Geachte collega’s,
In deze editie van News & Info vindt u de
nieuwste informatie over het toepassen
van Metaloterm®-systemen op
stooktoepassingen die gebruik maken van
biomassa. Ook wordt uitgelegd dat
”We Care”, meer omvat dan alleen het
milieu. Hiernaast introduceren we onze
nieuwe Bulgaarse importeur, mr Marinov.
Om de verwerkingstijd van speciale
producten te verbeteren, vragen we
graag uw medewerking voor de
veranderde aanleverprocedure.
Als afsluiter vermelden we zoals
gewoonlijk onze huidige en komende
activiteiten en evenementen en die van
onze partners.

Metaloterm® rookgasafvoersystemen voor biomassa stooktoepassingen
Stooktoepassingen welke biomassa
gebruiken als brandstof, worden
tegenwoordig populairder.
Door de stijgende electriciteitsprijzen
wordt het steeds interessanter om een
alternatieve manier van verwarming
te overwegen.
Houtpellets

Bijvoorbeeld pelletkachels of pelletgestookte cv’s bieden interessante
mogelijkheden voor deze markt. Met name door de efficiënte manier van
warmte-opbrengst en de lage kosten van houtpellets als brandstof, kunnen
deze toepassingen een concurrerend alternatief zijn voor de meer
conservatieve hout- of gaskachels en haarden.
Niet alle biomassa brandstoffen zijn vrij van zuren, wat inhoudt dat als deze
worden verbrand, een speciaal rookgasafvoersysteem nodig is met een
binnenbuis van een hoger corrosie-bestendig materiaal dan anders.

Vriendelijke groeten,
Philip Bruls
Introductie
Ontop verwelkomt Ivo Marinov als onze
nieuwe importeur voor Bulgarije,
Roemenië en Macedonië.
Ivo heeft zelf de Bulgaarse nationaliteit
en een achtergrond in de
schoorsteenindustrie. Hij is getrouwd en
heeft als hobby wijn maken van zijn eigen
verbouwde druiven.

Metaloterm® UP
Voor deze situaties bevelen wij Metaloterm® UP aan, dit is een Metaloterm®
systeem met een binnenbuis van het zeer speciale AISI 904 roestvrij staal. Als
de biomassa-brandstof zuurvrij is, zoals alle pellets van goede kwaliteit zijn
(oftewel, pellets die voldoen aan EN+, a1 of a2), dan kan elk Metaloterm®
systeem worden toegepast.
Ivo Marinov ontmoet Philip Bruls

Hij bezocht het hoofdkantoor van Ontop
gedurende afgelopen week. Tijdens dit
bezoek heeft hij een goede eerste indruk
kunnen krijgen van het bedrijf en maakte
hij ook kennis met de directie, waaronder
Philip Bruls.
Wij wensen hem veel succes met zijn
nieuwe uitdaging.
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Oftewel, u kunt alle biomassa gestookte toestellen leveren met een
Metaloterm® systeem, met hierbij de vermelding
“brandstof mag geen zuren bevatten.”

We Care
Zoals u ziet gebruiken wij steeds
meer het We Care logo in onze
communicatie-uitingen. We zouden
graag wat meer over deze laatste
toevoeging aan onze nieuwe
bedrijfsstrategie uitleggen.
Het omvat namelijk niet alleen het
milieu, maar ook:
• de toekomst, omdat deze ons
nieuwe mogelijkheden geeft.
• energie, door het ontwerpen van
rookgasafvoersystemen die de
werking van de toepassing positief
beïnvloeden.
• onze klanten, door ze een goede
service te bieden.
• onze producten, door ze zo te
ontwerpen dat ze aan de vereisten en
specificaties voldoen van (bijna) elke
installatie.
• onze diensten, door ze te
optimaliseren voor onze veeleisende
klanten.

Kortere doorlooptijd voor speciale producten
Om de verwerking van speciale producten te
versnellen, starten we een nieuw project,
genaamd “vermindering van de verwerkingstijd”.
Om dit project succesvol te laten zijn, willen
we u vragen om u medewerking te verlenen.
Wanneer een nieuw speciaal product wordt besteld,
zou het ons helpen, als de nieuwe of
aangepaste maten begeleid worden door
Speciaal product ATT 93 250
een duidelijke producttekening met de
gewenste leverdatum. Voorbeelden van producttekeningen zijn te vinden
op onze website onder productinformatie - producttekeningen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Fairs & events
 Producttraining voor Docherty Chimney Group, 23 mei in Middelburg
(NL)
Gedurende één dag in Middelburg, ontvingen onze partners van Docherty
Chimney Group een intensieve producttraining van Robert Linssen, onze
export manager. Een rondleiding door onze fabriek maakte ook deel uit
van het programma.

We Care,
Het zit in onze genen.

Fabrieksrondleiding met Docherty

• Hearth and Home, 10 tot en met 12 juni in Harrogate (UK).
Op dit evenement zal Docherty Chimney Group een nieuwe stand
hebben, met nummer B31, waar de Metaloterm® producten zullen
worden gepresenteerd, waaronder het unieke
Metaloterm® UP systeem.

Stand van Docherty

 Powergen 12 tot en met 14 juni in Köln (DE)
Op de stand met nummer 6H1511, zal Synergy Catalyst Europe Ltd
gedurende dit evenement hun katalysatoren tonen
in combinatie met onze Metaloterm® AD systemen.

