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Waarom is het gunstig om  te kiezen?

Weinig anderen op de markt hebben net als wij ketels en branders voorzien van 

systemen van de nieuwste generatie verbonden met een intelligente bewaking 

van de objecttemperatuur, met als doel effectief gebruik van het vermogen en 

grotere besparingen tot 40%, ten opzichte van de standaard verwarmingskosten. 

Dankzij de hoge efficiëntie van 99% en gebruik van materiaal van hoogste 

kwaliteit kunnen onze toestellen vrij werken, zelfs in de moeilijkste 

omstandigheden.                               

®REGESS  ENERGY

Het vermogen van de ketels ligt tussen 10 kW en 285 kW waardoor niet enkel 

pellets, maar ook haver, snippers of hout kunnen worden gebruikt.

ecologie energie-efficiëntie CO  neutraal2 gebruiksvriendelijk design

Tot 5 jaar garantie met mogelijkheid tot verlenging

Dankzij de moderne, milieuvriendelijke en besparende technologie kunnen we 

objecten verwarmen met de oppervlakte van meer dan een dozijn tot tientallen 

duizenden vierkante meters. Ons aanbod omvat producten voor verwarming van 

huizen, meerfamiliehuizen als ook objecten met grote oppervlakte, ook 

industrieel.

info@regessenergy.com

Tel. +48 75 612 60 69
www.regessenergy.com



Afb. 3 Vacuümsysteem  2

 KETELRUIMTE OPSLAG RUIMTE 

!

Optionele uitrusting:

(1) Losklep

(2) Uitlaat afzuiger

(3) Sensoren laag/hoog pelletniveau

Afb. 1 Werkingsontwerp van het Vacuümsysteem 1

Afb. 2 Doorsnede ketel met het apparaat voor pneumatische brandstoftoevoer 

Bij grote tanken wordt het aanbevolen „het Vacuümsysteem” aanvullend van de motorreductor met worm 2,6 m te voorzien (zie afb. 3).  

   Toevoer van buiten af door onze aangeboden ketels of branders is ook mogelijk en is aan individuele afspraken onderworpen. 

Art. no. 

Art. no. 

 09-REG-VACUUM1  

 09-REG-VACUUM2  

Toevoer van buiten in het Vacuümsysteem 1

Toevoer van buiten in het Vacuümsysteem 2

De optionele catalogusuitrusting bij de  en  branders wordt voorzien van een pneumatische 

brandstoftoevoer. Het Vacuümsysteem (zie afb. 1, afb. 3) wordt toegepast, daar, waar de ruimte gering is en waar het niet mogelijk is om 

de tank te plaatsen. Door deze oplossing wordt het mogelijk de brandstoftoevoer naar de keteltank, met behulp van een flexibele 

versterkte slang met een diameter van 50 mm, te leveren. De toestellen kunnen van elkaar zelfs 25 m verwijderd worden. De besturing van 

het Vacuümsysteem geplaatst boven de pelletketeltank (afb. 2) gebeurt aan de hand van de sensoren die de snelheidstoevoer van de 

pellets regelt.

MM Bio Luxury Extreme IND Flow



    MM Bio Luxury is een bijzonder bedieningsvriendelijke en moderne pellet ketel. Afhankelijk van het vermogen van het toestel, is het 

voorzien van een tank van 169 tot 450 liter. Moderne, intuitieve bediening, automatisch aanbranden en aanpassen van het vermogen (binnen 

het bereik van 20 – 100%), functie automatisch reinigen van de wisselaar en efficiëntie tot 95% zijn de belangrijkste voordelen van MM Bio 

Luxury. De ketel is veilig in gebruik en de lambdasonde optimaliseert de verbrandingeffectiviteit. Betrouwbaarheid, duurzaamheid, effectiviteit 

en stijl – alles bij elkaar.

*parameter bij de optie van grotere brandstoftank

320-335*

Hoogte [mm]

Tankvolumen [l.]

Schoorsteendiameter [mm]

1275-1360* 1275-1360*

169-320* 169-320*

146 146

Gewicht [kg] 320-335*

1275-1360* 1375-1485* 1375-1485*

169-320* 196-320* 223-450*

146 146 174

320-340* 375-400* 420-460*

TYPE MMBL10

Gebouwoppervlakte [m2] 50-200 85-250

Minimaal vermogen [kW] 15

Diepte [mm]

Breedte [mm]

865

1155-1460* 1155-1460*

Belangrijkste parameters:

MMBL15 MMBL25 MMBL40 MMBL60

100-300 250-600 400-750

25 40 60

865 865 865 865

1155-1460* 1155-1460* 1155-1460*

10

MM Bio Luxury:

Brandstof:

pellet

Toepassing:

Eengezinswoning Meergezinshuis Klein landbouwbedrijf Groot landbouwbedrijf

          

Art. no. 09-REG-VACUUM 1  

Art. no. 09-REG-VACUUM 2  

Art. no. 09-REG-VACON300  

Art. no. 09-REG-VACON700 

Art. no. 09-REG-MCON320   

Art. no. 09-REG-MCON450

Toevoer van buiten in het Vacuümsysteem 1

Toevoer van buiten in het Vacuümsysteem 2

Aanvullende vacuum tank 300 l

Aanvullende vacuum tank 700 l

Aanvullende ketel tank 320 l

Aanvullende ketel tank 450 l

Optionele uitrusting:

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

03-REG-MMBL10  

03-REG-MMBL15 

03-REG-MMBL25  

03-REG-MMBL40  

03-REG-MMBL60  

Pellet ketel MM Bio Luxury 10 kW

 Pellet ketel MM Bio Luxury 15 kW

Pellet ketel MM Bio Luxury 25 kW

Pellet ketel MM Bio Luxury 40 kW

Pellet ketel MM Bio Luxury 60 kW

Industriële en 
commerciële objecten
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   SM Bio Luxury is een verbeterde versie van het succesvolle model SM Bio. Dankzij de toepassing van een keramische bekleding 

van het toestel en de brander, werd de emissie verminderd en de efficiëntie van het toestel verhoogd. SM Bio Luxury is een optimaal 
2toestel bestemd voor installaties in woongebouwen met een oppervlakte van 50 tot 300m . Door de ingebouwde turbulatoren van 

verbrandingsgassen die in de ketel nog meer energie houden, en de keramische inzet die tot 1000 oC opwarmt, verbrandt die 

biomassa bijzonder goed. Elk van de SMBL-modellen is standaard uitgerust met een distributiestation waardoor extra apparatuur in de 

ketelruimte kan worden aangesloten. Weersafhankelijke besturing regelt de 4-weg-verwarmingscircuits en de breedband-lambdasonde 

en maakt het mogelijk om afhankelijk van behoefte de afzonderlijke verdiepingen soepel te regelen. Aanvullend bestaat bij elke ketel de 

mogelijkheid om met een buffertank of zonnesysteem verder uit te bouwen en dankzij de 200 l pellets die lang kunnen worden 

opgeslagen, hoeft men de ketelruimte niet vaak te bezoeken. Automatische start van de brander, controle van de vlam door fotocel, 

lage warmtetraagheid bij opstarten en stoppen  zijn enorme voordelen van deze zeer efficiënte ketel.

SM Bio:
pellet pellet/haver

Art. no. 03-REG-SMB10 Pellet/haver ketel SM Bio 10 kW

Art. no. 03-REG-SMB20 Pellet/haver ketel SM Bio 20 kW

Meergezinshuis Klein landbouwbedrijfPassiefhuis Eengezinswoning

SM Bio Luxury:
pellet pellet/haver

Art. no.
Art. no.
Art. no.

 09-REG-SBUFCON

 09-REG-SCON3

 09-REG-SGSM 

Bufferaansturing

Aansturing van 3 aanvullende mengventielen

GSM module

Optionele uitrusting:

Belangrijkste parameters:

50-200 100-300

10 20

780 (1060) 865 (1140)

220

650 752

1700 1670

230 240

135 160

280

SMBL10 SMBL20

Art. no. 03-REG-SMBL10  ketel SMBL 10 kWPellet/haver

Art. no. 03-REG-SMBL20  SMBL 20 kWPellet/haver ketel

TYPE

Gebouwoppervlakte [m2]

Minimaal vermogen [kW]

Diepte (met brander) [mm]

Breedte [mm]

Hoogte [mm]

Tankvolumen [l.]

Schoorsteendiameter [mm]

Gewicht [kg]

Meergezinshuis Klein landbouwbedrijfPassiefhuis Eengezinswoning

Brandstof: Toepassing:

Brandstof: Toepassing:

SM Bio - dankzij de moderne modulatie wordt de bediening beperkt tot het vullen van de tank met pellets, en dankzij het volume 

van 230 l is het voldoende om deze elke 3 - 14 dagen te vullen. Dankzij een speciaal automatisch systeem voldoet hij aan de meest 

strenge normen voor milieubescherming in de Europese Unie. SM Bio is een optimaal toestel bestemd voor installatie in 
2woongebouwen met een oppervlakte van 50 tot 300m .

Het toestel wordt intuitief en probleemloos bediend. Nadat de ketel met pellets wordt gevuld en de toets START wordt gedrukt, brandt 

het toestel automatisch aan en kiest bedrijfparameters afhankelijk van de brandstof in de tank, met als doel het behouden van een vaste 

temperatuur van de ruimtes en van het sanitair warm water. Het eerste deel van de wisselaar is klein door gebruik van een 3T-

ontwerpmethode (time, turbulator, temperature) en van dun ketelstaal van hoge kwaliteit. Het tweede deel is de brander Burner RGS Bio 

die pellets en / of haver verbrandt, door het hittebestending staal tot een temperatuur van 1150 oC. Dankzij de speciale regeling van de 

tweede generatie worden de verbrandingparameters zo gekozen, afhankelijk van de geleverde brandstof, dat het verbruik ervan met ca. 

20% daalt. De besturing geeft de mogelijkheid om tot 16 verwarmingscircuits te besturen: radiatoren en vloerverwarming of sanitair 

warm water, en is voorzien van de functie AUTOSTART nadat de spanning verdwijnt, onthoudt de laatste instellingen, 

herinnert over de keuringen, controleert de bedrijfstemperatuur van de brander en beschikt over nog andere 

gebruiksvriendelijke functies.

Art. no.
Art. no.
Art. no.
Art. no.

 09-REG-SBUFCON

 09-REG-SCON3

 09-REG-SGSM 

 09-REG-SLAM 

Bufferaansturing

Aansturing van 3 aanvullende mengventielen

GSM module

Lambdasonde

Optionele uitrusting:

Belangrijkste parameters:

SMB10 SMB20

50-200 100-300

10 20

780 (1060) 865 (1140)

650 752

1700 1670

230 240

135 160

TYPE

Gebouwoppervlakte [m2]

Minimaal vermogen [kW]

Diepte (met brander) [mm]

Breedte [mm]

Hoogte [mm]

Tankvolumen [l.]

Schoorsteendiameter [mm]

Gewicht [kg] 220 280



Multifuel Bio - de besturing bestuurt niet enkel de ketel, maar ook het systeem van centrale 

verwarming of sanitair warm water. Dankzij de tank van 208 l hoeft de ketelruimte niet vaak te worden 

bezocht. De keramische kamer van de ketel laat de temperatuur bij naverbranding boven 900oC stijgen, 

waardoor bij deelname van de secundaire lucht de onverbrande gassen worden naverbrandt, waardoor de 

effectiviteit hoger wordt. De zelfreinigende stort-ketelbrander is als enige voorzien van een moderne 

modulatie van tweede generatie. Besturing tot 16 verwarmingcircuits, functie AUTOSTART nadat voeding 

verdwijnt, zelfreinigende rooster, mogelijkheid om ook haver te verbranden, 3 fases van verbranden die 

gasontploffing elimineren, vlamcontrole met fotocel - dat zijn enkele van de functies van het toestel. 

TYPE

Gebouwoppervlakte [m2]

Minimaal vermogen [kW]

Diepte [mm]

Breedte [mm]

Hoogte [mm]

Tankvolumen [l.]

Schoorsteendiameter [mm]

Multifuel Bio Luxury is niet verschillend in dimensies en basisfuncties van zijn voorganger. Het extra 

voordeel is een breedband-lambdasonde met 6 draden, waarmee we aanvullend tot 20% brandstof besparen. 

De zelfreinigende stortketelbrander is als enige voorzien van een moderne modulatie van tweede generatie. 

Besturing tot 16 verwarmingcircuits, functie AUTOSTART nadat voeding verdwijnt, zelfreinigende rooster, 

mogelijkheid om ook haver te verbranden, 3 fases van verbranden die gasontploffing elimineren, vlamcontrole 

met fotocel – dat zijn enkele voordelen van het toestel. Bij de constructie van het toestel hebben we de 

volgende doelen bepaald: lage prijs en laag brandstofverbruik, kleine afmetingen en mogelijkheid om 

gegranuleerde biomassa en hout te verbranden.

Multifuel Bio:

Brandstof: Toepassing:

Passiefhuis Eengezinswoning Meergezinshuis Klein landbouwbedrijf
pellet pellet/haver hout

MFB10

50-200

10

790

1022

1370

208

135

MFB16

85-250

16

790

1175

1370

208

160

MFB24

100-300

24

790

1277

1370

208

160

Belangrijkste parameters:

Art. no. 
Art. no. 
Art. no. 
Art. no. 

09-REG-BBUFCON

09-REG-BCON3

09-REG-BGSM 

09-REG-BLAM 

Bufferaansturing

Aansturing van 3 aanvullende mengventielen

GSM module

Lambdasonde

Optionele uitrusting:

Art. no. 

03-REG-MFB16

03-REG-MFB24

03-REG-MFB10 Pellet/haver/hout ketel Multifuel Bio 10 kW

Pellet/haver/hout ketel Multifuel Bio 16 kW

Pellet/haver/hout ketel Multifuel Bio 24 kW

Art. no. 

Art. no. 

Multifuel Bio Luxury:

Brandstof: Toepassing:

pellet pellet/haver hout

MFBL10

50-200

10

790

1022

1370

208

135

MFBL16 MFBL24

85-250 100-300

16 24

790 790

1175 1277

1370 1370

208 208

160 160

Belangrijkste parameters:

Art. no.
Art. no. 
Art. no. 

 09-REG-BBUFCON

09-REG-BCON3

09-REG-BGSM

Bufferaansturing

Aansturing van 3 aanvullende mengventielen

GSM module

Optionele uitrusting:

TYPE

Gebouwoppervlakte [m2]

Minimaal vermogen [kW]

Diepte [mm]

Breedte [mm]

Hoogte [mm]

Tankvolumen [l.]

Schoorsteendiameter [mm]

Art. no. 

03-REG-MFBL16

03-REG-MFBL24

03-REG-MFBL10  Multifuel Bio Luxury 10 kW

Pellet/haver/hout ketel Multifuel Bio Luxury 16 kW

Pellet/haver/hout ketel Multifuel Bio Luxury 24 kW

Pellet/haver/hout ketel

Art. no. 

Art. no. 

Passiefhuis Eengezinswoning Meergezinshuis Klein landbouwbedrijf
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Extreme IND Flow met automatische voeding voor vaste brandstof is een ketel die de ruimtes opwarmt door aanblazen van hete lucht. 

Het is een toestel zonder watermantel met een blaasluik vooraan en ook 2 afzonderlijke kanalen voor verspreiding van de lucht met de 

spirobuizen. Bij dit toestel is het nodig om aan schoorsteen te sluiten om de verbrandingsgassen af te leiden. De blaasventilator heeft efficiëntie 
3tot 9300m /h. Het is een perfect toestel voor verwarming van ruimtes zoals: productieruimtes, autogarages, spuiterijen, ambachtsbedrijven, 

sportobjecten, kleine expositiehallen en handelsobjecten.

Gebouwoppervlakte [m2] 2tot 180 m 2tot 250 m

Minimaal vermogen [kW] 25 40

Diepte [mm] 890 996

272

1168 1200

Tankvolumen [l.]

3Prestaties blaasventilator [m /h]

1226 1440

170 170

3100 4800

410

Belangrijkste parameters:

EXIF25 EXIF40

Breedte [mm]

Hoogte [mm]

Gewicht [kg]

TYPE
2tot 400 m

60

1251

1745

170

6200

440

EXIF60
2tot 700 m

100

1648

1965

300

9300

740

EXIF100

1063 1196

Optionele uitrusting:
 Vacuümsysteem 1

 Vacuümsysteem 2

 Aanvullende vacuum tank 300 l

 Aanvullende vacuum tank 700 l

Art. no. 09-REG-VACUUM 1

Art. no. 09-REG-VACUUM 2

Art. no. 09-REG-VACON300

Art. no. 09-REG-VACON700 

Art. no. 03-REG-EXIF25    

03-REG-EXIF40    

03-REG-EXIF60    

03-REG-EXIF100  

Ventilatorketel voor pellet/ koolkorrels/ poederkool Extreme IND Flow 25 kW

Ventilatorketel voor pellet/ koolkorrels/ poederkool Extreme IND Flow 40 kW

Ventilatorketel voor pellet/ koolkorrels/ poederkool Extreme IND Flow 60 kW

Ventilatorketel voor pellet/ koolkorrels/ poederkool Extreme IND Flow 100 kW

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Extreme IND Flow

Brandstof: Toepassing:

pellet poederkoolkoolkorrels Industriële en commerciële objectenEengezinswoningen



    King Size IND Bio is de grootste ketel in ons aanbod. Zijn taak is het om aan de moeilijkste eisen te 

voldoen in gebouwen met grote oppervlakte zoals scholen, kinderdagverblijven, sporthallen, etc. 

Met de kennis van de behoeftes en verplichtingen van de beheerders van verwarmde oppervlaktes 

hebben we ons toestel aan de moeilijkste omstandigheden aangepast, ongeacht het dagdeel en 

het weer. We hebben ons best gedaan om een onderhoudsvrije ketel te maken die 

onafhankelijk zal werken. Bij het ontwerp hebben we het volgende in het oog gehouden: 

toegankelijke brandstof, CO  neutraal, laag elektriciteitverbruik, mogelijke samenwerking 2

met een aanvullende brandstoftank. Bovendien wordt het verbruik van brandstof met 

20 % verminderd door toepassing van een breedband-lambdasonde. King Size IND 

Bio is de enige die een besturingkast heeft en door een grote alfanumerieke display 

wordt communicatie van het toestel met de gebruiker makkelijk. De 

tegenstroomwarmtewisselaar, zeer goede isolatie voor vermindering van 

warmteverlies naar de omgeving (tussen het corpus en de behuizing glaswol van 

85-110 mm dik en tussen de voorste deur isolatie van glasvezel), zelfreinigende 

brander met een worm voor afvoer van as uit het rooster, tank van 305 l standaard 

met de mogelijkheid om tot 1386 l uit te bouwen.

King Size IND Bio:
pellet

Art. no.
Art. no. 
Art. no. 
Art. no.
Art. no.
Art. no.

 09-REG-KBUFCON

09-REG-KGSM

09-REGKCON285

 09-REGKCON305

 09-REGKCON485

 09-REGKCON1386

Bufferaansturing

GSM module

Aanvullende ketel tank 285 l

Aanvullende ketel tank 305 l

Aanvullende ketel tank 485 l

Aanvullende ketel tank 1368 l

Optionele uitrusting:

KSIB75

400-900 600-1300 1000-1800 1100-2600 1400-3750

23-75 30-100 45-150 60-200 86-285

1170 1430 1495 1560 1755

1945 2205 2435 2495 2503

830

1115 1115 1215 1385 1385

482

305

559

305

694

305

889

305

979

305

KSIB100 KSIB150 KSIB200 KSIB285

Belangrijkste parameters:

KSIB50

300-750

15-50

957

1564

740

948

356

305

Gebouwoppervlakte [m2]

Vermogensbereik [kW]

Diepte [mm]

Diepte met brander [mm]

Breedte [mm]

Hoogte [mm]

Gewicht [kg]

Tankvolumen [l.]

TYPE

830 870 910 910

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

03-REG-KSIB50

03-REG-KSIB75

03-REG-KSIB100

03-REG-KSIB150

03-REG-KSIB200

03-REG-KSIB285

  King Size IND Bio 50 kW

  Pellet ketel King Size IND Bio 75 kW

 Pellet ketel King Size IND Bio 100 kW

  Pellet ketel King Size IND Bio 150 kW

 Pellet ketel King Size IND Bio 200 kW

 Pellet ketel King Size IND Bio 285 kW

Pellet ketel 

Brandstof:

Industriële en commerciële objectenMeergezinshuis Klein landbouwbedrijf Groot landbouwbedrijf

Toepassing:
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Burner RGS Bio is een brander met een zeer versimpelde besturing voor het 

grootste comfort van de gebruiker. In ons aanbod hebben we branders BRB16 kW, 

BRB24 kW en BRB32 kW, met een efficiëntie van 96%. Voor milieubescherming 

hebben we onze brander uitgerust met een moderne functie van tweede generatie 

die het vermogen precies aan de behoeftes van het gebouw aanpast. De 

breedband-lambdasonde geeft een extra brandstofbesparing van 40%. De 

noemenswaardige voordelen zijn: controle van de vlam met een fotocel, mogelijke 

besturing van maximaal 16 verwarmingcircuits (radiatoren en vloerverwarming of 

sanitair warm water), 3 fases van verbranden die de gasontploffing tijdens opstarten 

wegwerken, functie AUTOSTART na verdwijnen van spanning, verdeling van 

primaire en secundaire lucht die de emissie van verbrandingstoffen naar het 

minimum verlaagt waarbij de efficiëntie bij >94,5% komt. Dat is enkel een klein deel 

van alle mogelijkheden van dit kleine toestel.

Brandstof: Toepassing:

pellet

Burner RGS Bio:
Meergezinshuis Klein landbouwbedrijf Groot landbouwbedrijfPassiefhuis Eengezinswoning

Art. no. 09-REG-PCON305

Art. no. 09-REG-PCON485

Art. no. 09-REG-PBUFCON

Art. no. 09-REG-PCON3

Art. no. 09-REG-PGSM

Brander basis tank 305 l

Aanvullende brander tank 485 l

Bufferaansturing

Aansturing van 3 aanvullende mengventielen

GSM module

Optionele uitrusting:

Art. no. 

03-REG-BRB24

03-REG-BRB32

03-REG-BRB16  Pellet Burner RGS Bio 16 kW

 Pellet Burner RGS Bio 24 kW

 Pellet Burner RGS Bio 32 kW

Art. no. 

Art. no. 

BRB16 BRB24 BRB32

50-200 100-300 150-400

4,8-16 7,2-24 9,6-32

30 35 40

600x600x1300

1,6 1,6 1,6

<200 <200 <200

305 305 305

600x600x1300 600x600x1300

Verwarmingsoppervlakte [m2]

Bereik van verwarmingsvermogen [kW]

Gemiddelde stroomopname [W]

Lengte van de voeder [m]

CO-emissie [ppm]

Belangrijkste parameters:

TYP

Tankvolumen [l.]

Afmetingen van de tank 
breedte, diepte, lengte [mm]

Branders 

Onze oplossing – vervanging van de brander alleen – maakt mogelijk de toepassing van de ecologische brandstof 

zonder de kosten voor vervangen van de gehele ketel.

De op deze manier verbeterde ketelruimte kan aanvullend van het reservoir voor opslag van pellets worden voorzien.

Wij bieden reservoirs met de inhoud van 305 t/m 485 l, aangepast afhankelijk van het brandervermogen.

RGS Bio IND RGS Bio en  zjin door ons ontworpen met als doel de olie- en kolenketels te moderniseren.

Optie: pelletreservoir met de inhoud van 305 l 



Optie: toezicht op afstand en besturen dankzij de GSM module

info@regessenergy.com
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    Burner IND RGS Bio is voornamelijk een brander gebouwd met als doel om een 

stookolieketelruimte te moderniseren. Ons aanbod omvat modellen BIRB 50 kW, 

BIRB 100 kW, BIRB 150 kW, BIRB 200 kW, met de moderne functie van tweede 

generatie en breedband-lambdasonde, waarmee er zelfs tot 40 % brandstof 

bespaard kan worden. Laag verbruik van elektriciteit dankzij de fotocel die de vlam 

volgt, mogelijkheid om enkele verwarmingscircuits, zonnesysteem en buffertank te 

besturen zijn enkele van de voordelen van dit toestel. Besparing die door gebruik van 

onze brander verkregen kan worden bedraagt 50 % ten opzichte van stookolie en 

60 % ten opzichte van vloeibaar gas. De efficiëntie van het toestel bereikt zelfs 99 %. 

De diffuser van secundaire lucht, zelfverbranding en zelfreiniging, sensor voor 

vlamdetectie en automatisch systeem, volledig compatibel met de olie - en gasketels, 

maken het model perfect, zelfs voor de meest eisende klant.

Verwarmingsoppervlakte [m2]

Bereik van verwarmingsvermogen [kW]

Gemiddelde stroomopname [W]

Lengte van de voeder [m]

CO-emissie [ppm]

Belangrijkste parameters:

BIRB50

370-660

15-50

100

1,6

<200 

305

600-1300

30-100

150

1,6

<200

305

600x600x1300

BIRB100

600x600x1300

TYP

600x600x1300 600x600x1300

BIRB150 BIRB200

700-2000

45-150

230

1,6

<200

305

1100-2600

60-200

230

1,6

<200

305Tankvolumen [l.]

Afmetingen van de tank 
breedte, diepte, lengte [mm]

Brander basis tank 305 l

Aanvullende brander tank 485 l

Bufferaansturing

Aansturing van 3 aanvullende mengventielen

GSM module

Art. no. 

03-REG-BIRB100

03-REG-BIRB150

03-REG-BIRB200

03-REG-BIRB50  Burner IND RGS Bio 50 kW

Pellet Burner IND RGS Bio 100 kW

Pellet Burner IND RGS Bio 150 kW

Pellet Burner IND RGS Bio 200 kW

Pellet 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 

Art. no. 
Art. no. 
Art. no. 
Art. no. 
Art. no. 

09-REG-PCON305

09-REG-PCON485

09-REG-PBUFCON

09-REG-PCON3

09-REG-PGSM

Optionele uitrusting:

Brandstof:

pellet

Burner IND RGS Bio:
Industriële en 

commerciële objecten
Groot landbouwbedrijfPassiefhuis Eengezinswoning

Toepassing:

Meergezinshuis Klein landbouwbedrijf

!

Voor onze branders en ketels bieden wij het volgende aan: de moderne GSM communicatiemodule. Dankzij dit 

multifunctionele apparaat wordt communicatie met de besturingen door middel van de SMS berichten mogelijk. Door gebruik 

van een mobiele telefoon kunt U van een willekeurige plek op de brander- en ketelwerking toezicht houden en instellingen 

aanpassen. Bovendien wordt het dankzij het configuratiepaneel mogelijk de SMS berichten over de cruciale veranderingen bij 

besturingswerking in te stellen.

    Om de GSM verbindingen te bouwen is een SIM kaart nodig die bij willekeurige aanbieder van mobiele telefonie te koop is.



Art. No. 08-REG-P15  Pellet in zakken van 15 kg

NU IN ONS AANBOD PELLETS – DE HOOGSTE KWALITEIT DIN ++

Feiten:

Vervaardigingsproces van pellets is gebaseerd op vermalen, drogen en persen van 

biomassa tot korrels. Afhankelijk van de gebruikte materialen kan ook de kwaliteit van 

pellets verschillen. Onze biomassa wordt gekenmerkt door uitstekende kwaliteit. Het 

wordt vervaardigd van natuurproducten: zaagsel, snippers en houtstukjes en bevat 

geen resten van PVC of geverfd hout, die door verbranding schadelijk voor de 

gezondheid zijn, abnormale geur verspreiden en veel as achterlaten.

pellet is een ecologische brandstof, is efficiënt en neutraal wat de uitstoot van 

CO  betreft

van 1 ton brandstof blijft alleen 2 kg as over

1 liter van stookolie kan door 2 kg pellets worden vervangen

hout in de hoeveelheid van 2 m   t/m 5 ruimtemeter houtstukjes = 1 ton pellets

om een eengezinswoning te verwarmen heeft U ca. 5-8 ton pellets /stookseizoen nodig

2

3

NU IN ONS AANBOD PELLETS – DE HOOGSTE KWALITEIT 

Vervaardigingsproces van pellets is gebaseerd op vermalen, drogen en persen van 

biomassa tot korrels. Afhankelijk van de gebruikte materialen kan ook de kwaliteit van 

pellets verschillen. Onze biomassa wordt gekenmerkt door uitstekende kwaliteit. Het 

wordt vervaardigd van natuurproducten: zaagsel, snippers en houtstukjes en bevat 

geen resten van PVC of geverfd hout, die door verbranding schadelijk voor de 

gezondheid zijn, abnormale geur verspreiden en veel as achterlaten.

Feiten:

pellet is een ecologische brandstof, is efficiënt en neutraal wat de uitstoot van 
2CO  betreft

van 1 ton brandstof blijft alleen 2 kg as over

1 liter van stookolie kan door 2 kg pellets worden vervangen
3hout in de hoeveelheid van 2 m   t/m 5 ruimtemeter houtstukjes = 1 ton pellets

om een eengezinswoning te verwarmen heeft U ca. 5-8 ton pellets /stookseizoen nodig

DIN ++



ZONNECOLLECTOREN
WARMTEPOMPEN

PELLET KETELS EN BRANDERS
PELLET KACHELS
PHOTOVOLTAICS

Maak een afspraak:

Tel. +48 75 612 60 69

Tel. +48 75 644 20 73

Fax: +48 75 612 60 49

E-mail: info@regessenergy.com

®REGESS  ENERGY

ul. Bankowa 36

58-500 Jelenia Góra

Polen

WAAR VINDT U ONS? 
®De REGESS  ENERGY producten worden o. a. verkocht

in Europa, Azië, Latijns - en midden Amerika en Afrika.

www.regessenergy.com
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