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Verbrandingstechnologie



Meer dan 70.000 
tevreden klanten

Meerdere keren onderscheiden
klantenservice

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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Stoken met  
KWB-kwaliteit

Optioneel: automatische 
brandstofvulling

Betrouwbare werking

dankzij achteraf aan te brengen  
transportsysteem met zuigsonde.

Optioneel is de automatische brander
plaatreiniging KWB EasyFlex beschikbaar.  

Daardoor werkt de verwarming ook 
bij schommelende pelletkwaliteit nog 

 betrouwbaarder. 

De pelletverwarming KWB Easyfire 1 vertrouwt op een  
verbrandingssysteem dat reeds 40.000 maal in gebruik is.  
Het Oostenrijkse kwaliteitsproduct is de beproefde oplossing voor 
woningen en appartementsgebouwen en met voorraadreservoir of als 
KWB  Easyfire 1 Plus met automatische brandstofvulling verkrijgbaar.

Beproefd 
verbrandingssysteem

met brander met pellettoevoer 
van onderen van gietijzer met 
roestvrijstalen branderplaat.

Laag stroomverbruik

door zuinige aandrijfmotor.

Eenvoudig 
brandstofvulling

door groot voorraadreservoir 
met een volume van 200 liter 
en comfortabele vulhoogte.
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Meer comfort 

Eenvoudige reiniging

Een optionele ascompressie  
zorgt voor langere intervallen  

voor de leging van het asreservoir. 

Met een hendel wordt de halfauto
matische warmtewisselaarreiniging 

uitgevoerd. Optioneel is ook een 
 volautomatische reiniging mogelijk.  

(standaard op zuiguitvoering)

Eenvoudige bediening

met KWB Comfort 3-regeling: 
2-knoppenbediening met draaiknop 
en het overzichtelijke grafische 
display.

Efficiënte warmteoverdracht

dankzij de warmtewisselaar met 
gebundelde buizen en hoogefficiënte 
wirbulatoren.
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Met de logisch opgebouwde menunavigatie kunnen de 

parameters voor ketel, verwarmingscircuits en buff ers zeer 

eenvoudig worden geconfi gureerd. Voor de woonkamer 

zijn er optioneel twee bedienpanelen: een digitale en een 

analoge variant.

2 knoppen, een draaiknop en een overzichtelijk grafi sch display vormen het opper-
vlak van de KWB Comfort 3. Met de intuïtieve menunavigatie kan de verwarming 
eenvoudig worden geregeld.

Eenvoudige bediening
KWB Comfort 3

 Componenten van het regelplatform:

 Verwarmingscircuit-uitbreidingsmodule
Hiermee kunnen max. 2 verwarmingscircuits, een boiler en een buff ertank (met 2 sen-

soren) per module worden aangestuurd. Bediening en bewaking met het ketelbedien-

paneel of naar keuze met digitale afstandsbedieningen.

KWB Comfort Solar
De zonne-energieregelaar voor geoptimaliseerde opslag van zonne-energie in het 

opslagsysteem en onderscheidt zich door de intuïtieve en eenvoudige bedieningsna-

vigatie. Voor de verwarmingsinstallateur is een comfortabele opstartassistent 

beschikbaar.

 Ketelbedienpaneel / digitale afstandsbediening
Hiermee kunnen één of meerdere verwarmingscircuits met kamersensor worden be-

diend en geregeld. Bovendien kan hiermee het beheer van het verwarmingscircuit, de 

boiler en de buff ertank direct bij de ketel of vanuit de woonkamer worden geconfi gu-

reerd en bewaakt. 

Analoge afstandsbediening
Eenvoudige bediening voor een verwarmingscircuit met kamersensor, bestaande uit 

draaiknop voor het wijzigen van de ingestelde kamertemperatuur met ±-5 °C en 4-vou-

dige keuzeschakelaar voor het kiezen van het verwarmingsprogramma: automatisch, 

nachtverlaging, vorstbescherming of dagmodus. 

Meer comfort
Geheel automatisch en flexibel

De brandstoftoevoer door zuigtransport met uitnamesondes  
is met weinig planningswerk te realiseren.
Het flexibel inzetbare transportsysteem dat slechts  
weinig plaats nodig heeft garandeert op grond van  
de speciale sondegeometrie een betrouwbare pellet
aanvoer en kan met veelzijdige opslagsystemen  
worden gecombineerd.  
Het zuigtransport is met 1 of  
3 uitnamesondes verkrijgbaar.
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Eenvoudige bediening
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Weinig ruimte nodig

*

Technische gegevens
USP V, USP GS Eenheid 10 15 20
Nominaal vermogen kW 10,4 15,0 20,0
Deellast kW 3,1 4,5 5,6
Ketelrendement bij nominaal vermogen % 91,0 91,7 92,5
Ketelrendement bij deellast % 90,7 90,4 90,1
Ketelklasse volgens EN 303-5:2012 − 5 5 5
Rookgaskant
Aansluithoogte rookpijp aan ketelzijde mm 635 635 635
Diameter rookgasafvoer mm 130 130 130
Elektrische installatie 

Aansluiting: CEE 3-polig –
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
Voorraadtank
Inhoud voorraadtank bij type USP V l 200 200 200
Zuigtransport type USP GS
Max. zuiglengte m 10 10 10
Max. zuighoogte m 3,5 3,5 3,5
Inhoud voorraadtank bij type USP GS l 33 33 33
Gewichten
Ketelgewicht USP V kg 323 323 323

Opmerking: Gedetailleerde technische gegevens vindt u op de KWB Easyfire 1productpagina's op onze website.  

Type EF1 V Type EF1 GS

Verwarmingsruimte vanaf 2,9 m2

Opslagruimte 0 m3

Verwarmingsruimte vanaf 2,9 m2

Opslagruimte van 7,5 m3 (10 kW) tot 15 m3 

(20 kW) zonder schuinlopende vloer

* Aanbevolen ruimtehoogte: 200 cm  |  Maatstaf 1:50  |  Alle afmetingen in cm  l  Breedte x hoogte  l  Aangegeven afstanden zijn minimale afmetingen!

Legenda
VL Aansluiting aanvoer 1"

AR Rookgasafvoer  130 mm

RL Aansluiting retour 1"

KFE Vullen en legen ½"

M Minimaal benodigde ruimte

P Aanbevolen benodigde ruimte incl. onderhoudsruimte
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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 +32 80 571 98-7 www.kwb-belgium.be info@oekotech.be

MAAK KENNIS MET ONS

*21-2001804*

PI Easyfire 1 USP 2017 NL | Index 0 | 201705
Wijzigingen, evenals zet en drukfouten 
voorbehouden


