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15 - 20 kW 

preprosto 
UDoBNo

samoDejNo
DelovaNje

Co2
N e U t r a l

prizNaNje
kakovosti

v ohraNjaNjU 
okolja



podjetje Fröling se že skoraj pet desetletij ukvarja z učinkovito 
izrabo energije iz lesa. Njihovo ime tako danes označuje 

sodobno ogrevalno tehniko na lesno biomaso. Naši 
kotli na polena, sekance in pelete izredno uspešno 

delujejo po vsej evropi. vsi proizvodi so izdelani 
v naših lastnih obratih v avstriji in Nemčiji. 

Naša gosto prepletena servisna mreža 
jamči za hitro in zanesljivo oskrbo.

Polena (do 56 cm)

les je domače in okolju prijazno gorivo, ki je obnovljivo, pri izgo-

revanju Co2 nevtralno in neodvisno od hujših kriz na tržišču. po-

leg tega ohranja raba domačega lesa tudi številna delovna mesta. 

les je tako iz ekonomskega in ekološkega vidika optimalno gorivo, 

glede na uporabljen les pa poznamo različne razrede kakovosti.

Ogrevanje na pOlena



novi kotel na polena S1 turbo

v tem novem kotlu na polena iz podjetja Fröling so združene vse lastnos-

ti sodobnega ogrevanja na lesno biomaso. ventilator prisilnega vleka, ki 

ga krmili število vrtljajev, skrbi za stalno kakovostno izgorevanje, sesanje 

lesnega plina pa preprečuje vdor dima v prostor tudi pri dolaganju polen. 

Novi kotel s1 turbo odlikujejo visoki izkoristki, dolgi intervali za dolagan-

je, nizke emisije in zelo nizka poraba električne energije.

povsem nanovo razvita zasnova vodenja zraka omogoča pri kotlu na 

polena s1 turbo samodejno uravnavanje ogrevalnega, primarnega in 

sekundarnega zraka s samo enim nastavljivim pogonom. zaradi poseb-

nega vodenja ogrevalnega zraka lahko vrata prostora za polnjenje zap-

rete skoraj takoj po vžigu polen. ogrevanje na polena je tako lahko zelo 

enostavno!

s1 polena
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kotel na polena s posebnimi prednostmi:

tihi ventilator prisilnega vleka, reguliran s številom vrtljajev, za največje udobje pri delovanju.

Cevi toplotnega izmenjevalca s turbolatorji za optimalne izkoristke.  
Na voljo tudi s tehniko Wos (mehanizem z ročico za enostavno čiščenje od zunaj).

velik prostor za nalaganje za polmetrska polena (do 56 cm) omogoča dolge intervale za dolaganje.

kakovostni izolacija za minimalne toplotne izgube.

regulacija lambdatronic s 3200 z inovativno tehniko Bus.

sesanje lesnega plina preprečuje vdor dima v prostor pri dolaganju.

viseča zaščitna obloga za zaščito notranjosti kotla in dolgo življenjsko dobo.

zračno hlajena vrata za polnjenje in čiščenje za minimalne toplotne izgube.

posebna avtomatika za vžig s pomočjo uravnavanega vodenja ogrevalnega zraka.

Nastavljivi motor za samodejno uravnavanje ogrevalnega, primarnega in sekundarnega zraka.

visokotemperaturna šamotna zgorevalna komora (možnost menjave posameznih delov).

velika vrata za čiščenje za enostavno odstranjevanje pepela in čiščenje od spredaj.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

132

5

6

7

8

9

10

8

11

12

1

2

3

4

NajsodobNejša tehNologija



lastnost:  velik prostor za nalaganje  
 ½-metrskih polen (do 56 cm)

Prednosti:	 •	enostavno	polnjenje

	 •	daljši	čas	gorenja

	 •	daljši	intervali	dolaganja

kotel S1 turbo omogoča kurjenje polen, dolžine do 56 cm. 

kotel se enostavno polni od spredaj in zaradi velikega prosto-

ra za nalaganje polen zagotavlja dolge intervale za dolaganje. 

močni ščitniki pred ognjem varujejo prostor za polnjenje in 

zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

Sodobna tehnologija in pametne podrobnosti
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lastnost: zračno hlajena vrata prostora  
 za polnjenje in čiščenje
Prednost:	 •	največje	udobje	pri	upravljanju

	 	 •	minimalne	toplotne	izgube

	 	 •	visok	izkoristek

Nova zasnova vodenja zraka omogoča sesanje izgorevalnega 

zraka prek vrat prostora za polnjenje in zgorevalne komore. to 

zračno hlajenje skrbi za nizke temperature na upravljalnih ele-

mentih kotla in zagotavlja kar največje udobje pri upravljanju. 

z nizkimi toplotnimi izgubami pa poleg tega dosežemo tudi 

visok izkoristek.

lastnost:  visokotemperaturna šamotna  
 zgorevalna komora
Prednosti:		 •	minimalne	emisije

	 	 •	enostavno	čiščenje

	 	 •	dolga	življenjska	doba

vroča cona za izgorevanje v zgorevalni komori zagotavlja 

nizke emisije, nova oblika omenjene komore pa omogoča 

posebno enostavno čiščenje. Nova zgradba zgorevalne ko-

more poleg tega omogoča tudi enostavno zamenjavo šamota 

in je tako enostavna za vzdrževanje.

lastnost: edinstveno vodenje zraka
Prednosti:	 •	uravnavan	dovod	ogrevalnega	zraka

	 	 •	optimalni	pogoji	za	izgorevanje

samo pri nas. primarni, sekundarni in celo ogrevalni zrak se 

pri novem kotlu s1 turbo samodejno uravnava s samo enim 

nastavljivim motorjem. v vsaki posamezni fazi - od vžiga do 

končnega izgorevanja - je vodena točno določena količina zra-

ka. tako so ustvarjeni optimalni pogoji za izgorevanje. poleg 

tega lahko zaradi uravnavanega dovoda ogrevalnega zraka 

vrata zaprete že skoraj takoj po vžigu. ogrevanje na polena je 

torej lahko res enostavno.

Pametne Podrobnosti



lastnost:  ventilator prisilnega vleka,  
 reguliran s številom vrtljajev
Prednosti:		 •	največje	udobje	pri	upravljanju

	 	 •	brezhiben	zagon	kotla

	 	 •	trajna	stabilizacija	izgorevanja

zanesljivost kotla s1 turbo dodatno podkrepi serijsko vgra-

jen ventilator prisilnega vleka. ta omogoča zagon kotla brez 

težav tudi pri hladnem dimniku. Uravnavanje števila vrtljajev 

ventilatorja prisilnega vleka tudi stabilizira izgorevanje tekom 

celotnega gorenja in prilagaja moč glede na potrebe.

lastnost: cevi toplotnega izmenjevalca  
 s turbolatorji
Prednosti:		 •	boljši	prenos	toplote

	 	 •	visok	izkoristek

	 	 •	enostavno	čiščenje

posebni vložki v ceveh toplotnega izmenjevalca večkrat sp-

remenijo smer dimnih plinov v toplotnem izmenjevalcu in 

omogočajo boljši prenos toplote ter posebno visoke izkorist-

ke. turbolatorje lahko ročno premikate in očistite ali jih enos-

tavno odstranite. Na voljo tudi s tehniko Wos (mehanizem z 

ročico za enostavno čiščenje od zunaj).

lastnost: posebno odsesavanje lesnega plina
Prednosti:	 •	enostaven	vžig

	 	 •	ni	vdora	dima	v	prostor	pri	dolaganju

	 	 •	čista	kurilnica

vgrajena zapora kanala za lesni plin omogoča še preprostejši 

vžig. zaporo pred vžigom ročno zaprete in tako poskrbite za 

boljši vlek med postopkom vžiga. ko zaprete vrata prostora 

za polnjenje, se zapora kanala za lesni plin samodejno odpre. 

vključi se odsesavanje lesnega plina, ki preprečuje vdor dima 

v prostor pri dolaganju polen.
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s Frölingovim sobnim tipalom FRa lahko enostavno nastavljate oz. izbirate najpomembnejše 

načine delovanja določenega ogrevalnega kroga. Nastavljiv vrtljiv gumb omogoča spremin-

janje sobne temperature do +/- 3 °C.

Frölingov sistem Bus omogoča montažo razširitvenih modulov ne glede na kraj. ali na primer 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. regulacija s 3200 omogoča vezavo do 18 ogrevalnih krogov, do 4 hranilnikov toplote in do 8 boj-

lerjev sanitarne vode. poleg tega lahko krmili en diferenčni krmilnik, en oljni/plinski kotel, sončne kolektorje in črpalko 

za kroženje. Dodatna prednost je minimalna količina električnih kablov, saj potrebujete samo en Bus kabel.

Še več udobja vam nudi nova sobna napra-

va za upravljanje RBG 3200 in novo napravo 

na upravljanje na dotik RGB 3200 touch. ogrevanje lahko krmili-

te preprosto iz dnevne sobe. vse pomembne vrednosti in sporočila 

stanj lahko enostavno preberete, nastavitve pa lahko

opravite kar s pritiskom na gumb.

lastnost:  regulacija lambdatronic S 3200
Prednosti:		 •	natančna	regulacija	izgorevanja	s	pomočjo	serijske	Lambda	regulacije

	 	 •	velika,	pregledna	enota	za	upravljanje	z	nastavljivim	kotom	gledanja

	 	 •	navigacija	kotla	iz	dnevne	sobe

z novo kotlovsko regulacijo S 3200 

je Fröling na poti v prihodnost. enota za upravljan-

je, izboljšana glede na potrebe, in individualno nastavljiv 

kot gledanja zagotavljata  pregleden prikaz vseh stanj 

delovanja. lambda regulacija skrbi za natančno izgo-

revanje. enostavno upravljanje je uresničeno s pomočjo 

optimalno oblikovane zgradbe menija. pomembne funkcije 

za ogrevanje in sanitarno vodo pa lahko preprosto izbirate prek funkcijskih tipk.  

enota za upravljanje je sedaj dodatno na voljo tudi z zaslonom na dotik.

Udobje s sistemom



noVo: sobna naprava za upravljanje z zaslonom na dotik

Sobna naprava za upravljanje na dotik RGB 3200 touch 

prepričuje z novim zaslonom na dotik. strukturirana zgradba menija 

omogoča posebno enostavno in intuitivno upravljanje sobne nap-

rave. 4,3-palčni barvni zaslon prikazuje najpomembnejše funkcije 

v enem in samodejno prilagaja osvetlitev ozadja zaslona glede na 

svetlobne razmere.

lastnost: Frölingova SMS škatla
Prednosti:	 •	sporočanje	napak	preko	sporočil	SMS

	 	 •	aktivno	krmiljenje	kotla

sistem, ki ga Fröling ponuja pri vseh kotlih z avtomatskim doziranjem, 

omogoča nadzor in krmiljenje kotla preko sporočil sms. sms škatlo lah-

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

	 	 •	prikaz	podatkov	kotla

	 	 •	daljinski	nadzor	preko	modema

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. z dodatnim adapterjem se lahko tudi priključite na obstoječe omrežje.

lastnost:  regulacija lambdatronic S 3200
Prednosti:		 •	natančna	regulacija	izgorevanja	s	pomočjo	serijske	Lambda	regulacije

	 	 •	velika,	pregledna	enota	za	upravljanje	z	nastavljivim	kotom	gledanja

	 	 •	navigacija	kotla	iz	dnevne	sobe
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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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najmanjše razdalje v kurilnici

najmanjše razdalje v kurilnici – kotel S1 turbo 15 20

a   razdalja – sprednja stran do stene [mm] 800 800

B   razdalja – stranica kotla do stene [mm] 200 200

C   razdalja – hrbtna stran kotla do stene [mm] 400 400

D   razdalja – stranica kotla do stene 1) [mm] 500 500

1) pri različici z dodatno tehniko Wos je najmanjša razdalja na tej strani kotla 500 mm.
pri različici brez dodatne tehnike Wos so obvezne naslednje najmanjše razdalje:
razdalja B 200 mm in razdalja D 500 mm ali
razdalja B 500 mm in razdalja D 200 mm.
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Mere - kotel S1 turbo 15 20

l Dolžina kotla [mm] 1000 1000

l1 skupna dolžina z ventilatorjem prisilnega vleka [mm] 1080 1080

B Širina kotla [mm] 685 685

h višina kotla [mm] 1235 1235

h1 skupna višina s priključkom za dimnik [mm] 1290 1290

h2 višina priključka dimne cevi [mm] 1450 1450

h3 višina priključka predtoka [mm] 1055 1055

h4 višina priključka povratka [mm] 200 200

h5 višina priključka varnostnega izmenjevalca toplote [mm] 1040 1040

h6 višina priključka za izpraznitev [mm] 120 120

 premer dimne cevi [mm] 130 130

tehnični podatki - kotel S1 turbo 15 20

Nazivna moč kotla [kW] 15 20

električni priključek [v/hz/a] 230v / 50hz / varovanje 13a

električna moč [W] 37 42

teža kotla z izolacijo in regulacijo [kg] 455 465

mere vrat za polnjenje (širina/višina) [mm] 360 / 360 360 / 360

prostornina prostora za polnjenje [l] 80 80

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:

www.biomasa.si
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p0820113 - slike so simbolične! tehnične spremembe in tiskarske napake so pridržane.


