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Ready To Burn® 

Een uitgekiend concept! 

Natuurlijke warmte 

Behaaglijk warm 

•



www.readytoburn.nl • Duurzame Energie pagina 2 van 13 

   Een uitgekiend concept 

Ready To Burn® 

De nieuwe houtpelletketel van NBE is gearriveerd! 
De RTB - Ready To Burn®  ketel is 100% in Denemarken 

geproduceerd en 100% Deens Design. De RTB ketel is 
geproduceerd om het u veel gemakkelijker te maken. 

Met standaard kenmerken zoals automatische asverwijdering, 
persluchtreiniging van de brander en de ketel, hoeft u alleen maar 

een of twee keer per jaar een onderhouds-reiniging uit te voeren. 

Ook met de “web-enabled Version 7 control box” kunt u met uw 

RTB systeem een verbinding maken met onze online gemeenschap 
van ketels op StokerCloud.dk. Dat betekent dat ook al bent u niet 

thuis, u uw ketel kunt monitoren en bedienen overal ter wereld! 

Dus wat onderscheidt de RTB ketel van andere houtpelletketels? 

 Minder installatiekosten, hij is immers vóór geassembleerd
af fabriek (Ready To Burn).

 Aslade met compressie, u kunt tot 3 ton houtpellets
verbranden voordat de aslade geleegd hoeft te worden.

 Met de persluchtreiniging van zowel de brander als de ketel
zijn er langere intervallen tussen de reinigingen mogelijk.

 Met een geoptimaliseerde rookgas-stoom vermindert het

risico op condensatie in de schoorsteen.
 Sterk verbeterde isolatie van de ketel (minder verlies).

 EPDM pakkingen i.p.v. glasvezelkoord voor betere
afdichting.

 Met de mogelijkheid van lage bedrijfstemperatuur (tot 45

graden) verminderd het warmteverlies in de leidingen.
 Weersafhankelijke besturing mogelijk.

 Zeer hoog rendement.
 Een uitgekiend en modern design.

Diverse opties maken het mogelijk de RTB systemen naar wens uit te voeren. 

So let’s get Ready To Burn! 

RTB met pelletreservoir 
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Over NBE 

NBE (Nordjysk Bioenergi), is in Denemarken een prominente leider in de productie 
van kleine commerciële hout pelletketels. 

NBE is opgericht door Kim Gregersen en Jannich Hansen, 
twee vooruitstrevende ondernemers die geprikkeld werden 

door de stijgende kosten van stookolie en de schadelijke 
effecten daarvan op het milieu. In 1999 besloten de twee 
vrienden om een alternatief te ontwikkelen voor het 

verwarmen met fossiele brandstoffen. Opererend vanuit 
een garage in Noord-Jutland, begonnen de twee 

verschillende vormen van alternatieve brandstoffen en 
brander-technologieën te verkennen waarbij zelfs 
experimenten gedaan werden met visolie als mogelijke 

brandstof. Hierbij ontstond de overtuiging dat een houtpelletbrander het best haalbare 
en duurzaamste alternatief was om te concurreren met olie en gas. Mede doordat 

houtpellets in gebruik veel goedkoper zijn dan stookolie, vaak 
zelfs 50% tot 70% goedkoper.  
NB. Deense situatie, maar in Nederland is dit vergelijkbaar.  

Daarnaast zijn houtpellets zowel CO2 neutraal als een bron van 
hernieuwbare brandstof.  Houtpelletketels bestonden al wel 
vanaf begin 2000 maar waren veelal veel te duur.  Kim & 

Jannich zagen dat ze op basis hiervan een kwaliteitsproduct 
konden maken die voor iedereen betaalbaar zou zijn.  Het was 

dit besef dat het echte begin van NBE markeerde. 

Intussen heeft NBE meer dan 50.000 systemen in 
het veld staan en heeft 60-70% marktaandeel 

vergaard in Denemarken alswel ongeveer 10% 
wereldwijd.  

Dit succes is te danken aan hun visie bij de 
oprichting van de onderneming om klanten absoluut 
de beste waar te leveren voor hun investering. Dit 

vereist doordachte en elegante productontwerpen, 
snelle integratie van nieuwe technologieën en 

internet mogelijkheden, “state of the art” 
productiemethoden zoals las- en buigtechnieken 
door middel van robots, die allemaal bijdragen aan 

zowel de hoge betrouwbaarheid van het product als 
ook de betaalbaarheid.  
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Persluchtreiniging van de ketel 

-- GEEN HANDSCHOENEN NODIG! -- 
Met de Automatische Persluchtreiniging van de ketel 

wordt het reinigen van uw CV-ketel teruggebracht 
tot slechts 2 keer per jaar. 

Persluchtreiniging van de brander 

Regelmatig wordt samengeperste lucht over het 

brander-rooster geblazen en wordt voorkomen dat 
as zich opbouwt op de brander. Hiermee wordt de 

brander-efficiëntie verhoogd en wordt de tijd tussen 
onderhoudsbeurten verlengd. 

Traploos modulerende brander 

De meest moderne houtpelletbranders zijn in staat om in 10-20 
stappen te moduleren over bereik van 30% - 100% van het 

vermogen. Hoe groter het aantal stappen hoe nauwkeuriger het 
systeem kan reageren op de warmtevraag in uw woning. De 

geavanceerde besturing is in staat om een interne schroef aan 
te sturen en de toevoer van houtpellets zeer nauwkeurige te 
doseren. Zo kan de brander in een verbazingwekkend 90 

stappen moduleren over een indrukwekkend breed bereik van 
10-100% van het vermogen.   

Versie 7 “Web Enabled” besturing 
De besturing ondersteunt: 

 Warmwater voorrang *
 Warmte meting *

 Rookgastemperatuur  *
 Weersafhankelijkheid *

 Ketel tijdklokinstelling
 Warmwater Timerfunctie  *
 Zuurstof gestuurde regeling *

 Aansluiting op het  Internet via easy LAN
 SMS & E-mail alarm. (Via interface)

 Circulatiepomp controle
 Compressor Reiniging

* Vereist extra apparatuur
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Ketel timeractivering 

Met de ketel timeractivering is het nog gemakkelijker 
om uw verwarmingskosten te verlagen. Dit is de 

manier om geld te besparen, met name tijdens de late 
lente, zomer en vroege herfst wanneer dagelijkse 

productie van warmte niet nodig is. Schakel gewoon de 
ketel timer activering in gedurende periodes van de 
dag of de nacht wanneer verwarming nodig is en het 

zal automatisch uitschakelen wanneer de 
verwarmingsperiode is voltooid.  

Automatische asverwijdering 

Het volledige automatische asverwijdering-systeem transporteert de as naar een zelf-

comprimerende asbak. De aslade hoeft pas na het verbranden 
van 2-3 ton houtpellets geleegd te worden.  

Schoorsteen temperatuursensor

 Voorkomt verlies van efficiëntie.
 Voorziet in een indicator voor reiniging.

 Signaleert problemen bij de verbranding.
 Bespaart geld door efficiënt onderhoud.



www.readytoburn.nl • Duurzame Energie pagina 6 van 13 

StokerCloud 

Onderscheidend in beter beheer van uw 
houtpelletketel 

Wat is StokerCloud?  
StokerCloud is een web-based-tool die u toelaat om online uw pelletketel te monitoren 
en te bedienen. 

Waarom StokerCloud?  
Met StokerCloud kunt u op uw controlbox nieuwe updates ontvangen en gemakkelijk 
uw systeem bedienen vanaf elke plek, op elk moment. 

Voor onze Dealers en Service Providers, is StokerCloud een manier om buitengewone 
service te bieden op een efficiënte manier. Dealers kunnen voorzien in een 24/7 

onderhoud / service contract met hun klanten en worden onmiddellijk via e-mail of 
SMS gewaarschuwd als er aandacht bij een systeem nodig is. Bovendien kunnen 

dealers online problemen herkennen en verbeteringen 
in het systeem doorvoeren, voorafgaand of in plaats 
van een bezoek ter plaatse.  

Hoe werkt het?  
Als er gebruik gemaakt wordt van de Version 7 Control 
Box, is het aansluiten op Stoker-Cloud eenvoudig. Het 
enige dat nodig is is een internetverbinding en LAN-

kabel die op control box wordt aangesloten. Elke 
control box heeft een uniek serienummer / 

gebruikersnaam die wordt gebruikt om in te loggen. 

Onze Gemeenschap 

Wanneer u verbinding maakt met StokerCloud heeft u de mogelijkheid om onderdeel 

van onze online gemeenschap van trotse RTB eigenaren te worden. Aan de 
rechterkant is een online kaart van systemen te zien die actief zijn in Denemarken en 
over de hele wereld. De groene drop-pin vertegenwoordigen systemen die momenteel 

actief zijn. De rode drop-pin vertegenwoordigen systemen die aandacht verdienen. 

Als u niet wilt dat uw gegevens openlijk online gedeeld worden kunt dat ook altijd 
deactiveren. 

Monitor en bedien uw pelletketel 

overal, en op elk moment. 
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Het controlepaneel 

Met StokerCloud heeft u de mogelijkheid om meer 
dan 40 parameters te monitoren en aan te passen, 

waarbij de meeste relevante parameters in real 
time worden weergegeven op het 

openingsdashboard. Zoals: 

 Keteltemperatuur

 Warm tapwater temperatuur
 Houtpellet niveau

 Rookgastemperatuur
 Vermogen ( kW)
 Gevraagd O2%

 Werkelijk O2%
 Debiet liter/uur

 Pomptemperatuur
 Valbuistemperatuur

Volg het pellet-verbruik 

StokerCloud geeft gegevens met 
betrekking tot pellet-verbruik weer op 

basis van uur-, dag-, maand-, en 
jaarverbruik. Zo kunt u uw pellet-
verbruik bijhouden en overwegen 

hoeveel u met deze kosteneffectieve en 
CO2-neutrale brandstof hebt bespaard. 

Optimaliseren & bespaar 

De RTB pellet ketel wordt geleverd met 

een eenvoudige set-up bediening voor 
de gemiddelde klant die weinig kennis 
van de interne werking van het systeem 

heeft. Echter, als u geïnteresseerd bent 
om echt uw systeem te optimaliseren of 

u bent een RTB erkend full-service 
dealer die de installatie voor zijn klanten 
altijd optimaal wil hebben; zal onze 

grafisch scherm u in staat stellen enkele 
van de meest belangrijke parameters 

over een bepaalde periode te bekijken 
en u in staat stellen mogelijkheden uit te 
zoeken voor een betere efficiëntie en het 

besparen van kosten. 



www.readytoburn.nl • Duurzame Energie pagina 8 van 13 

Overzicht RTB met vacuümzuigsysteem 

10 kW Vac * 16 kW Vac * 30 kW Vac * 50 kW Vac * 

( Binnenkort) 

Vermogen: 2 - 10 kW 1,6 - 16 kW 3 - 30 kW 5 - 50 kW 

Rendement: >90% (Class 5) >90% (Class 5) >90% (Class 5) >90% (Class 5) 

Verwarmt: 150-200 m² ** 200-300 m² ** 300-500 m² ** 500-750 m² ** 

Breedte (mm): 506 506 623 n.v.t. 

Diepte (mm): 843 843 843 n.v.t. 

Hoogte (mm): 1.825 1.825 1.825 n.v.t. 

Vult iedere: 2 - 3 dagen 2 - 3 dagen 3 - 4 dagen 3 - 4 dagen 

* Bunker en vacuüm-systeem inclusief

** Uitgaande van een goed geïsoleerde woning 

Overzicht standaard RTB 

10 kW 16 kW 30 kW 50 kW 

( Binnenkort) 

Vermogen: 2 - 10 kW 1,6 - 16 kW 3 - 30 kW 5 - 50 kW 

Rendement: >90% (Class 5) >90% (Class 5) >90% (Class 5) >90% (Class 5) 

Verwarmt:  150-200 m²* 200-300 m²* 300-500 m²* 500-750 m²* 

Breedte (mm): 506 506 623 n.v.t. 

Diepte (mm): 843 843 843 n.v.t. 

Hoogte (mm): 1.022 1.022 1.022 n.v.t. 

* Uitgaande van een goed geïsoleerde woning
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Overzicht pellet-reservoirs 

120 kg (S) 220 kg (M) 320 kg (L) 

Vulling: 3 – 5 dagen* 3 – 5 dagen* 3 – 5 dagen* 

Breedte (mm): 300 500 700 

Diepte (mm): 845 845 845 

Hoogte (mm): 1.300 1.300 1.300 

Inclusief ingebouwde bunker vijzel 

* Afhankelijk van vermogen

Aansluitschema 
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Overzicht andere vormen van opslag 

Handmatig    Zaksilo     Vlakke bodem    V-bodem 

Heb je spieren 
en ben je niet 

bang om te 
werken? 

Dan is het met de 
hand laden van de 
bunker mogelijk 

een goede 
oplossing. Vergeet 

niet dat het beetje 
meer inspanning 
de moeite waard 

kan zijn in de 
aanschafkosten. 

Ook als je na 

verloop van tijd 
het handmatig 

vullen van de 
bunker moe bent, 

hebben we genoeg 
automatische 
oplossingen die 

later nog 
geïnstalleerd 

kunnen worden. 

(Binnenkort 
verwacht!) 

Onze optie Zaksilo 
is een uitstekende 

oplossing. Het 
komt “pellet 
vrachtwagen bulk 

klaar” met 
aansluitstukken. 

Onderaan de silo 
worden de 
houtpellets via een 

Vijzel-
vacuümzuigsystee

m naar de bunker 
van uw ketel 
getransporteerd. 

De eenvoudige 
constructie zorgt 

voor een snelle en 
minder dure 

installatie . . . 

NB: Balkwerk is 

niet inbegrepen. 

Hebt u 
bulkopslag 

nodig, maar er is 
weinig ruimte? 

Denk dan aan een 
ontwerp met een 
vlakke bodem als 

pelletruimte. Dit 
ontwerp maakt 

gebruik van ons 
vacuümzuigsystee
m met een “Mol 

kop”. Het Mol 
systeem zorgt 

voor eenvoudige 
toevoer van 
houtpellets van 

boven af en 
reduceert de 

benodigde ruimte 
in vergelijking met 

een V- bodem 
constructie. 

NB: vereist 
zelfbouw van 

pelletruimte 

De V-bodem 
pelletruimte is het 

meest traditioneel 
en goed getest 

ontwerp voor een 
bulk-pelletruimte.  
Hoe het werkt.  

Onderin de ruimte 
ligt een vijzel met 

openingen voor de 
toegang van 
houtpellets. 

Wanneer uw ketel 
houtpellets nodig 

heeft zal het 
vacuüm-
zuigsysteem deze 

tot over een 
afstand van 

maximaal  
30 meter naar de 

pelletketel 
transporteren. 

NB: vereist 
zelfbouw van 

pellet kamer 
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Overzicht accessoires 

Lambda (zuurstof) sensor 

 Zeer nauwkeurige gecontroleerde

verbranding met een
Lambdasonde.

 Onderhoud het ideale zuurstof
aandeel (%) voor een optimale
verbranding.

 Compenseert kleine verschillen in
kwaliteit van de pellets

Verbruiksmeter 

 Gemakkelijk bijhouden van uw

KW verbruik.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
interne sensoren die de temperatuur 
van de ketel, de retour water 

temperatuur, en de instroom van water 
in het systeem bijhouden. 

Tapwater voorrang 

Nooit zonder warm 
tapwater zitten.  

Met de tapwater 
voorrangschakeling zal 
automatisch warm 

tapwater geproduceerd 
worden zodra de 

warmwaterboiler er om 
vraagt, zelfs tijdens de 
zomer wanneer de 

verwarmingsbehoefte 
laag is. 

Draadloze 
thermostaat 

 Potentiaal vrij

relais NC/NO.
 Schakeld uw

pelletketel,
circulatiepomp,

enz. aan of uit.
 5 – 30 oC graden.

Ultrasone 
afstandssensor 

Nooit zonder houtpellets 
zitten. Door het 
toevoegen van onze 

ultrasone afstands-
sensor krijgt u de 

mogelijkheid om uw 
pelletvoorraad altijd en 
overal ter wereld te 

controleren zodat u 
nooit zonder houtpellets 

hoeft te komen. 
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Overzicht accessoires - vervolg 

Trekregelaar 

 Voorkomt
rendements-
verliezen door

overmatige trek
in de

schoorsteen.
 Maakt het

afregelen van het
ketelsysteem
eenvoudiger.

Weersafhankelijke 
besturing 

 Voor een hoger

comfort in elke
ruimte.

 Uitermate
geschikt voor
lage temperatuur

verwarming.

Rookgasventilator 

 Met de
rookgasventilator
bent u ook bij

onvoldoende
natuurlijke trek in

de schoorsteen
verzekerd van

een optimale
verbranding.
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Voor meer informatie, neem contact op met: 

DENIJS •
Installatie Techniek

Fultonstaat 126
2562XL Den Haag

Telefoon: 06-54710216
Email:  
Website: 

Kvk:  

info@denijsit.nl
www.denijsit.nl
27162157




