
• Warmte, Elektriciteit, Tapwaterbereiding 

• Elektrisch vermogen van 1,3 - 4,7 kW

• Totaal rendement van > 90%

• CO2-reductie tot wel 45%

• Lage rookgasemissies

Warmte en elektriciteit

uit één toestel

EcoPower Mini-WKK

EcoPower



Uw oplossing

• Warmte, Elektriciteit, Tapwaterbereiding 
• Elektrisch vermogen van 1,3 - 4,7 kW
• Totaal rendement van > 90%
• CO2-reductie tot wel 45%
• Hoge continuïteit door modulatietechnologie
• Lage rookgasemissies door lambdaregeling
• Geschikt voor cascadeopstelling

Het beleid van de overheid om energieverbruik en            
CO2-uitstoot te reduceren, doet de vraag naar duurzame 
technieken toenemen. Daarom biedt AWB u een totaal-
pakket aan duurzame producten en diensten met een 
onovertroffen prijs-kwaliteitverhouding. Zo levert AWB u 
een uiterst breed assortiment HR ketels, (zonne)boilers, 
Warmte-Terug-Win-units, warmtepompen en uiteraard 
Mini-WKK. Daarnaast staat AWB u hierin bij met diensten 
als Technisch Project Advies (TPA), Service en Eerste 
Inbedrijfstelling (EIB). Als totaalleverancier heeft AWB 
hiermee duidelijk aandacht voor uw toekomst.

AWB biedt u dé oplossing

EcoPower staat voor duurzaamheid
Met de EcoPower Mini-WKK (Warmte Kracht Koppeling)  
heeft u de mogelijkheid om verwarming en elektriciteit 
onafhankelijk op te wekken in een compacte, eenvoudig 
aan te sluiten unit. Dankzij het hoge totaalrendement van  
> 90% over het hele modulatiebereik en CO2-reductie tot 
wel 45%, heeft de EcoPower een zeer milieuvriendelijk 
karakter en is uitermate geschikt voor woningbouw en 
kleine utiliteit als: hotels, scholen, restaurants, sportcentra 
en zwembaden.

EcoPower staat voor innovatie
De innovatieve techniek van de EcoPower biedt tal van 
voordelen voor zowel installateur als eindgebruiker. Zo 
heeft dit toestel een modulatiebereik van 1,3 - 4,7 kW    
met daarnaast een geïntegreerde boiler-regeling voor 
tapwaterbereiding met anti-legionella functie. Ook is de 
EcoPower zeer geschikt voor zowel aardgas als propaan  
en compact te plaatsen. Dit zorgt voor een uitgebreide en 
functionele inzetbaarheid.
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EcoPower staat voor kwaliteit
AWB gaat voor kwaliteit! Al jarenlang betrouwbaar in        
het leveren van klimaatbeheersende technieken staat ook 
de EcoPower voor de kwaliteit die u van ons gewend bent. 
Deze Mini-WKK heeft een zeer hoge bedrijfszekerheid en 
is gebruiks-, onderhouds- en installatievriendelijk. Speciaal 
ontwikkeld met een geïsoleerde behuizing (warmte en 
geluid) en mogelijkheid tot parallelschakeling (cascade), 
staat betrouwbare kwaliteit wederom voorop!

Met de EcoPower heeft u een ongecompliceerde kracht-
patser in bezit. De werking is dan ook even logisch als 
effectief.
1.   De elektrische energie wordt opgewekt met een          

1-cilinder gasmotor met een zeer hoog rendement. 
2.   Warmte die bij een conventionele elektriciteits-centrale 

verloren gaat, wordt in de generator, de motor en het 
uitlaatsysteem gewonnen en kan worden toegepast 
voor verwarmingsdoeleinden (ruimteverwarming en 
tapwater). 

3.   Door het unieke gepatenteerde modulatiesysteem is 
een hoge mate van continuïteit van elektriciteits-
productie gewaarborgd!

In principe erg logisch

AWB; aandacht 
voor uw toekomst



EcoPower

Modulatiebereik voor optimaal rendement
Met een unieke modulatie van 1,3 - 4,7 kW onderscheidt 
de EcoPower zich ruimschoots van haar concurrenten. 
Deze modulatie maakt een hoog aantal bedrijfsuren 
mogelijk. Dit biedt u op het gebied van rendement en uit-
eindelijk de levensduur veel voordeel. Een hoge bedrijfstijd 
betekent dat u zich constant kunt voorzien in uw vraag 
naar absolute warmte- en elektriciteit. Dit vergroot uw 
onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet aanzienlijk.        
De EcoPower is hierdoor op elk vlak onovertroffen wan-
neer het gaat om ons milieu en uw portemonnee.
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Functioneel toegepast
Het modulatiebereik, in combinatie met een cv-ketel of    
als cascadeopstelling, maakt de EcoPower Mini-WKK 
uitermate geschikt voor talloze toepassingen. Denk   
hierbij aan villa’s of appartementen met een constante 
warmtevraag gecreëerd door bijvoorbeeld een zwembad 
en tapwater. 

De EcoPower is ideaal als ‘stand alone’ toestel aan-     
gevuld met opslagcapaciteit, cv-zijdig en/of sanitair. Tevens 
is de EcoPower toepasbaar in bivalente opstellingen.          
In combinatie met een hulp-ketel, optimaliseert u het aantal 
bedrijfsuren. Indien noodzakelijk springt de hulp-ketel in 
piekperiodes bij.
Dit toestel is dan ook hoogst functioneel wanneer het 
gaat om toepassingen in de kleine utiliteit, hotels & 
pensions, sportcomplexen, verzorgingshuizen, scholen en 
veel meer...
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Het beleid van de overheid om het energieverbruik en 
daarmee de CO2-uitstoot te reduceren, doet de vraag naar 
duurzame technieken sterk toenemen. Zo zal de EPC-
norm de komende 10 jaar dalen, en de prijs van gas en 
elektra stijgen. Bouwkundige oplossingen om deze norm 
na te streven zijn gewoon te duur en te complex. 
De AWB EcoPower biedt u dé oplossing.

Onafhankelijk van het elektriciteitsnet
Met de EcoPower voorziet de gebruiker zichzelf voor een    
groot deel van elektriciteit, tapwaterbereiding en ruimte-
verwarming. Deze onafhankelijkheid van de stijgende 
energieprijzen, bieden de gebruiker een enorme financiële 
besparing per kWh. 
De hoogte van de besparing is uiteraard onderworpen aan 
factoren als de jaarlijkse bedrijfstijd, en de energieprijzen.

Terugleveren aan het elektriciteitsnet
Deze genoemde besparing is tweeledig. Met de Mini-
WKK van AWB heeft de gebruiker de mogelijkheid ook 
elektriciteit terug aan het net te leveren. Ook dit levert 
financieel voordeel op!

Energie Investerings Aftrek
Ondernemers die investeren in energiebesparing en     
duurzame energie, hebben mogelijk recht op een fiscaal 
voordeel als zij Energie Investerings Aftrek (EIA) aanvragen.
De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren 
in energiebesparende technieken zoals de EcoPower, die 
de toepassing van duurzame energie binnen de onder-
neming mogelijk maakt.

Krachtig in gebruik voordelig 
in verbruik

In de bovenstaande voorbeelden is te zien dat het verschil 
in warmte- en elektriciteitproductie met name in de zomer 
optreedt. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat hoe 
constanter de warmtevraag over een jaar, hoe meer 
bedrijfsuren de EcoPower kan maken en hoe beter de 
rentabiliteit.

Verschil in warmte- en elektriciteitproductie

AWB voor 
rendement



EcoPower

Al sinds jaar en dag één van onze specialismen: het 
adviseren en begeleiden van professionele partijen. Onze 
klanten stellen zeer hoge eisen aan hun relaties. Niet 
al-leen op het gebied van betrouwbaarheid, goed advies 
en service... voor een goede samenwerking is méér 
nodig!

AWB spreekt de taal van professionele partijen als geen 
ander. Sterker nog: wij zijn er volledig op ingericht om, in 
nauwe samenwerking met opdrachtgever en installateur, 
complexe projecten te begeleiden en te realiseren. Onze 
adviezen, voorzien van nauwkeurige calculaties, zorgen er 
voor dat de juiste keuze wordt gemaakt: afhankelijk van de 
wensen en mogelijkheden. En uiteraard: in nauw overleg 
met alle betrokken partijen. 

Technisch Advies
Onze Technisch Adviseurs bieden u niet alleen een 

adviserende maar ook een ondersteunende rol bij de 

implementatie van de EcoPower. Door middel van vroeg-

tijdig inschakelen, in de voorontwerpfase, dus als  het 

ontwerp nog niet naar de bouwaanvraag is gestuurd, kan 

ons Technisch Advies u deskundig informeren en ervoor 

zorgen dat u optimaal comfort bewerkstelligt en bouw-

kundig een goede installatie krijgt.

Contact
Wilt u meer weten over de EcoPower bij nieuwbouw-

projecten? Neem dan contact op met AWB en vraag naar 

één van onze Technisch Project Adviseurs:

Telefoon: 0492 - 469500

Service
AWB is betrokken van A tot Z! Eerste Inbedrijfsname en 

Periodieke Inspectie behoren dan ook tot de nazorg. Op 

deze wijze biedt AWB u het hele traject van aankoop, 

installatie tot onderhoud, professionele ondersteuning.

Van ontwerp tot realisatie
De innovatieve techniek van de EcoPower biedt tal van 
mogelijkheden voor zowel installateur als eindgebruiker. 
De AWB EcoPower is daardoor gebruiks-, onderhouds- en 
installatievriendelijk. 

Bijzondere kenmerken
De EcoPower biedt u een:
•  Intelligent en efficiënt systeem voor decentrale 

elektriciteits- en warmteopwekking
•  Tot 60% hogere stroomproductie mogelijk door     

gepatenteerd modulatiebereik
•  Lage emissies door 3-weg katalysator en Lambda-

regeling
•  Geïntegreerde regeling voor verwarming en tap-

waterbereiding
•  Geïntegreerde regeling ten behoeve van legionella-

preventie
•  Onderhouds- en installatievriendelijk door goede 

bereikbaarheid componenten
•  Soft-start functie voorkomt spanningspiek
•  Speciale software beschikbaar voor toestel-diagnose 
•  Communicatie via telefoonlijn of modem mogelijk

Kenmerken en eigenschappen

Technische specificaties
Elektrisch vermogen 1,3 - 4,7 kW (modulerend)

Thermisch vermogen (CV)  4,0 - 12,5 kW (modulerend)

Eén cilinder viertakt gasmotor 272 cm3

Variabel toertal (modulatie) 1200 - 3600 omw/min.

Brandstof Aardgas, Propaan

Rookgastemperatuur < 90°C

Elektrische uitgang 3 x 400 VAC, 50Hz, cos ϕ = 1

Afmetingen (h x b x d) 1080 x 762 x 1370 mm

Geluidsdruk 56 dB(A)

Gewicht 395 kg



De EcoPower is een ongecompliceerd toestel. Dit wil 
zeggen, zeer praktisch bij uw installatie, bediening 
en onderhoud. De volgende technische gegevens 
zijn hierbij van belang. 

Kort en bondig beschikt de EcoPower over:
• Mogelijkheid voor aardgas en propaan
• Elektrisch vermogen van 1,3 - 4,7 kW
• Thermisch vermogen van 4,0 - 12,5 kW (aardgas)
• Thermisch vermogen van 4,5 - 13,8 kW (propaan)
• 1 cilinder, viertakt gasmotor (272 cm3)
•  Uitgebreid motormanagement voor optimaal bedrijf en 

levensduur
• Low-NOx door 3-weg katalysator
•  Mogelijkheid PC-aansluiting voor servicedoeleinden   

(RS 232)
• Modemfunctionaliteit voor aansturing op afstand
•  Watergekoelde, borstelloze permanentmagneet generator 
• Spanning 3 x 400V, 50 Hz
• Totaalrendement > 90% over het hele modulatiebereik
•  Onderhoudsinterval van maximaal 4000 uur of   

1x per jaar
•  Cascadeschakeling mogelijkheid met speciale module 

voor parallelbedrijf

Uw installatie

Van installatie tot 
implementatie



EcoPower

In detail zijn de volgende technische specificaties van belang:

Technische Specificaties

Item Eenheid Specificatie
Generator en stroomverzorging

Generator   Borstelloze 
permanentmagneet 
generator, direct aan 
motor geflenst, met 
waterkoeling

Max. bedrijfstemperatuur °C 120

Wisselspanning   3-fase wisselspanning 
met geïntegreerde 
bewakingssoftware

Fase/nul-controle   Bij elke start wordt fase 
en nul gemeten en indien 
nodig omgeschakeld

Spanning, frequentie, VAC/Hz/cosϕ 3 x 400/ 50 / 0,98-1,00

faseverschuiving

Besturing

Mini-WKK besturing   Verwarmingsregeling/ 
regeling voor tapwater- 
en cv-buffer / 
motormanagement

Bedrijfsmodus   Stuurt op warmte- en 
elektriciteitsvraag

Toestelhistorie   Bedrijfsuren, aantal 
starts, gegevens van 
buffers, verwarming, 
elektriciteits-productie 
over 7 dagen

Bewakingsfuncties   Gasdruk te laag, 
spannings-fluctuaties, 
frequentie, fasestroom, 
Olieniveau, 
faseverschuiving

Dimensies

Gewicht kg 395

Afmetingen (l x b x h) mm 1370 x 762 x 1085 

Onderhoudsinterval h  Max. 4000 uur/ min. 
jaarlijks

Aansluiting 
aanvoer/retour ∅ 3/4”

Condensafvoer ∅ Via siphon, ∅ = 40 mm

Rookgasafvoer/ ∅ 75 mm
Luchttoevoer

Item Eenheid Specificatie
Gasmotor

Motor -  Watergekoelde  
1-cilinder viertakt 
gasmotor

Cilinderinhoud cm3 272

Toerental omw/min  1200 - 3600   
(Fabrieksinstelling 3400)

Koelvloeistoftemperatuur °C 75-80, kortstondig 90 
(tijdens bedrijf)

Motormanagement -  Gasluchtregeling   
(λ-1-regeling) en 
motormanagement 
(microprocessor gestuurd)

Brandstof - Aardgas en Propaan

Vermogensgegevens

Elektrisch vermogen,  kW 1,3 - 4,7 (aardgas);   
modulerend   1,4 - 4,7 (propaan) 

Thermisch vermogen, kW 4,0 - 12,5 (aardgas); 
modulerend   4,5 - 13,8 (propaan)

Brandstofverbruik m3/h 0,59 - 1,9 (aardgas)
 kg/h 0,51 - 1,55 (propaan)

Totaalrendement % >90

Emissies

Rookgastemperatuur °C <90

Rookgasvolume m3/h 23

Massastroom rook- kg/h 9
gassen bij 1200 rpm

Massastroom rook- kg/h 27
gassen bij 3600 rpm

NOx mg/m3 < 70 bij 5% O
2

CO mg/m3 < 300 

CO
2
 (G25) Vol % 11,5

Maximale  Pa 200
schoorsteenweerstand

Geluidsdruk dB(A)  56 op 2m afstand 
gemeten

Verwarmingssysteem

Aanvoertemperatuur max. °C 75
Retourtemperatuur °C Min. 35, max. 60



Dimensies
De EcoPower biedt verwarming en elektriciteit           
in een compacte, eenvoudig aan te sluiten 
unit. Zo heeft u slechts 4 m2 nodig om dit 
toestel te plaatsen en behoud hierbij de 
noodzakelijke ruimte voor de aansluitingen en 
service & onderhoud. 

Het nevenstaand schema geeft u de aan-
zichten van de verschillende aansluitingen 
met de vereiste maatgeving.
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EcoPower

netspanning 400 V ˜
5 x 2,5 mm²
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Elektrische aansluitschema’s Elektrisch blokdiagram

1.  De wisselspanning, opgewekt door 
de generator, varieert als gevolg van 
het motortoerental (modulatie) 

2.  Derhalve wordt allereerst de 
spanning gelijkgericht middels de 
geïntegreerde electronica 

3.  De converter (A) converteert de 
spanning naar een hoger voltage 

Voorbeeld installatieschema EcoPower

Verbinding met Elektriciteitsnet zonder 
terugloopblokkering

Verbinding met Elektriciteitsnet met 
twee meters voor verbruik en teruglevering

EcoPower

meerpolige aansluiting 
L1, L2, L3, N

10 A

kWh

kWh

Voedingsspanning
uit Net

Elektriciteitsmeter

Elektriciteitsmeter
(terugleveren)

Stroombegrenzer

verbruikers

Mini-WKK

EcoPower

meerpolige aansluiting 
L1, L2, L3, N

10 A

verbruikers

kWh

Voedingsspanning
uit Net

Stroombegrenzer

Elektriciteitsmeter

Mini-WKK

4.   Daarna wordt dit voltage 
geconverteerd (W) naar een net-
gesynchroniseerde driefase 
wisselspanning 

5.  Als laatste zorgt de netfilter voor 
een zuiver spanningssignaal 



Voor een optimaal rendement en lange levensduur 
van de EcoPower, biedt AWB haar klanten onderhoud 
op maat. Speciaal hiervoor getrainde monteurs 
verzorgen doelgericht professionele inpectie, 
onderhoud en reparaties. De monteur maakt hierbij 
gebruik van de innovatieve onderhouds- en diagnose 
software, die op locatie en mogelijk op afstand wordt 
uitgelezen. Eventuele problemen worden direct 
herkend en daardoor snel verholpen.

Automatische onderhoudsweergave
Professioneel onderhoud is noodzakelijk na maximaal   
4000 bedrijfsuren. De EcoPower geeft 100 uren voor            
het verstrijken van de onderhoudsinterval automatisch 
melding van onderhoud. Deze waarschuwing zorgt voor 
optimaal onderhoud en waarborgt hiermee maximaal 
rendement en uiteraard de veiligheid van de gebruiker.

Uw onderhoudschecklist
Volledig onderhoud bestaat uit een 
vast aantal essentiële handelingen:
• Algemene visuele controle
• Vervanging luchtfilter
• Vervanging olie en oliefilter
• Vervanging bougiekabel
• Vervanging bougie 
• Checken vuilfilter
• Checken gasfilter
• Checken koelvloeistof
• Rookgasmeting
• Controle katalysator- en lambdasonde
• Reinigen vuilfilter (indien aanwezig)

Uw onderhoudsset
• 12,5 liter olie
• Bougie
• Bougiekabel
• Luchtfilter
• Oliefilter 

Uw onderhoud

1. Besturingskast
2. Rookgaskoeler
3. Gasmotor 
4. Generator
5. Geluidsdemper
6. Warmtewisselaar CV
7. Elektrische aansluitbox
8. Gastoevoer
9. Luchttoevoer/Rookgasafvoer

10. Condensafvoer
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Checklist onderhoud



Postbus 2138  |  5700 DA  Helmond  |  Tel 0492-469 500  |  Fax 0492-469 509   
info@awb.nl  |  www.awb.nl 0020057877 07 2008. Wijzigingen voorbehouden

Postbus 2138  |  5700 DA  Helmond  |  Tel 0492-469 500  |  Fax 0492-469 509   
info@awb.nl  |  www.awb.nl 0020069936 G 08 2009.  Wijzigingen voorbehouden

AWB is sinds 1934 actief op 

het gebied van ruimteverwar-

ming, tapwaterbereiding, ven-

tilatie en koeling. Wij bieden   

u dan ook een totaalpakket 

aan duurzame producten en 

diensten met een onovertrof-

fen prijs-kwaliteitverhouding. 

Zo leveren wij u een uiterst 

breed assortiment HR-ketels, 

(zonne)boilers, Warmte-Terug-

Win-units, warmtepompen en 

mini-WKK. Daarnaast staan 

wij u bij met diensten als 

Technisch Project Advies, 

Service en Eerste Inbedrijf-

stelling. Als totaalaanbieder 

heeft AWB hiermee ook    

aandacht voor uw toekomst.

Totaalleverancier 


