
Verbrandingstechnologie

KWB CLASSICFIRE  
EN KWB COMBIFIRE

Stukhout- en pelletverwarming

Productinformatie

KWB Classicfire
KWB Combifire 
Stukhout- en pelletverwarming 18 – 38 kW
Klassiek en comfortabel stoken

optioneel met 

PELLET-
MODULE 
verkrijg- 

baar 



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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185 l

CF2

min. 2.000 l min. 1.500 l150 l

CF 1.5

Grote 
vulkamer

Eén vulling produceert 

warmte voor een hele 

dag in een eengezins-

woning

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. 

Voordelig bij grof hakhout
Van hout naar warmte

Uw KWB-stukhoutverwarming kan comfortabel met houtblokken van 1/2 meter of van 
1/3 meter dwars worden gevuld. De 185 liter grote vulkamer bij de CF2 zorgt voor bij-
zonder lange bijvulintervallen, voor minder opslagvolume kan de CF1.5 met 150 liter 
vulkamer worden gekozen.

1× opwarmen 
= 1 dag 
warmte
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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. 

Duale bediening en eenvoudige hantering

Ideaal voor klanten die klassiek stoken met eigentijds comfort willen verbinden: de stuk-
houtverwarming KWB Classicfire biedt snel beschikbare warmte met snel laad ventiel, au-
tomatische ontsteking en warmtewisselaarreiniging. Het asreservoir wordt direct onder 
de verwarmingsdeur gehangen, waardoor de as schoon geleegd kan worden. 

Eenvoudig te hanteren
voor klassiek stoken
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KWB Classicfire
Klassiek en comfortabel stoken

De KWB Classicfire stukhoutverwarming verenigt de klassieke houtkachel met mo-
dern comfort. Met een vermogensbereik van 18 – 38 kW is de KWB Classic Fire de ideale 
verwarming voor een- en twee gezinswoningen en boerenbedrijven. De KWB-stukhout-
vergasser heeft standaard een pelletflens waardoor deze ook later nog eenvoudig kan 
worden omgebouwd tot een combiketel.

Klassiek en comfortabel stoken

met regeling

Flexibele verwarming
Dankzij de standaard-pelletflens  
is een moeiteloze upgrade naar  

een combiketel mogelijk.

Schone verbranding

dankzij breedband
lambdasonde

Minder brandstofverbruik

dankzij toerentalgeregelde  
rookgasextractor en daarmee  

een gemoduleerde vermogens
aanpassing

Comfortabel verwarmen

dankzij automatische  
ontsteking met instelbare  

ontstekingstijden

Efficiënte warmteoverdracht

Dankzij staande warmtewisselaar 
met gebundelde buizen 

Altijd behaaglijk warm
Individueel instelbare ontstekingstijden 

zodat het reeds bij het opstaan  
of thuiskomst behaaglijk warm is.
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Meer informatie over deze verbrandingstechnologie 
vindt u op www.youtube.com/biomasseheizungen

Duale bediening
Het bedieningspaneel KWB Comfort 4  

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

Meer comfort
Opties zoals de automatische ontsteking, de 
automatische warmtewisselaarreiniging of 

het asreservoir zorgen voor nog meer comfort.

Eenvoudige en flexibele 
bediening

met KWB Comfort 4-bediening inclu-
sief beproefde draaiknop en touchs-
creen – ook op afstand mogelijk

Lage uitstoot 

dankzij de circulatie  
naverbrandingskamer  
met vliegasafscheiding

Snelle warmte

dankzij snellaadklep. De 
warmte komt sneller in 
de verwarmingscircuits 
en daarmee in de ruim-
tes terecht
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Uniciteit maakt het verschil
Optimaal samenspel

De KWB Classicfire stukhoutverwarming heeft aan de linkerzijde een pelletflens. Daar-
mee kan de houtvergassingsketel eenvoudig op een combiketel worden gebouwd. En dat 
ook nog na vele jaren. 

Optimaal 
samenspel

van de verbrandings-

systemen door het gebruik 

van een gemeenschappe-

lijke warmtewisselaar.
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Brandstof en kosten besparen
Met de praktische bijvulindicatie van de KWB Com-
fort 4 weet u altijd hoeveel stukhout u moet bijvullen 
om uw verwarmingssysteem efficiënt te gebruiken! 
Als de deur voor het bijvullen van het stukhout is 
geopend, stop de werking van de pelletmodule. De 
combiketel schakelt geheel automatisch en geopti-
maliseerd tussen de verschillende brandstoffen – zo 
bespaart u brandstof en daarmee kosten! 

Stoken met maximale efficiëntie
Een individueel tijdprogramma garandeert het 
hoogste comfort, vooral om de tijden waarin u niet 
thuis bent te overbruggen. De KWB Comfort 4 zorgt 
voor de optimale oplading van de buffertank zowel 
bij gebruik van stukhout als van pellets.

Eenvoudige bediening
Automatisch omschakelen

Stukhout bijvullen

Automatische ontsteking

Meteen Tijdprogramma

Vraag

Van

Zünd uitgebracht

4h

Automatische ontsteking

Meteen Tijdprogramma

Vraag

Van

Constant behaaglijk warm
De instelling Behoefte zorgt ervoor dat uw stuk-
houtketel automatisch ontsteekt als het systeem 
warmte nodig heeft. Zo blijven de door u ingestelde 
kamer- en warmwatertemperaturen altijd gehand-
haafd.
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KWB Combifire
Flexibel en betrouwbaar stoken

De KWB Combifire stukhout- en pelletverwarming combineert de verbrandingssys-
temen van twee soorten brandstof in één efficiënt en geoptimaliseerd totaalsysteem 
met een gemeenschappelijke warmtewisselaar. Met een vermogen van 18 – 38 kW (bij 
stukhout) en 22 – 35 kW (pellets) is de KWB Combifire de ideale verwarming voor  
een- en twee gezinswoningen en boerenbedrijven.

Praktische vulling
van de pelletmodule optioneel met het 300 

liter voorraadreservoir – met ca. 200 kg 
nuttig volume voldoende voor 2 weken!

Flexibel en betrouwbaar stoken

met regeling

Maximale flexibiliteit

dankzij veelzijdige 
 pellets-aanvoersystemen

Weinig werk

bij ombouw tot combiketel  
door KWB-pelletmodule

Beproefd pellets- 
verbrandingssysteem

met gegoten brander met  
pellettoevoer van onderen met  
roestvrijstalen branderplaat.
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Meer informatie over deze verbrandingstechnologie 
vindt u op www.youtube.com/biomasseheizungen

Hoog comfort
De automatische warmtewisselaar-

reiniging garandeert weinig  
onderhoudswerk tussen de service- 

intervallen.

Schone verbranding
Er wordt geheel automatisch tussen  
stukhout en pellets omgeschakeld.  

2 onafhankelijke verbrandingssystemen  
gebruiken 1 gemeenschappelijke  

warmtewisselaar.

Meer efficiëntie

door met water ommantelde 
pelletbrander
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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

voor

KWB 
COMBIFIRE

Gebruik  

met pellets
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Technische gegevens
CF1.5 S/GS | CF2 S/GS | 02.06.2017 Eenheid CF1.5 18 CF1.5 28 CF1.5 32 CF1.5 38 CF2 18 CF2 28 CF2 32 CF2 38

Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets Hakhout/Pellets

Nominaal vermogen kW 18,3/21,4 28,6/30,0 31,9/31,9 37,6/34,9 18,3/21,4 28,6/30,0 31,9/31,9 37,6/34,9
Deellast kW 14,3/6,4 14,3/9,0 14,2/9,6 14,13/10,5 14,3/6,4 14,3/9,0 14,2/9,6 14,2/10,5
Ketelrendement bij nominaal vermogen % 93,4/93,0 92,4/92,0 >91/>91 91,8/91,4 93,4/93,0 92,4/92,0 >91/>91 91,8/91,4
Ketelrendement bij deellast % 93,0/90,9 93,0/91,0 >91/>91 93,0/91,0 93,0/90,9 93,0/91,0 >91/>91 93,0/91,0
Ketelklasse volgens EN 303-5:2012 − 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
EU Energylabel 813/2013 − A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Waterzijde
Buffertank vereist −        

Minimaal bruikbaar volume buffertank l 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
Bruikbaar volume buffertank l 1800 1800 1800 1800 2500 2500 2500 2500
Rookgaskant
Hoogte schoorsteenaansluiting mm 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590 1590
Diameter Uitlaat afvoer mm 150 150 150 150 150 150 150 150
Voorraadtank
Volume voorraadtank l 150 150 150 150 185 185 185 185
Breedte vuldeur mm 440 440 440 440 440 440 440 440
Hoogte vuldeur mm 364 364 364 364 364 364 364 364
Elektrische installatie 
Aansluiting: CEE 3-polig 230 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
Gewichten
Totaal gewicht kg 722/855 722/855 722/855 722/855 719/852 719/852 719/852 719/852

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

Emissiewaarden bij nominale belasting

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

  Emissiewaarden KWB Classicfire 18 – 38 kW bij stukhout (13% O
2
)
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Schone verbranding en technische gegevens

Meer buffervolume, meer comfort 
De inzet van een KWB-opslagsysteem is nodig bij een stukhoutketel.  
Hoe groter het volume van uw buffertank, hoe minder vaak u de ketel moet opwarmen. 
Dat verhoogt vooral in de overgangstijd het comfort. 

Aanbevolen ketelvolume Optimaal: 16 liter buffertank per liter vulkamer
Aanbevolen ketelvolume Minimaal: 10 liter buffertank per liter vulkamer

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. 
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Weinig ruimte nodig

TAS: 1/2"
KFE: 1/2"
AR: ∅15
RL: 6/4"
VL: 6/4"
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Maatstaf 1:50 | Alle afmetingen in cm l Breedte x hoogte l Aangegeven afstanden zijn minimale afmetingen!
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KWB Classicfire / KWB Combifire 
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KWB Combifire 
met zuigtransport

KWB Classicfire / KWB Combifire met 
rookgasaansluiting 90° naar achteren

TAS: 1/2"
KFE: 1/2"
AR: ∅15
RL: 6/4"
VL: 6/4"
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17
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Legenda
AR Rookgasafvoer  150 mm (bocht 90° optioneel leverbaar)

KFE Vullen en legen ½“

P Benodigde ruimte voor pelletbrander incl. onderhoudsruimte

RL Aansluiting retour 6∕4"

TAS Thermische afvoerbeveiliging aanvoer en retour ½“

VL Aansluiting aanvoer 6∕4“

Opmerking: Gedetailleerde technische gegevens vindt u op de productpagina‘s van onze website.
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KWB Combifire 
met knikschroef

Richtwaarden:
Verwarmingsruimte van 5,2 m2

Richtwaarden:
Verwarmingsruimte van 4,8 m2

Weinig ruimte nodig
voor KWB Classicfire en KWB Combifire
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KWB Combifire met 
voorraadreservoir
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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 Classicfire – ketel in 3 delen demontabel

Eenvoudig bedacht en gemaakt

108 kg 221 kg

273 kg
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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

*21-2001982*
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Wijzigingen, evenals zet- en drukfouten 
voorbehouden


