
A KMS és a normál samott összehasonlítása

Ortner KMS
Nagy teljesítményű hőtárolás

Egyedülálló és újszerű: hővezetés és hőtárolás, amit csak az 
ORTNER tud igazán.

Azonos felépítmény: a KMS és a samott felületi hőmérséklete

Az ORTNER KMS (keramikus hőtároló rendszer) a 
Grundofen-nel (alaptűztérrel) együtt alkotja az 
ORTNER Inside termékcsoportot.
Különleges hőtároló tulajdonságú összetevőinek és a 
speciális előállítási eljárásának köszönhetően a KMS 
elemek még az ORTNER termékpalettán belül is a 
kiemelkedő teljesítményű hőtároló rendszerek közé 
tartoznak.

A legjobb minőség és hatékonyságot az ORTNER az 
alapanyagok körültekintő kiválasztásával és a speciális 
előállítási folyamattal éri el.
A KMS esetében a cég az értékes és jó hővezetésű 
szilíciumkarbidot (SiC) alkalmazza. Mivel egy minőségi 
és drága alapanyagról van szó, ezért sok gyártó lemond 
erről az értékes összetevőről, pedig pont a 
szilíciumkarbid teszi az ORTNER KMS-t annyira 
egyedülállóvá. A speciális előállítási eljárás során – az 
iparágban ritkaságnak számító – jóval 1000 °C feletti 
hőmérsékleten történik a KMS elemek kiégetése, ennek 
köszönhető a rendkívül hosszú élettartam.
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Időbeli hőmérsékleti gradiens a KMS és a normál samott között
KMS Schamotte
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Ezen a diagramon a KMS és a samott felületi 
hőmérsékletének összehasonlítását ábrázoltuk. A 
kísérlet során a samottot és a KMS-t egyformán 
alkalmaztuk.

KMS utólagos hőhasznosító: az ORTNER füstgázhasznosítója a 
KMS (240 vagy 300) egy „U” alakú járatból épül fel.  
Kandallótűzterek után is alkalmazható. Kapható készletben, 
előmelegítővel vagy anélkül. (További információk az ORTNER 
termékkatalógusban.)

ORTNER Inside: egy ORTNER kályha metszete. A KMS által 
felvett és tárolt hő a héjazaton keresztül késleltetve jelenik meg.

A kísérlet teljes időtartama alatt a felületi 
hőmérséklet magasabb volt a KMS esetében, 
ami lehetővé teszi, hogy azonos teljesítmény 
eléréséhez a füstjárat körülbelül 1/3-dal rövidebb

A KMS előnyei a hagyományos füstjárattal szemben

legyen. A KMS kétszeres hővezetési 
képessége az energia füstgázból 
történő optimális felvételét 
eredményezte, továbbá a hőtárolás 
mértékét is növelte.

A kevesebb több. A 

kísérlet megmutatta, 

hogy a hagyományos 

samott helyett 

ORTNER KMS-t 

alkalmazva 1/3-

ával csökkenthető a 

füstjárat hossza.




