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KWB MULTIFIRE
Snipper- en pelletverwarming
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KWB Multifire 
Houtsnipper- en pelletverwarming 20 – 120 kW
Robuust multitalent voor zuinig stoken



Internationaal
vertegenwoordigd

Premiumkwaliteit 
"Made in Austria"

Waardevol partnerschap

Wij zijn kwaliteitsfabrikanten van verwarmingsoplossingen en 

benutten de energie uit duurzame bronnen. Meer dan 2.000 installateurs 

en 70.000 klanten hebben reeds ons hun vertrouwen geschonken, 

door te kiezen voor een partnerschap met KWB. 

Dit “waardevolle goed” is een vast onderdeel van onze bedrijfsfi losofi e 

en vormt de basis van onze zakelijke relaties. Daarnaast staan waardering, 

betrouwbaarheid en een hoge mate van verantwoordelijkheidsbesef met 

betrekking tot ons milieu en de toekomstige generaties bij KWB centraal.

Wij geven energie voor het leven!

Meer dan 70.000 
tevreden klanten

Meerdere keren onderscheiden
klantenservice
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Duale bediening
Eenvoudig en fl exibel regelen

De KWB Comfort 4 zorgt voor een op maat gemaakte en 
kostengeoptimaliseerde warmtetoevoer en een comfort-
abel gebruik van uw verwarming. Met duale bediening 
dankzij beproefde draaiknop en touchscreen.

Met het KWB Comfort Online-platform is ook bediening op 
afstand mogelijk!

Onafhankelijk van het type apparaat of besturingsysteem
heeft u op ieder moment en overal toegang tot uw 
verwarmingsregeling. Voor meer functies en gegevens-
registratie zijn in de onlineshop aanvullende pakketten 
beschikbaar.

Mobiele toegang op afstand tot uw verwarringssysteem: 
altijd en overal. 

Het tussenreservoir  
De KWB Multifire type ZI is een groot tussenreservoir met een 
inhoud van 140 liter dat automatisch houtsnippers vanuit de 
opslagruimte naar de KWB Multifire voert. Dit betekent dat het 
brandstof opslagsysteem minder
vaak opstart en houtsnippers alleen worden toegevoerd als
het tussenreservoir leeg is. Zo houdt u het stroomverbruik en 
geluid zo laag mogelijk. U kunt zelfs indien nodig via het tus-
senreservoir uw ketel handmatig vullen.
Met tussenreservoir: 10 jaar volledige garantie op het trans
portsysteem!

Combinatie met draaisluis mogelijk.

Uniek zijn maakt
het verschil
Ons krachtig multitalent

Een lonende investering: een duurzaam verwarmingssysteem waarmee u en  
stookkosten bespaart. Ofwel een product dat dankzij uitgekiende details het  
verschil maakt. Bij de brandstofaanvoer kunt u kiezen voor een tussenreservoir  
of een draaisluis.

De draaisluis  
De KWB Multifire draaisluis kan individueel aan uw situatie 
worden aangepast: de speciaal gevormde binnenruimte van de 
draaisluis garandeert doorlopend hoge transportvolumes, ook 
bij brandstoffen met lage energie-inhoud. 
De draaisluis voor standaard-houtsnippers G30 (P16S) heeft een 
inwerpdiepte van 16 cm en de draaisluis voor grove hout-
snippers G50 (P31S) heeft een inwerpdiepte van 25 cm.
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Duale bediening en Regeling met systeem

Duale bediening
Eenvoudig en fl exibel regelen

De KWB Comfort 4 zorgt voor een op maat gemaakte en 
kostengeoptimaliseerde warmtetoevoer en een comfort-
abel gebruik van uw verwarming. Met duale bediening 
dankzij beproefde draaiknop en touchscreen.

Met het KWB Comfort Online-platform is ook bediening op 
afstand mogelijk!

Onafhankelijk van het type apparaat of besturingsysteem
heeft u op ieder moment en overal toegang tot uw 
verwarmingsregeling. Voor meer functies en gegevens-
registratie zijn in de onlineshop aanvullende pakketten 
beschikbaar.

Mobiele toegang op afstand tot uw verwarringssysteem: 
altijd en overal. 

Het regelplatform KWB Comfort 4 kan met individuele uitbreidingsmodules worden 
aangepast aan de behoeftes ter plaatse.

Regeling met systeem
Veelzijdig uitbreidbaar

Of u nu verschillende bedieningspanelen in de woon-
ruimte wilt aansturen of meer verwarmingscircuits 
wilt regelen: de Comfort 4 biedt daarvoor de optimale 
oplossing. 

Voor de aansturing van optionele keteluitvoeringen 
zijn bijpassende uitbreidingsmodules beschikbaar. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een automatische asafvoer 
of extra brandstof-transportsystemen eenvoudig 
regelen.  

Een intelligente ketelkoppelschakeling garandeert 
het energie-efficiënt gebruik van systemen met meer-
dere installaties. 
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Voor optimaal rendement, lage uitstoot, 
gegarandeerd duurzame installatiebe-

scherming bij droge brandstoffen.

Krachtig 
multitalent
Met het brede vermogensbereik van 20 tot 120 kW in combinatie met de hoogste 
flexibiliteit in brandstofkeuze is de houtsnipper- en pelletverwarming KWB Multifire 
zowel inzetbaar in grotere eengezinswoningen als in bedrijfspanden – tot aan kleinere 
warmtedistributienetten. 

Rookgasrecirculatie

Krachtig multitalent

met regeling, afhankelijk van 
keteltype en brandstof

Lage uitstoot

door optimale rookgasafvoer  
en hoge verbrandingstempe-
raturen in siliciumcarbide- 
verbrandingskamer met geopti-
maliseerde stroming

Reinigen is niet nodig

door 100% zelfreiniging van de  
installatie tussen de service- 
intervallen – met optionele 
vliegasschroef

Sterke draaisluis  
met enkele kamer

met geharde, verwisselbare  
snijranden, diepe vulkamer  
en grote afdichtvlakken

Sterke rupsbandbrander
met hoge legering en zelfreinigende 

roosterelementen van gietijzer.  
Het gebruik van schommelende 
 brandstofkwaliteiten is mogelijk.
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Meer informatie over deze verbrandingstechnologie 
vindt u op www.youtube.com/biomasseheizungen

Asreservoir eenvoudig  
te legen

door verrijdbaar asreser-
voir met geïntegreerde 
vulstandbewaking 

Eenvoudig vervangen  
van de verwarming

door geïntegreerde retour
temperatuurverhoging – 
 hydraulisch geoptimaliseerd  
en afgestemd op de instal
latie

Duale bediening

Meer comfort 
optioneel is 

asreservoir verkrijgbaar  
van 240 liter. 

Het bedieningspaneel  
KWB Comfort 4 wordt flexibel  
bediend met de vertrouwde  
draaiknop en touchscreen –  

ook op afstand.
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Geoptimaliseerd voor ieder gebruik

Geoptimaliseerd  
voor ieder gebruik
KWB-opslag- en transportsystemen

Voor vrijwel iedere bouwkundige situatie kan met de flexibele en veelzijdige aanvoer-
systemen van KWB een oplossing gevonden worden.

KWB Multifire met roerwerk en schroefkanaal: directe opslagruimtevulling

Verwarming in het nevengebouw

KWB Multifire met roerwerk en schroefkanaal: directe opslagruimtevulling

Symbolische weergave

Verwarming in kelder met directe vulling
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Verwarmingsbelasting gebouw [kW] Verbruik per jaar ** [m³/a] Benodigde opslagruimte voor één jaar [m³]**

20 50 74
30 75 111
40 100 148
50 125 185
60 150 222
80 200 296
100 250 370
120 300 444

**  Bij gebruik van houtsnippers met 
25% watergehalte en korrelgrootte 
P16S volgens ISO 17225-4. Factor 
verbruik per jaar: 2,5 m³ per kW 
verwarmingsbelasting, factor 
opslagruimteafmetingen voor 
jaarvoorraad: 3,7 m³ per kW verwar-
mingsbelasting

Brandstofverbruik en grootte van de opslagruimte voor houtsnippers

Dubbele installatie KWB Multifire met roerwerk en 2 schroefkanalen: directe opslagruimtevulling

Verwarming in apart verwarmingsgebouw

Verwarming in kelder met vulschroef

KWB Multifire met roerwerk en schroefkanaal: opslagruimtevulling met vulschroef

Symbolische weergave9
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Betrouwbaar en duurzaam

Betrouwbaar en duurzaam
KWB-roerwerk

Het KWB-roerwerk met schroefkanaal op massieve, dubbel gelagerde holle as wordt 
in lengte en diameter klantspecifiek aangemeten. Roerwerkdiameters van 2,5 tot 5,5 
meter zijn mogelijk. Opslagruimtes kunnen vierkant, rechthoekig of rond zijn en boven, 
op of onder het niveau van de verwarmingsruimte liggen.

Brede flexibiliteit in brandstof 
Het transportsysteem is geschikt voor 
houtsnippers uit de klassen A1, A2 en B1 
tot een korrelgrootte P16S (G30), P31S (G50) 
volgens ISO 17225-4 en voor het transport 
van houtpellets met kwaliteitsklasse A1 en 
A2 volgens ISO 17225-2.
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Geen onderhoud
in de brandstofopslagruimte 

door robuuste aandrijving voor 
hoge belastingen.

Hoge  
bedrijfszekerheid

door ongedeelde schroef met 
oplopende spiraalafstanden en 

rvs-spiraal.

Lange levensduur
door geoptimaliseerd kanaal  
met separaat schroefkanaal.

   Geïntegreerde muurdoorvoerkast 
vervangt de extra inspectieopening.

  Maximale benutting van het 
opslagruimtevolume 
door horizontale kanaaluitvoering met aparte 
knikvijzel mogelijk. De transportschroeflengte 
wordt op maat gesneden, passend voor  
de situatie ter plaatse. 

  Brandstofwissel is mogelijk zonder 
mechanische ombouw aan ketel en 
transportsysteem (bij type MF2 ZI).

  Optimaal legen van de brandstof-
opslagruimte 
door gelijkmatige aanperskracht bij roerwerk  
met vlakstaalarm over de gehele diameter.

  Laag stroomverbruik 
door reductie van de wrijvingsweerstand  
met de ongedeelde, in één stuk gelaste vijzel  
en superefficiënte motorreductoren.
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Grote flexibiliteit

Grote flexibiliteit
Voor verschillende brandstofkwaliteiten 

Met de KWB-rupsbandbrander kunnen ook houtsnippers met schommelende 
kwaliteit worden gebruikt als brandstof.

Hoe hoger de verhouding van kWh tot stères (st) hoe minder opslagruimte er nodig is voor de  
brandstof. 1 stère komt overeen met 0,4 vaste kuub. Het watergehalte (w) is het aandeel water  
in het hout, aangegeven in % van het versgewicht.

Verwarmingswaarde van houtsoorten op volume (w = 20)

Dubbel energie-inhoud met optimale droging

Winter Lente Zomer WinterHerfst

60% 50% 40% 30% 20% Watergehalte 

Felling

0

1

2

3

4

5

6

Bosvers

Spar

Beuk Luchtdroog

1 vaste kuub (= 1 m3)
Vaste houtmassa

1,4 stère (st)
Grof hakhout

2,5 stères (st)
Houtsnippers

1 vaste kuub beukenhout (w = 20%) ≈ 292 liter stookolie 1 vaste kuub vurenhout 
(w = 20%) ≈ 210 liter stookolie

0 kWh / srm

Den en wilg

Vuren en els

Berk

Grenen en lariks

Beuk

Robinia

Populier

200 400 600 800 1000 1200 1400

Droging Hakken en opslag Verwarmen
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Technische gegevens
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Opmerking: Gedetailleerde technische gegevens vindt u op de KWB Multifire-productpagina's van onze website.  

Schone verbranding

MF2 D / MF2 ZI (10.05.2017) Eenheid 20 30 1 30 2 40 45 1 50 1 60 1 65 1 70 1 80 100 2 108 1 120

Nominaal vermogen kW 20 30 32,5 40 45 49,5 60 65 69,5 80 99
101 108 120

Deellast kW 6,0 9,0 9,8 12,0 13,5 15,0 18,0 19,5 20,9 24,0 30,0 32,4 36,0
Ketelrendement nominaal vermogen (hakhout) % 93,0 93,6 93,8 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,3 94,3 94,4
Ketelrendement deellast (hakhout) % 90,2 91,6 92,0 93,0 93,1 93,2 93,5 93,6 93,7 94,0 94,4 94,6 94,8
Ketelklasse volgens EN 303-5:2012 – 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy Label A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Rookgaskant (voor schoorsteenberekening)
Aansluithoogte rookgasbuis mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445
Diameter rookgasaansluiting mm 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200
As
Asreservoirvolume l 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Elektrische installatie

Aansluiting: CEE 5-polig 400 VAC − 50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

Gewichten
Watermantel kg 300 300 300 340 340 340 360 360 360 360 450 450 450
Ketellichaam kg 265 265 265 265 265 265 320 320 320 320 320 320 320

Ketelgewicht MF2 D (P16S/P31S) kg 920
-

920
-

920
-

980
-

980
-

980
-

1100
1129

1100
1129

1100
1129

1100
1129

1200
1229

1200
1229

1200
1229

Ketelgewicht MF2 ZI kg 890 890 890 930 930 930 1070 1070 1070 1070 1170 1170 1170
1 … Tekeningcontrole 
2 … Typevarianten 

Snelle warmte en meer efficiëntie 
Aanbevolen wordt om een KWB-opslagsysteem te gebruiken. Daarmee kunt u uw 
verwarming niet alleen nog schoner en efficiënter gebruiken, met het opslagsysteem 
stookt u uw huis ook nog eens snel warm. 

Eenvoudige keteldimensionering 
Optimaal:  buffervolume = 1,5 liter x kW x 400 / K
Minimaal: buffervolume = 1,0 liter x kW x 400 / K

kW: nominaal vermogen van ketel in kilowatt K = temperatuurverschil tussen begin en einde van bufferlading (t
Max

 - t
Min

) in Kelvin [K]

Schone verbranding 
                              – technologie

Het label cleanEfficiency staat voor de laagste emissiewaarden, de hoogste efficiëntie 
en zuinigheid, en een perfect samenspel van de constructie- en regelelementen. 

  Emissiewaarden KWB Multifire 80 kW bij houtsnippers (klasse A1,13% O
2
)

  Wettelijk voorgeschreven emissiegrenswaarden, BImSchV Duitsland 
geldig vanaf 1- 1. 2015

* Aan de wettelijke grenswaarden voor stofemissie in Duitsland volgens 1.BImSchV niveau 2 en de nationale grens-
waarden voor stofemissies in Zwitserland volgens LRV wordt bij gebruik van houtsnippers in de kwaliteitsklasse A1 
volgens EN ISO 17225-4 zonder extra technische maatregelen voldaan. Voor de naleving van 1.BImSchV niveau 2 in 
Duitsland kunnen bij gebruik van houtsnippers uit de kwaliteitsklasse A2 en B1 en voor de naleving van kantonale 
voorschriften in Zwitserland extra technische maatregelen nodig zijn die door KWB bij dienovereenkomstige op-
dracht kunnen worden toegepast, ook achteraf. In deze gevallen moet met KWB worden overlegd.

Koolstofmonoxide 
(mg/Nm³) m.b.t. 13% O

2

Stof 
(mg/Nm³) m.b.t. 13% O

2

Emissiewaarden bij nominale belasting

Nominale stofbelastingNominale CO-belasting
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Alle afmetingen in cm l Lengte x breedte x hoogte l Aangegeven afstanden zijn minimale afmetingen!
Informatie over de hydraulische vereisten vindt u in het document Techniek & Planning.

MF2 20 – 50kW MF2 60 – 80 kW MF2 100 – 120 kW

[cm] D ZI D ZI D ZI

H1

Verbinding ketel-transportsysteem: 
bovenste uitwerpkant draaisluis P16S

92 – 92 – 92 –

Verbinding ketel-transportsysteem: 
bovenste uitwerpkant draaisluis P31S

– – 103 – 103 –

Verbinding ketel-transportsysteem: bovenste 
uitwerpkant brandveiligheidsklep ZI

– 102 – 102 – 102

Verbinding ketel-transportsysteem: 
bovenste uitwerpkant draaisluis ZI

– 134 – 134 – 134

H2 Hoogte KWB Multifire 159 159 167 167 167 167

H3 Minimale ruimtehoogte 198 (aanb. 210) 198 (aanb. 210) 200 (aanb. 215) 200 (aanb. 215) 206 (aanb. 215) 206 (aanb. 215)

Minimale ruimtehoogte – rookgasafvoer 
boven warmtewisselaar 

219 ( 150) 219 ( 150) 231 ( 180) 231 ( 180) 233 ( 200) 233 ( 200)

Minimale ruimtehoogte – rookgas recirculatie 
met inbouwvariant (1) verticaal naar boven

225 ( 150) 225 ( 150) 234 ( 180) 234 ( 180) 235 ( 200) 235 ( 200)

N2 Onderkant aanvoerkanaal M P16S / P31S 88 / 98 97 / – 88 / 98 97 / – 88 / 98 97 / –

L1 Vrije ruimte P16S / P31S 30 / – 22 / – 34 / 25 21 34 / 25 21

L2 Lengte verwarming P16S/P31S 212 / – 252 / – 234 / 243 247 / – 246 / 255 286 / –

L3 Vrije ruimte 7 7 7 7 7 7

L4 Minimale ruimtelengte P16S/ P31S > 254 > 284 > 276 / > 275 > 306 > 288 / > 287 > 318

T1 Vrije ruimte 40 40 40 40 40 40

T2 Diepte verwarming 124 124 135 135 135 135

T3 Vrije ruimte 7 7 7 7 7 7

T4 Minimale ruimtediepte > 171 > 171 > 182 > 182 > 182 > 182

FW Vrije ruimte voor onderhoud 65 65 70 70 70 70

FT Vrije ruimte deur 63 63 76 76 76 76

W Onderhoudsbereik 25 25 36 36 25 25

I Isolatie – – – – – –

1 Inbouwvariant 1 Verticaal naar boven met minimale afstand tot de muur 140mm

2 Inbouwvariant 2 Horizontaal naar achteren met minimale afstand tot de muur 400 mm

3 Inbouwvariant 3 Horizontaal naar voren

D … KWB Multifire type MF2 D         ZI … KWB Multifire type MF2 ZI                                 * De spiraalbehuizing kan in stappen van 45° worden gedraaid.

Weinig ruimte nodig

T4

H3
H2

T2
T1130°

H1

N2

FT

FW

L4

T2
T1

T3

L3L2L1

130°

FT

FW

WWWWII

WWWW

WWWW

13 m2 voor 
270 kW!

0° - 180°

27
2

400

140

W
11 **

33 22

0° - 180°

27
2

400

140

W
11 **

33 22

Weinig ruimte nodig
De KWB Multifire houtsnipper- en pelletverwarming kan ruimtebesparend 
direct in wandhoeken worden geplaatst. Cascade geschakelde ketels  
kunnen rug aan rug worden opgesteld.

Verwarmingsruimte van  
4 m2 tot 6 m2
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Alle KWB-installaties kunnen in meerdere modules worden gedemonteerd, zodat onze 
producten zo eenvoudig mogelijk in vrijwel iedere verwarmingsruimte getranspor-
teerd en gemonteerd kunnen worden. Zelfs in krappe ruimtes. Dat noemen wij het 
deelbare en draagbare KWB-systeem.

U hoeft zo minder tijd in te 
plannen omdat uw installateur 
minder tijd nodig heeft bij het 
transport naar de verwarmings-
ruimte.

Het is beter, voor uw woning 
omdat het gewicht van de 
individuele onderdelen en 
daarmee het risico op krassen 
aan uw inrichting geringer is. 

Eenvoudig bedacht
en gemaakt
Deelbaar en draagbaar KWB-systeem

Eenvoudigere coördinatie op 
werkplaatsen omdat uw instal-
lateur geen dure inbouwhulpen 
nodig heeft.

KWB Multifire – ketel in 4 delen demontabel

Eenvoudig bedacht en gemaakt
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NEEM CONTACT MET ONS OP

... Bij één van de meer dan 70.000 tevreden klanten!
Referentieklanten vindt u op onze websites.

“KWB werd ons aanbevolen 
door goede vrienden; 

dat schepte meteen 
vertrouwen.”

KWB-partners

 
Nederland +31 800 66 55 555 www.kwb-biomassaverwarming.nl info@atechpro.nl

België & Luxemburg +32 80 571 98-7 www.kwb-belgium.be info@oekotech.be

MAAK KENNIS MET ONS

*21-2001990*
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