsko-čistilna vrata so nameščena stransko zgoraj 
in spodaj ter na zadnji strani, tako da je omogočen lahek 
dostop. Pri posebej težkih pogojih obratovanja so kotli v 
prvem vleku obzidani s kvalitetno proti ognju odporno 
šamotno opeko. Veliki površinsko dimenzionirani vleki 
in vertikalni cevni paketi zagotavljajo temu toplotnemu 
izmenjevalcu nizko temperaturo dimnih plinov pri visokem 
izkoristku. Vsi večji kotli imajo vgrajene pohodne podeste za 
čiščenje in oskrbo z ograjami ter vstopno izstopnimi lestvami. 
Kotli so izdelani v varjeni izvedbi, po DIN 4702 in 4751, iz 
kvalitetne pločevine z atesti. Konstrukcija kotlov je izdelana 
po TRD z upoštevanjem predpisov in norm SIST, EN-DIN in VGB. Proces proizvodnje nadzorujejo naši strokovnjaki, saj ima podjetje certifikat v skladu 
z ISO 9001, modul B in modul D. Proizvodi nosijo znak CE 0036. V standardni izvedbi kotli obratujejo z nadtlakom 3 bare in delovno temperaturo 
pred toka 120 °C. Po posebnih zahtevah izdelujemo kotle tudi za težje pogoje, kot so vročevodni kotli moči do 6 MW ter temperature 140 °C in 
4,5 bara obratovalnega tlaka.
Avtomatska pred kurišča Bioflamm TRB s pomičnimi rešetkami in avtomatskim odpepeljevanjem omogočajo zgorevanje zelo problematičnih goriv. 
Reaktorji so konstruirani kot kletkasta cevna konstrukcija, ki je hlajena z vodo. Ogrodje gorilnikov je obzidano s kvalitetno proti ognju odporno 
šamotno opeko A 40 ali A 60, odvisno od tega, za katero gorivo je naprava projektirana. Kvalitetne pomične transverzalne rešetke iz 24% kromove 
legirane litine zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in kvalitetno zgorevanje na rešetkah. Rešetke ležijo druga ob drugi, so proste, lahko se zamenjujejo 
posamično in tvorijo več gibljivih nadstropij rešetk. Bioflamm razplinjevalni reaktorji, s posebnim sistemom vpihovanja zraka, izboljšujejo zgorevanje 
z reguliranimi ventilatorji zraka za zgorevanje, kadar gre za posebno vlažna, pepelno bogata ali k tvorbi žlindre nagnjena goriva. Tako ventilator 
primarnega zraka uravnava postopek razplinjevanja na rešetki, ventilator sekundarnega zraka pa omogoča izgorevanje pri razplinjevanju nastalih 
dimnih plinov. Ločitev od kurišča in kotla omogoča hitro regulacijo po DIN 4751 2.del. Reaktorji so grajeni v dveh konstrukcijskih izvedbah. TRB N 
za vlažna goriva in TRB T za suha goriva. Reaktorji imajo vgrajen sistem za avtomatsko čiščenje in odvajanje pepela. Zunaj kotlov je mogoče vgraditi 
avtomatsko odstranjevanje pepela, tako da ga vodi v komunalni kontejner za pepel. V standardni izvedbi kotli obratujejo z nadtlakom 3 bare in 
delovno temperaturo pred toka 120 °C. Po posebnih zahtevah izdelujemo kotle tudi za težje pogoje, kot so vročevodni kotli moči do 6 MW in 
temperature 140°C in 4,5 bara obratovalnega tlaka.
V zadnjih dveh letih je podjetje razvilo še posebno izvedbo reaktorjev z oznako TRB LK za priklop sušilnice žit ali sušilnice za sušenje lesne žagovine 
pri proizvodnji pelet. Reaktorji so izdelani iz pločevinastega ogrodja z dvojnimi stenami, kjer zrak usmerjamo v posamezne cone zgorevanja. Reaktorji 
so na notranji strani obzidani s šamotno opeko, na zunanji strani pa izdatno izolirani, da preprečimo sevanje toplote v okolico. Pomiki rešetk 
in vpihovanje zgorevalnega zraka so podobni osnovni izvedbi. Celotno napravo TRB/VA vodijo mikroprocesorska regulacija Optimatika+ preko 
podatkov, ki jih pošilja lambda sonda, in temperaturna tipala. Regulacija usmerja tako zgorevalni proces kot vse periferne enote, od odjema lesne mase 
iz silosa do čiščenja dimnih plinov. V standardni obseg dobave mikroprocesorske regulacije spada sistem za klicanje 6 telefonskih številk v primeru 
zastoja katere koli komponente naprave. Z doplačilom dobavimo nadzorni sistem za krmiljenje na daljavo in z vpogledom v zgorevalni sistem in 
nadzor perifernih enot. Na izstopu dimnih plinov iz kotla je potrebno obvezno vgraditi odpraševalec dimnih plinov. Tam, kjer so zahteve posebej ostre, 
je potrebno dodatno vgraditi še električne filtre ali vrečaste filtre. Čiščenje prašnih delcev lahko izvedemo z vrečastimi filtri do vsebnosti 10 mg/m3.

BIOFLAMM 
KURILNI SISTEMI
MODEL: TRB/VA
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Model kotla Moč

kW 

Voda v kotlu

l 

Višina 
kotla 
mm 

Širina 
kotla 
mm 

Dolžina 
kotla 
mm 

Varnostni 
predtok 

Predtok Dimni 
priključek 

mm 

Masa 

kg 

TREB 5 291 1076 2403 1403 2040 DN 40 DN 80 300 3280 
TREB 6 407 1985 2612 1538 2170 DN 50 DN 80 300 4110 

TREB 7 600 2600 2612 1671 2624 DN 50 DN100 300 4970 

TREB 8 750 2950 2614 2022 2785 DN 50 DN 100 400 6840 

TREB 9 900 3580 2942 2052 3005 DN 50 DN 100 400 8410 

TREB 10 1100 4210 2997 2102 3243 DN 65 DN 125 450 9530 

TREB 11 1250 4760 3097 2204 3570 DN 65 DN 150 500 13080 

TREB 12 1500 5230 3233 2360 3904 DN 65 DN 150 500 14020 

TREB 13 1750 6190 3343 2360 3945 DN 65 DN 150 500 14810 

TREB 14 2000 656   0 3339 2360 4495 DN 65 DN 150 500 16550 

TREB 15 2200 7380 3339 2360 5045 DN 80 DN 150 500 18230 

BIOFLAMM 
KURILNI SISTEMI

MODEL: TREB

Kurilne naprave so nastale z integracijo transverzalnih 
reaktorjev TRB in kotlov VE. Ta izvedba zelo dobro rešuje 
probleme pri zgorevanju vseh vrst problematičnih 
goriv in omogoča vgradnjo v manjše kotlovnice. Kotli 
omogočajo sežig vlažne lesne mase do 50 % in lesne 
mase z vsebnostjo kemijskih substanc, ki se pojavljajo 
v lesni industriji, in jih prej ni bilo mogoče uporabiti 
za gorivo zaradi prevelikih emisij škodljivih snovi 
v dimnih plinih. Kotli so primerni tudi za kurjenje 
pelet. Kotli imajo velik zgorevalni prostor in dobro 
dimenzioniran prvi in drugi vlek za odlaganje velikih 
delcev lebdečega pepela. Kotli imajo dva horizontalna 
vleka in tri vertikalne vleke skozi cevni paket. Kotli 
imajo na zunanji strani vgrajen poseben sistem 
kanalov za dovod primarnega zraka pod rešetke. 
Ta posebnost izboljšuje tvorbo lesnega plina in 
izboljšuje procese zgorevanja. Revizijsko-čistilna vrata 
so nameščena stransko zgoraj in spodaj ter na zadnji 
strani, tako da je omogočen lažji dostop. Vsi večji 
kotli imajo vgrajene pohodne podeste za čiščenje in 

oskrbo z ograjami in vstopno izstopnimi lestvami. Kotli so izdelani v varjeni izvedbi, po DIN 4702 
in 4751, iz kvalitetne pločevine z atesti. Konstrukcija kotlov je izdelana po TRD z upoštevanjem 
predpisov in norm SIST, EN-DIN in VGB. Proces proizvodnje nadzorujejo naši strokovnjaki, saj ima 
podjetje certifikat v skladu z ISO 9001, modul B in modul D. Proizvodi nosijo znak CE 0036. 
Celotno napravo usmerjajo mikroprocesorska regulacija Optimatika+ preko podatkov, ki jih pošilja 
lambda sonda, in temperaturna tipala. Regulacija usmerja tako zgorevalni proces kot vse periferne 
enote, od odjema lesne mase iz silosa do čiščenja dimnih plinov. V standardni obseg dobave 
mikroprocesorske regulacije spada sistem za klicanje 6 telefonskih številk v primeru zastoja katere 
koli komponente naprave. 

Z doplačilom dobite še nadzorni sistem za krmiljenje na daljavo in z vpogledom v zgorevalni 
sistem in nadzor perifernih enot. Na izstopu dimnih plinov iz kotla je potrebno obvezno vgraditi 
odpraševalec dimnih plinov. Tam, kjer so zahteve posebej ostre, je potrebno dodatno vgraditi 
še električne filtre ali vrečaste filtre. Čiščenje prašnih delcev lahko izvedemo z vrečastimi filtri do 
vsebnosti 10 mg/m3. 

Kotli so standardno obzidani s šamotno opeko A 60, ki je odporna na visoke temperature, ki 
se sproščajo pri zgorevanju. Kotli imajo poseben sistem dovajanja primarnega in sekundarnega 
zraka. Sekundarni zrak se dovaja po posebnih kanalih v ohišju kurišča s šobami skozi šamotno 
oblogo v oba vleka. Dodajanje primarnega in sekundarnega zraka usmerja regulacija preko 
brezstopenjske regulacije ventilatorjev. Celotno napravo usmerja mikroprocesorska regulacija 
preko podatkov, ki jih pošilja lambda sonda, in temperaturna tipala.
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BIOFLAMM 
KURILNI SISTEMI
MODEL: SRF-RK

Kotli so primerni za uporabo sorazmerno 
suhih lesnih sekancev, z vlago do W 45, 
in pelet. Kotli so sestavljeni iz kurišča in 
toplotnega izmenjevalca. Osnovo kotlov 
tvorijo kurišča s pomično stopničasto 
rešetko. Kurišča so obzidana s kvalitetno 
proti ognju odporno šamotno opeko. 
Konstrukcija kotla omogoča sežig 
sorazmerno čistih lesnih ostankov in lesnih 
pelet. Kotli imajo velik zgorevalni prostor, 
ki omogoča dobro zgorevanje. Na prednji 
strani kurišča so vgrajeni ventilatorji za 
primarni in sekundarni zrak. Zrak se dovaja 
v zgorevalni proces po posebnem sistemu 
kanalov in šob za vpihovanje zraka, da se 
doseže vrtinčenje dimnih plinov in tako še 
izboljša zgorevanje. Na kurišča kotlov so 
montirani ležeči toplotni izmenjevalci. Tri 
vlečni toplotni izmenjevalci imajo vgrajene 
kanale za prvi obrat vročih dimnih plinov, druga dva obrata potekata skozi cevne pakete. Veliki površinsko dimenzionirani vleki – horizontalni 
cevni paketi zagotavljajo kotlu nizko temperaturo dimnih plinov pri visokem izkoristku. Kotli so izdelani v varjeni izvedbi po DIN 4702 in 4751, 
iz kvalitetne kotlovske pločevine z atesti. Konstrukcija kotlov je izdelana po TRD z upoštevanjem predpisov in norm SIST, EN-DIN in VGB. Proces 
proizvodnje nadzorujejo naši strokovnjaki, saj ima podjetje certifikat v skladu z ISO 9001, modul B in modul D. Dodatno preverjanje kakovosti 
izvaja TÜV Sava Ljubljana in ostale institucije, ki skrbijo za nadzor kakovosti proizvodov. Kotli imajo vgrajena termična varovala, ki ščitijo kotle pred 
pregrevanjem. Horizontalne cevi toplotnih izmenjevalcev se čistijo pnevmatsko po posebnem programu. Revizijsko-čistilna vrata so nameščena 
čelno zgoraj in spodaj ter omogočajo lahek dostop za čiščenje horizontalnih vlekov. Kotli imajo vgrajen sistem za avtomatsko čiščenje in odvajanje 
pepela. Zunaj kotlov je mogoče vgraditi avtomatsko odstranjevanje pepela, ki pepel direktno vodi v komunalni kontejner za pepel. V standardni 
izvedbi kotli obratujejo z nadtlakom 3 bare in delovno temperaturo pred toka 120 °C. Po posebnih zahtevah izdelujemo kotle tudi za težje 
pogoje, kot so vročevodni kotli ali parni kotli moči do 10 MW in temperature 160 °C in 10 bar obratovalnega tlaka.

Kotli so obzidani s šamotno opeko A 40 ali A 60, odvisno od goriva 
in pogojev obratovanja. Pri suhih gorivih in peletih so kotli obzidani s 
šamotno opeko A 60, ki je odporna na visoke temperature. Kotli imajo 
poseben sistem dovajanja primarnega zraka in sekundarnega zraka. 
Sekundarni zrak se dovaja po posebnih kanalih v ohišju kurišča s šobami 
skozi šamotno oblogo v oba vleka. Dodajanje primarnega in sekundarnega 
zraka usmerja regulacija preko brezstopenjske regulacije ventilatorjev. 
Celotno napravo usmerjajo mikroprocesorska regulacija preko podatkov, 
ki jih pošilja lambda sonda, in temperaturna tipala. Regulacija usmerja 
tako zgorevalni proces kot vse periferne enote od odjema lesne mase iz 
silosa do čiščenja dimnih plinov. V standardni obseg dobave mikropro-
cesorske regulacije spada sistem za klicanje 6 telefonskih številk v primeru 
zastoja katere koli komponente naprave. Z doplačilom dobavimo nadzorni 
sistem za krmiljenje na daljavo z vpogledom v zgorevalni sistem in 
nadzor perifernih enot. Na izstopu dimnih 
plinov iz kotla je potrebno obvezno vgraditi 
odpraševalec dimnih plinov. Tam, kjer so 
zahteve posebej ostre, je potrebno dodatno 
vgraditi še električne filtre ali vrečaste filtre. 
Čiščenje prašnih delcev lahko izvedemo z 
vrečastimi filtri do vsebnosti 10 mg/m3. 
Manjše kotle dobavimo v zavarjeni izvedbi 
kot celoto, večje kotle dobavimo v dveh 
delih in ju sestavimo v kotlovnici. Montaža 
v kotlovnici je zaželena zlasti tam, kjer 
so prehodi nizki in je otežen transport v 
kotlovnico.

Tip
Bioflamm

SRF-RK

Moč
na plamen 

kW

Uporabna 
moč kotla 

kW

Teža

 kg

Voda v 
kotlu

l

Pred tok 
Povratni 
tok DN

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

SRF-RK 300 343 300 4600 720 50 2776 1036 2820
SRF-RK 400 479 400 5000 1330 50 2786 1113 2820

SRF-RK 500 706 500 5230 1560 50 2796 1190 2890

SRF-RK 750 883 750 5500 1980 65 2801 1421 2940

SRF-RK 900 980 850 5700 2390 65 2816 1498 2960

SRF-RK 1000 1295 1100 6200 2820 65 3303 1421 3080

SRF-RK 1250 1470 1250 6400 3190 65 3313 1575 3190

SRF-RK 1500 1765 1500 7900 3510 65 3810 1498 3220

SRF-RK 1750 2059 1750 8300 4150 80 3820 1575 3430

SRF-RK 2000 2353 2000 8600 4380 80 3830 1804 3500

SRF-RK 2200 2588 2200 9250 4940 80 3910 1960 3880
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Kotli so primerni za uporabo povsod tam, kjer je nemogoče kontrolirati vlago 
biomase ali jo sušiti in je ta zelo vlažna. Kotli so v prvem in drugem vleku 
obzidani s kvalitetno proti ognju odporno šamotno opeko. Kvalitetne pomične 
transverzalne rešetke iz 24% kromove legirane litine zagotavljajo dolgo življenjsko 
dobo in kakovost zgorevanja na rešetkah. Konstrukcija kotla omogoča sežig 
manjvrednih in problematičnih, vlažnih lesnih ostankov, ki jih prej ni bilo mogoče 
uporabiti za gorivo zaradi prevelikih emisij škodljivih snovi v dimnih plinih. Kotli 
imajo velik zgorevalni prostor s prvim obratom vročih dimnih plinov preko goriva, 
tu se prične prva faza sušenja goriva. Velika masa šamota seva temperaturo 
na gorivo, ki se pomika po rešetki in tako se gorivo dodatno suši. Na prednji 
strani kurišča so vgrajeni ventilatorji za primarni in sekundarni zrak. Zrak prihaja 
v zgorevalni proces po posebnem sistemu kanalov in šob za vpihovanje, s tem 
dosežemo vrtinčenje dimnih plinov in tako še izboljšamo zgorevanje. Dobro 
dimenzioniran drugi vlek služi tudi za odlaganje velikih delcev lebdečega pepela. 
Na kurišča kotlov so montirani ležeči toplotni izmenjevalci. Tri vlečni toplotni 
izmenjevalci imajo vgrajene kanale za prvi obrat vročih dimnih plinov, druga 
dva obrata potekata skozi cevne pakete. Veliki površinsko dimenzionirani vleki 
– horizontalni cevni paketi zagotavljajo kotlu nizko temperaturo dimnih plinov 
pri visokem izkoristku. Kotli so izdelani v varjeni izvedbi po DIN 4702 in 4751, 
iz kvalitetne kotlovske pločevine z atesti. Konstrukcija kotlov je izdelana po TRD 
z upoštevanjem predpisov in norm SIST, EN-DIN in VGB. Proces proizvodnje 
stalno nadzorujejo naši strokovnjaki, saj ima podjetje certifikat v skladu z ISO 
9001, modul B in modul D. Dodatno preverjanje kakovosti izvaja TÜV Sava 
Ljubljana in ostale institucije, ki skrbijo za nadzor kakovosti proizvodov. Kotli imajo 
vgrajena termična varovala, ki ščitijo kotle pred pregrevanjem. Horizontalne cevi 
toplotnih izmenjevalcev se čistijo pnevmatsko po posebnem programu. Revizijsko-
čistilna vrata so nameščena čelno zgoraj in spodaj ter omogočajo lahek dostop za 
čiščenje horizontalnih vlekov. Kotli imajo vgrajen sistem za avtomatsko čiščenje in 
odvajanje pepela. Zunaj kotla lahko vgradimo avtomatsko odstranjevanje pepela, 
tako da pepel vodi direktno v komunalni kontejner za pepel. V standardni izvedbi 
kotli obratujejo z nadtlakom 3 bare in delovno temperaturo pred toka 120 °C. Po 
posebnih zahtevah izdelujemo kotle tudi za težje pogoje, kot vročevodni kotli ali 
parni kotli moči do 10 MW in temperature 160 °C in 10 bar obratovalnega tlaka.

Kotli so standardno obzidani s šamotno opeko A 60, ki je odporna na 
visoke temperature. Kotli imajo poseben sistem dovajanja primarnega zraka in 
sekundarnega zraka. Sekundarni zrak prihaja po posebnih kanalih v ohišju kurišča s 
šobami skozi šamotno oblogo v oba vleka. Dodajanje primarnega in sekundarnega 
zraka usmerja regulacija preko brezstopenjske regulacije ventilatorjev. Celotno 
napravo usmerjajo mikroprocesorska regulacija preko podatkov, ki jih pošilja 
lambda sonda, in temperaturna tipala. Regulacija usmerja tako zgorevalni proces 
kot vse periferne enote, od odjema lesne mase iz silosa do čiščenja dimnih plinov. 
V standardni obseg dobave mikroprocesorske regulacije spada sistem za klicanje 6 
telefonskih številk v primeru zastoja katere koli komponente naprave. Z doplačilom 

dostavimo tudi nadzorni sistem za krmiljenje na 
daljavo in z vpogledom v zgorevalni sistem in 
nadzor perifernih enot. Na izstopu dimnih plinov 
iz kotla moramo obvezno vgraditi odpraševalec 
dimnih plinov. Tam, kjer so zahteve posebej ostre, 
je potrebno dodatno vgraditi še električne filtre ali 
vrečaste filtre. Čiščenje prašnih delcev izvedemo z 
vrečastimi filtri do vsebnosti 10 mg/m3. Manjše kotle 
dobavimo v zavarjeni izvedbi kot celoto. Večje kotle 
dobavimo v dveh delih in ju sestavimo v kotlovnici. 
Montaža v kotlovnici je zaželena zlasti tam, kjer so 
prehodi nizki in je otežen transport v kotlovnico.

BIOFLAMM
KURILNI SISTEMI
MODEL: TRF-RK

Tip
Bioflamm

TRF-RK 

Moč
na plamen 

kW

Uporabna 
moč kotla 

kW

Teža

 kg

Voda v 
kotlu

l

Pred tok 
Povratni 
tok DN

Dolžina

mm

Širina

mm

Višina

mm

TRF-RK 300 343 300 4100 720 50 2776 1036 2250
TRF-RK 400 479 400 4500 1330 50 2786 1113 2250

TRF-RK 500 706 500 4730 1560 50 2796 1190 2390

TRF-RK 750 883 750 5220 1980 65 2801 1421 2440

TRF-RK 900 980 850 5530 2390 65 2816 1498 2500

TRF-RK 1000 1295 1100 5700 2820 65 3303 1421 2880

TRF-RK 1250 1470 1250 5900 3190 65 3313 1575 2899

TRF-RK 1500 1765 1500 7200 3510 65 3810 1498 2960

TRF-RK 1750 2059 1750 7600 4150 80 3820 1575 3030

TRF-RK 2000 2353 2000 8150 4380 80 3830 1804 3080

TRF-RK 2200 2588 2200 8640 4940 80 3910 1960 3210
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PREDSTAVITEV PODJETJA - NAŠIH 150 LET

Podjetje WVterm iz Maribora nadaljuje tradicijo izdelave kotlov 
podjetja TVT Boris Kidrič. Začetek industrijske proizvodnje sega 
v leto 1863, ko so zgradili obrate za remont vagonov in parnih 
lokomotiv. Leta 1970 je tedanje podjetje TVT Boris Kidrič, proizvodnja 
tirnih in cestnih vozil podpisalo licenčno pogodbo z nemško firmo 
STADLER. V kasnejših letih je takratni TVT postal največji proizvajalec 
kotlov v bivši Jugoslaviji. Žal se takratno veliko podjetje ni izognilo 
krizi, ki je nastajala po razpadu Jugoslavije. Prišlo je do lastniškega 
preoblikovanja z ustanovitvijo novega podjetja WVterm leta 1995. 
Podjetje WVterm se je v preteklih letih izkazalo kot vitalno v izvoz 
usmerjeno podjetje. Spremenjen pristop k delu je omogočil, da so se 
izboljšale razmere na vseh področjih. Ekonomika poslovanja zagotavlja 
podjetju, da je željen partner v poslu. Podjetje je v zadnjih letih beležilo 
hitro rast, tako da je od začetnih 27 zaposlenih delavcev naraslo danes 
na že okoli 80 delavcev. Izvozna naravnanost je bila zaradi domačih 
prilik nujna, tako da dandanes izvozimo preko 60 % vse proizvodnje. 
Naši največji poslovni partnerji so na trgu EU. Razen na trgih EU smo 
prisotni tudi na trgih bivše Jugoslavije, kjer je blagovna znamka TAM 
STADLER še vedno čislana. Svojo perspektivo gradimo na izkušnjah, 
ki jih nadgrajujemo s trdim razvojnim delom, s ciljem ustvariti dobre, 
tržno zanimive izdelke. Z notranjimi in zunanjimi razvojnimi potenciali 
smo bistveno obnovili in razširili proizvodni program. Proizvodi so 

sedaj, tako po izkoristkih kot po nizkih emisijah dimnih plinov ter po 
dizajnu, na nivoju evropske konkurence. Za ustreznost proizvodov 
jamči podjetje s certifikati TÜV, ki so sestavni del dokumentacije. Kot 
eden temeljnih ciljev tržnega nastopa je preroditi staro blagovno 
znamko in preko nje vzpostaviti pozitiven kontakt s trgom. Z dobrim 
delom in kvaliteto si prizadevamo povrniti dobro ime blagovne znamke 
STADLER TVT®. Uporaba blagovne znamke je zaščitena tako doma 
kot v tujini pod številko: Z-9670961. Razen te blagovne znamke 
nastopamo na trgu še z blagovnimi znamkami Bioflamm® in HDG 
Bavaria pri prodaji programa na lesno biomaso. Podjetje je ponudnik 
kotlov HDG v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije. 

Podjetje ima zelo široki proizvodni program in tako s svojimi produkti 
Made in Slovenija pokriva skoraj vsa področja proizvodnje toplovodnih 
kotlov. Podjetje v zadnjih letih pospešeno investira v nove tehnologije 
ter je že dohitelo tehnološki razvoj evropske konkurence in si tako 
ohranilo konkurenčnost v evropski skupnosti. V zadnjih letih smo 
posodobili varilno tehnologijo z novimi pulznimi varilnimi aparati ter 
uvedli robotsko varjenje kotlov in komponent. Priprava delov za kotle 
bazira na vrhunskem laserskem razrezu pločevin in na CNC-tehnologiji 
za preoblikovanje pločevine in cevi. S tako tehnologijo smo dosegli 
evropsko primerljivo kvaliteto izdelave in produktivnosti.

Regulacije z lambda sondo Lambdamatika in Optimatika+ so montirane v omare Rital, v 
katerih so vgrajeni vsi elementi krmiljenja celotnega sistema, brezstopenjski pogoni motorjev, 
zaščite pogonskih agregatov ter naprava za klic 6 telefonskih številk. Po posebnem naročilu 
vgradimo tudi modeme za povezavo z daljinskim nadzorom. Omara ima vgrajeno glavno stikalo 
(odvisno od priključne moči električnih motorjev) in stikalo za izklop v sili. Na vratih omare sta 
montirana mikroprocesor s prikazovalnikom in tipkovnica, preko katere direktno vstopamo 

v program za nastavitev zgorevalnih 
parametrov. Delo s programom in vnos 
želenih podatkov je enostavno, saj 
se po programu pomika s kurzorji in 
enostavnimi ukazi. Program je narejen 
več nivojsko, za nivo upravljavca naprave 
in za nivo serviserja oz. strokovnjaka za 
fino nastavitev. 

VIZUALIZACIJA 
Komunikacijski paket za daljinski nadzor podatkov in vizualizacijo delovanja uporabljamo za 
nadzor, ko upravljavca ni v kotlovnici. Povezava je izvedena preko modema in interneta ali pa z 
direktno žično povezavo pri krajših razdaljah. V primeru žične povezave deluje vizualizacija brez 
motenj 24 ur, vendar moramo pri razdalji, ki je večja od 200 m, vgraditi ojačevalec. Pri dolgi 
povezavi preko telefona se pojavljajo motnje pri spremljanju trenutnih vrednosti zaradi nihanj 
moči signala. Bistvene podatke o delovanju naprave in javljanje motenj preberemo na ekranu 
PC. Na ta način ima upravljavec-nadzornik vpogled v vse zahtevane podatke. Tako lahko hitro 
reagira, ko ugotovi, da naprave ne delujejo tako kot bi morale. Na podlagi podatkov nadzornik 
izvede korektivne ukrepe in s tem uravna delovanje na želene parametre. V primeru, da nadzornik 
ne more sam odpraviti napake, se takoj posvetuje s serviserji v tovarni in napako odpravijo brez 
večjih zastojev. Z dovoljenjem investitorja lahko vstopi tovarniški serviser v komunikacijski sistem. 
Vizualizacija omogoča vstop na različne nivoje delovanja, odvisno od tega, katere podatke želimo 
preveriti. Na vseh nivojih lahko tvorimo excel tabele in izdelamo analize delovanja v posameznih 
časovnih razdobjih. Ker gre za zahtevno ogrevalno napravo, priporočamo, da upravljavec, na 
podlagi števila ur delovanja, planira tudi ustrezne vzdrževalne posege.

REGULACIJA NAPRAV
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Toplovodni kotel na pirolizo model Stadler HM je konstruiran za kurjenje 
s poleni dolžine 33 cm. Kotel ima ventilator in mikroprocesorsko 
regulacijo zgorevanja, ki regulira zgorevalni proces in uravnava emisije 
dimnih plinov. Regulacija skrbi, da temperature dimnih plinov ne 
presegajo 180 °C. Volumen kurišča je 70 l. Spodnje stransko odgorevanje 
omogoča, da kurivo ne gori vso na enkrat pač pa, da gori samo spodnji 
sloj. Čas zgorevanja ene polnitve je 4-5 ur. Izkoristek kotla je 90 %. 
Kotel ima vročo gorilno komoro iz kvalitetnega ognje odpornega 
betona. Specialna gorilna komora, nadzorovano dodajanje primarnega 
in sekundarnega zraka omogoča, da v vroči gorilni komori zgorijo vsi 
lesni plini. Vroča gorilna komora se močno ogreje tudi preko 850 °C 
in ustvarja pogoje za popolno zgorevanje lesnega plina. Kotel deluje 
bolje, če v sistem vgradimo akumulator tople vode in regulacijo za 
ogrevalne sisteme. Kotel odgovarja vsem veljavnim predpisom glede 
varnosti in konstrukcijske izvedbe (npr. DIN 4751 B1.1, DIN 4702, EN 
303-5). Kotel je preizkušen na tlak in na vodotesnost in ima serijsko 
vgrajeno termično varovalo, tako da ga lahko vgradimo v zaprte sisteme 
ogrevanja. Dopustni tlak obratovanja kotla je 2,5 bar. Vsi sestavni deli 
so iz preizkušenih materialov ustreznih kakovosti in debelin.

V OPREMO SPADAJO:
•	kotel s termičnim varovanjem
•	specialna gorilna komora
•	termometer 
•	loputa za sekundarni zrak
•	lakiran opaž
•	čistilno orodje
•	ventilator dimnih plinov
•	regulacija delovanja

Priporočamo, da v sistem vgradite akumulator tople vode, ki ima 
volumen vsaj 750 l. Regulacija kotla omogoča nadzorovano krmiljenje 
polnitve akumulatorja tople vode in dvig povratnega toka nad 55 °C, s 
tem preprečuje nizko temperaturno korozijo.

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO KURJAVO  
NA POLENA

MODEL: STADLER HM

Model
kotla

HM

Dimenzije	
odprtine	
za	

nalaganje

Moč	
v

kW

Dimni	
priključek

Ø

Voda
v	kotlu

l

Potreb.
vlek

Pa

Masa
kotla

kg

Dvižni	vod	
povratni

vod
R”

M	E	R	E	(mm)

D L B H L1 H1 A

20 260 x 400 7-14,9 130 95 13 480 5/4 960 810 580 1030 1060 500 1160
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Model
SD

Moč

kW

Voda

l

Masa

kg

B

mm

T

mm

H

mm

h

mm

D

mm

C

mm

Predt.
povrat.
DN

Varn.
vodi
‘’/DN

Polnj.
praznj.

R’’

3 120 440 1190 940 1500 1615 1410 250 170 50 5/4 1

4 174 580 1615 1040 1500 2020 1590 300 200 80 5/4 1

5 290 715 2250 1140 1700 2215 1755 300 200 80 6/4 1

6 407 765 2265 1210 1660 2310 1875 350 220 80 50 1

7 600 1020 3060 1160 2030 2290 1825 400 255 100 65 1

8 750 1235 3430 1360 2130 2530 2080 400 255 100 65 1

OBSEG	DOBAVE SD

Kotel z oblogo in izolacijo 

Termometer 

Regulator vleka 

Čistilni pribor 

Predtok in varnostni vod sta lahko 
zgoraj ali na zadnji steni, po zahtevah 
kupca.

Opcija

Na osnovi dolgoletnih izkušenj pri konstruiranju in proizvodnji 
toplovodnih kotlov, smo skupaj z nemško firmo WVT razvili in izdelali 
specialni toplovodni kotel za kurjenje na les model SD. Kotel je 
konstruiran in izdelan v skladu s predpisi po DIN 4702, kot trovlečni 
kotel z velikim zgorevalnim prostorom, z velikim presekom dimovodnih 
cevi v tretjem vleku in z velikimi nalagalnimi vrati. Kotel je izdelan iz 
kvalitetnega jekla v varjeni izvedbi za dovoljen maksimalni obratovalni 
tlak 400 kPa (4 bar). Je dvoplaščen in ima vodnohlajeno rešetko, tako 
da voda obliva vse površine, ki so v dotiku s plamenom in vročimi 
dimnimi plini. Intenzivnost zgorevanja se regulira z regulatorjem vleka, 
ki odpira in zapira loputo za dovod svežega zraka. Na izstopu dimnih 
plinov iz kotla je možno priključiti odpraševalec dimnih plinov in 
ventilator. Toplovodni kotel SD je izoliran z 80 mm debelo izolacijo, ki je 
nalepljena v oblogo kotla. Kotel je primeren za lesne obrate, kjer ostaja 
veliko lesnih ostankov raznih dimenzij, raznih oblancev in žagovine. Pri 
kurjenju drobne lesne mase s kosovnim lesom je nakup ventilatorja z 
regulacijo obvezen.

V kotlih SD obstaja možnost nalaganja meterskih polen.

TOPLOVODNI KOTLI ZA CENTRALNO OGREVANJE
NA LES

MODEL: BIOFLAMM SD

Izračun za izbiro potrebne moči kotla
m2

x
cm

x
0,30

/ 860 =
potrebna 

 moč kotlakvadratura 
stanovanja

višina bivalnih 
prostorov

koeficient 
toplotnih izgub

Pri slabši izolaciji, senčni ali višinski legi je koeficient toplotnih izgub 0,40.
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