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KWB POWERFIRE
Snipper- en pelletverwarming

Productinformatie

Industriële 
kwaliteit

KWB Powerfire 
Houtsnipper- en pelletverwarming 130 - 300 kW
De stille krachtpatser voor veilig 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!
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KWB POWERFIRE | Uniek zijn maakt het verschil

Uniek zijn maakt het 
verschil
Veilig stoken

Een lonende investering: een duurzaam verwarmingssysteem waarmee u energie en 
stookkosten bespaart. Ofwel een product dat dankzij uitgekiende details het verschil 
maakt. Bij de brandstofaanvoer kunt u kiezen uit een stokerreservoir met brandvei-
ligheidsklep of een stokerreservoir met draaisluis.

Maximale tolerantie – draaisluis  
De speciaal gevormde binnenruimte van de draaisluis 
garandeert doorlopend hoge transportvolumes ook bij 
brandstoffen met lage energie-inhoud.  
De optionele draaisluis biedt een inwerpdiepte van 
25cm en is ideaal voor grote en lange houtsnippers 
(G50 / P31S).

Laagste stroomverbruik – brandveiligheidsklep  
De KWB Powerfire type TDS heeft een stokerreservoir met niveau-
regeling, dat automatisch wordt gevuld met houtsnippers uit de 
opslagruimte. Dat betekent dat het transportsysteem minder vaak 
opstart en houtsnippers alleen worden toegevoerd als het tussenre-
servoir leeg is. Zo wordt de brandstof gelijkmatig toegevoerd naar het 
verbrandingssysteem. Door de brandveiligheidsklep worden geluids-
ontwikkeling  en stroomverbruik zo laag mogelijk gehouden.

Optioneel: combinatie met draaisluis mogelijk.
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KWB POWERFIRE | Zuinig stoken

De biomassacentrale biedt momenteel warmte-ener-
gie aan een bejaardentehuis, een tehuis voor begeleid 
wonen, een kindertehuis, een vormingscentrum voor 
scholieren, een grootkeuken en een wasserij. Volgens 
de exploitant Max Schmalzbauer werkt de installatie zo 
efficiënt en betrouwbaar omdat het langdurige onder-

houdscontract de support door de KWB-klantenservice 
op lange termijn veiligstelt. Schmalzbauer wijst vooral op 
de efficiëntie van de installatie: “0,8% hulpenergie, 4.800 
uur onder volledige belasting en slechts € 62,90 / MWh 
stookkosten spreken voor zich!” 

Zuinig stoken
Warmtecentrale Kallmünz: hoge scores door KWB Powerfire

De warmtecentrale Kallmünz, waarin een KWB Powerfire (300 kW) wordt ingezet, 
behoort tot de zuinigste biomassacentrale in Duitsland. Volgens C.A.R.M.E.N. e. V. is 
dit zelfs de meest rendabele installatie in zijn grootte van heel Beieren.

-40 %

0,8% 1,3%

Vergelijking  
Benodigde hulpenergie 

-23 %

 62,9
€/MWh

86,0
€/MWh

Vergelijking 
stookkosten  

88% 80%

Vergelijking ge- 
bruiksgraad per jaar 

+8 %

(Details over de vergelijking vindt u op www.carmen-ev.de)

Rendabiliteit van de biomassacentrale vergelijken 
met het gemiddelde in Beieren  



6

KWB POWERFIRE | Stille krachtpatser

Stille  
krachtpatser

Perfecte verbranding

Grote inwerpdiepte

Dankzij het verbrandingssysteem met 
draairooster, de getrapte toevoer van pri-
maire lucht, verbrandingsbrandregeling en 
nageschakelde cycloonverbrandingskamer.

Met optionele draaisluis voor grove, lange 
snippers (G50 / P31S).

Cycloonver- 
brandingskamer

 
innovatief, stromingstech-

nisch geoptimaliseerd,  
efficiënte vliegstofafschei-

ding, lage uitstoot

 Verbrandingssysteem 
met draairooster 

 
innovatief, robuust, rus-

tig brandstofbed, optimale 
vergassingsvoorwaarden, 

zelfreinigend

Breedband- 
lambdasonde 

 
precieze zuurstofmeting, 

hoog rendement

Dankzij zijn bijzondere capaciteiten is de KWB Powerfire geschikt voor de warmte-
toevoer naar regionale warmtedistributienetwerken, bedrijfsgebouwen, flats en woon-
wijken. Ook bij het gebruik van brandstoffen is de KWB Powerfire uiterst flexibel. 
Zijn brede flexibiliteit in brandstofsoorten is indrukwekkend.
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KWB POWERFIRE | Stille krachtpatser

Rookgasrecirculatie

Superefficiënte warmtewisse-
laar met gebundelde buizen

Zorgt voor een optimale warmtewisselaar-
reiniging, lage rookgastemperaturen en 

gelijkblijvend hoog rendement.

Voor optimaal rendement, lage uitstoot, 
gegarandeerd duurzame installatiebescher-

ming bij droge brandstoffen (w 20%).

 Comfortabele ontassing van de 
warmtewisselaar 
 
Lange legingsintervallen door groter  
vliegasreservoir (alleen 240 / 300 kW)

Regeling KWB Comfort 3 
 
2-knoppenbediening met draaiknop, 
overzichtelijk grafisch display

Asafvoer 
 
geïntegreerde vulstandbewa-
king; optioneel ontassing in 
container (240 l)
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KWB POWERFIRE | 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 aangepast. Door de robuuste constructie is het 
transportsysteem ook geschikt voor inzet in grote pelletopslagsystemen (> 40 ton). Toch 
werkt het systeem vrijwel geruisloos omdat ook voor grote afstanden (tot 12m) geen 
zuigtransport nodig is. 

Brede flexibiliteit in brandstof 
Het transportsysteem is geschikt voor houtsnip-
pers uit de klassen A1, A2 en B1 tot een korrel-
grootte 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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KWB POWERFIRE | Betrouwbaar en duurzaam

Geen onderhoud

in de brandstofopslagruimte 
door robuuste aandrijving voor 

hoge belastingen.

Hoge  
bedrijfszekerheid
door ongedeelde schroef met 

oplopende spiraalafstanden en 
rvs-spiraal.

   Geïntegreerde muurdoorvoerkast 
vervangt de extra inspectieopening.

  Maximale benutting van het 
opslagruimtevolume 

 door horizontale kanaaluitvoering met aparte
 opvoerschroef mogelijk. De transportschroeflengte 
 wordt op maat gemaakt, passend voor de situatie 
 te plaatse. 

  Brandstofwissel 
 is mogelijk zonder mechanische ombouw aan  
 ketel en transportsysteem.

  Optimaal legen van de 
brandstofopslagruimte 

 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 schroeven met 
oplopende spiraalafstanden en superefficiënte 
motorreductoren.

Lange levensduur

door geoptimaliseerd kanaal 
met separaat schroefkanaal.
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KWB POWERFIRE | Eenvoudige bediening

Eenvoudige bediening
KWB Comfort 3 microprocessorregeling

KWB Comfort 3 is een modulair opgebouwd systeem voor de bediening en regeling van 
de KWB-biomassaverwarming. 

Alle instellingen kunnen met de 2-knopbediening in combinatie met een draaiknop worden ingesteld op 
het innovatieve, overzichtelijke grafi sche display. Met de logisch opgebouwde menunavigatie kunnen 
parameters voor ketel, verwarmingscircuit, boiler, buff ertank zeer eenvoudig worden geconfi gureerd. De 
regeling past het ketelvermogen afhankelijk van de warmtevraag volledig geautomatiseerd en traploos 
aan van deellast naar vollast.
Naast de stookregeling is ook een omvangrijke regeling van het warmtemanagement beschikbaar, van 
eengezinswoning tot micronetwerkAls modulair uitbreidbaar systeem kan de KWB Comfort tot 32 verwar-
mingscircuits, 16 buff ertanks en 16 boilers aansturen.

KWB Comfort Online
Met KWB Comfort Online kan de verwarmingsinstalla-
tie met behulp van een smartphone, tablet of laptop/pc 
wereldwijd worden bewaakt en bestuurd. 

Voor het gebruik van van Comfort Online moet de regeling 
met een netwerkkaart zijn uitgerust, meer informatie vindt 
u op de KWB website of op: www.comfort-online.com

KWB Comfort InterCom

Met uw eigen mobiele telefoon kunt u de actuele bedrijfstoestanden van uw verwar-
ming oproepen en deze actief aansturen (bijv. vakantieprogramma, partymodus).

KWB Comfort SMS

Naast het in- en uitschakelen van de verwarming kunnen actuele bedrijfstoestanden worden opgevraagd 
of instellingen worden ingesteld voor verwarmingscircuits, boiler en buff ertanks. Bovendien worden alarm-
meldingen naar de mobiele telefoon gestuurd. Uitgevoerde opdrachten worden voor de afzender beves-
tigd door feedback per SMS Het opstellen van opdrachten en opvraagverzoeken kunnen van elke mobiele 
telefoon per SMS verzonden worden. 

KWB Comfort Intercom is een interface voor gegevensuitwisseling tussen de regeling KWB 
Comfort en externe systemen.

De gegevens worden via een seriele verbinding, netwerkverbinding of een analoge modemverbinding 
uitgewisseld. Bovendien kunnen ook enkele parameters van externe systemen worden gewijzigd in de 
regeling KWB Comfort.
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KWB POWERFIRE | Langere legingsintervallen

Langere legingsintervallen
met grotere vliegasreservoirs (240 / 300 kW)

Met de comfortabele ontassing van de warmtewisselaar hoeven de vliegasreservoirs 
bij gemiddelde kwaliteit houtsnippers slechts nog om de vier weken te worden ge-
leegd en is met het roetasreservoir gesynchroniseerd.

De ontassing van de warmtewisselaar van de KWB Powerfire is geheel opnieuw ontworpen voor een optimale ver-
werking van asrijke brandstoffen. De tijd voor het legen van de as is minimaal en de hantering uiterst comfortabel. In 
de basisuitvoering is het vliegasreservoir van de eerste warmtewisselaarlade vergroot en uitgevoerd als verrijdbare 
trolley met handgreep. De comfortuitvoering ontast daarbij beide warmtewisselaarladen geheel automatisch, naar 
keuze links of rechts naast de ketel. Extra pluspunt: bijzonder lange as-legingsintervallen in beide uitvoeringen. 

Meer comfort
door dubbele lange legingsinter-
vallen in de comfortuitvoering

Minder kosten
doordat en minder onderhoud 

nodig is
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KWB POWERFIRE | Grote flexibiliteit

Grote flexibiliteit
Voor verschillende brandstofkwaliteiten 

Met KWB 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.

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

Verwarmingswaarde van houtsoorten op volume (w = 20)

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



13

KWB POWERFIRE | Schone verbranding 

Technische gegevens

Schone verbranding 
                              – technologie

Het label cleanEfficiency staat voor de laagste emissiewaarden, de hoogste efficiën-
tie en zuinigheid, en een perfect samenspel van de constructie- en regelelementen. 
Bovendien is inzet van cycloon- en elektrofiltertechnologie mogelijk, nadere infor-
matie vindt u bij techniek en planning van biomassaverwarmingen. 

150

0

300

450

20

40

60400

4
< 6

20

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

2

Stof 
(mg/Nm³) m.b.t. 13% O

2

Emissiewaarden bij nominale belasting

  Emissiewaarden KWB Powerfire 150 kW bij houtsnippers (klasse A1, 
13% O

2
 met deeltjesafscheider)

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

Opmerking: gedetailleerde technische gegevens vindt u op 
de KWB Powerfire-productpagina's op onze websites.  

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 ketelbemeting 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]

TDS - 09.05.2018 Eenheid
Pellets Hakhout Pellets Hakhout Pellets Hakhout Pellets Hakhout Pellets Hakhout

Nominaal vermogen kW 130 130 150 150 199 199 245 245 300 300
Deellast kW 39,0 39,0 45,0 45,0 59,7 59,7 73,5 73,5 73,5 73,5
Ketelrendement bij nominaal vermogen % 91,9 91,0 93,2 92,5 93,7 93,9 93,8 92,7 94,4 92,9
Ketelrendement bij deellast % 91,6 90,6 92,1 92,4 91,6 91,8 93,4 91,8 93,4 91,8
Brandstofverwarmingsvermogen bij nominaal vermogen kW 141 143 161 162 212 212 261 264 318 323
Brandstofverwarmingsvermogen bij deellast kW 43 43 49 49 65 65 79 80 79 80
Ketelklasse volgens EN 303-5:2012 − 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5

Rookgaskant (voor schoorsteenberekening)

Aansluithoogte rookgasbuis (ketelzijde) mm 1.615 1.615 1.615 1.615 − − − − − −
Aansluithoogte rookgasbuis, variant boven mm − − − − 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970

Aansluithoogte rookgasbuis, variant rechts 8 mm − − − − 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380

Diameter rookgasaansluiting mm 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300
As
Volume asreservoir vliegas l 23 23 23 23 20+44 20+44 20+44 20+44 20+44 20+44
Volume asreservoir roosteras l 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Volume asreservoir, comfort uitvoering (optioneel) l − − − − 66+125 66+125 66+125 66+125 66+125 66+125
Volume ascontainer (optioneel) l 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Elektrische installatie 

Aansluiting: CEE 5-polig −
400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

400 VAC

50 Hz
16 A

Gewichten
Warmtewisselaar incl. Reinigingsrooster kg 725 725 725 725 900 900 900 900 900 900
Branderhuis incl. Chamotte kg 796 796 796 796 866 866 866 866 866 866
Vlambuis incl. Chamotte kg − − − − 965 965 965 965 965 965
Stokerkanaal kg 113 113 113 113 137 137 137 137 137 137
Totaal gewicht zonder waterinhoud kg 1.634 1.634 1.634 1.634 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868 2.868

7 ... Uitsluitend verkrijgbaar in Groot-Brittannië (GB)
8 … Values only for standard-boiler-configuration. NOT for cellular wheel sluice, cyclone or E-Filter (own dimensioned drawings)

TDS 130 TDS 150 TDS 2007 TDS 300TDS 240
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KWB POWERFIRE | Grote flexibiliteit

Weinig ruimte nodig

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.

[cm] TDS 130 / 150 kW TDS 240 / 300 kW

T
Indien onderhoudsbereik (W) door de deur veiliggesteld (met 
standaard-asreservoir)

≥ 105 ≥ 116

T Externe asafvoer in 240l-ton recht ≥ 220 ≥ 225

P Externe asafvoer in 240l-ton 90° ≥ 170 ≥ 170

H
Ruimtehoogte: lager dan 280 cm moeten geschikte 
hijsgereedschappen (elektrische palletwagen, wielfrontlader ...)  
 door de klant beschikbaar worden gesteld.

> 220 > 240

Verwarmingsruimte 130 / 150 kW: van 10,7 m2 tot 18 m2

De KWB Powerfire snipper- en pelletverwarming kan reeds bij een lage ruimtehoogte van 2,4 m 
worden ondergebracht. De verwarmingsinstallatie kan van onderen worden onderhouden. 

H:
 ≥

22
0

16
8

86
*

24
0 

l

P

20
8

11
5*

*

≥
29
0

≥220

≥485

120*
200

14
9

164
T ≥

70
≥
70

≥100

W

≥30

Minimale ruimteafmetingen voor inbouwvarianten met asreservoir 
(cm)

Positie asreservoir

links rechts vooraan Intern

Ruimtebreedte (b) 340 320 290 290

Ruimtelengte (l) 435 435 485 435

Ruimtehoogte (h) 220 220 220 220

Minimale ruimteafmetingen 
TDS 130 / 150 kW

Minimale ruimteafmetingen voor inbouwvarianten met asreservoir 
(cm)

Positie asreservoir

links rechts vooraan Intern

Ruimtebreedte (b) 360 285 285 285

Ruimtelengte (l) 487 537 507 428

Ruimtehoogte (h) 240 240 240 240

Minimale ruimteafmetingen 
TDS 240 / 300 kW

Verwarmingsruimte 240 / 300 kW: van 12,2 m2 tot 21,3 m2

TDS 130 / 150 kW

TDS 240 / 300 kW

22
4

H:
 ≥

24
0

16
8

24
0 

l

P

86
*

11
5*

*

16

≥225

≥
50

≥
70

16
5

140
200

≥
28
5

≥537

≥110202

≥30*

T

W

* Brandveiligheidsklep ** Draaisluis



15

KWB POWERFIRE | Eenvoudig bedacht en gemaakt

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 Powerfire – ketel in 3 delen demontabel 
(130 / 150 kW), vanaf 240 kW in 4 delen demontabel.



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
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