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Beste klant. 
 
Dank u voor uw aankoop van dit NBE product, dat is ontworpen en gefabriceerd vol-
gens de hoogste normen in de EU. Om het meeste uit uw product te halen, raden wij 
u sterk aan om de handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u het product gaat 
installeren en gebruiken. Mocht u enige complicaties of problemen tegenkomen, ra-
den wij u aan om eerst te refereren naar deze handleiding of de informatie die ver-
strekt wordt in het kopje ondersteuning op www.nbe.dk of www.nbe-global.com. 
 
Let op: Help tekst op alle menu-items wordt weergegeven in het bedieningspa-
neel en worden om die reden niet hier in de handleiding beschreven. Het wordt u 
aanbevolen om de menu’s eerst te bestuderen voordat u het product gaat gebrui-
ken. 
 
Sommige menu parameters zijn alleen toegankelijk nadat u in het Extended Setup 
menu in de controller bent geweest en daar de Technische Setup in te schakelen 
door op Ja te klikken. Hierdoor kunt u gedurende 30 minuten wijzigingen maken in 
de verborgen menu’s. 
 
Sla deze handleiding op zodat u hem altijd tot uw beschikking heeft. 
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Waarschuwingen 
 
Gebruik nooit de vijzel of de ventilator en/of kruip ook nooit in de 
trechter als het systeem is aangesloten. Er wordt geen waarschuwing 
gegeven voordat deze componenten worden geactiveerd. De ketel 
mag in geen geval worden gebruikt zonder afscherming van de bran-
der. 
 
Het systeem is voorzien van elektriciteit van 230V/50Hz. 
Onjuiste installatie of onjuiste reparatie kan voor een levensbedrei-
gende elektrische schok zorgen. Elektrische aansluitingen moeten 
worden uitgevoerd door een persoon met de juiste vaardigheden en 
opleiding. Uitvoering van de elektrische installatie moet in OVEREEN-
STEMMING met de toepasselijke regels worden uitgevoerd. Schakel 
altijd het systeem los van de elektrische toevoer voorafgaand aan 
werkzaamheden of onderhoud. Het systeem moet aangesloten wor-
den op een apart elektrisch circuit, dat is uitgerust met de juiste 
stroomonderbreker en aardlekschakelaar. 
 
De ketel moet worden aangesloten op een werkende schoorsteen. In-
dien u rook ruikt of een andere indicatie ziet van een slecht werkende 
schoorsteen, moet u onmiddellijk uw systeem stopzetten en uw sys-
teem ook uit laten totdat er een oplossing kan worden gevonden voor 
het afzuigsysteem. Doorgaan met de activiteiten kan leiden tot de 
dood of letsel. 
 
 
Lees altijd de handleiding voorgaand aan de installatie en/of repara-
tie van het systeem. Zoek bij twijfel professionele hulp. 
 
 
Open deksels etc. uiterst voorzichtig. Als het toestel in werking is, is 
er het risico dat de temperatuur onder de deksels hoog kan oplopen, 
welke brandwonden kan veroorzaken. 
Vermijd handelingen aan de ketel als deze in werking is. 
Open nooit de ascassette als de ketel in werking is. 
 
Het systeem moet gebruikt worden door ervaren personen. Als u 
twijfelt over het veilige gebruik van de ketel, neem dan contact op 
met uw dealer. 
 
De menustructuur etc. voor de controller wordt ondersteund door de 
helpteksten die u kunt vinden in de controlbox zelf. De menustruc-
tuur van de controller zal niet in deze handleiding worden beschre-
ven, vanwege constante nieuwe updates en mogelijkheden. In plaats 
daarvan raden wij u aan om voorafgaand aan het gebruik grondig het 
besturingssysteem te bekijken en uw installateur  een overzicht van 
alle functies etc. te laten toesturen. 
 
Deze handleiding moet u bij de ketel hangen! 



Ketelspecificaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model: Standaard   RTB 10 RTB 16 RTB 30 RTB 50 RTB 80 

Nominaal vermogen (getest) kW 11 17 25 48 78 

Minimaal haalbaar vermogen kW 1 1,6 3 5 8 

Laag vermogen ( EN test ) kW 3 5,5 7,5 14 23 

Rendement bij nom. vermogen % 93,9 91,1 91,4 91,9 93,6 

Rendement bij laag vermogen % 90,5 92,4 92,7 94,6 93,9 

EN303-5:2012 Klasse   5 5 5 5 5 

EN303-5 Testrapport 300-ELAB 2042 2045 2064 2179 2216 

Elektriciteitsverbruik (nom.) Watt 37 40 90 168 125 

Elektriciteitsverbruik (min.) Watt 24 20 34 82 69 

Breedte ketel (alleen ketel) mm 506 506 652 762 962 

Diepte mm 862 862 862 1114 1296 
Hoogte mm 1055 1055 1055 1225 1518 

Diameter rookgasafvoer mm 100 100 130 150 180 

Gewicht kg 162 162 179 390 580 

Waterinhoud ketel liter 36 36 48 78 105 
Inhoud ascassette liter 31 31 38 60 60 

Kenmerkend reinigingsinterval 1.000 kg 2-3 2-3 3-4 4-5 4-5 

Hydraulische aansluitingen Inch 3/4” 3/4” 3/4” 1” 5/4” 



Brander Specificaties 
 
 
10 kW brander:  
Tot 60kg/dag  
37 watt/uur 
Gewicht 10kg  
 
 
16-24kW brander:  
Tot 110kg/dag  
40 watt/uur  
Gewicht 12kg  
 
 
 
30kW brander:  
Tot 150kg/dag  
45 watt/uur  
Gewicht 15kg  
 
 
 
40kW brander:  
Tot 200kg/dag  
60 watt/uur  
Gewicht 30kg 
 
 
 
 
 
80-120 kW brander:  
Tot 600kg/dag  
200 watt/uur  
Gewicht 40kg 
 
 
 
 
 
 
 
150-200kW brander:  
Tot 1000kg/dag  
2500 watt/uur  
Gewicht 60kg 



Stookruimte Ontwerp 
 
De stookruimte voor biomassaketels moet in overeenstemming met de lokale bouwvoor-
schriften, milieu instanties en arbeidsinspectieregels worden geïnstalleerd. Als u twijfelt 
over hoe u uw stookruimte moet opzetten, raden wij u aan om contact op te nemen met 
uw lokale gecertificeerde RTB dealer voor begeleiding. 
 
1. Muren en Plafond  
2. Afstand tot Muur  
3. Vloer 
4. Ruimte en Verlichting  
5. Schoorsteen  
6. Lucht 
7. Waterkraan  
8. Brandstof 
9. Verboden Vloeistoffen en Materialen in Stookruimte 
10. Vergunning, Notificaties en Inspectie 
 
1. Muren en Plafond 
Plafond oppervlakken moeten op zijn minst worden aangelegd met oppervlakte materi-
aal van klasse 1. Als het plafondoppervlak toevallig de onderkant van het dak is, moeten 
er onbrandbare materialen worden gebruikt. Wandoppervlakken moeten worden ver-
vaardigd met oppervlaktemateriaal van minstens klasse 2. 
 
2. Afstand tot Muur 
De afstand tussen de ketel of het rookkanaal tot aan een brandbaar materiaal moet 
groot genoeg zijn om temperaturen van boven de 80°C te voorkomen. Deze eis geldt 
ook als het brandbare materiaal is bedekt met niet-brandbaar materiaal. Als de afstand 
groter is dan 500 mm, wordt er normaal gesproken voldaan aan de vereiste afstand. 
 
3. Vloer 
De vloer moet bestaan uit (of bedekt zijn met) onbrandbaar materiaal onder en rondom 
de ketel met een afstand van tenminste 300 mm vanaf de zijkanten en 500 mm vanaf 
de voorzijde van de ketel (de zijde waar de as wordt verwijderd). 
 
4. Ruimte en Verlichting 
De stookruimte en het gebied rondom het verwarmingssysteem moet groot genoeg zijn 
om te zorgen voor het gemakkelijk bedienen, schoonmaken en onderhouden van de ver-
warmingsinstallatie en de stookruimte. Er moet in de kamer voldoende verlichting zijn 
zodat werken met de ketel en het onderhouden ervan veilig kan worden uitgevoerd. 
 
5. Schoorsteen 
Het ontwerp, de opening en de hoogte van de 
schoorsteen moet zodoende worden gemaakt dat 
er een goede luchtdoorstroom en afvoer is van 
rookgassen. De hoogte van de schoorsteen moet 
ook worden gecontroleerd om er zeker van te 
zijn dat er een goede afvoer is van schoorsteen-
rook. De schoorsteentrek wordt gecreëerd door 
negatieve druk als gevolg van hete rook die 
rondzweeft; wat ervoor zorgt dat de rook opstijgt 
door de schoorsteen.  
 
WAARSCHUWING: Als er onvoldoende trek is in 
de schoorsteen, zal de rook niet goed opstijgen 
en zal in plaats daarvan door kleine scheurtjes 
ontsnappen; waardoor er giftige rook het huis in 
sijpelt. 



Stookruimte Ontwerp 
 
De inwendige diameter van de schoorsteen moet groot genoeg zijn om de hoeveelheid 
rookgassen weg te kunnen leiden. Als de inwendige diameter te smal is, zal de rook de 
schoorsteen niet snel genoeg kunnen verlaten omdat er dan een te grote weerstand in 
de schoorsteen ontstaat. Dit kan resulteren in terugkerende rook; waardoor giftige rook-
gassen het huis in kunnen komen. Tegelijkertijd mogen de houtpellets niet helemaal 
worden opgebrand vanwege het gebrek aan zuurstof voor de verbranding. Dit kan leiden 
tot sporen van teer die als roest in de schoorsteen gaan zitten en dan een creosoot cre-
ëren waardoor het risico op schoorsteenbrand toeneemt. 
 
De schoorsteenopening mag ook niet te groot zijn want dan kan er van bovenaf koude 
lucht de schoorsteen intrekken. Als de schoorsteen afkoelt, kan er condensatie ontstaan 
waardoor er zich roet kan ontwikkelen. Dit is vooral een cosmetisch probleem, omdat 
het door de schoorsteenwand kan heendringen en bruine plekken kan veroorzaken op de 
wanden in het huis. 
Bovendien is het belangrijk dat de schoorsteen genoeg uitsteekt boven het dak, zodat 
omringende huizen geen last hebben van de rook. Als er buren 
zijn die klagen over de rook of geur, kunnen ze bij milieu-
instanties een aanklacht indienen. 
 
Waaraan kunt u zien of de schoorsteen niet werkt? 

Lichtsensor zit onder het roet of is gesmolten. 
Rook in het pelletreservoir. 
Warme ‘dropshaft’. 
Rookwolken komen uit de ventilator of ketel tijdens het op-

starten. 
 
Als u problemen heeft met uw schoorsteen, is het een goed idee 
om een ‘dagboek’ bij te houden van elk probleem in de trek, 
aangezien trekproblemen vaak worden geassocieerd met wind 
die in bepaalde richtingen waait. Als er wind op een zijde van 
het huis blaast kan dit druk veroorzaken op de andere zijde van 
het huis. Over- en onderdruk zal zich proberen uit te balanceren, 
zelfs door een schoorsteen, indien mogelijk. Het is een goed idee 
om uw schoorsteenveger te vragen over de grootte van de 
schoorsteen en rookkanalen, de locatie van de schoorsteen reini-
gingsdeuren, en of het nodig is om tredes op het dak te hebben. 
Hij zal ook een brandspreventie inspectie uitvoeren. 
 
6. Lucht 
De houtpelletketel moet genoeg lucht krijgen voor de verbranding. Dit kan worden be-
reikt door de houtpelletketel te installeren in een ruimte die is voorzien van een verstel-
baar schuifraam, een verstelbare luchtschacht van buitenaf of door de kamer te voorzien 
van lucht door middel van een buis van buiten. De diameter van de luchttoevoer moet 
over het algemeen hetzelfde zijn als de inwendige diameter van de schoorsteen. Dit toe-
voer moet aan de zijde van de schoorsteen worden gemonteerd, ter compensatie van 
eventuele drukverschillen. 
Let op: Trommeldrogers, wasemkappen of oliebranders in dezelfde ruimte, gebruiken al-
lemaal hoge druk ventilators die de lucht uit de ruimte stelen. 
 
 



Stookruimte Ontwerp 
 
7. Waterkraan 
Er moet een waterkraan in de stookruimte zijn. 
Als de ketelcapaciteit minder is dan 60 kW, volstaat een poeder-
brandblusser doen (van tenminste 5 kg). 
 
8. Houtpellets 
De houtpellets moeten van zuiver hout, 6-8 mm Max 8% water zijn. 
Materialen met lijm, verf, houtverf of kunstof mogen niet worden 
verbrand. Als de brandstofopslag groter is dan 0.75m³, moet de ke-
telinstallatie en de brandstofopslag in een aparte ruimte worden geplaatst die op zijn 
minst één BD30 deur naar de andere kamer bevat. 
Als de brandstofopslag of trechter in de open lucht of onder een afdak 
wordt geplaatst, kan het zo zijn dat er minimale afstanden tot het ge-
bouw moeten worden nageleefd. Blootgestelde brandstof mag niet in de 
stookruimte worden geplaatst, behalve houtblokken. Plaats niet meer 
dan 4.75m³ brandstof in de stookruimte, dit is inclusief brandstofopslag 
en gebruiksopslag. 
 
9. Verboden vloeistoffen en materialen in de stookruimte 
De stookruimte moet schoon worden gehouden en mag geen brandbare 
materialen of brandbare vloeistoffen bevatten (met uitzondering van olie 
voor de olie branders). 
De vloer moet vrijgehouden worden van gemorste brandstof, stof en brandbaar afval, en 
ook van afval van andere activiteiten in de kamer. Gloeiende kolen moeten worden ge-
blust met water en vervoerd worden naar een veilige opslagplaats. 
 
10. Vergunning, Notificaties en Inspectie (DK situatie) 
 
Bouwvergunning: 
Indien de brander zich in een gebouw bevindt dat onderdeel is van de Building Regulati-
ons 1995 (commerciële gebouwen), moet u een vergunning aanvragen. 
Dit geldt overigens niet voor dier- en boerderijgebouwen. 
 
Notificaties: 
Het verwarmingssysteem moet worden gemeld aan de gemeenteraad en 
worden geregistreerd bij de schoorsteenveger. 
 
Inspectie: 
De schoorsteenveger zal regelmatig toezicht houden op uw biobrandstof 
ketel. 
Als de schoorsteenveger zich bewust wordt van onwettigheden in het kader van de re-
gels voor openhaarden en schoorstenen in de gebouw code, kan hij de gemeenteraad op 
de hoogte stellen als de eigenaar het niet aanpast. 
 
Verzekering: 
U moet uw verzekeringsbedrijf op de hoogte stellen van uw biomassa systeem. 
 

 



Hoogtevereisten Schoorsteen 
 
Wettelijke eisen luchtvervuiling voor vaste brandstof ketels tot 1 MW (Alleen van toepas-

sing op nieuw gebouwde schoorstenen) (DK situatie. In NL is deze vergelijkbaar). 

Gebouwen met een dakhelling minder dan 
20 graden. Daken met een helling die min-
der is dan 20 graden wordt gerekend als een 
plat dak. 
 
 
Gebouwen met een dubbeldak en dakhel-
ling van minder dan 20 graden. 
 
 
 
Gebouwen met een dakhelling van minder 
dan 20 graden en aan een ander dak gren-
zend. 
 
 
 
Gebouwen met een dakhelling van meer 
dan 20 graden. 
 
 
 
 
Gebouwen met een dakhelling van meer 
dan 20 graden en aan een gebouw met een 
plat dak grenst. 
* Hoogste waarde geselecteerd. 
 
 
 
 
 
Onroerend goed blok of industrieel gebouw 
met aangrenzend gebouw. 
* Hoogste waarde geselecteerd. 
** Bij gevelramen moet de schoorsteen min-
stens 1 meter boven de bovenhoek van het ge-
velraam zitten. 
 
 
 
 
 
Onroerend goed blok of industrieel gebouw 
met twee aangrenzend gebouwen. 
* Hoogste waarde geselecteerd. 



Installatie van de Ketel. 
 

Een goed uitgevoerde installatie zorgt ervoor dat het systeem goed functioneert. Zo-
wel de nationale als lokale richtlijnen en voorschriften moeten in acht genomen wor-
den. De ketel kan op een druksysteem met een maximale waarde van 2,5 bar wor-
den gemonteerd. 
 
Neem voor hydraulische schema’s contact op met Pellets Unique. 
 
Enkele voorbeelden: 



Installatie van de Ketel. 
 
 

 

Algemene Richtlijnen: 

 

1) De ketel mag alleen worden geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur 

met een “Certificaat voor installatie en service van kleine biobrandstof plant” en 

moet worden geïnstalleerd volgens AT richtlijnen op technische apparatuur – 

B.4.8 (alleen van toepassing in DK) 

 

2) De ketel mag niet op brandbare oppervlakken 

worden geïnstalleerd. 

 

3) De schoorsteenpijp van de ketel moet worden 

geïnstalleerd met een renigingsopening en 

moet 500mm boven de ketel zitten zodat de 

elektronicacassette, die zich aan de achterkant 

van de ketel bevindt, makkelijk gedemonteerd 

kan worden. Indien nodig kunt u de schoor-

steen in een hoek van 90 graden installeren. 

 

4) De schoorsteentrek moet minimaal 5 PA en stabiel zijn. Overdruk mag niet voor-

komen. Het is een vereiste dat u een trek-stabilisator installeert. 

 

5) De ketel moet geïnstalleerd worden met een 

goedgekeurd hydraulisch schema.  Let op: U 

kunt uw garantie verliezen als u een niet de 

juist hydraulisch schema hanteert. 

 

 



RTB Pelletreservoir 
 
Meer pelletreservoir oplossingen kunt u vinden op www.nbe-global.com. Alle voor-
raadbakken kunnen worden gebruikt voor het vacuüm vervoeren van pellets naar de 
voorraadbak. 

 
 

Pelletreservoir 120 kg (S) 220 kg (M) 320 kg (L) 400 kg (XL) 

Vulling (dagen *): 3 – 5 3 – 5 3 – 5 3 – 5 

Breedte (mm): 300 500 700 700 

Diepte (mm): 845 845 845 845 

Hoogte (mm): 1.300 1.300 1.300 1.737 

Geschikt voor RTB 10 - 30 10 - 30 10 - 30 50 

     

Inclusief ingebouwde vijzel     

* Afhankelijk van vermogen     

http://www.nbe-global.com


Houtpelletopslag 
 
 
Handmatig 
Heb je spieren en ben je niet bang om te werken? 
Dan is het met de hand vullen van het pelletreservoir moge-
lijk een goede oplossing. Vergeet niet dat het beetje meer in-
spanning de moeite waard kan zijn in de aanschafkosten. 
Ook als je na verloop van tijd het handmatig vullen van het 
pelletreservoir moe bent, hebben we genoeg automatische 
oplossingen die later nog geïnstalleerd kunnen worden. 
 
Zaksilo 
Onze zaksilo optie is een uitstekende oplossing. Houtpellets 
kunnen met een vrachtwagen aangeleverd worden. Met een 
blaassysteem is uw zaksilo zo gevuld. Onderaan de silo wor-
den de houtpellets via een vijzel-vacuümzuigsysteem naar het 
pelletreservoir van uw ketel getransporteerd. De eenvoudige 
constructie zorgt voor een snelle en een prijsgunstige installa-
tie. 
 
V-Bodem 
De V-bodem pelletruimte is het meest traditioneel en goed 
getest ontwerp voor een bulk-pelletruimte. Onderin de ruimte 
ligt een vijzel met openingen voor de toegang van houtpel-
lets. Wanneer uw ketel houtpellets nodig heeft zal het vacu-
ümzuigsysteem deze tot over een afstand van maximaal 25 
meter naar de pelletketel transporteren. NB: vereist zelfbouw 
van pelletruimte. 



Bedradingsschema Controller Print 
 
 



Bedradingsschema Controller Print 
 
 



Elektrisch verbindingsschema 
 

Overzicht van connectiviteit 
 
 

 

Omschijving IN  OUT  Functie 

110-230  PE-N-L   110-230 Volt AC  

VEILIGHEIDS-
THERMOSTAAT  

L-L   
Afsnijding veiligheidsthermostaat  

MOTOR   PE-N-L1  Externe schroefboor  

BRANDER  PE-N-L2  Ventilator  

BRANDER  PE-N-L3  Interne schroefboor  

BRANDER  PE-N-L4  Ontbranding  

EKSTRA 1  
 PE-N-L5  

Circulatiepomp, kan op andere apparatuur worden 
ingesteld  

EKSTRA 1   PE-N-L6  

Reiniging compressor, kan op andere apparatuur 
worden ingesteld 

EKSTRA 2   PE-N-L7  Ont-assen schroefboor  

EKSTRA 2   PE-N-L8  Optionele uitgang voor apparatuur  

EKSTRA 3   PE-N-L9  Ketel Compressor Ventiel 1  

EKSTRA 3   PE-N-L10  Ketel Compressor Ventiel 2  

EKSTRA 4   PE-N-L11  Optionele uitgang 

EKSTRA 5   PE-N-L12  Optionele uitgang 

EKSTRA +   PE-N-L13  Optionele uitgang 

BUS  GRD, TX, RX,   Uitbreidingsmodule  

ILT  V1, V, V2   O2 bedieningspaneel  

KONTAKT  K-K1   Externe UIT/AAN  

KONTAKT  K-K2   Vrij  

PULS  P-P1   Waterstroom meter systeem  

PULS  P-P2   Waterstroom meter zonne-energie  

PULS  P-P3   Vrij  

PULS  P-P4   Ventilator RPM  

AFSTAND  -, SIG, +   Afstand sensor van voorraadbak  

LAN  RJ45   Internet connectie  

TEMP.  T- T1   Ketel temperatuur  

TEMP.  T – T2   Rook temperatuur  

TEMP.  T – T3   Ketel retourtemperatuur  

TEMP.  T – T4   DHW temperatuur  

TEMP.  T – T5   Externe temperatuur  

TEMP.  T – T6   Vrij  

TEMP.  T – T7   Compressor druksensor  

EKS / FOTO  T – T9   Temperatuursensor brander  

EKS / FOTO  T-T10   Fotosensor brander  



Optionele Apparatuur: 
 

Het bedieningspaneel ondersteunt de volgende uitrusting. Helpt bij aanpassingen ma-
ken, schoonmaken, en kennis. 

BIJGEVOEGD BIJ RTB Rookgastemperatuur sensor: 
Toont de huidige rooktemperatuur in het display. 
 
 
 
Externe temperatuur sensor: Stopt de brander via een 
externe temperatuursensor. 
 
 
 
Heetwater Prioriteit kit: Produceert alleen heet water 
indien nodig. Sluit de heetwatertank als het huis is opge-
warmd. Kit verkrijgbaar met een 2 of 3-wegs gemotoriseerd 
ventiel. 
 
 
 
Afstandsensor voor het pelletreservoir: Ziet hoeveel er 
nog in het reservoir zit en laat dit zien op het bedieningspa-
neel. 
 
 
 
Meegeleverd met RTB Compressor: Reinigt de brander-
kop efficiënt met hoge druk. Met “low noise” compressor. 
 
 
 
Zonne-energie: Gebruik het bedieningspaneel van de pel-
letbrander om uw zonne-energie systeem te bedienen. 



Internet Verbinding 
 
Om uw pelletketel te verbinden met StokerCloud, dient u via een externe draadloze 
router verbinding te maken met internet. Voordat u begint zorg ervoor dat u de naam 
(SSID) van uw router weet en het te gebruiken wachtwoord. 
 

 
 Aansluiten van uw brander via het web:  

1. Open het draadloze bedieningspaneel en ver-
binden met uw brander. 
2. Selecteer Setup > verbinden met Stoker-
Cloud  
3. Selecteer de gewenste draadloze router in de 
lijst en voer vervolgens het wachtwoord voor uw 
router in. 
4. U krijgt een bevestiging van de app wanneer 
de controller met succes wordt verbonden met de 
draadloze router  
Aanmaken van een account op StokerCloud  
5. Ga naar www.stokercloud.dk en zoek naar 
uw controller in de scrol lijst naar beneden en 
geef in het zoekvak het serienummer van de con-
troller in.  
6. Log in met behulp van het serienummer van 
de controller en het wachtwoord nummer (te vin-
den op een etiket op de controller boord) en volg 
de instructies.   
7. Geef de gewenste gebruikersnaam, het 
wachtwoord en persoonlijke gegevens in. 
Uw pellet ketel is nu online en u kunt het altijd 
vinden op www.stokercloud.dk door het nummer 
van uw controller in de scrol lijst naar beneden 
lijst te selecteren.  
 
Op een vergelijkbare wijze kunt u ook via de app 
met uw pelletketel een verbinding maken, zelfs 
als uw draadloze bedieningspaneel niet verbon-
den is met het lokale netwerk. FX vanuit de auto 
of elders. 

Tip: Zorg ervoor dat er een effen blauw licht naast de SD-kaartsleuf is. Een knippe-
rend licht is een aanwijzing dat uw brander niet is verbonden met het internet en 
dan moet u uw draadloze router controleren. Als de lamp niet oplicht is uw router 
niet verbonden met het internet. Controleer of uw router ingeschakeld is en goed 
functioneert. 



Wilt u data op uw mobiele ap-
paraat? 
 
Download dan onze App, die beschikbaar 
is voor de volgende apparaten: 

Voer in waar u woont.  
Dit wordt getoond op www.stokercloud.dk,  
Als u niet wilt dat anderen de exacte loca-
tie van uw systeem zien, eenvoudig ver-
plaats de drop pin een beetje.  
Zodra uw configuratie is opgeslagen, hebt 
u nu uw eigen dashboard webpagina en 
systeem op Stokercloud.  
Na een korte periode zult u een ziet u ge-
gevens zien stromen vanaf de ketel. 

Verbinding maken met het Internet 

Voor Android zoek op “StokerKontrol” 
 
 
Voor iPhone zoek op “StokerApp” 
 
 
Voor Windows zoek op “Stokerkontrol” 



Cloud Service 
 

Als u uw brander online geregistreerd heeft via onze website www.stokercloud.dk kun-
nen wij u helpen uw systeem in de gaten te houden. Mocht er iets onverwachts gebeu-
ren, zoals te veel ontstekingen, onstabiele werking, onjuiste PI regulering etc. dan is 
het voor ons mogelijk om u online te helpen. 

Hoe het werkt: 

 

 Als uw systeem online is kan NBE af-

wijkingen in uw systeem herkennen.  

 

 Indien nodig zal NBE contact met u 

opnemen per e-mail en toestemming 

vragen om operationele veranderin-

gen aan te brengen in uw systeem.  

 

 Als u NBE hiertoe toestemming geeft, 

zullen wij de operationele grafieken 

van uw systeem en het reactiepa-

troon van uw brander bekijken en op 

basis van deze waarnemingen uw 

systeem aanpassen.  

 

 Wijzigingen in de instellingen kunt u 

altijd bekijken via uw systeem LOG. 

 

 Na de aanpassingen zou het er zo uit 

moeten zien. 

NBE’s Cloud Service zorgt voor: 

 Zo min mogelijk elektrische ontstekingen. 

 Best mogelijke PI-regeling. 

 Een geoptimaliseerd systeem voor uw huis. 

 Een lagere houtpellet consumptie. 

 Veiligheid in uw dagelijks leven. 

 De laatste updates voor het bedieningspaneel. 

http://www.stokercloud.dk


Eerste Keer Opstarten 

Zodra het systeem in elkaar is gezet, gevuld is met water, voorzien is van stroom, en 
voorzien is van pellets moet u een aantal eenvoudige aanpassingen maken aan de 
brander. Dit omvat : 
I. Het kalibreren van de externe schroefboor door weging van de houtpellets en  
II. De ventilatorinstellingen aanpassen bij 10%, 50% en 100% capaciteit. 

I. De pellets wegen 
1. Koppel de druppelslang los van de brander en maak een 

plastic zak of iets soortgelijks onder de druppelslang 
vast. 

2. Ga naar Handbediening menu> Externe Schroefboor> 
AAN. Hierdoor zal de externe schroefboor gedwongen 
worden om te starten. Laat de schroefboor ongeveer 15 
minuten lopen. Dit zorgt ervoor dat de vijzel volledig 
gevuld wordt en zal er later een nauwkeurigere weging 
plaats kunnen vinden. Eenmaal voltooid, leeg de plastic zak en maak de zak op-
nieuw vast aan de druppelslang. 

3. Ga naar het Schroefboor menu> Balancing> 360s om de 360 seconden test te 
activeren. Houten pellets zullen gedistribueerd worden. 

4. Zodra de test is voltooid, kunt u de plastic zak verwijderen en de pellets wegen 
op een keukenweegschaal (zonder plastic zak). Voer het gewicht in in het bedie-
ningspaneel via het Schroefboor menu> Schroefboor capaciteit/6min> voer 

II. De ventilator instellen 
1. Zet het systeem aan door op de AAN/UIT knop te drukken op het bedienpaneel. 
2. Ga naar het Regulatie menu> stel in Min capaciteit = 100% & Max capaciteit = 

100%. Dit zal de capaciteit vergrendelen op 100%. Geef de brander 15 minuten 
de tijd om deze 100% capaciteit te bereiken. (Let op: bij het vergrendelen van 
de capaciteit naar 50%, moet u de Min & Max capaciteit instellen op 50%. Even-
eens moet u  bij een vergrendeling op 10% capaciteit, de Min & Max capaciteit 
instellen op 10%.) 

3. Meet het CO₂% of het O₂% in de schoorsteen met behulp van een rookgasanaly-
sator en stel het CO₂ of O₂% in op 100% capaciteit en controleer dat dit binnen 
de aangegeven waarden in tabel valt. 

4. Als de waarde van het O₂% te laag is (of die van het CO₂% te hoog) in vergelij-
king met de tabel, moet u de snelheid van de ventilator verhogen waardoor het 
O₂% stijgt en het CO₂% daalt bij de verbranding. Als u het O₂% wilt laten dalen 
en het CO₂% wilt laten stijgen moet u de snelheid van de ventilator juist vermin-
deren. 

5. Om de snelheid van de ventilator aan te passen gaat u naar Ventilator menu> 
Snelheid bij 100% power en past u de ventilatorsnelheid met een paar % per 
keer aan. Geef het systeem een paar minuten de tijd om de aanpassing door te 
voeren. Lees hierna nogmaals de waarden van het CO₂ of O₂% af en bevestig 
dat de waarden binnen de aangegeven grenzen valt. (Let op: In het “Ventilator 
menu” kunt u ook de ventilatorsnelheid bij 50% en 10% capaciteit vinden.) 

6. Herhaal stap 1-3 om de ventilator-
snelheid aan te passen bij 50% en 
10% capaciteit. 

7. Nadat  u de ventilatorinstellingen 
heeft aangepast bij zowel 100%, 
50% en 10% capaciteit, gaat u naar 
het Regulatie menu en stelt u de 
Min capaciteit in op 10% en de Max 
capaciteit op 100%. Start hierna 
met de normale werking van het 
systeem. 



De brander/ketel schoonmaken 
 
Het schoonmaken van de brander/ketel moet worden uitgevoerd wanneer dat nodig is. 
Hoe vaak dit nodig is hangt heel erg af van de bouwinstallatie, aanpassingen aan het 
systeem en de kwaliteit van de houtpellets. De onderhoudstabel geeft alleen een indi-
catie en geldt alleen voor RTB systemen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zet de brander uit als u deze gaat schoonmaken. 
Zet de controller uit en laat het ongeveer 5 minuten afkoelen. Zodra de brander hele-
maal uitstaat kunt u deze schoonmaken. Trek de brander uit het stopcontact, verwij-
der het schild, laat de schacht zakken en verwijder de brander van de ketel zodat het 
werk gemakkelijk kan worden uitgevoerd. 
 
Ketel. 
Eventuele afzettingen op de oppervlakken in de ketel moeten schoon worden gebor-
steld en het ascassette moet worden geleegd. Als u het ascassette leegt, let dan goed 
op of er geen opbouw van as in de achterste rookkamer en rookkanaal zit, aangezien 
de schoorsteenveger dit niet altijd weghaalt. 
 
Gooi nooit hete as in de prullenbak, maar laat het eerst afkoelen in een metalen em-

mer. Hete as kan gaan branden als er zuurstof bij komt (lucht). 
 
Branderkop. 

Verwijder alle as en sintels van het rooster. Verwijder ook alle pelletresten onder het 
verbrandingsrooster. Veeg de fotosensor schoon. Zorg ervoor dat er niets in de venti-
lator zit en dat deze vrij kan draaien. 

Indien 7 14 30 1/2 1 
  

nodig dagen dagen dagen jaarlijks jaarlijks 

X       X   De branderkop vrijmaken van sintels 

        X   
Stof en sintels vanonder het verbran-
dingsrooster verwijderen 

        X   De fotosensor roet en stofvrij maken 

          X De branderventilator stofvrij maken 

X         X Ketels en rookkanalen schoonmaken, 

          X Laatste rookkanaal voor as legen 

X       X   
Asreservoir leegmaken, meestal na 
1000-2000 kg houtpellets 

X         X 
Dichtringen controleren/ vervangen 
versleten dichtringen 

X       X   
De brander aanpassen (de houtpellets 
wegen) 

X X X       Het pelletreservoir vullen 

          X 
Het pelletreservoir leegmaken, stof en 
… verwijderen 

          x Schoorsteenveger 



De brander/ketel schoonmaken 
 
Pelletreservoir. 
Aangezien pellets van nature stof bevatten, moet u eens in de zoveel tijd het pelletre-
servoir helemaal leegmaken. Hoe meer stof er in het pelletreservoir zit, hoe minder de 
schroefboor zal uitdelen, en des te instabieler wordt de dosering. De ketel zal afwijken 
van zijn afstelling wat het risico op storingen vergroot. Hoe vaak u het pelletreservoir 
moet leegmaken hangt af van het ontwerp en de kwaliteit van de gebruikte pellets.  
Doe 1 dl olie (om mee te koken) of iets soortgelijks in de voorraadbak wanneer u hem 
leegmaakt (giet dit over de laatste pellets). Op deze manier wordt zaagsel en stof au-

tomatisch uit de voorraadbak gehaald. 
 
Opstarten na het schoonmaken. 

Zet het systeem weer in elkaar en schakel de controller in. De brander zal automatisch 
opstarten. 
 
Vergeet niet om het schild weer vast te maken zodat de aangegeven tem-
peratuur op de brander correct is. 

 
Service en Onderhoud 
Neem contact op met uw dealer / installateur. 

 
Garantie 
Onder voorwaarden is een garantietermijn van 10 jaar mogelijk. 



Probleemoplossing 
 
We hebben de meest voorkomende kleine problemen en hun oplossingen verzameld in 
de volgende tabel. 
 
 

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Alarm hete ‘dropshaft’ Sintels in de branderkop Meer lucht voor verbranding 

  Tegendruk Maak de ketel etc. schoon 

  Geen trek in de schoorsteen Verhoog de schoorsteen 

    Maak de branderkop regelmatig schoon 

    
Schakel over naar houtpellets van een be-

tere kwaliteit 

Rook in het pelletreservoir As in de ketel/het rookkanaal Maak de ketel etc. schoon 

Rook terugslaan Geen trek in de schoorsteen Isoleer het rookkanaal 

    Verhoog de schoorsteen 

    installeer een voering in de schoorsteen 

    
Verhoog de rooktemperatuur, verwijder de 

retarders van de ketel 

  ‘dropshaft’sensor defect 
Vervang de temperatuursensor op de bran-

derprint 

  
Ongelukkige windomstandig-

heden 
Verhoog de schoorsteen 

    Sluit deuren etc. 

    
Maak een opening voor de toevoer aan de-

zelfde kant als de schoorsteen 

Alarm ontsteker Defecte ontsteker Vervang de electrische ontsteker 

  
Onsteker zit op de verkeerde 

plek 
Monteer de ontsteker op de goede plek 

  
Branderrooster is verkeerd ge-

monteerd 
Monteer het correct 

  Te sterke schoorsteentrek 
Installeer een trekstabilisator in de schoor-

steen 

    Stel de elektrische capaciteit in 

    
Reduceer de ventilatorsnelheid tijdens de 

ontsteking 

  Gestopte ventilator 
Controleer of de ventilator kan draaien, 

vervang indien nodig 

Alarm keteltemperatuur Defecte temperatuursensor Vervang de temperatuursensor 

  
Temperatuursensor is van de 

ketel afgevallen 
Monteer het correct, maak de sensor vast 

met een kabelbinder 

  
Capaciteit te laag in vergelij-

king met het huis 
Maak een nieuwe aanpassing aan de bran-

der 

    Stel het alarmlimiet lager in 

    
Voer de capaciteit van de brander op indien 

mogelijk 

Alarm motorcapaciteit 
Stroomstoring op het elektrici-

teitsnet 
Voorzie de brander van stroom via een an-

der gesloten stroomcircuit 

  Defect relais 
Stuur het bedieningspaneel op voor repara-

tie 

Alarm geen brandstof Lege voorraadbak 
Vul het pelletreservoir met houtpellets en 

herstart het systeem 

  
Vlam is uitgegaan tijdens pro-

ces 
Maak een nieuwe aanpassing aan de bran-

der 

  Fotosensor is defect Vervang de fotosensor 

  Onstabiele brandstoftoevoer 
Leeg het zaagsel uit de schroefboor/

voorraadbak 



Probleemoplossing 
 

 

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

Stekker is losgekoppeld 
Branderstekker is niet aange-
sloten 

Sluit de stekker aan 

  Vuil in de branderstekker 
Maak de stekker schoon en verwijder even-
tuele pelletstof 

  
Geen connectie met de bran-
derprint 

Vervang de temperatuursensor op de bran-
derprint 

Alarm RPM RPM sensor defect Vervang de ventilator 

    Verander naar % regulatie bij de ventilator 

Geen stroom naar het bedie-
ningspaneel 

Defecte zekering in het bedie-
ningspaneel 

Vervang de zekering 

  
Veiligheidsthermostaat gede-
activeerd 

Herstel de connectie door de rode knop 
stevig in te drukken 

  
Het bedieningspaneel is door-
gebrand 

Stuur het bedieningspaneel op naar NBE 
voor reparatie 

De zekering is doorgebrand Elektrische ontsteker is defect Vervang de elektrische ontsteking 

  
Stroomlek in een van de on-
derdelen 

Noteer wanneer de RCD wordt gedeacti-
veerd, vervang het onderdeel 

  Blootliggende kabels 
Controleer de kabels, isoleer ze indien mo-
gelijk 

Te hoog pelletverbruik Slechte verbranding Maak een nieuwe aanpassing aan de ketel 

  Te sterke schoorsteentrek 
Installeer een trekstabilisator in de schoor-
steen 

  
Ongeisoleerde pijpen in de in-
stallatie 

Isoleer met pijpisolatie 

Te veel elektrische onstekin-
gen 

Waterstroom in het systeem 
fluctueert 

Stel de drukgecontroleerde circulatiepomp 
in op een vaste druk 

  
Externe thermostaat is insta-
biel 

Stel de “Externe wacht” in op het bedie-
ningspaneel 

Onverbrande pellets in de as Slechte verbranding Maak een nieuwe aanpassing aan de ketel 

  
Het rooster is niet goed ge-
monteerd 

Monteer het correct 

  Te veel pellets op het rooster Maak een nieuwe aanpassing aan de ketel 

  De ventilator staat te hoog Maak een nieuwe aanpassing aan de ketel 

  Te sterke schoorsteentrek 
Installeer een trekstabilisator in de schoor-
steen 

Sintels op het rooster 
Ventilator maakt niet goed 
schoon 

Stel het ventilator percentage in op 
schoonmaken, en verander de pauzetijd 

    Maak het rooster vaker schoon 

  Slechte kwaliteit houtpellets Wissel van leverancier 

    Monteer schoonmaakcompressor 

    
Verwissel het rooster voor een model met 
grotere openingen 

  Ventilator ontbranding 
Stel de ventilator bij 10, 50 en 100% capa-
citeit opnieuw in 

    
Verlaag het brandervermogen in “auto cal-
culatie” 

Condensatie op de ketel 
Te lage schoorsteentempera-
tuur 

Zie pagina 27 over rookgascondensatie 



Rookgascondensatie voorkomen 
 
Als een ketel een extreem hoge efficiëntie heeft van > 93%, is de temperatuur van 
het rookgas normaal gesproken laag. Typisch rookkanaalverlies is slechts 2-3%. Dit 
zorgt voor hogere eisen aan uw schoorsteen en over hoe de ketel moet worden aange-
past aan de bestaande installaties. Het is belangrijk om condensatie op uw ketel te 
voorkomen, anders loopt u het risico dat er roet ontwikkelt in de schoorsteen en dat er 
corrosie ontstaat in de ketel. 
Let op: Als er water op de ketel staat kan dit ook vanuit de schoorsteen komen. 
 
Dingen die condensatie in de ketel en schoorsteen kunnen voorkomen. 
1. Hoge schoorsteen > 5m. 
  Zorgt voor een goede trek in alle omstandigheden. 
2. Smalle opening in de schoorsteen tussen de 125mm en 
 150mm. 
  Zorgt voor een betere doorstroom en kan meer vocht dra
  gen. 
3. Kort ongeïsoleerd rookkanaal <0.3m. 
  Zorgt ervoor dat de rook niet onnodig wordt afgekoeld  
  voor het de schoorsteen bereikt. 
4. Trekstabilisator. 
  Stabiliseert de trek en voorziet de schoorsteen van droge 
lucht. 
5. Hoge keteltemperatuur > 70⁰C. 
  Een verhoging van 10 graden aan de keteltemperatuur geeft een verhoging 
  van 10 graden aan de rooktemperatuur. 
6. Geschikte retourtemperatuur > 55⁰C. 
  Als de rooktemperatuur lager is dan 47⁰C, ontstaat er condensatie. 
7. Open de omleiding in de ketel (alleen toepasselijk voor de BS1016, BS2030 en de 
 BS4050). 
  Laat de rook eruit voordat het de laatste rookkoeler bereikt. 
  15⁰C verhoging in rooktemperatuur, dit kost maar ongeveer   1% ef-
ficiëntie. 
8. Verwarmde ketelruimte. 
  Verlaagt het afkoelen van de ketel en het rookkanaal 
  en geeft de trekstabilisator meer warme lucht om mee te  
  werken. 
9. Meer zuurstof bij de verbranding. 
  Verhoogt de luchtstroom in de ketel en draagt meer vocht. 
  1% meer zuurstof kost ongeveer 0.5% efficiëntie. 
10. Verwijder de turbulatoren. 
  Verlaagt de weerstand van de ketel en zorgt voor een   
 beter werkende schoorsteen. De gastemperatuur stijgt    doorgaans onge-
veer 100⁰C. De brander moet worden    bijgesteld nadat de turbulatoren 
zijn verwijderd. 
11. Verleng de verwarmingscyclus wanneer u alleen op SWW 
 prioriteit draait. 
  Tijdens de zomer is het gebruikelijk om de SWW priori-
teit functie in het be   dieningspaneel te gebruiken. Als 
u merkt dat er zich condensatie vormt in de   ketel, kunt u 
dit proberen te voorkomen door de verwarmingscyclus te ver 
  lengen door middel van het vertragen van de regulatie 
(PI instellingen) zodat   er meer tijd is voor de ketel om te drogen. 
12. Monteer afvoerventilator op de schoorsteen. 
  Dit helpt de doorstroom de goede kant op, vanuit CHIP 6.82 kan de afvoer 
  ventilator worden aangesloten op het bedieningspaneel. 



Tablet Menustructuur 
Controller versie V13 met tablet 
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Garantie 
 
Alle gekochte producten van NBE worden gedekt door de huidige Deense Koopwet. Dit 
is inclusief 6 maanden garantie op de gekochte producten, geldig vanaf de ontvangst-
datum. Na voltooiing van de Garantie Registratie ontvangt u een 2-jarige garantie. 
Onder voorwaarden is een garantietermijn van 10 jaar mogelijk. 
 
Let op: Elektrische ontstekers en slijtdelen worden niet gedekt door de ga-
rantie. 
 
De garantie dekt alleen fabrieksfouten en materiële defecten. 
In het geval dat het productsysteem kapot gaat tijdens de garantieperiode, zal NBE 
het onderdeel zonder extra kosten voor de koper repareren. De koper is wel verant-
woordelijk voor de installatie of de vervanging van het onderdeel. Als NBE aanbiedt 
om het defecte onderdeel te vervangen, zal de koper het onderdeel naar NBE opsturen 
voor reparatie. NBE zal het onderdeel na reparatie terugsturen naar de koper. 
De garantie is niet geldig wanneer het product defect raakt door de koper, bijvoor-
beeld door, hetzij per ongeluk, onjuist gebruik van het producs, onvoldoende reiniging, 
slechte schoorsteenomstandigheden, evenals omstandigheden waar NBE geen invloed 
op heeft. Bovendien geldt de garantie ook niet indien er brandstof is gebruik in de 
brander-fx. die niet is goedgekeurd door NBE. 
De garantie dekt geen onderdelen zoals de elektrische ontsteker. De koper is verplicht 
om de goederen direct bij ontvangst te controleren. Indien de koper verklaart dat de 
levering niet goed of defect was, moet de koper meteen een schriftelijke claim naar 
NBE sturen. Retouren worden alleen gemaakt in overleg met NBE. NBE heeft aanspra-
kelijkheid naar de koper toe. De aansprakelijkheid van NBE is beperkt tot directe scha-
de en niet voor schade die opgelopen is door de aangesloten apparatuur en/of indirec-
te schade, winstverlies, werkverlies, aansluitkosten etc. 
 
Verantwoordelijkheden: 
NBE neemt geen verantwoordelijkheid als gevolg van juridische relaties van de koper 
met derden. Alle bestellingen worden aanvaard in onderwerping tot overmacht, waar-
onder oorlog, burgerlijke onrust, natuurrampen, stakingen en blokkeringen, leverings-
problemen van grondstoffen, brand, schade aan NBE of haar leveranciersnetwerk, ge-
brek aan transportkansen, import/export verboden of elke andere gebeurtenis die de 
levering van NBE voorkomt of beperkt. NBE heeft het recht om in geval van overmacht 
de bestelling of een gedeelte hiervan te annuleren of om af te spreken dat het product 
wordt geleverd zodra normale levering weer mogelijk is. In geval van overmacht zal 
NBE niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen van de koper van-
wege niet-levering. NBE is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en/of fou-
ten in verband met prijswijzigingen, uitverkochte items of specificatiewijzigingen in de 
handleiding. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het gekochte apparaat te 
registreren bij de daarvoor geschikte autoriteiten. Bij eventuele geschillen tussen de 
autoriteiten en de koper kan NBE niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
claims of geschillen. 
 
Het volgende kan op aanvraag worden geleverd: 
 
 Uitzondering van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie. 

 Schoorsteen goedkeuring. 

 Goedkeuring van het Technologisch Instituut (DTI). 

 Afdrukken van kaarten. 
 
Materiaal is ook beschikbaar op www.nbe.dk 

http://www.nbe.dk


CE Verklaring van Overeenstemming 
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Julianaweg 4  

6265 AJ Sint Geertruid  

Nederland  

T:     0031 467 111 233  

E:   info@pelletsunique.eu 

W:    www.pelletsunique.eu 

Kvk: Zuid Limburg 59148578 

Pellets Unique 

Vanaf 2014 brengen we de NBE producten in 

de Benelux proactief op de markt. Dat loopt tot 

nu zo goed dat we ons team intussen aardig 

hebben  uitgebreid en we in samenwerking met 

onze dealers / installateurs  de nodige sys-

temen hebben geplaatst. 

 

Onze uitgebreide kennis en ervaring willen wij 

inzetten voor het bieden van goede en betaal-

bare oplossingen.  
Ons pand te Sint Geertruid 

Het Pellets Unique team.  

Houtpelletketels 
volgens een uitgekiend concept 

Is een initiatief van een drietal personen met bij 

elkaar zo’n 20 manjaren ervaring in de markt van 

biomassaketels in Nederland en België. 

 

In de Nederlandse markt van houtpelletketels 

constateerden we dat, naast het veelvuldige aan-

bod van kwalitatief hoogstaande houtpelletketels 

met veelal een flinke prijs, er ook behoefte be-

staat voor een kwalitatief goede houtpelletketel 

met een aantrekkelijke prijs. Immers niet ieder-

een kan zich een “Mercedes” permitteren.  

De oplossing vonden we bij NBE. Met name het model RTB = Ready To Burn® sprak ons 

in eerste instantie zeer tot de verbeelding. Daarnaast levert NBE ook nog andere pro-

ducten die goed in ons productengamma passen. 


