
 

 

Informatie voor ombouw pelletbrander op mazoutketel: 

 
Door de beperkte afmetingen passen de PX22 en de PX52 pelletbrander op vrijwel elke mazoutketel. 

De ombouw kan zowel met de 10-25 kW brander als de 20-60 kW brander plaatsvinden. 

 
Er moet echter op de volgende punten gelet worden: 

• De ketel heeft een schoorsteentrek nodig van 10-15 Pascal 

• De schoorsteen moet tegen roetbrand bestand zijn 

• Bij pellet bedrijf (70°C keteltemperatuur) is een m inimale retourtemperatuur van 50°C vereist. Hiervoo r is een 
retourtemperatuur mengventiel of een buffervat nodig. 

• Het vermogen van de mazoutketel is nog slechts 50% met de pelletbrander. D.w.z. een 24 kW ketel geeft nog slechts 12-
14 kW in pellet bedrijf.  

• Tijdens het stookseizoen moet elke 14 dagen de brander gereinigd worden. De ketel moet afhankelijk van de pellet 
kwaliteit om de 4-12 weken gereinigd worden. Deze reiniging bestaat uit het verwijderen van as en kan gemakkelijk zelf 
worden uitgevoerd. Er is dus geen extra kost nodig om de reiniging te laten uitvoeren. 

• De diepte van de branderruimte voor de PX22 brander moet minstens 300mm bedragen en de breedte moet minstens 
280mm bedragen. De branderbuis heeft een opening van 160mm ketel branderflens nodig. 

Er kan begonnen worden met de brander een vulbuis en microsilo. Op deze manier is de investering in 3-4 jaar terugverdiend !  

Veel gestelde vragen: 

1. Hoe gaat het met lagetemperatuurketels ? 

De brander stuurt met een eigen voeler de constante keteltemperatuur op 70°C. Dit gebeurt automatisch 1 of 2 traps. 

2. Hoe wordt de voorloop temperatuur van de radiatoren geregeld ? 

Door een mengventiel tussen de ketel en aanvoer van het cv circuit te plaatsen kan de temperatuur naar de radiatoren geregeld 
worden. Zonder mengventiel is de voorlooptemperatuur 70°C  

3. Brandt de brander continu ? 

Nee, de brander schakelt in en uit net als een mazoutbrander. Er is alleen wat meer tijd nodig voor het opstarten van de brander en 
de brander brandt op twee niveau’s “vollast” of “deellast” wat zorgt voor een optimaal rendement.   

4. Waarom heeft de ketel nog maar 50% van het vermogen? 

Bij een bijv. 22 kW mazoutketel halveert het vermogen naar 11 kW. De reden hiervan is: Zou men de brander op het volle 
ketelvermogen instellen zou de rookgastemperatuur oplopen tot 250°C - 300°C. Dit zou leiden tot een la ag rendement. 

5. Waarom een retourtemperatuur begrenzer ? 

De retourtemperatuur naar de ketel mag niet beneden 50°C komen. Dit moet door een retourtemperatuur ve ntiel geregeld worden. 

6. Hoe groot moet de voorraad pellets voor een jaar zijn ? 

Als het mazoutverbruik 4000 liter per jaar is dan is het pelletverbruik 8 ton. Hiervoor is een volume van 12,5 m³ nodig (8:0,65kg/m³) 
De opslagruimte hiervoor moet 1/3 groter zijn 

7. Wat is de ideale pelletopslag ? 

Optimaal is een zaksilo met een 3 mtr. vulbuis naar de brander. 

8. Kan de pellet toevoer ook om de bocht geleid worden? 

Vulbuizen kunnen een radius maken van 1 – 1,5 mtr. De maximum lengte is 15 mtr. Met een zuigsysteem kunnen bochten en 
hoogte van 20 mtr. overbrugd worden. Bij beide systemen moet echter een miniopslag voorhanden zijn. Vanuit deze mini opslag 
wordt een vulbuis van 1,7 mtr. 2,3 mtr. of 3 mtr. naar de brander gevoerd die de dosering regelt. 


