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S peleti boste prihranili in hkrati uživali v popolnem udobju

Cenovna razmerja med posameznimi energetskimi viri v zadnjih letih poudarjajo prednosti lesnih pelet: okolju 

prijazno ogrevanje je tudi ekonomsko privlačno. les kot energetski vir je obnovljiv in Co2 nevtralen, peleti pa so iz 

neobdelanega lesa. Neobdelana oblovina in žagovina, ki nastajata kot stranski proizvod v lesnopredelovalni industriji, 

sta stisnjeni in peletirani. zaradi visoke gostote energije, enostavne dobave in skladiščenja so se peleti izkazali 

za optimalno gorivo za ogrevalne naprave 

s popolnoma avtomatskim delovanjem. 

Dobava pelet poteka s pomočjo cistern, 

ki omogočajo neposredno polnjenje 

skladišča.

Ogrevanje na pelete
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Že več kot 50 let se podjetje Fröling ukvarja z učinkovito izrabo energije iz lesa. ime Fröling tako danes označuje 

sodobno ogrevalno tehniko na lesno biomaso, naši kotli na polena, sekance in pelete pa izredno uspešno delujejo po 

vsem svetu. vsi proizvodi so izdelani v naših lastnih obratih v avstriji in Nemčiji, gosto prepletena servisna mreža pa 

jamči za hitro in zanesljivo oskrbo.

novi Frölingov kotel  
na pelete P1

kotel na pelete p1 zaseda samo 0,38 m2 površine 

in postavlja tako nove standarde. omenjeni kotel 

odlikujejo tiho delovanje in visoko udobje – nizke 

vrednosti emisij ter zanemarljiva poraba električne 

energije.

kompaktna rešitev  
za kurilnico

kotel na pelete p1 je edinstven, saj je po naročilu 

na voljo z bojlerjem za pripravo sanitarne vode in 

hidravlično enoto s črpalkami ogrevalnih krogov, 

mešalnim ventilom ogrevalnih krogov ter črpalko 

za ogrevanje bojlerja. z obema moduloma, ki ju je 

mogoče kadarkoli naknadno vgraditi, predstavlja 

kotel p1 kompaktno celovito rešitev za kurilnico.



Že pri vnosu v kurilnico se pokažejo pomembne 
prednosti kotla p1. Njegove kompaktne mere 60 
x 64 x 120 cm (Š x D x v) omogočajo preprosto 
montažo v ozkih prostorih. kotlovska enota kotla  
p1 je popolnoma izolirana in dobavljena že ožičena. 

modularna zgradba kotla na pelete p1 omogoča, 
da lahko kadarkoli naknadno vgradite bojler 
in hidravlično enoto. posamezna modula sta 
dobavljena ločeno.

lastnost: modularna zgradba

prednosti: • zahteva manj prostora

 • bojler in hidravlično enoto je mogoče  

   kadarkoli naknadno vgraditi

Premeten pri postavitvi in inštalaciji
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P1peleti

1 s številom vrtljajev reguliran tihi ventilator prisilnega vleka z nadzorom delovanja  

 za najvišjo zanesljivost delovanja.

2 Širokopasovna lambda sonda za optimalno izgorevanje.

3 tehnika Wos (sistem optimizacije izkoristka) za maksimalne izkoristke.

4 kakovosten gorilnik za pelete.

5 avtomatska premična rešetka za odstranjevanje pepela. s premikanjem rešetke se hkrati  

 uravnava sekundarni zrak in vgrajena zapora dimnika.

6 kakovostna izolacija.

7 velik zalogovnik za pelete.

8 Dvojni varnostni sistem za največjo protipožarno varnost.

9 energijsko varčno delovanje za dvojni varnostni sistem in sistem Wos.

10 avtomatski vžig.

11 velika udobna posoda za pepel omogoča dolge intervale in enostavno izpraznitev.



P1peleti

hidravlična enota je na voljo po naročilu in jo lahko kadarkoli 

dodatno vgradite. modul vključuje dve črpalki in dva mešalna 

ventila ogrevalnih krogov, ekspanzijsko posodo, ventil za 

omejevanje pretoka, varnostno skupino (manometer, zračnik 

za hitro odzračevanje in varnostni ventil) ter skupino za 

ogrevanje bojlerja, dobavljivo po naročilu.

lastnost: možna hidravlična enota

prednosti: • najboljša možna regulacija ogrevalnega kroga

 • pametna celovita rešitev

 • mogoče kadarkoli naknadno vgraditi

vakuumsko emajlirano bojlersko enoto odlikujejo kompaktne 

mere in kakovostna izolacija iz trde pene. s 130 litri vode 

predstavlja popolno rešitev za pripravo sanitarne vode. poleg 

tega vključuje bojler tudi izolirano magnezijevo zaščitno 

anodo in priključek za vžig preko vpiha toplega zraka.

lastnost: možen bojler

prednost: • optimalna priprava sanitarne vode

 • možno kadarkoli naknadno vgraditi

Nizkoenergijske hiše imajo zaprt hišni sistem. v običajnih 

kurilnicah prihaja zaradi nujnih odprtin za dovod zraka do 

nenadzorovanih toplotnih izgub. pri kotlih, ki niso odvisni od 

zraka v prostoru, se tem izgubam izognemo zaradi neposrednega 

priključka zraka. poleg tega zvišujemo temperaturo dovajalnega 

zraka za izgorevanje s pomočjo vgrajenega sistema za predgretje 

ter posledično izboljšamo učinkovitost naprave.

lastnost: delovanje, neodvisno od zraka v prostoru

prednost: • izredno primerno za nizkoenergijske hiše

 • največja možna učinkovitost

velik zalogovnik za pelete s prostornino 32 l zmanjšuje število 

polnitev pelet. polnjenje zalogovnika poteka popolnoma 

samodejno s pomočjo zunanje sesalne turbine.

lastnost: velik zalogovnik za pelete

prednosti: • udobno polnjenje

 • učinkovito delovanje

zaporna loputa za skladišče (1) in zaporna loputa za gorilnik 

(2) sestavljata dvojni sistem z zaporo ter tako zagotavljata 

največjo možno varnost pri delovanju.

pri transportu goriva iz skladišča v 

zalogovnik za pelete se odpre zaporna 

loputa za skladišče (1). zaporna loputa 

za gorilnik (2) pa je ob tem zaprta.

Dvojni varnostni sistem skrbi za 

zanesljiv priključek med skladiščem 

in gorilnikom za pelete ter zagotavlja 

največjo možno protipožarno varnost.

lastnost: dvojni varnostni sistem

prednosti: • največja možna varnost pri delovanju

 • največja možna protipožarna varnost

1

2

1

2

1

2

1

2

www.biomasa.si

PREMIŠLJENA NOTRANJOST



Pametne Podrobnosti
P1peleti

Še ena edinstvena lastnost kotla – en sam pogon premika 

obe zaporni loputi in turbolatorje za čiščenje toplotnih 

izmenjevalcev. pogon rešetke s premikanjem premične rešetke 

uravnava sekundarni zrak, vgrajeno zaporo dimnika ter čiščenje 

in odstranjevanje pepela. ta nov koncept pogonov zagotavlja 

nizko porabo energije in učinkovito delovanje.

lastnost: premišljen koncept pogonov

prednosti: • manjša poraba električnega toka

 • optimalen način delovanja

Novo razvita žareča keramična sonda je posebej primerna 

za izredno nizke moči kotla. ker deluje brez dodatnega 

ventilatorja, je omenjena sonda izredno tiha in energijsko 

varčna.

lastnost: avtomatski vžig

prednosti: • tiho delovanje

 • izredno nizka poraba električnega toka

serijski ventilator prisilnega vleka, ki je reguliran s številom 

vrtljajev, skrbi za natančno količino zraka pri izgorevanju. 

Uravnavanje števila vrtljajev ventilatorja prisilnega vleka 

stabilizira izgorevanje med celotnim časom gorenja in prilagaja 

moč glede na potrebe. v povezavi z lambda regulacijo so 

ustvarjeni optimalni pogoji za izgorevanje. poleg tega obratuje 

ventilator prisilnega vleka izredno tiho in varčno.

lastnost: s številom vrtljajev reguliran ventilator prisilnega   

 vleka in lambda regulacija s širokopasovno sondo

prednosti: • največje udobje pri delovanju

 • trajna optimizacija izgorevanja

Gorilnik za pelete se nastavlja glede na zahteve goriva in 

zagotavlja posebno visoke izkoristke. premična rešetka skrbi 

za samodejno odstranjevanje pepela v velik predal za pepel. 

poleg tega uravnava premična rešetka med izgorevanjem tudi 

sekundarni zrak, vgrajena zapora dimnika pa preprečuje, da bi 

vlek dimnika kotel po zaustavitvi hitro ohladil.

lastnost: gorilnik za pelete z avtomatsko premično   

 rešetko in zaporo dimnika

prednosti: • večji izkoristek

 • samodejno odstranjevanje pepela

serijsko vgrajeni sistem Wos (sistem za optimizacijo 

izkoristka) sestavljajo posebni turbolatorji, ki so vstavljeni 

v cevi toplotnih izmenjevalcev. mehanizem z ročico se 

uravnava skupaj z dvojnim varnostnim sistemom. 

Dodatna prednost: čiste ogrevalne površine vplivajo  

na večji izkoristek in s tem na nižjo porabo goriva.

lastnost: serijska tehnika WoS

prednosti: • še večji izkoristek

 • prihranek pri gorivu

Udobje ne sme poznati nobenih popuščanj. pepel, ki se 

nabere, se samodejno odstrani v velik predal, ki ga lahko 

enostavno izpraznite.

lastnost: udoben predal za pepel

prednosti: • dolgi intervali izpraznitve

 • udobna izpraznitev

www.biomasa.si



P1peleti
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Dovajanje

Dovajanje preko polža

Frölingov dovajalni sistem preko polža je popolna 

rešitev za pravokotna skladišča z odvzemom na 

čelni strani. zaradi globoke in vodoravne lege 

iznosnega polža je prostornina skladišča optimalno 

izkoriščena in zagotovljena je popolna izpraznitev 

prostora. poleg tega omogoča kombinacija 

s Frölingovim sesalnim sistemom izredno 

prilagodljivost pri postavitvi kotla.

prostostoječi rezervoarji ponujajo prilagodljivo in 

predvsem preprosto možnost skladiščenja pelet.  

Na voljo je 8 različnih velikosti.  

Uporaba prostostoječega rezervoarja ima več 

prednosti: enostavna montaža, neprepustnost za  

prah. po potrebi je mogoča tudi zunanja postavitev  

s potrebno zaščito pred padavinami in Uv žarki.

Univerzalni sesalni sistem

Sesalna sonda za pelete
 

sesalne sonde, ki jih je razvil in 

zaščitil Fröling, se porazdelijo 

po skladišču in skrbijo za

zanesljivo in enakomerno 

izpraznitev. preklop med 

sondami lahko poteka ročno ali 

avtomatsko.

Podrobnosti in izvedbe

Polnilne pipe za pelete
 

Dobava pelet lahko poteka s 

cisternami, v skladišče pa se 

vpihavajo s pomočjo polnilne 

pipe. Druga pipa služi za 

nadzor in odvajanje odvečnega 

zraka brez prahu.

Dodatno: sistem za optimizacijo goriva  
z odpraševalnikom pelet PSt

Prostostoječi rezervoar

lesni peleti so čisti in izredno kakovostni. ostanke lesnega prahu, ki 
je morda še prisoten, lahko enostavno in udobno izločite iz goriva s 
pomočjo odpraševalnika pelet pst. to zagotavlja optimalno delovanje 
izgorevalnih con.

odpraševalnik pelet pst je vgrajen na poljubno mesto v povratno 
cev sesalnega sistema pelet. Ciklonska zgradba izloči prašne delce 
iz povratnega zraka in jih odstrani v ločeno posodo.

posodo je mogoče enostavno odstraniti ter jo premakniti do mesta 
izpraznitve. sistem lahko kadarkoli nadgradite in ne potrebuje 
vzdrževanja.

Peleti-Box komfort

Peleti-Box eco

Peleti-Box Uno

Zunanji sesalni modul

 

samodejni transport goriva 

iz skladišča v zalogovnik 

za pelete omogoča zunanji 

sesalni modul. ta je vgrajen 

v povratno cev na poljubnem 

mestu.

Sesalne sonde

Peleti-Box

sistem odlikujeta enostavna montaža in izredna prilagodljivost. Univerzalni sesalni sistem je primeren 

za velike razdalje med skladiščem in kurilnico. položaj sesalnih sond oz. predajne enote (pellets-Box) 

lahko prilagajate glede na dane pogoje skladišča.



sistem, ki ga Fröling ponuja pri vseh kotlih

z avtomatskim doziranjem, omogoča

nadzor in krmiljenje kotla preko sms.

sms-box lahko programirate

neposredno iz mobilnega telefona in

ima dva vhoda za javljanje napak ter dva

izhoda daljinskega stikala. Napake in

sporočila lahko pri tem prosto

konfigurirate.

obsega vklop in izklop ogrevanja ter preklop iz npr.

nočnega na izvenrežimsko delovanje (le pri sobnem tipalu).

ko je poslani ukaz izveden, prejmete avtomatsko sporočilo potrditve.

lastnost:  Frölingov SMS-box
Prednosti:  • sporočanje napak preko SMS

 • aktivno krmiljenje kotla

z novo kotlovsko regulacijo P 3200 

je Fröling na poti v prihodnost. pametna enota 

za upravljanje omogoča vezavo do 18 ogrevalnih krogov, do 4 hranilnikov 

toplote in do 8 bojlerjev sanitarne vode. enota za upravljanje omogoča pregleden prikaz stanj delovanja. 

enostavno upravljanje je uresničeno s pomočjo optimalno oblikovane zgradbe menija. pomembne funkcije lahko 

preprosto izbirate preko funkcijskih tipk.

Frölingov sistem Bus omogoča montažo razširitvenih modulov ne glede na kraj. Na kotlu, pri razdelilniku ogrevalnih 

krogov, pri hranilniku, v dnevni sobi ali v sosednji hiši: lokalni krmilni elementi so lahko vgrajeni tam, kjer je potreba 

po toploti. Dodatna prednost je minimalna količina električnih kablov.

Udobje s sistemom
P1peleti

 

sobna naprava za upravljanje na dotik rGB 3200 touch 

prepriča z novim zaslonom na dotik. strukturirana 

zgradba menija omogoča posebno enostavno in intuitivno 

upravljanje sobne naprave. 4,3-palčni barvni zaslon prikazuje 

najpomembnejše funkcije v enem in samodejno prilagaja 

osvetlitev ozadja zaslona glede na svetlobne razmere.

s Frölingovim sobnim tipalom FRa lahko enostavno nastavljate oz. izbirate 

najpomembnejše načine delovanja določenega ogrevalnega kroga. Nastavljiv vrtljiv 

gumb omogoča spreminjanje sobne temperature do +/- 3 °C.

Še več udobja vam nudi nova sobna naprava za upravljanje 

RBG 3200 in nova naprava z upravljanje na dotik RGB 3200 

touch. ogrevanje lahko krmilite preprosto iz dnevne sobe. 

enostavno lahko preberete vse pomembne vrednosti in 

sporočila stanj, nastavitve pa lahko opravite kar s pritiskom 

na gumb.

noVo: sobna naprava za upravljanje z zaslonom na dotiklastnost:  regulacija lambdatronic P 3200 

prednosti:  • natančna regulacija izgorevanja s pomočjo serijske lambda regulacije

 • velika, pregledna enota za upravljanje z nastavljivim kotom gledanja

 • navigacija kotla iz dnevne sobe

vizualizacija kotla je dobavljiva po naročilu in omogoča udobno 

krmiljenje preko računalnika. prikažete in spremenite lahko

vse vrednosti delovanja in parametre stranke. običajno Windows 

okolje in pregledna zgradba menija zagotavljata

enostavno uporabo. z modemom je mogoča povezava 

z vizualizacijo preko telefonske linije.ogrevalno napravo lahko tako nadzorujete 

od koderkoli.

lastnost:  Frölingova vizualizacija 3200
Prednosti:  • nadzor in upravljanje na namiznem računalniku

 • prikaz podatkov kotla

 • daljinski nadzor preko modema

www.biomasa.si



P1peleti
Udobje s sistemom

lastnost: sistemska tehnika za optimalno uporabo energije

Prednosti: • celostne rešitve za vse potrebe

 • optimalno medsebojno usklajene komponente

 • vezava sončne energije

Frölingova sistemska tehnika omogoča učinkovito upravljanje z energijo. v upravljanje s toploto se lahko stekajo do 

4 hranilniki, do 8 bojlerjev sanitarne vode in do 18 ogrevalnih krogov. prav tako lahko dodatno vežete druge vire za 

pridobivanje energije, kot so na primer sončni kolektorji.
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kroženje sanitarne vode  
(če potrebno)

hidravlična enota z
- do 2 črpalkama ogrevalnih krogov
- do 2 mešalnima ventiloma ogrevalnih krogov
- ekspanzijsko posodo
- varnostno skupino

Bojler z
- bojlerjem sanitarne vode (130 l)
- priključek za električni grelnik
segrevanje sanitarne vode s pomočjo dodatne 
skupine za segrevanje bojlerja.
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l dolžina kotla [mm] 650 650

l1 skupna dolžina s priključkom dimne cevi [mm] 680 685

B širina kotla [mm] 600 750

h višina kotla [mm] 1200 1200

h1 višina priključka dimne cevi [mm] 960 940

h2 višina priključka povratka [mm] 940 935

h3 višina priključka predtoka [mm] 870 870

h4 višina priključka za izpraznitev [mm] 250 290

h5 višina priključka dovajalnega zraka (za delovanje, neodvisno od zraka v prostoru) [mm] 240 95

h6 višina priključka sesalnega sistema [mm] 1110 1110

 premer dimne cevi [mm] 100 130

Mere – kotel P1 7-10 15-20

najmanjše razdalje v kurilnici – kotel P1 (7 – 20)
Brez bojlerja in 

hidravlične enote
Z bojlerjem in 

hidravlično enoto

a     razdalja – izolirna vrata do stene                                                                      [mm] 600 600

B     razdalja – stranica kotla do stene                                                                    [mm] 300 300 

C     razdalja – hrbtna stran kotla do stene                                                              [mm] 300 -

D     razdalja – stranica kotla do stene                                                                     [mm] 100 100

Najmanjša velikost prostora (dolžina x širina)                                                           [mm] 1540 x 1000 1740 x 1000



Biomasa d. o. o., 
krnica 52, luče 3334

GSM: 041 383 383 
tel: 03 838 40 86 
Faks: 03 838 40 87 
e-mail: info@biomasa.si 
Internet: www.biomasa.si

Zastopa in prodaja:
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P1peletiTEHNIČNI PODATKI

l1 dolžina bojlerja [mm] 1150 1150

l2 dolžina hidravlične enote [mm] 500 500

B širina kotla s hidravlično enoto [mm] 660 810

h skupna višina kotla z bojlerjem [mm] 1810 1810

h1 višina bojlerja [mm] 630 630

h2 višina bojlerja s hidravlično enoto [mm] 1330 1330

h3 višina priključka predtoka/povratka ogrevalnih krogov [mm] 1260 1260

h4 višina priključka predtoka/povratka kotla [mm] 710 710

h5 višina priključka za izpraznitev kotla [mm] 690 690

h6 višina priključka tople vode/cirkulacije bojlerja [mm] 350 350

h7 višina priključka hladne vode/dotoka bojlerja [mm] 160 160

h8 višina priključka električnega grelnika [mm] 185 185

h9 višina priključka za izpraznitev bojlerja [mm] 165 165

h10 višina priključka dimne cevi                                                                                          [mm] 1570 1550

h11 višina priključka dovoda zraka (za delovanje, neodvisno od zraka v prostoru) [mm] 980 970

h12 višina priključka sesalnega sistema [mm] 1720 1720

tehnični podatki – kotel P1 7 10 15 20

Nazivna moč kotla   [kW] 7 10 15 20

območje delovanja kotla   [kW] 2 - 7 2 - 10 4,5 - 15 6 - 20

električni priključek   [v/hz/a] 230v / 50hz / zaščita C16a

teža   [kg] ca. 200 ca. 200 ca. 200 ca. 200

skupna prostornina vode v kotlu   [l] ca. 25 ca. 25 ca. 38 ca. 38

prostornina zalogovnika za pelete   [l] 35 35 41 41

prostornina predala za pepel   [l] 13 13 18 18

prostornina sanitarne vode dodatnega bojlerja   [l] 130

Mere – kotel P1 7 - 10 15 - 20


