
Zgorevalna tehnologija

KWB Easyfire 
Ogrevanje na pelete 2,4 – 35 kW
Preprosto in čisto ogrevanje

Brez 
dodatnega 
čiščenja!

KWB EASYFIRE
Ogrevanje na pelete

Informacije o izdelkih



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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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!

Več kot 80.000 
zadovoljnih strank

Večkrat nagrajena 
servisna služba

25
LET 
KWB
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Dvojno upravljanje
Preprosta in prilagodljiva regulacija

KWB Comfort 4 omogoča prilagojeno in stroškovno 
optimizirano zagotavljanje oskrbe s toploto ter udob-
no obratovanje vaše ogrevalne naprave. Preprosto 
in prilagodljivo upravljanje prek dvojne možnosti 
upravljanja z vrtljivim gumbom in prek zaslona na 
dotik.

Z brezplačno spletno platformo KWB Comfort Online 
je možno tudi oddaljeno upravljanje!

Ne glede na končno napravo ali operacijski sistem 
imate lahko v vsakem trenutku in povsod  dostop do 
grelnega sistema. Za dodatne funkcije in zagon so v 
spletni trgovini na voljo dodatni paketi.KWB Krmilna konzola Exclusive in Basic

Edinstvenost 
ustvarja razliko
KWB mešalni disk Plus za pelete

Za samodejno oskrbo kotla KWB na pelete z gorivom je na voljo več možnosti. Udobno 
in zanesljivo delovanje s KWB mešalnim diskom Plus za pelete – optimalna prilago-
jenost vašim razmeram.

Zanesljiva  
tehnika

zaradi transportnega  
polža na masivni, dvojno 

uležajeni votli gredi.

Popoln izkori- 
stek prostora

zaradi optimalne uporabe 
prostornine skladišča  
brez poševnega dna.

KWB EASYFIRE | Edinstvenost ustvarja razliko
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Dvojno upravljanje
Preprosta in prilagodljiva regulacija

KWB Comfort 4 omogoča prilagojeno in stroškovno 
optimizirano zagotavljanje oskrbe s toploto ter udob-
no obratovanje vaše ogrevalne naprave. Preprosto 
in prilagodljivo upravljanje prek dvojne možnosti 
upravljanja z vrtljivim gumbom in prek zaslona na 
dotik.

Z brezplačno spletno platformo KWB Comfort Online 
je možno tudi oddaljeno upravljanje!

Ne glede na končno napravo ali operacijski sistem 
imate lahko v vsakem trenutku in povsod  dostop do 
grelnega sistema. Za dodatne funkcije in zagon so v 
spletni trgovini na voljo dodatni paketi.KWB Krmilna konzola Exclusive in Basic

Dvojno upravljanje | Preprosto uporaba

Idealna rešitev za stranke, ki želijo enostavno upravljanje svoje kurilne naprave.  
KWB Easyfire kotel na pelete deluje podobno kot ogrevanje na olje ali plin z razliko, da 
uporablja les - obnovljiv vir energije. Za optimalno delovanje čiščenje naprave ni potrebno 
in tudi orodje za čiščenje ni dobavljeno v kompletu. Med priporočljivimi letnimi vzdrževanji 
je potrebno izprazniti le posodo za pepel po uporabljenih 6 tonah peletov. Glede na velikost 
naprave pomeni to praznjenje pepela enkrat na dve leti. 

Preprosta uporaba
preprosto in čisto ogrevanje

KWB EASYFIRE | Dvojno upravljanje | Preprosto uporaba
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EF2 15 kW

€ 52
p.a.

€ 92
p.a.

Preprosto in čisto ogrevanje

z regulacijo

Preprosto in 
čisto ogrevanje
S tehnologijo CleanEfficiency je ogrevalni sistem KWB Easyfire 
na pelete mejnik na poti do ogrevalne tehnologije brez emisij. 
Poleg tega postavlja ogrevalni sistem KWB Easyfire na pelete 
novo merilo za preprosto ogrevanje.

1 Letna poraba v primerjavi s hladilnikom. Podatki (http://stromliste.at), stanje 9. 2. 2017. Obračunana cena elektrike je 0,29€/kWh
2 Praznjenje pepela po približno uporabljenih 6 t peletov ali po 2 letih.

Visoko udobje

zaradi samodejnega čiščenja toplo-
tnega izmenjevalnika – čiščenje 
med servisnimi intervali zato ni 
potrebno

Dolga življenjska doba

zaradi visokokakovostnih komponent, 
kot so motorji industrijske kakovosti

Najčistejše zgorevanje

s širokopasovno lambda-sondo

Preprosta zamenjava  
ogrevalnega sistema

vgrajen dvig temperature povratne-
ga voda – brez dodatnih stroškov 
montaže

Majhni stroški  
električne energije

Poraba energije novega kotla KWB Easyfire 
za ogrevanje na pelete je zmanjšana na 
minimum – s tem prihranite pri stroških.1

Udobno praznjenje  
posode za pepel

Odstranjevanje pepela v posodo za pepel 
poteka samodejno² – v komfortni izvedbi je 

posoda premična in ima izvlečljiv ročaj.

KWB EASYFIRE | Preprosto in čisto ogrevanje
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Spoznajte zgorevalno tehnologijo podrobneje  
na naslovu www.youtube.com/biomasseheizungen
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Dvojno upravljanje
S preizkušenim vrtljivim kolescem in zaslonom 

na dotik je mogoče prilagodljivo upravljanje 
regulacije KWB Comfort 4 – upravljanje tudi  

na daljavo.

Čista zgorevalna  
tehnologija

40.000-krat preizkušen gorilni sistem  
z dovajanjem s spodnje strani skrbi za  
stabilno žerjavico in čisto zgorevanje.

Minimalni izpusti 

zaradi izločevalnika prahu  
s ciklonskim učinkom

Majhna poraba goriva 

z optimalno izmenjavo toplote z 
visoko učinkovitimi virbulatorji

Ni potrebe po čiščenju

zaradi 100-odstotno samodejne-
ga čiščenja sistema med  
servisnimi intervali

KWB EASYFIRE | Preprosto in čisto ogrevanje
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Individualne rešitve
Dozirni sistemi KWB

Odjemne sonde KWB
s sesalnim transportom

KWB Big Bag za pelete
s kolenčastim polžem 

Dozirni polž 
s sesalnim transportom

Transportni polž 
s kolenčastim polžem

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s sesalnim transportom

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s kolenčastim polžem

KWB Big Bag za pelete 
s sesalno tehniko

Zabojnik za pelete KWB 
s sesalnim transportom

Zalogovnik KWB 
300 l

Simbolična fotografi ja

Individualne rešitve
KWB EASYFIRE | Individualne rešitve
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Individualne rešitve
Dozirni sistemi KWB

Odjemne sonde KWB
s sesalnim transportom

KWB Big Bag za pelete
s kolenčastim polžem 

Dozirni polž 
s sesalnim transportom

Transportni polž 
s kolenčastim polžem

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s sesalnim transportom

KWB mešalni disk Plus za pelete 
s kolenčastim polžem

KWB Big Bag za pelete 
s sesalno tehniko

Zabojnik za pelete KWB 
s sesalnim transportom

Zalogovnik KWB 
300 l

Simbolična fotografi ja

EF2 S / EF2 GS / EF2 V 26.11.2018 enota 8 12 15 22 25 30 35 38
Nazivna moč kW 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 34,9 38
Delna obremenitev kW 2,4 3,5 4,4 6,4 7,3 8,7 10,1 11,4
Izkoristek kotla pri nazivni moči % 92,4 94,0 94,3 95,0 95,2 95,4 95,7 95,3
Izkoristek kotla pri delni obremenitvi % 91,4 89,4 90,0 91,5 92,4 93,8 95,3 94,9
Razred kotla v skladu z EN 303-5:2012 − 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy Label A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Stran dimnih plinov     
Višina priključka na dimnik na strani kotla mm 750 750 860 860 1.050 1.050 1050 1050
Premer dimne cevi mm 130 130 130 130 150 150 150 150
Pepel
Volumen posode za pepel l 28 28 28 28 28 28 28 28
Električni deli naprave

Priključek: CEE 3 polni − 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
Sesalni transport tip EF2 GS
Maks. sesalna dolžina m 25 25 25 25 25 25 25 25
Maks. sesalna višina m 5 5 5 5 5 5 5 5
Prostornina zalogovnika pri tipu EF2 GS l 42 42 67 67 90 90 90 90
Teže
Teža kotla EF2 S kg 326 326 352 352 394 394 394 394

Čisto zgorevanje 
                               -TEHNOLOGIJA

Oznaka cleanEfficiency označuje najnižje vrednosti emisij, najvišji učinek in 
varčnost ter popolno usklajenost med konstrukcijskimi in regulacijskimi elementi.

  Zakonsko predpisane mejne vrednosti emisij,  
BImSchV Nemčija, veljavne od 1. 1. 2015

  Vrednosti emisij pri napravi KWB Easyfire pri uporabi peletov (13 % O
2
)

Vrednosti emisij pri nazivni vrednosti

Prah – nazivna obremenitevCO – nazivna obremenitev

Ogljikov monoksid  
(mg / Nm³) nanašajoč se na 13 % O

2

Prah  
(mg / Nm³) nanašajoč se na 13 % O

2

* Upoštevajte nacionalne predpise za transport za potreben volumen hranilnika.

Poraba goriva
KWB Easyfire sistem ogrevanja na pelete potrebuje približno 350kg goriva na kW izkoristek.*

* pri 1.500 polno obremenjenih urah na leto

Hitra toplota in večja učinkovitost 
Uporaba sistema hranilnika KWB je priporočena, kadar nazivna moč kotla  
za več kot 20 % presega povprečno kurilno obremenitev objekta.  
S tem je delovanje vašega ogrevanja lahko še čistejše in učinkovitejše, s sistemom hranil-
nika pa je toplota po potrebi tudi hitro na voljo. 

Preprosto dimenzioniranje hranilnika: 8 – 22 kW = 500 l*, 25 – 35 kW = 800 l*

Tehnični podatki

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

KWB EASYFIRE | Čisto zgorevanje 
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Vsi sistemi KWB se lahko razstavijo na več modulov, kar omogoča, da se naši izdelki 
kar najhitreje prenesejo v domala vsako kotlovnico in montirajo tudi v tesnih prosto-
rih. To imenujemo KWB deljiv – nosljiv sistem.

Načrtujte manj časa, 
ker bo vaš monter pri transportu 
v kotlovnico zaradi tega sistema 
hitrejši.

Varujete svoje prostore, 
ker je teža posameznih delov, s 
tem pa tudi nevarnost prask na 
vaši napravi, manjša. 

Preprosto zasnovano,
preprosto izdelano
KWB deljiv – nosljiv sistem

Koordinacija na mestu vgradnje 
je poenostavljena, 
ker vaš monter ne potrebuje 
dragih pripomočkov za vgradnjo.

Majhne potrebe po prostoru

Tip EF2 S

Tip EF2 S+300

Tip EF2 GS

Tip EF2 V

Kurilnica od 2,3 m2 Kurilnica od 2,6 m2

Majhne potrebe po prostoru

Kotel KWB Easyfire za ogrevanje na pelete je zaradi majhne potrebe po prostoru 
mogoče namestiti neposredno v kote.

Kurilnica 2,8 m2

Dodaten zalogovnik ni potreben!
Kurilnica 2,6 m2

Dodaten zalogovnik ni potreben!

Podatke o hidravličnih zahtevah je mogoče prenesti iz naše spletne strani.

Položaj 
v

risbi

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

Za vse vrste kotlov je potrebna svetla širina 70 × 180 cm, za vnos delov naprave KWB Easyfire.

S KWB Easyfire tipa EF2 S: Polžasti transportni sistem 
GS KWB Easyfire tipa EF2 GS: Sesalni transportni sistem

V KWB Easyfire tipa EF2 V: Zalogovnik 107 litrov
S+300 KWB Easyfire tipa EF2 S z zalogovnikom 300 litrov

KWB EASYFIRE | Majhne potrebe po prostoru
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Vsi sistemi KWB se lahko razstavijo na več modulov, kar omogoča, da se naši izdelki 
kar najhitreje prenesejo v domala vsako kotlovnico in montirajo tudi v tesnih prosto-
rih. To imenujemo KWB deljiv – nosljiv sistem.

Načrtujte manj časa, 
ker bo vaš monter pri transportu 
v kotlovnico zaradi tega sistema 
hitrejši.

Varujete svoje prostore, 
ker je teža posameznih delov, s 
tem pa tudi nevarnost prask na 
vaši napravi, manjša. 

Preprosto zasnovano,
preprosto izdelano
KWB deljiv – nosljiv sistem

Koordinacija na mestu vgradnje 
je poenostavljena, 
ker vaš monter ne potrebuje 
dragih pripomočkov za vgradnjo.

KWB Easyfire – kotel razstavljiv na 2 dela

Preprosto zasnovano, preprosto izdelano
KWB EASYFIRE | Preprosto zasnovano, preprosto izdelano
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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!

*21-2002162*

PI Easyfire EF2 2019 SI | Indeks 0 |  
2019-07
Pridržujemo si pravico do sprememb in 
tiskarskih napak.


