
Verbrandingstechnologie

Geen 
reinigings-

werk 
voor u!

KWB Easyfire 
Pelletverwarming 2,4 – 35 kW
Eenvoudig en schoon stoken

KWB EASYFIRE
Pelletverwarming

Productinformatie



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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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 gemaakt 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. 

Uniek zijn maakt  
het verschil
KWB Pelletroerwerk Plus

Betrouwbare 
techniek

door brandstof- 
aanvoerschroef op  
massieve, dubbel  

gelagerde holle as.

Maximale 
ruimtebenutting
door optimale inzet van 

het opslagvolume zonder 
schuinlopende vloer.

Er zijn vele manieren om uw KWB-pelletverwarming geheel automatisch met brand-
stof te verzorgen. Dat gaat comfortabel en betrouwbaar met het KWB-pelletroerwerk 
Plus – optimaal aangepast voor uw situatie.

KWB EASYFIRE | Uniek zijn maakt  het verschil
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Duale bediening | Eenvoudige hantering

Ideaal voor klanten die een verwarmingsinstallatie willen waaraan ze weinig werk hebben: 
De pelletverwarming KWB Easyfire is net zo comfortabel als een olie- of gasverwarming, 
maar daarbij ook nog toekomstbestendig, omdat de grondstof hout steeds weer bijgroeit. 
Om optimaal te stoken hoeft de installatie niet te worden gereinigd, reinigingsgereedschap 
wordt niet eens meegeleverd. Tussen de aanbevolen jaarlijkse service-intervallen hoeft 
 alleen het asreservoir na verbruik van ca. 6 ton pellets eenvoudig en comfortabel te worden 
geleegd. Afhankelijk van de grootte van de installatie betekent dat een interval voor het 
legen van het asreservoir van 2 jaar.

Eenvoudig te hanteren
Reinigen is niet nodig

KWB EASYFIRE | Duale bediening | Eenvoudige hantering
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EF2 15 kW

€ 52
p.a.

€ 92
p.a.

Eenvoudig en schoon stoken

met regeling

Eenvoudig en  
schoon stoken

1 Energieverbruik per jaar vergeleken met een koelkast: gegevens van [http://stromliste.at], stand 9-2-2017. Berekende stroomprijs 29 cent / kWh
2 Asreservoir legen na ca. 6 t brandstof of ca. 2 jaar

Hoog comfort

Dankzij automatische warmte
wisselaarreiniging – dus geen 
reiniging nodig tussen de 
 serviceintervallen

Schone verbranding

dankzij breedbandlambdasonde

Eenvoudige installatie

dankzij geïntegreerde retour
temperatuurverhoging – geen  
extra installatiekosten

Lage stroomkosten
Het energieverbruik van de 

KWB  Easyfire-pelletverwarming werd 
tot een minimum gereduceerd –  

dat bespaart kosten.1

Asreservoir  
eenvoudig te legen

Het as wordt automatisch naar een  
asreservoir getransporteerd2 – in de  
comfortuitvoering verrijdbaar en met  

uitschuifbare greep.

De KWB Easyfire-pelletverwarming is met de clean Efficiency-
technologie een mijlpaal op weg naar een emissieloze verwar-
mingstechnologie. Bovendien stelt de nieuwe pelletverwarming 
KWB Easyfire nieuwe normen voor eenvoudig stoken.

Lange levensduur

door hoogwaardige componenten 
zoals motoren van industriekwaliteit

KWB EASYFIRE | Eenvoudig en schoon stoken
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Meer informatie over deze verbrandingstechnologie 
vindt u op www.youtube.com/biomasseheizungen
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Touchsreen bediening
Het Touchscreen KWB Comfort 4  

wordt flexibel bediend met de vertrouwde  
draaiknop en touchscreen – ook op 

 afstand.

Schone 
verbrandingstechnologie
Het meer dan 40.000 keer beproefde  

verbrandingssysteem met pelletaanvoer  
van onderen zorgt voor een stabiel aanvoer 

en schone verbranding.

Minimale emissie 

door stofafscheider met 
cycloonwerking

Laag brandstofverbruik 

dankzij optimale warmtewisseling 
met hoogrendement-wirbulatoren

Reinigen is niet nodig

door 100% zelfreiniging van de 
installatie tussen de service- 
intervallen

KWB EASYFIRE | Eenvoudig en schoon stoken
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Symbolische weergave

Individuele oplossingen
KWB-aanvoersystemen

KWB-uitnamesondes
met zuigtransport

KWB-pelletbigbag
met knikschroef 

Schroefkanaal
met zuigtransport

Schroefkanaal 
met knikschroef

KWB-pelletroerwerk Plus
met zuigtransport

KWB-pelletroerwerk Plus
met knikschroef

KWB-pelletbigbag
met zuigtransport

KWB-pelletbox
met zuigtransport

KWB-voorraadreservoir
300 l

Individuele oplossingen
KWB EASYFIRE | Individuele oplossingen
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Technische gegevens

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

  Emissiewaarden KWB Easyfire bij pellets (13 % O
2
)
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Snelle warmte en meer efficiëntie 
Bij een nominaal ketelvermogen dat meer dan 20 % boven de gemiddelde stookbelasting 
voor gebouwen ligt moet een KWB-opslagsysteem worden gebruikt.  
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: 8 – 22 kW = 500 l*, 25 – 35 kW = 800 l*

Opmerking: Gedetailleerde technische gegevens vindt u op de KWB Easyfire-productpagina's van onze website.  

Symbolische weergave

Individuele oplossingen
KWB-aanvoersystemen

KWB-uitnamesondes
met zuigtransport

KWB-pelletbigbag
met knikschroef 

Schroefkanaal
met zuigtransport

Schroefkanaal 
met knikschroef

KWB-pelletroerwerk Plus
met zuigtransport

KWB-pelletroerwerk Plus
met knikschroef

KWB-pelletbigbag
met zuigtransport

KWB-pelletbox
met zuigtransport

KWB-voorraadreservoir
300 l

EF2 S / EF2 GS / EF2 V 25.06.2018 Eenheid 8 12 15 22 25 30 35 38
Nominaal vermogen kW 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 34,9 38
Deellast kW 2,4 3,5 4,4 6,4 7,3 8,7 10,1 11,4
Ketelrendement bij nominaal vermogen % 92,4 94,0 94,3 95,0 95,2 95,4 95,7 >92*
Ketelrendement bij deellast % 91,4 89,4 90,0 91,5 92,4 93,8 95,3 >90*
Ketelklasse volgens EN 303-5:2012 − 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy Label A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Rookgaskant
Aansluithoogte rookpijp aan ketelzijde mm 750 750 860 860 1.050 1.050 1050 1050
Diameter rookgasafvoer mm 130 130 130 130 150 150 150 150
As
Asreservoirvolume l 28 28 28 28 28 28 28 28
Elektrische installatie 

Aansluiting: CEE 3-polig –
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
Zuigtransport type EF2 GS
Max. zuiglengte m 25 25 25 25 25 25 25 25
Max. zuighoogte m 5 5 5 5 5 5 5 5
Inhoud voorraadtank bij type EF2 GS l 42 42 67 67 90 90 90 90
Gewichten
Ketelgewicht EF2 S kg 326 326 352 352 394 394 394 394

* … het typegoedkeuringsrapport wordt uitgewerkt. Exacte waarden en technische gegevens kunnen worden gedownload onder www.kwb.at of www.kwbheizung.de. 

* Houd rekening met de nationale subsidierichtlijnen voor het benodigde ketelvolume.

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 bij nominale belasting

Nominale stofbelastingNominale CO-belasting

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

2

Stof 
(mg/Nm³) m.b.t. 13% O

2

Brandstofverbruik
Een KWB Easyfire-pelletverwarming heeft zo'n 350 kg brandstof per kW-vermogen nodig.*

* bij 1.500 vollasturen/jaar

KWB EASYFIRE | Schone verbranding 
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Weinig ruimte nodig

Type EF2 S

Type EF2 S+300

Type EF2 GS

Type EF2 V

Verwarmingsruimte vanaf 2,3 m2 Verwarmingsruimte vanaf 2,6 m2

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.

Weinig ruimte nodig

De KWB Easyfire-pelletverwarming kan ruimtebesparend  
direct tegen de wand worden geplaatst.

Verwarmingsruimte vanaf 2,8 m2

Geen extra opslagruimte nodig!
Verwarmingsruimte vanaf 2,6 m2

Geen extra opslagruimte nodig!

Positie 
in

tekening

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 35 kW

S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300

H1 165 165 165 165 195 195 195 195 230 230 230 230

H2 – 126 146 146 – 146 146 146 – 164 146 146

H3 126 126 146 126 146 146 146 146 164 164 146 164

L1 40 40 40 10 40 40 40 10 40 40 40 10

L2 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148

L3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

L4 > 138 > 156 > 156 > 168 > 138 > 156 > 156 > 168 > 138 > 156 > 156 > 168

T1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T2 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

T3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T4 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167

Rookgas-
afvoer

 13 cm, hoogte = 75 cm  13 cm, hoogte = 86 cm  15 cm, hoogte = 105 cm

S KWB Easyfire type EF2 S: transportsysteem met schroefkanaal 

GS KWB Easyfire type EF2 GS: zuigtransportsysteem

V KWB Easyfire type EF2 V: voorraadreservoir 107 liter

S+300 KWB Easyfire type EF2 S met voorraadreservoir 300 liter

Informatie over de hydraulische vereisten kunt u downloaden van onze websites.

KWB EASYFIRE | Weinig ruimte nodig
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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 Easyfire – ketel in 2 delen demontabel

Eenvoudig bedacht en gemaakt
KWB EASYFIRE | 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

PI Easyfire EF2 2018 NL | Index 0 | 2018-08
Wijzigingen, evenals zet- en drukfouten 
voorbehouden

*21-2001973*


