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Warmte
met
Visie
Al bijna 100 jaar houden we gezinnen en huizen warm 
in heel Europa. Na tientallen jaren ervaring zijn wij 
experts in het creëren van milieuvriendelijke 
verwarmingsoplossingen. Door betrouwbaar comfort 
te bieden voor zowel vandaag als morgen, bewijzen 
onze verwarmingsoplossingen dat onze kennis de 
basis is van koolstofarme technologieën. Klanten 
ontvangen op maat gemaakte verwarmingssystemen 
die tegemoet komen aan hun behoeften en die al 
tientallen jaren betrouwbare warmte in huis bieden.

Wij produceren onze hoogwaardige ketels uitsluitend 
in Seekirchen am Wallersee, een klein stadje in de 
buurt van Salzburg, Oostenrijk. Onze innovatieve 
producten imponeren niet alleen onze klanten, maar 
ook onafhankelijke testinstituten, die onze premium 
kwaliteit regelmatig documenteren. Alle pelletketels 
van Windhager overtreffen de Europese normen.



*terms and conditions apply

Gezellig en 
comfortabel

De FireWIN is een volledig uitgerust 
verwarmingssysteem, speciaal ontworpen voor 
installatie in woonruimtes. Verwarmen met pellets 
zorgt ervoor dat deze uitzonderlijke ketel zorgt voor 
comfortabele avonden voor het vuur. Alle 
hydraulische componenten die nodig zijn voor de 
centrale verwarmings- en warmwaterbehoefte 
kunnen worden geïntegreerd in de FireWIN, dus een 
speciale machinekamer is niet nodig. We zijn zo 
overtuigd van de kwaliteit van de FireWIN dat we een 
garantie geven van vijf jaar *.

Verwarm je huis
met pellets
De FireWIN biedt comfortabele warmte voor een- en 
tweegezinswoningen. Met zijn zichtbare vlam is deze 
innovatieve pelletkachel-CV een blikvanger die uw huis 
bijzonder gastvrij zal maken.

De pelletketel met de 
grootste aslade - ontwikkeld 
voor uw woonkamer.
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*voorwaarden zijn van toepassing



*terms and conditions apply

Geavanceerd
Slimme technologie maakt van de FireWIN een heel 
bijzonder systeem, dat ook geschikt is voor 
energiezuinige huizen. Dankzij onze volautomatische 
pelletvoeding hoeft deze niet handmatig te worden 
gevuld. Een ander speciaal kenmerk is het 
ontstekingselement - aangezien dit onderdeel essentieel 
is voor een probleemloze werking van de pelletketel, 
hebben we een speciale ontstekingsmodule ontwikkeld 
die geen onderhoud vereist en een zeer lange 
levensduur heeft. Dit ontstekingsapparaat wordt niet als 
een slijtonderdeel beschouwd in vergelijking met andere 
fabrikanten en is daarom inbegrepen in onze garantie 
van vijf jaar *. Om het apparaat perfect in uw 
woonkamer te laten integreren, is de ketel verkrijgbaar 
in drie uitvoeringen: moderne grijstinten, opvallend 
rood / grijs of elegant parelwit. De FireWIN werkt bijna 
geruisloos en vereist niet veel ruimte, wat bijdraagt aan 
de comfortabele sfeer in uw woonkamer.
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Aangename en betrouwbare warmte
Op koude, natte herfstdagen of winteravonden is er niets 
leukers dan de knusse warmte van de FireWIN. Het grote 
raam met dubbele beglazing biedt een perfect zicht op de 
vlammen en zorgt ervoor dat er geen gevaarlijke 
oppervlaktetemperaturen kunnen worden bereikt. Het 
gepatenteerde luchtgordijn van het raam zorgt voor een 
vrij zicht op het vuur gedurende lange perioden en in de 
zomermodus vermindert het optionele hitteschild de 
warmte die wordt uitgestraald door de FireWIN met 50%.

Handige verwarming
Automatisch reinigen garandeert het meeste gemak, 
en aangezien FireWIN de grootste aslade op de markt 
heeft, kunt u uw CV-systeem zo weinig aandacht 
geven als u wenst. Deze functie, in combinatie met de 
volautomatische ascompressor, betekent dat de as 
maximaal vier keer per jaar geleegd hoeft te worden. 
Dit is minder dan elke andere ketel die is ontworpen 
voor woongebieden!
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Comfortabele 
warmte door 
het hele huis
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Ons gepatenteerde afzuigsysteem 
transporteert pellets rustig naar 
uw FireWIN zonder stof te 
veroorzaken.

VOLLEDIG AUTOMATISCHE 
PELLET TOEVOER

De FireWIN kan worden voorzien van 
verse lucht met onze optionele adapter 
voor verbrandingslucht van buiten. Het 
voordeel is dat de pelletkachel-CV geen 
verwarmde omgevingslucht verbruikt 
en daardoor ook stiller werkt.

VERSE LUCHTADAPTER

De FireWIN creëert een gezellige sfeer, 
ongeacht waar u het installeert. Het 
elegante ontwerp zorgt ervoor dat het 
altijd een blikvanger is, of het nu in de 
woonruimte of kantoor is.

1 SPECIAAL ONTWERP 2

Neem een ontspannend bad 
wanneer u maar wilt - de FireWIN 
zorgt i.c.m. een boiler voor een 
betrouwbare warmwatervoorziening.

BETROUWBARE WARM 
WATER LEVERING

4

6
Het is gemakkelijk om de FireWIN te 
combineren met andere verwarmings-
toestellen. Indien aangesloten op een 
zonneboiler, dekt het gemiddeld 70%
van uw jaarlijkse vereisten voor warm 
water.

5 EENVOUDIGE COMBINATIE

De FireWIN werkt zeer efficiënt en 
levert de warmte precies waar u 
het nodig hebt.

WARMTE WANNEER U 
HET WENST

3



Het kan niet 
eenvoudiger
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Met FireWIN is het eenvoudig om over te schakelen 
naar pelletverwarming. Omdat bestaande 
verwarmingscomponenten nog steeds kunnen 
worden gebruikt, kan het installeren van een 
pelletverwarmingssysteem in slechts enkele dagen 
worden voltooid.

Het converteren naar een Windhager-
pelletverwarmingssysteem gaat snel en eenvoudig. 
Structurele veranderingen zijn zelden nodig; bestaande 
radiatoren en zelfs vloerverwarming kunnen nog steeds 
worden gebruikt zoals voorheen.

Voordat een nieuw verwarmingssysteem wordt 
geïnstalleerd, moet de schoorsteen door een 
deskundige worden geïnspecteerd. Als het rookkanaal 
niet voldoet aan de vereisten voor een FireWIN, kan 
het gemakkelijk achteraf worden uitgevoerd met het 
juiste systeem, dat wil zeggen een roestvrijstalen 
flexibel of vast leidingsysteem.

Ervaring uit het verleden toont aan dat een centraal 
verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen in een 
paar dagen tijd  om te zetten is naar een FireWIN. De 
opslagruimte voor pellets kan in een beschikbare vrije 
ruimte, zoals bijvoorbeeld een kast worden 
ondergebracht. 

Tip: 
Plan uw pellet-winkel 
snel en eenvoudig met 
de Windhager-app.

VOORBEELD AFMETING VAN EEN OPSLAGRUIMTE

Om een goed geïsoleerd huis van 130 m² te 
verwarmen, heeft u ongeveer nodig ... 

•  6 kilowatt vermogen

• 5.5 m³ opslagruimte (afmeting: 2.5 x 1 x 2.3 m)

• 3 ton pellets

AndroidApple iOS

Scan de QR-code of download 
deze in de app store.

Overgaan van fossile
brandstoffen naar pellets
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Vul- en 
luchtretour 
buizen  

Automatsiche 
wissel unit  

Tot 8 aanzuigpunten 
mogelijk  

Aanzuiging

De vrachtwagens die pellets leveren, kunnen ze vanaf 
een afstand van maximaal 30 meter de opslagruimte 
in blazen. In het ideale geval grenst de pellet 
opslagruimte aan een buitenmuur, maar deze hoeft 
niet direct naast de pelletkachel-CV te zijn. Dankzij 
ons innovatieve, stofvrije afzuigsysteem kunnen 
kamers of gangen  overbrugd worden. De opslag 
ruimte dient droog en met een brandwerende deur 
uitgevoerd te zijn en hierin geen elektriciteits- of 
waterleidingen liggen.

Het ideale opslaggebied voor pellets is droog, bevat 
voldoende ruimte voor de levering van pellets voor 
een jaar en grenst aan een buitenmuur.

Uw pellet 
opslag
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Of u nu een speciale ruimte of een tank voor uw pellets 
hebt, wij hebben een geschikt afzuigsysteem dat 
pellets in een luchtstroom transporteert. De 
opslagruimte hoeft niet direct naast de ketelruimte te 
worden geplaatst, omdat de slangen transport 
afstanden tot 25 meter toelaten. We bieden drie 
volautomatische modellen, elk individueel afgestemd 
op uw pelletopslag: een oplossing met één, drie of acht 
aanzuigpunten.

Uniek: Oplossing met 8 aanzuigpunten 
We zijn bijzonder trots op ons onderhoudsvrije 
toevoersysteem met 8 punten, dat het hoogste niveau 
van comfort en betrouwbaarheid biedt. De punten 
kunnen op elke gewenste plek worden geplaatst en dit 
systeem past in elke soort opslagruimte, waardoor 
maximale opslag binnen de beschikbare ruimte wordt 
gegarandeerd. Het is ook mogelijk om pellets in twee 
afzonderlijke ruimtes op te slaan.

Veilige en stofvrije
toevoer van pellets
Om ervoor te zorgen dat verwarming zo gemakkelijk 
mogelijk is, hebben we nieuwe normen gesteld in onze 
pelletaanvoer. Ons volautomatische afzuigsysteem 
transporteert pellets rustig naar uw FireWIN.

Oplossing met 8 aanzuigpunten :
• Meer opslagruimte (30% +)
• Bespaar tijd en geld
• Veilig en onderhoudsvrij

Aanbevolen toepassing Gemetselde opslagruimte, 
min. 4 m²; 2 aparte opslag
ruimten [zones]; afwijkende 
vorm (bijv. L-vormig)

Rechthoekige opslagruimte met 
gemetselde muren, tot 6 m² 

Vierkante opslagruimte met 
gemetselde muren, tot 4 m² 

Schuine vloer Meestal niet noodzakelijk Vaak een goed idee 

Veiligheidsvoorzieningen Automatische agitatie  Automatisch, "doorspoelen 
en omschakelen"

25 m 25 m 25 mToelaatbar aanzuigafstand 

Warmtevraag* in kW x 
0,75** = opslagruimte  
volume in m3

8 PUNTEN 3 PUNTEN 1 PUNT MET AGITATIE

Individuele 
oplossingen

Opslag afmetingen

Vaak een goed idee 

Automatisch, "doorspoelen 
en omschakelen"

Warmtevraag* in kW x 
0,75** = opslagruimte  
volume in m3 

Warmtevraag* in kW x 
0,75**  = opslagruimte  
volume in m3 

 * De warmtevraag geeft aan hoeveel energie aan het gebouw geleverd moet worden om zelfs op de koudste
dag van het jaar een kamertemperatuur van 20°C te bereiken. Dit bepaald het vermogen van de pelletkachel-cv.

** Excl. schuine vloer factor 0,75; Incl. schuine vloer factor 0,9
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Pellets opslagruimte

3 of 8 aanzuigpunten met een 
omschakelunit

Stalen of stoffen opslagtanks zijn handige alternatieven 
voor een met baksteen afgewerkte pellet opslagruimte. Ze 
kunnen worden geïnstalleerd als een stand-alone unit in 
elke kamer, waardoor ze perfect zijn voor huizen met 
vochtige kelderwanden of blootliggende leidingen. Deze 
eenheden zijn aangepast om de natuurlijke eigenschappen 
van houtpellets.

Onvoldoende ruimte voor een opslagruimte voor pellets in 
uw huis of kelder? Dan is de ondergrondse of buitensilo een 
perfecte oplossing voor u.

Het juiste opslagsysteem
voor elk huis
Niet alleen zijn mensen uniek, maar ook huizen - 
daarom hebben we veel alternatieve oplossingen 
ontwikkeld voor het opslaan van pellets. U zult er zeker 
een vinden die bij u past!

PLAATSTAAL TANK      STOFDOEK TANK       ONDERGRONDSE TANKBIOTOP



LUCHT  GORDIJNAS LADEHYDRAULISCHE SYSTEEM
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• Veilig
• Stil
• Handig
• Flexibel
• Betrouwbaar

De FireWIN past zich aan uw behoeften aan - u kiest of u deze 
met de hand wilt vullen of laat hem automatisch vullen met ons 
gepatenteerde pelletzuigsysteem.

FLEXIBELE PELLET VULLING

Omdat de hydraulische componenten die nodig zijn voor een 
verwarmings- en ketelcircuit, zoals pompen en mengkleppen, in 
de FireWIN kunnen worden geïntegreerd, is er geen 
stookruimte nodig.

GEEN STOOKRUIMTE VEREIST

De geproduceerde as hoeft slechts maximaal vier keer per jaar 
geleegd te worden door zijn volautomatische werking, waardoor 
de as wordt gecomprimeerd. Geen enkele andere pelletketel 
ontworpen voor woonruimten kan deze handige functie bieden.

MINIMALE AS AFVOER

Tevredenheid 
over de details
Gunstig
voordelen
U zult tevreden zijn met elk detail van uw FireWIN. Elk 

onderdeel is zorgvuldig ontworpen en is van de 

nieuwste technologie. De volgende functies bewijzen 

nog steeds de voordelen van een FireWIN - 

topkwaliteit met veel gemak!

[1]

[2]

[3]



[1]
HELDER UITZICHT VAN VLAMMEN

De FireWIN omvat ons gepatenteerde luchtgordijn. Dit unieke 
systeem maakt gebruik van een luchtstroom ('doorspoellucht' 
genoemd), om ervoor te zorgen dat er minimaal roet op de 
glasplaat komt. Het venster hoe� slechts een paar keer per jaar 
te worden gereinigd, zodat het zicht van de vlammen gedurende 
lange perioden behouden blij�.

[2]

ZELFREINIGEND

Innovatieve en volledig geautomatiseerde reinigingssystemen 
zorgen ervoor dat het onderhoud tot een minimum wordt beperkt. 
Omdat de branderpot asresten automatisch verwijdert, hoeft deze 
slechts eenmaal per jaar te worden gereinigd. Geen enkele andere 
pel-let boiler beschikbaar voor installatie in een woonomgeving kan 
dit veel gemak bieden.

[3]

SLIJTAGE-VRIJ ONTSTEKINGSELEMENT

Our patented ignition element is durable, maintenance free and  
even ignites silently. Unlike all other pellet boiler manufacturers, it is 
included in our guarantee* as it is not considered a wearing part.  

* voorwaarden en condities zijn van toepassing
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De enige die hier  
ontbreekt bent U …
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Er is geen plaats 
zoals thuis.

Gezellig en 
comfortabel



"Het is gewoon verbazingwekkend hoe stil 
onze FireWIN is, het is nauwelijks merkbaar!"
Jean-Robert Gerard, Chamonix, Frankrijk

"Purr..." 
Maxi, cat

16

Tevreden 
klanten
Klant
referenties
De FireWIN maakt woningen bijzonder aangenaam en 

comfortabel, waarop veel Europese klanten al kunnen 

getuigen. Deze tevreden klanten onthullen waarom ze 

bijzonder tevreden zijn met hun FireWIN-aankoop.



"Ik vind het fijn dat ik de pellets niet 
handmatig hoef aan te vullen, het 
automatische perssysteem voor pellets is 
gewoon geweldig, het verwarmen zo handig."
Thomas Schweighofer, Obertrum, Oostenrijk

17

"De FireWIN heeft twee 
belangrijke voordelen voor ons: 
de zichtbare vlam maakt onze 
woonkamer veel gezelliger en 
vereist nauwelijks onderhoud." 
Heike und Frank Seeland, Holle, 
Duitsland



Modellen voor
elke behoefte
Wat heb je nodig voor comfort? Onze twee 
modellen, Exclusiv en Exklusiv-S, bieden de beste 
oplossing voor elke Windhager-klant.

We hebben de FireWIN aangepast aan verschillende 
individuele behoeften. U beslist zelf of uw FireWIN 
automatisch of met de hand wordt gevuld en of de 
verwarmingsoppervlakken handmatig worden 
gereinigd of met het automatische programma.

Beide modellen zijn verkrijgbaar in verschillende 
versies, waarbij de FireWIN Exclusiv voor maximaal 
comfort zorgt. Het vereist bijna geen onderhoud, met 
als enige uitzondering dat de aslade één tot drie keer 
per jaar moet worden geleegd.
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Op maat gemaakt 
comfort

Individueel 
afgestemd op 
uw behoeften

 EXKLUSIV EXKLUSIV-S

* Het werkelijke onderhoudsinterval hangt af van de manier waarop de ketelcapaciteit / het type en de gebruikte pellets worden gebruikt. Raadpleeg de bedieningsinstructies voor meer informatie.

Pellet vulling volledig geautomatiseerd Met de hand (buffer van 37 kg)

Reiniging van 
verwarmingsoppervlakken

As verwijdering

Onderhoudsinterval * 2 tot 4 x per jaar 2 tot 4 dagen

volledig geautomatiseerd volledig geautomatiseerd

As lade en compressie
(volledig geautomatiseerd)

As lade en compressie
(volledig geautomatiseerd)
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SolarWIN
Vlakke zonnecollectorSysteem verdeler

MESPLUS

Gebruiker
module(s)

AccuWIN Solar

FireWIN
Centrale 
verwarmingsketel

Eenvoudige combinatie met 
andere verwarmingsproducten
Ingewikkeld eenvoudig gemaakt - de FireWIN kan
eenvoudig worden gecombineerd met andere
verwarmingselementen. 

Als het op verwarmen aankomt, zijn wij een partner waarop u 
kunt vertrouwen. Van innovatieve verwarmingsoplossingen 
voor alle brandstoftypen tot componenten voor 
verwarmingssystemen, alles is verkrijgbaar bij één 
leverancier. Dankzij de systeemtechnologie van Windhager 
kunt u eenvoudig al onze verschillende producten 
combineren. Omdat het zo eenvoudig is om de FireWIN te 
koppelen aan zonnethermische systemen, vloerverwarming 
of andere soorten warmtegeneratoren, bespaart u zowel tijd 
als geld. Voor extra comfort en extra systeemefficiëntie 
zorgen de MESPLUS-systeembedieningen voor een 
functionele garantie van alle systeemcomponenten en 
volledig weersgecompenseerde verwarmingsregeling.

Apple iOS Android

Het bedienen van uw verwarming  
was nog nooit zo eenvoudig met 
myComfort

LogWIN Premium 
½ m houtlengte
vergassingsketel

Buffer tank met 
externe warm 
tapwater 
module 
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Verwarm 
met visie
Milieubescherming door middel 
van verwarming
Verwarmen met pellets helpt het broeikaseffect en de 
hoeveelheid zure regen te verminderen. 
De samengeperste houtpellets bevatten weinig 
zwaveldioxide en zijn bij verbranding koolstofneutraal.

Hout is een hernieuwbare grondstof en zal lang in de 
toekomst beschikbaar zijn vanuit een duurzame 
bron. In zijn leven absorbeert een boom dezelfde 
hoeveelheid koolstof als het afgeeft wanneer het 
brandt. Daarom is verwarmen met houtpellets 
koolstofneutraal. In tegenstelling tot fossiele 
brandstoffen, zoals gas of olie, verergeren 
houtpellets het broeikaseffect niet. Door een 
FireWIN aan te schaffen, draagt u actief bij aan de 
bescherming van het klimaat.

40

26

18

8

7

Standaard olieketel, verouderd

Gas-condensatieketel

Warmtepomp (Brine / water)

Houtpelletketel

Houtpelletketel met zonnecollector

JAARLIJKSE CO2-EMISSIES VAN VERWARMINGSSYSTEMEN

Metingen in kg/m2 leefruimte
Bron: Stichting Warentest (Spezial Energie 2009) © Deutsches Pelletinstitut

Het verbranden van 
pellets is koolstofneutraal.



Milieuvriendelijk
en efficiënt
Pellets zijn een milieuvriendelijk en hernieuwbaar

alternatief voor dure fossiele brandstoffen.
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Om uw verwarmingssysteem efficiënt en op 
een milieuvriendelijke manier te laten 
werken, moet de brandstofkwaliteit 
consistent zijn. Om deze reden moeten 
pellets voldoen aan strenge internationale 
criteria (EN Plus A1).

STABILE PRIJS

TOP KWALITEIT

Hout is een hernieuwbare grondstof en direct 
beschikbaar. Bovendien is de productiecapaciteit 
voor pellets in Europa ongeveer het dubbele van het 
pelletverbruik.

Houtpellets zijn economisch 
en hebben gedurende vele 
jaren stabiel in prijs gebleven.

BETROUWBARE LEVERING
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Bovenaanzicht
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FireWIN Vooraanzicht

Alle maten in mm

FireWIN 90 FireWIN 120
Nominaal vermogen kW 9 12

Thermisch vermogen voor water kW 4,7–7,8 4,7–10,6

Thermische vermogen voor ruimte verwarming kW 0,7–1,3 0,7–1,4 

Thermische vermogen voor kamerverwarming met hitteschild kW 0,3–0,8 0,3–1,0

Ketel rendement bij nominale belasting % 94,5 94,1 

Pellet buffer inhoud kg ~ 37

Afmetingen W x D x H mm 530 x 691 x 1.217

Gewicht van deketel (netto) kg 218

Rookgas aansluitdiamter mm 100

Technishe 
Gegevens
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Minimale afstand

Omschrijving minimale afstand

a 800 mm Minimale afstand in het stralingsgebied
(venster) van brandbare materialen

b 500 mm Minimale laterale speling van niet-
verplaatsbare objecten (bijv. muur)

c 50 mm Minimale zijdelingse speling van 
verplaatsbare voorwerpen (bijv. 
meubels)

d 140–500 mm Minimale afstand afhankelijk van de 
situatie. Raadpleeg de installatie 
handleiding voor meer informatie.

STORAGE ROOMCO2 EMISSION (DIRECT)

650 kg Pellets = 1 m³  opslag volume

Opslag ruimte afmetingen zonder 
schuine vloeren in ruimte: 
Warmtevraag in kW x 0.75 = jaarlijkse 
opslagruimte nodig in m³ 

Opslag ruimte afmetingen met schuine 
vloeren in ruimte: Warmtevraag in kW x 
0.9 = jaarlijkse opslagruimte nodig in m³ 

1 kg pellets  = 4,9 kWh

2 kg pellets  = 1 l of EL stookolie 
= 1 m³ aardgas

3 m³ pellets  = 1.000 l of EL  
stookolie  = 1,000 m³ aardgas

1 kg pellets  = CO2 neutraal

1 l of EL stookolie = 2,7 kg CO2 

1 l diesel  = 2,6 kg CO2

1 m³ aardgas = 2 kg CO2

ENERGY INHOUD
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Your expert PARTNER

Austria
Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Straße 20 
A-5201 Seekirchen bei Salzburg

T. +43 (0) 6212 /23 41-0
F. +43 (0) 6212 /42 28

info@at.windhager.com

Germany
Windhager Zentralheizung GmbH 

Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg 

T. +49 (0) 82 71 / 80 56-0
F. +49 (0) 82 71 / 80 56-30
 info@de.windhager.com

Switzerland
Windhager Zentralheizung Schweiz AG 

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station

T. +41 (0) 41 /469 46 90
F. +41 (0) 41 /469 46 99

info@ch.windhager.com

Italy
Windhager Italia S.R.L.

Via Vital 98c
I-31015 Conegliano (TV)

T. +39 (0)438 1799080
info@windhageritaly.it

United Kingdom
Windhager UK Ltd 

Tormarton Road
Marshfield 

South Gloucestershire, SN14 8SR 
T. +44 (0) 12 25 /89 22 11 
info@windhager.co.uk

Publication details
Media owner, issuer and publisher:  

Windhager Zentralheizung GmbH, 
Anton-Windhager-Straße 20 

5201 Seekirchen am Wallersee, Österreich, 
T. +43 (0) 6212 /23 41-0, F. +43 (0) 6212 /42 28

info@at.windhager.com
Photos: iStockphoto

We reserve the right to modifications  
and layout and printing errors.

windhager.com

Pelletketel.nl is onderdeel van GWTech B.V.
Zuiderkade 3A Postbus 566
6718 PE  Ede 3900 AN  Veenendaal

+ 31 318 54 1369
info@pelletketel.nl
www.pelletketel.nl




