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Opvarmning med KWB kvalitet

KWB EASYFIRE 1
Pillefyr

Produktinformation

Forbrændingsteknologi

Biokedlen



  

Derfor biomasse!

Besparelse på 
varmeudgifter

Forsynings-
sikkerhed

Regional 
værdiskabelse

Beskyttelse 
af klimaet

Fire gode grunde, der taler for anvendelsen af biomasse 
som vedvarende energikilde: 

Værdifuldt 
partnerskab

Mere end 2.000 installatører og over 70.000 kunder har vist os deres 

tillid, ved at de har valgt et KWB-partnerskab. Denne "værdifulde 

kerne" er også en fast bestanddel af vores virksomhedsfi losofi  og dan-

ner grundlaget for vores forretningsforbindelser. Desuden er respekt, tillid samt 

en høj grad af ansvarsbevidsthed over for både miljø og fremtidige generationer 

vigtige aspekter hos KWB. Det står jeg som person inde for! 

  

Erwin Stubenschrott
Ledelsen i KWB
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Erwin Stubenschrott
Ledelsen i KWB

„Jeg fandt hurtigt den  

ideelle varmeløsning for mig!”

Hr. Gartner fra Kirchbach

„Vi fik anbefalet KWB af  

gode venner, derfor følte vi  

straks stor tillid!”
Familien Appl fra Augsburg
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Opvarmning  
med KWB kvalitet

Ekstraudstyr: Automatisk 
brændstofpåfyldning

Driftssikker

vha. et sugesonde-transport-
system, der kan eftermonteres.

Du kan tilvælge den automatiske brændertallerken- 
rengøring KWB EasyFlex som ekstraudstyr. Den 

sørger for en endnu mere driftssikker opvarmning, 
også hvis træpillekvaliteten svinger. 

KWB Easyfire 1 pillefyr anvender et brændersystem, som allerede har  
været brugt 40.000 gange. Det østrigske kvalitetsprodukt er den gennem- 
testede løsning til en- eller flerfamilieshuse og kan fås med beholder eller 
som KWB Easyfire 1 Plus med automatisk brændselspåfyldning.

Gennemprøvet  
brændersystem

med underfødningsbrænder af 
støbejern med brændertallerken 
af rustfrit stål.

Lavt strømforbrug

pga. en økonomisk drivmotor.

Enkel brændselspåfyldning

vha. en beholder med en volumen 
på 200 liter og behagelig  
påfyldningshøjde.
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Mere komfort 

Enkel rengøring

En valgfri askepresser sørger for 
længere asketømnings-intervaller. 

Den halvautomatiske varmeveksler- 
rengøring gennemføres vha. et håndtag. 
 Alternativt er der også mulighed for en 

fuldautomatisk rengøring.

Enkel betjening

med KWB Comfort 3-regulering: 
2-knapsbetjening med drejehjul 
og overskueligt grafisk display.

Effektiv varmeoverførsel

med stående røgrør med  
højeffektive virbulatorer.
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Med den logisk opbyggede menustyring kan parametre til 

kedlen, varmekredse og beholdere konfi gureres meget 

enkelt. Der kan fås to betjeningsenheder som tilkøb til 

boligen – i den digitale og analoge variant.

2 knapper, et drejehjul og et overskueligt grafi kdisplay udgør brugerfl aden på 
KWB Comfort 3. Den intuitive menustyring giver mulighed for en enkel varmeregulering.

Enkel betjening
KWB COMFORT 3

 Reguleringsplatformens komponenter:

 Varmekreds-udvidelsesmodul
Giver mulighed for styring af maks. 2 varmekredse, en brugsvandsbeholder og en buf-

ferbeholder (med 2 følere) per modul. Betjening og overvågning vha. kedelbetjenings-

enheden eller valgfrit vha. digitale fjernbetjeningsenheder.

KWB Comfort Solar
Solvarmeregulatoren sørger for optimeret lagring af solenergi i beholdersystemet og 

imponerer med sin selvforklarende og enkle brugerhjælp. Fyrkonstruktøren har adgang 

til en nyttig idrifttagningsassistent.

 Kedelbetjeningsenhed/digital fjernbetjeningsenhed
Giver mulighed for betjening og regulering fra en eller fl ere varmekredse med rumføler 

samt konfi guration og overvågning af varmekreds-, brugsvand-

beholder- og buff erbeholdermanagement direkte på kedlen eller fra boligen. 

Analog fjernbetjeningsenhed
Enkel betjening til en varmekreds med rumføler, der består af drejehjul til justering af 

den ønskede rumtemperatur med + / -5 °C og 4-dobbelt indstillingskontakt til valg af 

varmeprogrammet: Automatisk funktion, sænknings-, frostsikrings- eller dagsfunktion. 

Mere komfort
FULDAUTOMATISK OG FLEKSIBEL

Det fleksibelt anvendelige transportsystem, der ikke kræver 

særligt meget plads, garanterer driftssikker træpilletrans-

port på grund af den specielle sondegeometri og kan kom-

bineres med forskellige lagersystemer. Sugetransporten 

kan fås med 1 eller 3 udtagningssonder.

Brændstof-forsyningen vha. sugetransport med udtagningssonder implementeres  
med kun få planlægningsressourcer.
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Lille pladsbehov

Tekniske data
USP V, USP GS Enhed 10 15 20
Nominel ydelse kW 10,4 15,0 20,0
Dellast kW 3,1 4,5 5,6
Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse % 91,0 91,7 92,5
Kedelvirkningsgrad ved dellast % 90,7 90,4 90,1
Kedelklasse iht. DS/EN 303-5:2012 − 5 5 5
Røggassiden
Røggastilslutning: Tilslutningshøjde på kedelsiden mm 635 635 635
Røggastilslutning: Diameter mm 130 130 130
Elektrisk system

Tilslutning: CEE 3-polet –
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
Forrådsbeholder
Indhold, forrådsbeholder ved Typ USP V l 200 200 200
Sugeydelse type USP GS
Maksimal sugelængde m 10 10 10
Maksimal sugehøjde m 3,5 3,5 3,5
Indhold, forrådsbeholder ved type USP GS l 33 33 33
Vægt
Kedelvægt Typ USP V kg 323 323 323

Bemærk: Du finder detaljerede tekniske oplysninger på produktsiderne til KWB Easyfire 1 på vores hjemmeside  

www.kwb.at og www.lwbioenergi.dk.  

Type EF1 V Type EF1 GS

Fyrrum fra 2,9 m2

Lagerrum 0 m3

Fyrrum fra 2,9 m2

Lagerrum på 7,5 m3 (10 kW)  

til 15 m3 (20 kW) uden skråbund

* Anbefalet rumhøjde: 200 cm
Målestok 1:50 | Alle mål i cm | Bredde x højde | Afstandsangivelser er min.-mål!

Symbol
VL Tilslutning fremløb 1"

AR Røggasrør & 130 mm

RL Tilslutning returløb 1"

KFE Fyldning og tømning ½"

M Minimalt pladsbehov

P Anbefalet pladsbehov inkl. serviceareal
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©  Fotos: KWB, Karl Schrotter, Toni Muhr

Porto zahlt 
KWB gerne!
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For-, efternavn*

Postnr./sted/land*

Tlf./mobil*

* Obligatorisk felt

Vej/nr.*

Dine oplysninger videresendes ikke til tredjemand, men 
kan blive brugt til interne informationsformål til dig.

ANBEFAL
OS TIL 
ANDRE!

Ifølge den nyeste kunderund-
spørge anbefaler 97 % af alle 
KWB-kunder produkterne fra 
KWB til andre - det er den 
største anerkendelse, vi kan få.

VI KAN KONTAKTES LOKALT
Din KWB-partner står klar til at besvare dine forespørgsler og servicere dig ved andre 
henvendelser. Ønsker du at kommunikere direkte med KWB, fi nder du din lokale kontakt 
her. Vi glæder os til at høre fra dig!

KWB-partner

Danmark +45 40 56 51 38 www.lwbioenergi.dk info@lwbioenergi.dk

E-mail

ANTWORTSENDUNG
KWB Die Biomasseheizung
Industriestrasse 235
8321 St. Margarethen/Raab
AUSTRIA

PI Easyfire1 USP 2016 DA 
Index 0

Dato: Februar 2016, vi tager forbehold for 
ændringer samt opsætnings- og trykfejl.

*21-2001592*


