
- Ready to burn
- Пелетні котли 10-80 кВт



NBE
- Powered by nature



NBE є провідним виробником побутових і комерційних котелень для роботи на деревних гранулах. 
Компанія NBE була заснована Кімом Грегерсеном і Яником Хансеном, двома прогресивно 
мислячими підприємцями, які були стурбовані зростанням витрат на опалення та негативними 
наслідками для навколишнього середовища. У 1999 році двоє друзів вирішили втілити свою мрію 
в життя та знайти рішення цих зростаючих проблем. Спочатку, працюючи в гаражі у північній Данії, 
вони почали використовувати і досліджувати різні види альтернативних джерел палива та 
технологій для пальників. Однак, після низки експериментів дослідники приходять до висновку, 
що деревний пелетний пальник є найнадійнішою альтернативою для конкуренції з нафтою. Це 
пов'язано з тим, що деревні гранули дешевші, нейтральні до CO2 та є поновлюваним джерелом 
тепла. З самого початку появи пелетних котлів на деревних гранулах на початку 2000 року, вони 
були досить дорогими. Але Кім і Яник мають уявлення щодо високоякісного продукту, який може 
бути доступним для кожного. Це усвідомлення знаменую собою початок роботи фірми Nordjysk 
Bioenergy або NBE.
На сьогодні встановлені та працюють понад 80 000 систем NBE і охоплюють 60-70% ринку Данії та 
близько 7-10% світових продажів. Наш успіх можливо віднести до фундаментального бачення, що 
забезпечує максимальну цінність наших клієнтів та вкладених ними інвестицій. Що потребує 
швидкої інтеграції нових технологій, витонченого та елегантного дизайну продукції, сучасних 
технологій виготовлення та зварювання. У поєднанні цих чинників продукти NBE відрізняються 
високою надійністю та ціновою доступністю.



• 10-дюймовий безпровідний WI-FI планшет

• Керування через інтернет

• 13 виходів підключення до контролера

• Автоматичне чищення пальника

• Автоматичне чищення котла

• Видалення золи

• Модульований пальник від 10 до 100%

• Компресор с низьким рівнем шуму

• Керування рівнем O2 за
допомогою лямбда-датчику

• Погодозалежне керування

• Пріорітет приготування гарячої води

• Тижневий програматор

• Сповіщення електронною поштою і SMS

RTB
Ready to burn



RTB 10 RTB 16 RTB 30 RTB 50 RTB 80

11 17 28 48 78

3 5,5 7,5 14 23

93,9 91,1 91,4 93,6 93,6

90,5 92,4 92,7 94,6 93,9

37 40 90 168 126

24 20 34 39 69

5 5 5 5 5

V13 V13 V13 V13 V13

Максимальна потужність, кВт 

Мінімальна потужність, кВт 

Номінальна эфективність, %

ККД, мінімальне навантаження, %

Споживання потужності, Вт

Мін. споживання потужності, Вт 

Клас котла EN303-5:2012

Версія контролера

Ширина, мм 509 509 666 816 978

809 809 966

1009 1009 1166

1209 1209 1366

Ширина з бункером 120 кг, мм 

Ширина з бункером 220 кг, мм 

Ширина з бункером 320 кг , мм 

865 865 865 1115 1390

1092 1092 1092 1318 1519

31 31 38 60 60

182 182 239 390 580

36 36 48 78 105

100 100 130 150 180

3/4" 3/4" 3/4" 1" 1 1/4"

2042 2045 2064 2109 2216

Глибина, мм

Висота, мм

Габарити контейнеру золи, л

Вага, кг

Об'єм води в котлі, л

Діаметр патрубка відводу 

відпрацьованих газів, мм 

Підключення прямої та зворотньої 

ліній, дюйми

Протокол випробувань 300-ELAB

Клас енергоефективності  A+ A+ A+ A+ A+

RTB 10/16 
80131015
80131615

Бункер 120 кг
(для RTB 10-30)

701120

Бункер 220 кг
(для RTB 10-30)

800000220

Бункер 320 кг
(для RTB 10-30)

801320

RTB 30 
80133015

RTB 50
80135000

RTB 80 
80138000

Технічні дані



Модульований пальник

Унікальний дизайн пальника 
забезпечує безступеневу модуляцію, 
яка зменшує циклічне вмикання та 
вимикання і забезпечує автоматичне 
регулювання потужності для 
опалення будинку. Пальник 
обладнано системою очищення.

Безпровідний WI-FI контролер

10-дюймовий планшет може бути 
підключений до котла через Wi-Fi 
на відстані до 30 м. Забезпечує 
керування через інтернет. 
Можливе підключення до 3-х 
моніторів до одного котла.

Автоматичне очищення
Очищення стисненим повітрям
ефективне і не потребує регулярного 
технічного обслуговування. У котлах
RTB використувується високоефективна 
система очищення теплообмінника за 
допомогою повітряного компресору. Це 
запобігає накопиченню золи.

Вертикальний теплообмінник
Конструкція вертикального 
теплообмінника гарантує, що 
зола залишається на дні котла 
після очищення повітряним 
компресором.

Контроль кисню
Датчик O2 автоматично регулює 
співвідношення повітря / паливо, 
забезпечуючи оптимальне горіння 
на всіх рівнях потужності.

Автоматична система 
видалення золи
Шнек автоматично 
транспортує попіл до 
контейнеру золи.

Контейнер золи
Великий зольний ящик з компресією 
може містити до 2-3 тон золи з 
деревних гранул.

Низький об'єм води в котлі

Невелика кількість води в котлі 
забезпечує швидкий нагрів, 
більш високу температуру і 
економічну експлуатацію влітку 
під час приготування ГВП.

Котел на деревних гранулах RTB



10-100% Модулирующая горелка
Решетка горелки выполнена
из термостойкой стали а  горелка
оснащена системой очистки 
воздушного компрессора, который
предотвращает накопление золы и
позволяет чистому  горению.

10-дюймовый беспроводной экран

Большая самосжатая зола с
минимальными требованиями к 
обслуживанию. Выброс золы оценивается 
как опорожнение каждые 2-3 тонны гранул,
используется для RTB 10 и 16.

Котел с низким объемом воды

Вакуумне завантаження гранул

Повернення надмірного тиску
Створений під час роботи надлишковий 
тиск збалансовано зі зниженням тиску в 
бункері

Подаючий шнек
За допомогою вакууму 
подає гранули із 
текстильного силосу і 
транспортує до бункера

Стандартний бункер 
60 x 60 см
або 80 x 80 cм

Дизайнерський бункер
120 кг, 220 кг або 320 кг 

Отвір заповнення гранул
Заповнення силосу пелетами під 
час доставки гранул

Вакуумний двигун
Вакуумний двигун з 
повітронепроникним 
обертовим клапаном

Текстильный силос у 4 розмірах
Тканина силосу доступна в 4 різних 
розмірах (висота залежить від 
кількості гранул*)

*  Висота залежить від кількості гранул для завантаження в силос
Ємність: 3,3 - 4,8 т    Габарити: 250 х 250 х 180-230 см 
Ємність: 4,0 - 5,5 т    Габарити: 250 х 250 х 200-250 см 
Ємність: 4,2 - 6,6 т    Габарити: 300 х 300 x 180-230 см 
Ємність: 5,2 - 7,6 т     Габарити: 300 х 300 х 200-250 см



Керування через інтернет

Контроль через StokerCloud 

Сенсорний WI-FI контролер

Входить до стандартної 
комплектації котлів RTB. Контролер 
може бути розміщений у будь-якому 
місці на відстані до 30 м.

Дозволяє віддалено 
керувати системою 
опалення за допомогою 
ПК, плантшета або 
смартфона через додаток 
або веб-версію.



Вам потрібна більша 
потужність?
Об'єднайте до 8 котлів (640 кВт) 
в каскадній системі і керуйте 
усіма онлайн.

Контроль через StokerCloud 



Налаштування
Персоналізуйте свій RTB



Потужність 3-11 кВт

ККД 93,9% (Клас 5)

Опалювальна
площа
будинку

150-200 м2*

Ширина 509 мм

Глибина 865 мм

Висота 1092 мм

Потужність 23-78 кВт

ККД 93,6% (Клас 5)

Опалювальна
площа
будинку

800-1300 м2*

Ширина 978 мм

Глибина 1390 мм

Висота 1519 мм

Потужність 14-48 кВт

ККД 93,6% (Клас 5)

Опалювальна
площа
будинку

500-750 м2*

Ширина 816 мм

Глибина 1115 мм

Висота 1318 мм

Потужність 7,5-28 кВт

KКД 91,4% (Клас 5)

Опалювальна
площа
будинку

300-500 м2*

Ширина 666 мм

Глибина 865 мм

Висота 1092 мм

Потужність 5,5-17 кВт

ККД 91,1% (Клас 5)

Опалювальна
площа
будинку

200-300 м2*

Ширина 509 мм

Глибина 865 мм

Висота 1092 мм

Оберіть потужність котла

* Утеплений будинок

RTB 10 
80131015

RTB 16 
80131615

RTB 30
80133015

RTB 50 
80135000

RTB 80
80138000



Сумісність  RTB 10-30

Ширина 300 мм

1000 ммГлибина 

Висота 1448 мм

Сумісність RTB 10-80

Ширина 800 мм

Глибина 800 мм

Висота 1000 мм

Сумісність RTB 10-30 

Ширина 700 мм

Глибина 946 мм

Висота 1433 мм

Сумісність RTB 10-30

Ширина 500 мм

862 ммГлибина 

Висота 1300 мм

Оберіть бункер для гранул

Бункер 120 кг
701120

Бункер 80 х 80 см
300087

Бункер 320 кг
801320

Бункер 220 кг
800000220

Розширення до бункеру 
80 х 80 см



Ручне заповнення бункера

Ви не проти фізичних 
навантажень?
Ручне наповнення бункера може 
бути цілком виправданим для вас. 
Це невелике додаткове зусилля не 
тільки приносить користь вашим 
м'язам, але і дозволяє 
заощаджувати. Крім того, якщо ви 
втомилися від таких вправ, у нас є 
багато автоматизованих рішень, які 
ви можете додати у будь-яку мить.

Вакуумне завантаження з 
приміщення зберігання гранул

Ви віддаєте перевагу своєму власному 
приміщенню для зберігання гранул?
Поміркуйте про додавання вакуумної 
транспортної системи з власного 
приміщеня зберігання пелет. Дана 
система завантаження включає 
вакуумний шнек для подачі гранул з 
вашого приміщення у бункер котла. 
Зверніть увагу, що підлога приміщення 
повинна бути облаштована під кутом 
так, щоб паливо легко потрапляло у 
систему завантаження.

Текстильний силос з 
вакуумним завантаженням

Вам потрібно транспортувати гранули 
на певній відстані від котла?
Якщо так, поміркуйте про текстильний 
силос з системою вакуумного 
завантаження, яка дозволяє 
транспортувати паливо на відстань від 
15 до 20 метрів в залежності від розміру 
вакуумного двигуна. Текстильний силос 
збирається за 15 хвилин і дозволяє 
завантажувати гранули із спеціально 
пристосованої вантажівки для доставки 
пелет. З нижньої частини силоса гранули 
транспортуються вакуумною системою в 
бункер вашого котла.

Текстильний силос з 
шнековим завантаженням

У вас є достатньо місця в котельні?
Якщо так, наш варіант текстильного 
силосу з 3-метровим шнеком 
найпростіший і економічний спосіб 
автоматично завантажувати паливо до 
бункера. Текстильний силос збирається 
за 15 хвилин і дозволяє завантажувати 
гранули із спеціально пристосованої 
вантажівки для доставки пелет. З 
нижньої частини силоса пелети 
транспортуються через 3-метровий 
шнек в бункер або безпосередньо в 
пальник.

Оберіть тип завантаження палива

* На основе горелки мощностью 10 kW в отопительный сезон
** На основе 50 kW



Оберіть аксесуари

Набір приналежностей для 
гарячої води

Ніколи не залишайтесь без гарячої 
води!
Виробляє гарячу воду лише тоді, 
коли це потрібно. Ваша система 
буде контролювати температуру 
води і віддавати пріоритет 
розподілу гарячої води, коли 
температура в баку досягне 
заданого значення. Ця функція буде 
працювати протягом літнього 
періоду, коли потреба в опаленні 
низька.

Стабілізатор тяги димоходуНабір для погодозалежної
компенсації 

Отримайте стабільну внутрішню 
температуру будинку, незалежно 
від погодних умов!
Завдяки комплекту погодозалежної 
компенсації ви можете керувати 
вашим котлом на деревних 
гранулах у більш ефективний спосіб 
з меншою кількістю циклів.
Підтримує високу температуру 
котла та регулює температуру 
будинку в залежності від 
зовнішньої температури.
Це гарантує, що у приміщеннях 
ніколи не буде занадто жарко або 
дуже холодно.

Модуль розширення

Вам потрібно більше інформації?
Новий безпровідий контролер V13 
входить до стандартної комплектації, 
має виходи для підключення 
додаткового приладдя, наприклад, 
клапан пріоритету гарячої води або 
зонний клапан для погодозалежної 
компенсації. Але якщо ви хочете 
додати додаткові аксесуари та 
функції до вашої системи, в нагоді 
буде модуль з 7-ма додатковими 
виходами.

Забезпечте регулювання тяги 
димоходу!
Створення умов для сталого процесу 
горіння у котлі багато в чому залежить 
від балансу деревних гранул та рівня 
кисню. У особливо вітряну погоду є 
ймовірність надлишкового тиску у 
димоході, що може спричинити 
порушення умов спалювання палива у 
камері згоряння. Крім погодних умов, 
на якість тяги впливає атмосферний 
тиск повітря. Регулятор тяги димоходу є 
істотним компонентом в системах на 
біомасі та підтримує оптимальний 
рівень спалювання гранул. Таким 
чином, ви повинні щоб переконатися, 
що ваша система димовідведенння 
включає цей важливий компонент.





StokerCloud
Контроль онлайн



• Що таке StokerCloud?
StokerCloud - це веб-інструмент, який дозволяє
контролювати через інтернет роботу вашого котла
на деревних гранулах.

• Чому саме StokerCloud?
З StokerCloud ви можете отримувати оновлення блоку
автоматики і керувати своєю системою з будь-якого
місця, в будь-який час.
Для наших дилерів та сервісних інженерів StokerCloud -
це спосіб забезпечити індивідуальне обслуговування
ефективним способом 24/7. Партнери можуть
реєструвати обладнання і отримувати повідомлення по
електронній пошті або SMS, якщо системі потрібна
технічна підтримка. Крім того, дилери можуть
вирішувати основні проблеми або вносити зміни у
налаштування онлайн без виїзду на об'єкт клієнта.

• Як це працює?
Коли ви знаходитесь в мережі за допомогою свого ПК,
смартфона або планшета, ви можете керувати котлом
та системою опалення через StokerCloud. Ви можете
завантажити додаток або використовувати веб-версію.
Необхідно лише підключити контролер вашого котла
до точки доступу WI-FI.

Дізнайтесь більше про StokerCloud на www.nbe.com.ua



Продукти
Модельний ряд RTB



Модель продукта Код Ціна євро, з ПДВ*

Котел RTB 10  80131015 3 946.00

Котел RTB 16 80131615 4 227.00

Котел RTB 30 80133015 4 932.00

Котел RTB 50 80135000 6 773.00

Котел RTB 80  80138000 10 920.00

Бункер 120 кг для RTB 10-30    701120 563.00

Бункер 220 кг для RTB 10-30     800000220 704.00

Бункер 320 кг для RTB 10-30    845.00

Бункер 80 х 80 см 300087 264.00

Розширення до бункеру
80 х 80 см

 300085 63.00

Силос 3,3 - 4,8 т. Одинарна 
подача (A)  

300037 2 254.00

Силос 3,3 - 4,8 т. Подвійна
подача (B)      

300039 2 254.00

Силос 4.0 - 5.5 т. Одинарна 
подача (A)             

300108 2 537.00

Силос 4.0 - 5.5 т. Подвійна
подача (B) 

300109 2 537.00

Вакуумний сепаратор пилу

Модель продукта Код Ціна євро, з ПДВ*

Шнек пальника 200 см для 
10-30 кВт, сірий

300503-200-180 355.00

Шнек пальника 200 см для 
40-60 кВт, сірий

 300503-200-100 355.00

Шнек пальника 250 см для 
10-80 кВт, сталь

300525 454.00

Шнек пальника 300 см для 
10-80 кВт, сталь

300530 524.00

Шнек пальника 400 см для 
10-80 кВт, сталь

300540 665.00

Моторизований клапан 
пріоритету гарячої води,
2-ходовий, 3/4" 

300040 90.00

Моторизований клапан 
пріоритету гарячої води,
3-ходовий, 3/4" 

300041 90.00

Комплект  погодозалежної 
компенсації з гідравлічним 
сепаратором, 3/4" 

510036 356.00

Комплект  погодозалежної 
компенсації з гідравлічним 
сепаратором, 1" 

510041 379.00

Вентилятор для димоходу 100 мм 300016 281.00

Вентилятор для димоходу 130 мм 300017 310.00

Вентилятор для димоходу 150 мм 300019 323.00

Вентилятор для димоходу 180 мм 300020 337.00

Модуль розширення 300211 233.00

300091 15.00Підсилювач сигналу WI-FI

701001 190.00

801320

Сервісний чемодан 600057 878.00

Стабілізатор тяги димоходу 
з фланцем

100908 71.00

Комплект подвійного завантаження 
до бункеру 80 х 80 см

300069 211.00

* Всі ціни в каталозі вказані в євро і наведені виключно в довідкових цілях. 
Ціни застосовуються як основа для розрахунків і можуть змінюватися 
відповідно до комерційного курсу актуального на день продажу.

Кришка до бункеру 
80 х 80 см

 300313 78.00
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