
KWB Easyfire 1 
Ogrevanje na pelete 10 – 20 kW
Ogrevanje s kakovostjo KWB

Zgorevalna tehnologija

KWB EASYFIRE 1
Ogrevanje na pelete

Informacije o izdelkih



Več kot 80.000 
zadovoljnih strank

Večkrat nagrajena 
servisna služba

25
LET 
KWB

Mednarodna 
zastopanost

Premium kvaliteta 
„Made in Austria”

Dragoceno partnerstvo

Smo proizvajalec kakovostnih ogrevalnih rešitev, zato uporabljamo energijo iz 

obnovljivih virov. Več kot 2.000 inštalaterjev in več kot 80.000 strank nam je že 

izkazalo zaupanje s tem, ko so se odločili za KWB partnerstvo. 

Ta „dragoceni dar” je tudi sestavni del fi lozofi je našega podjetja in temelj našega 

poslovanja. Poleg tega so pri KWB v središču spoštovanje, zanesljivost kot tudi 

visoka odgovornost do našega okolja in prihodnjih generacij.

Mi dajemo energijo za življenje!
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z regulacijo

Kakovostno 
KWB ogrevanje

Ogrevalni sistem KWB Easyfire 1 na pelete stavi na gorilni sistem, ki je že 
več kot 40.000-krat v uporabi. Avstrijski kakovostni izdelek je preizkušena 
rešitev za eno in več družinske hiše in je na voljo z ročno polnjenim za-
logovnikom ali kot KWB Easyfire 1 Plus s samodejnim sistemom polnjenja. 

Zanesljiv gorilni sistem

z gorilnikom iz litine z doziran-
jem s spodnje strani in gorilnim 
krožnikom iz nerjavnega jekla

Majhna poraba  
električne energije

z varčnim pogonskim motorjem

Preprosto  
polnjenje z gorivom

ob velikem zalogovniku s pro-
stornino 200 litrov in udobno 
polnilno višino

Opcija: samodejno  
polnjenje z gorivom

Zanesljivo delovanje

pri vseh sesalnih transportnih 
sistemih KWB.

Opcijsko je na voljo samodejno čiščenje 
gorilnega krožnika KWB EasyFlex. 

Ogrevanje tako zanesljivo deluje tudi pri 
slabši kakovosti peletov. 
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Preprosto upravljanje

z regulacijo KWB Comfort 3: 
z 2 gumboma z vrtljivim kolescem 
in preglednim grafičnim  
prikazovalnikom

Učinkovit prenos toplote

s stoječim cevastim toplotnim iz-
menjevalnikom z visokoučinkovitimi 
virbulatorji

Več udobja 

Preprosto čiščenje

Opcijski zgoščevalnik pepela skrbi za daljše 
intervale praznjenja posode za pepel. 

Z ročico se izvede polavtomatsko čiščenje 
toplotnega izmenjevalnika. Opcijsko 
je možno tudi popolnoma samodejno 

čiščenje.
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Z logično zasnovanim krmiljenjem po menijih je nastavitev 

parametrov za kotel, ogrevalne kroge in hranilnik zelo pre-

prosta. Za bivalni prostor sta opcijsko na voljo dve uprav-

ljalni napravi – v digitalni in analogni različici.

2 gumba, vrtljivo kolesce in pregleden grafi čni prikazovalnik tvorijo vmesnik 
KWB Comfort 3. Intuitivno krmarjenje po menijih omogoča preprosto upravlja-
nje ogrevanja.

Preprosto upravljanje
KWB COMFORT 3

 Sestavni deli regulacijske platforme:

 Razširitveni modul ogrevalnega kroga
Omogoča upravljanje največ 2 ogrevalnih krogov, hranilnika sanitarne vode in vmesne-

ga hranilnika (z 2 tipaloma) na modul. Upravljanje in nadzorovanje poteka prek krmilne 

konzole kotla ali po izbiri prek digitalnih daljinskih upravljalnikov.

KWB Comfort Solar
Solarni regulator skrbi za optimizirano shranjevanje sončne energije v sistemu hranilni-

ka, odlikuje pa ga upravljanje, ki se samo razlaga in je preprosto. Za monterja ogrevanja 

je na voljo udoben pomočnik za zagon.

 Krmilna konzola kotla / daljinski upravljalnik
Omogoča upravljanje in regulacijo enega ali več ogrevalnih krogov s sobnim tipalom, kot 

tudi nastavitev in nadzorovanje ogrevalnega kroga, hranilnika sanitarne vode in vmesne-

ga zbiralnika neposredno na kotlu ali iz dnevne bivalnega prostora. 

Analogni daljinski upravljalnik
Omogoča enostavno upravljanje posameznega ogrevalnega kroga s sobnim tipalom, 

ki sestoji iz vrtljivega kolesca za nastavitev želene sobne temperature za + / -5 °C 

in 4-delnega izbirnega stikala za izbiro ogrevalnega programa: samodejno delovanje, 

zmanjšanje, zaščita pred zmrzovanjem ali dnevno delovanje. 

Več udobja
Popolnoma samodejno in prilagodljivo

Preprosto upravljanje

Odjemne sonde KWB 
s sesalnim transportom

Transportni polž  
s sesalnim transportom

Mešalni disk KWB Plus za pelete  
s sesalnim transportom

KWB Big Bag za pelete  
s sesalnim transportom

Zabojnik za pelete KWB  
s sesalnim transportom
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USP V/GS 18.09.2018 enota 10 15 *** 20
Nazivna moč kW 10,4 15,0 20,0
Delna obremenitev kW 3,1 4,5 5,6
Izkoristek kotla pri nazivni moči % 91,0 91,7 92,5
Izkoristek kotla pri delni obremenitvi % 90,7 90,4 90,1
Toplotna moč goriva pri nazivni moči kW 11,4 16,5 21,1
Toplotna moč goriva pri delni obremenitvi kW 3,4 4,9 6,2
Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012 − 5 5 5
EU Energylabel − A+ A+ A+
Stran dimnih plinov (za izračun dimnika)
Višina priključka na dimnik na strani kotla mm 635 635 635
Premer dimne cevi mm 130 130 130
Električni deli naprave

Priključek: CEE 3 polni − 230V, 1~
50Hz, C13 A

230V, 1~
50Hz, C13 A

230V, 1~
50Hz, C13 A

Zalogovnik tip USP V
Prostornina zalogovnika pri tipu USP V l 200 200 200
Sesalni transport tip USP GS
Maks. sesalna dolžina m 10 10 10
Maks. sesalna višina m 3,5 3,5 3,5
Prostornina zalogovnika pri tipu USP GS l 15 15 15
Teže
Teža kotla USP V kg 323 323 323
Teža kotla USP GS kg 349 349 349

*** … risba preizkusa, vrednosti interpolirane za vmesne velikosti
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Tip EF1 V Tip EF1 GS

Majhne potrebe po prostoru

Tehnični podatki

Napotek: Podrobni tehnični podatki so na voljo na straneh o izdelkih KWB Easyfire 1 v našem spletnem mestu.  

* Priporočena višina prostora: 200 cm
Merilo 1:50 | vse mere v cm | širina x višina | Podatki o razdaljah so minimalne mere!

Legenda
VL Priključek dvižnega voda 1"

AR Cev za dimne pline & 130 mm

RL Priključek povratnega voda 1"

KFE Polnjenje oz. praznjenje ½"

M Minimalna prostorska potreba

P Priporočen prostor, vključno z vzdrževalno površino

Kurilnica 2,9 m²
Zalogovnik 0 m³

Kurilnica 2,9 m2
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DOŽIVITE KWB
... pri eni od več kot 80.000 zadovoljnih strank! Referenčne 
stranke najdete na naših internetnih straneh.

„KWB so nam toplo priporočili 
naši dobri prijatelji. 

Že od samega začetka 
smo pridobili zaupanje.”

KWB partner

 
Slovenija +386 3 839 30 80

www.kwb.net
info@kwb.si

Avstrija +43 3115 6116-0 offi  ce@kwb.at

NA VOLJO LOKALNO
Vaš KWB partner vam je z veseljem na razpolago za vprašanja in svetovanje. 
Če želite stopiti v stik neposredno s podjetjem KWB, so tukaj navedeni lokalni kontakti. 
Veselimo se stika z vami!

*21-2002154*

PI Easyfire USP 2019 SI | Indeks 0 |  
2019-07
Pridržujemo si pravico do sprememb in 
tiskarskih napak.


