


NBE 
- Powered by nature 



NBE е водещ лидер в производството на жилищни и търговски котелни системи за дървени  
пелети. NBE е основана от Ким Грегерсен и Яник Хансен, двама прогресивно мислещи  
предприемачи, които били погълнати от нарастващите разходи за отоплително гориво и  
вредните въздействия върху околната среда. През 1999 г. двамата приятели решили да  
превърнат своята идея е реалност и да намерят решение на тези нарастващи проблеми.  
Първоначално работещи в гараж в Северна Дания, двамата започнали да използват и  
проучват различните видове алтернативни горива и технологии за горелки. Въпреки това,  
след много обмисляне и експерименти, те стигат до извода, че дървената пелетна горелка  
е най-надеждната алтернатива, която да се конкурира с петрола. Това се дължи на факта,  
че дървесните пелети са евтини, CO2 неутрални и са възобновяем източник на гориво.  
Още от първоначалното появяване на котлите за дървени пелети в началото на 2000 г., те   
често са твърде скъпи. За разлика от тях, Ким и Яник имат идея за висококачествен  
продукт, който може да бъде достъпен за всички. Тази реализация бележи истинското  
начало на NBE. 

 
Днес NBE има над 80 000 системи на терен.Този успех може да бъде приписван на нашата  
основополагаща визия за предоставяне най-добрата стойност на нашите клиенти за  
направената от тях инвестиция. Това изисква бърза интеграция на нови технологии,  
внимателно и елегантно проектиране на продукта и най-съвременните производствени  
методи за заваряване и огъване. В комбинация това допринася за високата надеждност и  
достъпност на продуктите. 



RTB Phoenix 
- Ready to burn 

 
•  БЕЗПЛАТЕН 3-годишен абонамент за 
StokerCloud - нашата онлайн система за 
мониторинг и управление. 
•  7 "капацитивен сензорен тъч скрийн 
екран, управляван от NBE v16 контролер 
•  Wi-Fi модул  
•  Автоматична почистваща система на 
горелката и топлообменника на котела 
със  сгъстен въздух 
•  Автоматично извличане на пепелта  
•  Контейнер с автоматично компресиране 
на пепелта и сензор за нивото 
•  Лазерен сензор за наблюдение на 
нивото на пелетите 
•  Управление с ламбда сонда 
•  Управляем вентилатор за димни газове 
•  Контрол на горенето и въздушния поток 
•  Управление на соларна система 
•  Управление на вакуумно зареждане 
•  Външен контрол на зареждане на 
шнека  
•  Контрол на компенсация по външна 
температура с до 4 зони * 
•  И нашата легендарна безстъпкова 
горелка с  модулиране от 10 до 100% 
 



O2 сензор 
Контролът на O2 автоматично  

регулира съотношението 

въздух / гориво, което  

позволява оптимално изгаряне  

при всички нива на мощност. 

Автоматично  
почистване с компресор 

V16 контролер с модул 

10-100% модулираща  
горелка 

Решетката на горелката е  
изработена от топлоустойчива  
стомана, а горелката е снабдена  
със система за почистване с 

въздушнен компресор, която 

предотвратява натрупването на  
пепел и позволява чисто и  
ефективно изгаряне. 

7-инчов безжичен екран 

Aвтоматична система за 

извличане на пепел 

Самокомпресиране на  
пепелта 
Систена за компресиране на 
пепелта с  минимални изисквания 
за  поддръжка. Изчистването на  
пепелта се оценява като 
изпразване на контейнера на  
всеки 2-3 тона пелети. 

Вграден въздушен  
компресор 

Котелът 
Модулиране на  
вентилатора за изходящи  
газове без управление на  
налягането 



Персонализиране 
Модулно проектиран за да отговаря на 

всякакви  нужди и структура 



Мощност 2-11 kW 

КПД 93,9% (Class 5) 

Отопляван 
обем 

150-200 m2* 

Заменя 3500 литра 
нафта/г. 

Широчина 504 mm 

Дълбочина 920 mm 

Височина 1236 mm 

Мощност 5-47 kW 

КПД 93,6% (Class 5) 

Отопляван 

обем 

500-750 m2* 

Заменя 10000 литра 

нафта/г. 

Широчина 796 mm 

Дълбочина 1192 mm 

Височина 1443 mm 

Мощност 3-28 kW 

КПД 91,4% (Class 5) 

Отопляван 
обем 

300-500 m2* 

Заменя 7500 литра 

нафта/г. 

Широчина 655 mm 

Дълбочина 926 mm 

Височина 1240 mm 

Мощност 2-17 kW 

КПД 91,1% (Class 5) 

Отопляван 
обем 

200-300 m2* 

Заменя 5000 литра 

нафта/г. 

Широчина 504 mm 

Дълбочина 920 mm 

Височина 1236 mm 

Мощност 8-78 kW 

КПД 93,6% (Class 5) 

Отопляван 

обем 

800-1300 m2* 

Заменя 16500 литра 

нафта/г. 

Широчина 937 mm 

Дълбочина 1396 mm 

Височина 1643 mm 

Изберете kW размер 

*Базирано на добре изолиран дом 

RTB 10 

90131000 

RTB 16 

90131600 

RTB 30 

90133000 

RTB 50 

90135000 

RTB 80 

80138000 



80x80 разширител за бункер 

300085 

300 500 700 80x80 kg бункер 

901120 901220 901320 300087 

Изберете размер  
на бункера 

Съвместимост с RTB 10-80 

Ширина 800 мм 

Дълбочина 800 мм 

Височина 122 мм 

Съвместимост с RTB 10-30 Cъвместимост с RTB 10-30 Cъвместимост с RTB 10-30 

Ширина 300 мм Ширина 500 мм Ширина 700 мм 

Дълбочина 1000 мм Дълбочина 1000 мм Дълбочина 1000 мм 

Височина 1448 мм Височина 1448 мм Височина 1448 мм 



RTB 10/16 
Phoenix 

RTB 30 
Phoenix 

RTB 50 
Phoenix 

RTB 80 
Phoenix 

SKU:90131000  
SKU:90131600 

SKU:90133000 SKU:90135000 SKU:90138000 

300 
(за RTB 10-30 Phoenix)  

SKU:901120 

500 
(за RTB 10-30 Phoenix)  

SKU:901220 

700 
(за RTB 10-30 Phoenix) 

SKU:901320 

Технически данни 
RTB 10 RTB 16 RTB 30 RTB 50 RTB 80 

Максимална мощност 11 kW 17 kW 25 kW 48 kW 78 kW 

Минимална мощност 3 kW 5,5 kW 7,5 kW 14k W 23k W 

Ефикасност 93,9% 91,1% 91,4% 93,6% 93,6% 

Минимална ефикасност 90,5% 92,4% 92,7% 94,6% 93,9% 

Консумация на ел.енергия 37W 40W 90W 168W 126W 

Ниска консумация на ел.енергия 24W 20W 34W 39kW 69kW 

EN303 - 5:2012 Клас 5 5 5 5 5 

Контролер V16 V16 V16 V16 V16 

Ширина (мм) котел 504 504 655 816 978 

Ширина вкл.300 804 804 955 

Ширина вкл.500 1004 1004 1155 

Ширина вкл.700 1204 1204 1355 

Дълбочина (мм) 920 920 926 1115 1390 

Височина (мм) 1236 1236 1240 1318 1519 

Комин (мм) 100 100 130 150 180 

Тегло (кг) 222 222 280 470 580 

Обем водна риза (литри) 36 36 48 78 105 

Големина на контейнера за  пепел 
(литри) 

31 31 38 60 60 

Изход топла вода/вход студена  
вода/Пълнене 

¾" ¾" ¾" 1" 5/4" 

Тест репорт 300-ELAB 2042 2045 2064 2109 2216 

Eнергиен клас A+ A+ A+ A+ A+ 



Ръчно Вакуумен транспорт със  
собствено съхранение на пелети 

Изберете захранване за бункера 

Имаш мускулите и нямаш нищо  
против работата? 

Ръчното пълнене на бункера може да  
е точно за вас. Не забравяйте, че  
малкото допълнително усилие може  
да бъде добре заслужено, тъй като  
виждате как спестяванията идват.  
Също така, ако сте уморени от  
ръчното пълнене на бункера, имаме  
много автоматични решения, които  
можете да добавите по всяко време. 

Текстилен силоз с шнеков  
транспорт 
Имате ли достатъчно пространство в 
котелното си помещение? 

Ако е така, нашият вариант за текстилен  
силоз с 3-метров шнеков транспорт е  
най-лесният и най-рентабилен начин за  
автоматично зареждане на вашата  
система. Текстилният силоз се сглобява  
за 15 минути и пристига специално  
пригоден камион за доставка на пелети  
с отвори за изпомпване на пелети от  
вашия доставчик. В долната част на  
силоза, пелетите се транспортират чрез  
3-метров шнек към бункер или  
директно в горелка. 

Текстилен силоз с 

вакуумен транспорт 
Трябва ли да транспортирате пелети на 
известно разстояние от котела? 

Ако е така, помислете за текстилен силоз  
с   вакуумен   транспорт.    Системата за 
вакуумно транспортиране позволява  
разстояние на вакуум от 15 до 20 метра 

- в зависимост от размера на вакуумния  
двигател. Текстилният силоз се сглобява  
за 15 минути и пристига специално  
пригоден камион за доставка на пелети с  
отвори за изпомпване на пелети от вашия  
доставчик. На дъното на силоза, пелетите  
се извличат чрез вакуумен шнек и този  
вакуум се транспортира до бункера на  
вашия котел. 

свое Предпочитате да създадете 
собствено хранилище за пелети? 

След   това   обмислете   добавянето
 на системата за вакуумно транспортиране  
към вашето собствено съхранение на  
пелети. Системата за вакуумно  
транспортиране включва вакуумен шнек  
за извличане на пелетите от вашето  
устройство за съхранение и вакуумира  
пелетите в бункера на котела. Моля, 
имайте предвид, че по  
изграждането на вашето  
съхранение на пелети, 

време на  
място за 

страничните 
стени трябва да бъдат под ъгъл, така че  
палетите да могат лесно да паднат в  
зоната за извличане. 



Вакуумен транспорт 

Вакуумен прахоуловител 

Извличащ шнек 

Извлича пелетите от  текстилния 
силоз и  чрез помощта на 

вакуум ги транспортира  до бункера 

80x80бункер 

Дизайнерски бункер 

300, 500 , 700 

Пелетна  пълнеща 
тръба 

Отворена тръба за  
пълнене на пелети 
от доставчика 

Pelevac система 

Вакуумен двигател с 

въздухонепроницаем 
ротационен вентил 

Текстилен силоз в 4 размера 

4 различни възможности като  
капацитет 

* Височината зависи от количеството пелети, заредени в силоза 

Капацитет: 3,3- 4,8 тона BxDxH: 250 см х 250 см х 180- 230 см  
Капацитет: 4,0- 5,5 тона BxDxH: 250см х 250см х 200- 250см  
Капацитет: 4,2- 6,6 тона BxDxH: 300см х 300см x 180- 230см 
Капацитет: 5,2- 7,6 тона BxDxH: 300см х 300см х 200-250см 



Каскадна система 

Общо състояние 

21.4°C Външна 

16.8°C Средна външна 

28.4°C Зона 1 

65°C Зона 1 цел 

100% Зона 1 вентил 

основен подчинен 11 подчинен 12 

0% Мощност 0% Мощност 0% Мощност 

35.7°C Комин 21.9°C Комин 21.9°C Комин 

24.2°C Dropshaft 22.1°C Dropshaft 21.9°C Dropshaft 

0 LX Фотоклетка 0 LX Фотоклетка 0 LX Фотоклетка 

37.6°C Котел 21.8°C Котел 21.6°C Котел 

29.0°C Котел връщаща 20.7°C Котел връщаща 20.6°C Котел връщаща 

99.8% Online uptime 99,9% Online uptime 99,8% Online uptime 

69.4 Индекс на консумацията 10.1 Индекс на консумацията 28.6 
Индекс на 
консумацията 

19,439.8 kg Консумация 2,829.4 kg Консумация 8,019.9 kg Консумация 

79°C Котел цел 79°C Котел цел 79°C Котел цел 

Мощност: 0 кВ (86 кВ) 
Обща консумация: 30289.1 кг. 

Съдържание на външен бункер: -36,577.3 кг 



Нужаете се от повече мощност?  

Комбинирайте до 8 котли (640 kW)  

в каскадна система и 

управлявайте всички онлайн. 



Изберете аксесоари 

Комплект за топла вода БГВ Комплект за компенсация по  
външна температура 

Разширителен модул 

Никога не оставайте без топла вода!  
С комплекта за приоритетна топла  
вода вашата система ще може да  
следи температурата на резервоара  
за гореща вода и да даде приоритет  
на разпределението на топлата вода,  
когато температурата на резервоара  
достигне определен праг. Тази  
функция ще работи и през лятното  
часово време, когато изискванията за  
отопление са ниски. 

Имате нужда от повече изводи?  
Новият Phoenix + безжичен екран V16  
се предлага стандартно с 

допълнителни изходи за свързване с  
аксесоари, например с приоритет на  
гореща вода и клапан за зона за  
компенсация по външна  
температура. Ако обаче откриете, че 

искате да добавите още аксесоари към  
вашата система, разширителният  
модул с 7 допълнителни изхода е 

идеален избор за допълнителна 
функционалност. 

Получете стабилни вътрешни  
температури,  независимо от 
водното съдържание! 

С комплекта за компенсация по  
външна температура можете
 да управлявате пелетния си котел по  
по-енергийно ефективен начин с по-  
малко цикли. Като същевременно се  
гарантира, че вътрешните 
температури никога не са твърде  
горещи и твърде студени. 





StokerCloud 

Контрол отвсякъде 



 Какво представлява StokerCloud? 

StokerCloud е уеб-базиран инструмент, който Ви 

позволява  да наблюдавате и работите онлайн с вашия 

пелетен котел. 

 Защо StokerCloud? 

Със StokerCloud можете да получавате нови 

актуализации  на контролната си кутия и лесно да 

управлявате системата  си от всяко място, по всяко време. 

 
За нашите дилъри и доставчици на услуги, StokerCloud е  

начин да осигурят изключително обслужване по ефикасен  

начин. Дилърите могат да сключват 24/7 договори за  

поддръжка / услуги с техните клиенти и да бъдат  

уведомявани незабавно чрез електронна поща или SMS,  

ако се изисква някакво внимание от системата на своите  

клиенти. Освен това, дилърите са в състояние да  

отстраняват проблеми или да извършват промени в  

системата онлайн или преди или в замяна на посещение на  

място. 

 Как работи? 

Необходима е само интернет връзка и LAN кабел за  

свързване на контролната кутия към интернет. 

Всяка контролна кутия има уникално серийно  

потребителско име, което се използва при вписване. 



Продукти 

RTB Phoenix продуктова 
линия 



Продукт Продукт но. Цена 

RTB 10 Phoenix 90131000 €4160 

RTB 16 Phoenix 90131600 €4428 

RTB 30 Phoenix 90133000 €5099 

RTB 50 Phoenix 90135000 €6978 

RTB 80 Phoenix 90138000 €10735 

RTB Phoenix бункер 300 901120 €537 

RTB Phoenix бункер 500 901220 €671 

RTB Phoenix бункер 700 901320 €805 

NBE бункер 80x80 300087 €251 

Голям бункер 3,3- 4,8 тона. Еденична  
екстракция (A) 

300037 €2,148.80 

Голям бункер 3,3- 4,8 тона. Двойна  
екстракция (B) 

300039 €2,148.80 

Голям бункер 4,0- 5,5 тона. Двойна  
екстракция (B) 

300109 €2,417.40 

Голям бункер 4,0- 5,5 тона. Еденична  
екстракция (A) 

300108 €2,417.40 

Голям бункер 4,2- 6,6 тона. Еденична  
екстракция (A) 

300110 €2,417.40 

Голям бункер 4,2- 6,6 тона. Двойна  
екстракция (B) 

300111 €2,417.40 

Голям бункер 5,2- 7,6 тона. Еденична  
екстракция (A) 

300112 €2,684.40 

Голям бункер 5,2- 7,6 тона. Двойна  
екстракция (B) 

300113 €2,684.40 

Шнек за пелетна горелка 200cm 10-80 kW,  
Steel 

300520 €400.00 

Шнек за пелетна горелка 250cm 10-80 kW,  
Steel 

300525 €475.00 

Шнек за пелетна горелка 300cm 10-80 kW,  
Steel 

300530 €550.00 

Продукт Продукт но. Цена 

Шнек за пелетна горелка 400cm 10-80 kW,  
Steel 

300540 €696.00 

600Watt Pelvac Вакуумна транспортна  
система с ротационни вентили и вграден  
контролер 

707000 €1623.08 

1000Watt Pelvac Вакуумна транспортна  
система с ротационни вентили и вграден  
контролер 

708000 €1844.51 

600Watt Pelvac Вакуумна транспортна  
система с ротационни вентили (за  свързване 
с V16 контролер) 

707100 €1490.00 

1000Watt Pelvac Вакуумна транспортна  
система с ротационни вентили (за 
свързване с V16 контролер) 

708100 €1735.00 

Вакуумен прахоуловител 701001 €199.00 

Стенно окачване за Pelvac 706026 €45.00 

3/4" Кит за контрол по външна  температура 
с вкл. flowbox 

510036 €373.00 

1" Кит за контрол по външна температура  с 
вкл. flowbox 

510041 €397.00 

NBE 3 пътен мотот вентил за контрол по  
външна температура 3/4" KIT 

570024 €227.00 

NBE 3 3 пътен мотот вентил за контрол по  
външна температура 1" KIT 

570026 €250.00 

Разширителен модул за V16 контролер 300211 €244.00 
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