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T4
T4
T4

Ogrevanje na sekance in pelete

Podjetje Fröling se že petdeset let ukvarja z učinkovito izrabo energijskega vira
lesa. Ime Fröling danes označuje sodobno ogrevalno tehniko na lesno biomaso. Naši kotli na polena, sekance in pelete uspešno delujejo po
vsej Evropi. Vsi izdelki so izdelani v lastnih proizvodnih obratih v Avstriji in Nemčiji. Naša gosto prepletena servisna
mreža pa zagotavlja hitro in učinkovito oskrbo strank.

T4

Mehrfach Ausgezeichnet
Mehrfach
Ausgezeichnet
Večkrat
odlikovan

Bei der Entwicklung des T4 wurde größtes Augenmerk auf
Bei der Entwicklung
des T4 wurde
größtesgelegt.
Augenmerk
auf
und Stabilität
Dies wird
Pri Energieeffizienz,
razvoju
kotla T4 je Langlebigkeit
bil
poseben poudarek
na energijski
učinkovitosti.
To
Mehrfach
Ausgezeichnet
Energieeffizienz,
Langlebigkeitdes
und
Stabilität
gelegt.
DiesEngel
wird
auch
durch
die
Auszeichnung
Kessels
mit
dem
Blauen
potrjuje tudi odlikovanje kotla z nemškim okoljevarstvenim znakom “Blaue
Beidurch
der die
Entwicklung
des des
T4 Kessels
wurde größtes
Augenmerk
auf
auch
Auszeichnung
dem
Blauenpri
Engel
Engel”
in avstrijskim
znakomund
za varovanje
okolja. mit
Kotel
T4
porabi
delo(Hackgut
und Pellets)
dem österreichischen
Umweltzeichen
Energieeffizienz,
Langlebigkeit
und Stabilität Umweltzeichen
gelegt. Dies wird
(Hackgut
und
Pellets)
und
dem
österreichischen
vanju
zelo malo
električne
energije
in T4
ohranja
obratovalne
zelo
nizke.
eindrucksvoll
bestätigt.
Der
verbraucht
im stroške
Betrieb
wenig
auch durch bestätigt.
die Auszeichnung
des
Kessels mit
dem
Blauen
Engel
eindrucksvoll
Der
T4
verbraucht
im
Betrieb
wenig
Strom und hält somit die Betriebskosten gering.
(Hackgut
undsomit
Pellets)
dem österreichischen
Umweltzeichen
Strom
und hält
die und
Betriebskosten
gering.

UMWELTZEICHEN
sterreich

DER BLAUE ENGEL
Deutschland

eindrucksvoll bestätigt. Der T4 verbraucht im Betrieb wenig
Strom und hält somit die Betriebskosten gering.
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Dank der modularen Bauweise und der kompakten Abmessungen ist der Fröling T4
besonders einfach einzubringen und zu installieren.

Gorivo: sekanci in peleti
Lesni sekanci so domače in okolju prijazno gorivo. Proizvodnja sekancev
odpira tudi številna delovna mesta v domačem okolju. Zato so sekanci
optimalno gorivo iz gospodarnega, kot tudi ekološkega vidika. Ostanki
lesa v obliki vej, vrhov dreves in odpadni les v lesni industriji se s sekalniki zmeljejo v lesne sekance. Glede na uporabljen les so na voljo različni
razredi kakovosti.

T4 130 / 150
T4 130 / 150
T4 90 / 100 / 110
T4 90 / 100 / 110

Lesni peleti so sestavljeni iz naravno obdelanega lesa. Žagovina in
oblanci so stranski produkt v lesno predelovalni industriji in se povsem
neobdelani peletirajo. Zaradi visoke energetske vrednost in enostavne
možnost dobave in skladiščenja so peleti optimalno gorivo za ogrevalne
naprave s popolnoma samodejnim delovanjem. Dobava pelet poteka s
cisternami in so transportirani neposredno v skladišče.

T4 60 / 75
T4 60 / 75
T4 40 / 50
T4 40 / 50
T4 24 / 30
T4 24 / 30
T4 24 / 30

T4 130 / 150

T4 90 / 100 / 110

T4 60 / 75

T4 40 / 50
www.froeling.com
www.froeling.com
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Robustna tehnika s pametnimi podrobnostmi

T4

DODATNA OPREMA

9

8
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7

6

Nov kotel na sekance T4 s posebnimi prednostmi:
1

Visokotemperaturna zgorevalna komora iz silicijevega karbida z dolgo življenjsko dobo za učinkovito zgorevanje pri
visokem izkoristku in nizkih emisijah.

2

Dvodelna rešetka za izgorevanje iz enega nepremičnega podajalnega območja in samodejno premično rešetko za
čiščenje pepela in tujkov.

3

Samodejno odstranjevanje pepela iz kurišča in toplotnega izmenjevalca v velike in prenosne posode za pepel.

4

Dovajanje zraka za izgorevanje za primarni in sekundarni zrak, ki je uravnavano s podtlakom.

10
4
1

12

2
5

5

Dozirni polž s sklopljeno protipožarno zvezdo za optimalno oskrbo z gorivom in najvišjo varnost.

6

Toplotni izmenjevalec s 3 vleki s sistemom za optimizacijo izkoristka (WOS – turbolatorji za samodejno čiščenje cevi
toplotnega izmenjevalca).

7

Ventilator prisilnega vleka, krmiljen s številom vrtljajev, z nadzorom delovanja za najvišjo varnost pri delovanju.

8

Regulacija Lambdatronic H 3200 z inovativno tehniko vodil Bus za celostne sistemske rešitve.

9

Nova naprava za upravljanje kotla z zaslonom na dotik (dodatna oprema).

10

Kakovostna celostna izolacija za nizke izgube toplote.

11

Širokopasovna Lambda sonda za samodejno prilagajanje na različne kakovosti goriv.

12

Varčni pogoni s pogoni čelnega zobnika za nizko porabo električne energije.

3
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Premišljena notranjost

Lastnost:
Prednosti:

T4

Lastnost:	Ventilator prisilnega vleka, krmiljen s številom vrtljajev
Prednosti:
• največje udobje delovanja
• tiho in varčno delovanje
• stalna stabilizacija izgorevanja

Nizki stroški za namestitev na kraju
• hitra namestitev
• majhna potreba po prostoru
• enota dozirnega polža je lahko na levi ali desni strani

Serijski ventilator prisilnega vleka, krmiljen s številom vrtljajev, skrbi za
natančno količino zraka in stalen podtlak med celotnim procesom izgorevanja. Krmiljenje števila vrtljajev ventilatorja prisilnega vleka stabilizira
izgorevanje med celotnim gorenjem in prilagaja moč glede na potrebe.
Poleg tega deluje ventilator izredno tiho in varčno.

Kotel T4 je dobavljen popolnoma sestavljen in ožičen. Namestiti
je treba samo enoto dozirnega polža in ga s protipožarno zvezdo povezati z ustreznim dozirnim sistemom. To prihrani čas in
denar. Premišljena porazdelitev agregatov in kompaktna zgradba omogočajo namestitev kotla T4 tudi v zelo ozkih prostorih.

enota dozirnega polža je lahko na levi ali desni strani

Lastnosti:	Visokotemperaturna zgorevalna komora
iz silicijevega karbida in hitri viž
Prednosti:

Lastnost:	Pametna tehnika rešetk

• optimalne vrednosti emisij
• varčen pri porabi goriva
• samodejni viž s pomočjo žerjavice

Prednosti:

Zgorevalna komora je v celoti oblečena z kakovostnim materialom
odpornim proti ognju (silicijev karbid). Izredno vroče zgorevalno območje
zagotavlja optimalno izgorevanje in najnižje emisije. Patentirana oblika
retortnih kamnov se posebno zatesni dovajanje zraka v zgorevalno
komoro in pri tem ni potrebno uporabiti potrošna tesnila, ki se obrabijo.
Nova oblika retortnih kamnov dodatno poenostavi vzdrževanje zgorevalne komore, saj jih je mogoče enostavno odstraniti.
Vroča zgorevalna območja omogočajo po kratkih premorih samodejni
vžig goriva s pomočjo žerjavice. Zagon ventilatorja za vžig je potreben
le še po daljših premorih med gorenjem. Po potrebi vžge vroča žerjavica
gorivo izredno hitro.

Lastnost:	Popolno krmiljenje izgorevanja
Prednosti:

• optimalne vrednosti emisij
• samodejno prilagajanje na spreminjajočo
se kakovost goriva

Izgorevanje kotla T4 se uravnava s podtlakom in zagotavlja
najvišjo varnost pri delovanju v povezavi z ventilatorjem prisilnega vleka. Novost je inovativna regulacija razporeditve zraka
v območju izgorevanja. Skupni nastavljalni pogon optimalno
nastavlja tako primarni, kot tudi sekundarni zrak optimalno na
določene pogoje v zgorevalni komori. Skupaj s serijsko regulacijo Lambda skrbi za najnižje emisije škodljivih snovi.

• idealni pogoji za izgorevanje
• samodejno čiščenje

Dvodelna zgorevanja rešetka zagotavlja optimalno zgorevanje
sekancev in pelet. Nepremična podajalna rešetka skrbi za enakomerno razporeditev goriva v območju izgorevanja. Premična
rešetka z možnostjo nagiba do 90°, ki leži na sredini, zanesljivo
čisti pepel in tujke iz zgorevalne komore. Ognje-odporna zlitina
zagotavlja dolgo življenjsko dobo rešetke.

Lastnost:

Nizki stroški čiščenja

Prednosti:

• samodejno odstranjevanje pepela
• enostavna izpraznitev posode za pepel

Pepel, ki med izgorevanjem pade iz kurišča in toplotnega izmenjevalca,
se popolnoma samodejno odvaja v skupno posodo za pepel. Krmilni
sistem kotla vas obvesti, ko je posodo potrebno izprazniti. Zaradi transportnih kolesc in ročaja je to zelo preprosto. Dodatno skrbi zaporna loputa, da med transportom pepel ne pade ven iz posode.
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Udobje s sistemom

1

Robustna mešalna glava.

2

Pogon mešalnika, ki ne potrebuje vzdrževanja.

3

Močne vzmeti skrbijo za enakomerno
polnjenje transportnega polža.

4

5

6

T4

7

Robustna enota dozirnega polža za zanesljivo
dovajanje goriva s samodejnim povratnim krmiljenjem.

8

Varčni pogon čelnega zobnika.

9

Nadzor temperature v skladišču goriva
(potrebno samo v Avstriji).

Koritast kanal s transportnim polžem s progresivnim
nožem polža za brezhibno delovanje.

10

Kontrolna odprtina za enostaven
dostop do rezalnih robov.

Kroglasti sklep za brezstopenjsko prilagajanje
naklona iznosnega polža na enoto dozirnega polža.

11

Nadzorovan pokrov upadnega jaška.

9

11

10

Patentirana dvokomorna protipožarna zvezda
za najvišjo protipožarno varnost.

8
4
5
6

3
8
7

1

2

Lastnost:
Prednosti:

Fleksibilen kroglasti sklep
in robustna enota dozirnega polža
• fleksibilna postavitev
• najvišja protipožarna varnost
• nizka poraba električne energije

8

Kroglasti sklep je fleksibilen povezovalni kos med iznosnim
polžem in enoto dozirnega polža. Z brezstopenjsko možnostjo
nastavitve naklona (do najv. 15°) omogoča kroglasti sklep
optimalno prilagajanje na prostorske zahteve.
Izredno kompaktna enota dozirnega polža kotla T4 zagotavlja
skupaj s patentirano protipožarno zvezdo najvišjo protipožarno
varnost in zanesljivo dovajanje goriva v območje izgorevanja.
Enoto dozirnega polža žene skupaj s protipožarno zvezdo
varčen pogonski motor in zagotavlja tako največjo energetsko
učinkovitost. Podjetje Fröling ponuja z dozirnim polžem, ki je na
voljo v dveh velikostih (premera 80 mm in 100 mm), optimalno
rešitev za varen transport sekancev, velikosti do G50. Kotel T4
ima od velikosti 40 kW dozirni polž s premerom 100 mm.

Lastnost:	Patentirana dvokomorna protipožarna zvezda
Prednosti:
• neprekinjeno dovajanje materiala
• najvišja protipožarna varnost
• primerna za sekance, velikost G50

6

Patentirana dvokomorna protipožarna zvezda zagotavlja največjo
možno varnost pri delovanju. Protipožarna zvezda ustvarja zanesljivo
zaporo med iznosnim sistemom in dozirno enoto ter tako optimalno
ščiti pred povratnim ognjem. Premišljen sistem z dvema velikima
komorama zagotavlja neprekinjen transport materiala v območje
izgorevanja. To optimalno doziranje omogoča najboljše vrednosti
izgorevanja.

5

8

7

Dve veliko komoro sta idealni za sprejem sekancev, velikosti do G50.
Kakovostni rezalni robovi so izmenljivi in lahko brez težav razreže
tudi večje kose goriva. Podjetje Fröling ponuja protipožarno zvezdo
v dveh velikostih (tip I in tip II), ki je popolna rešitev za vse potrebe.
Kotel T4 je od velikosti 40 kW v standardni različici dobavljen s
protipožarno zvezdo tipa II.
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Frölingovi sistemi za dovajanje sekancev

Krožni vzmetni pobiralci FBR

Se uporabljajo za transport
sekancev iz skladišča
z največjim delovnim
premerom 5 metrov. Sistem
ne potrebuje vzdrževanja
in je zasnovan posebej za
dobro sipka goriva (npr.
sekanci G30/G50 z do
35-odstotno vlažnostjo).
Preprosta in učinkovita
zgradba zagotavlja
brezhibno delovanje.
Morebitne ovire pri
transportu goriva (npr. tujki)
so samodejno zaznane
in jih odpravi polž sam,
z delovanjem v nasprotno
smer. Vmesni polž z
naraščajočim naklonom
polža zagotavlja nizko
porabo električne energije.

Podrobnosti in različice

T4

Krožna zgibna pobiralna roka TGR

Se uporablja za transport
sekancev iz skladišča
z največjim delovnim
premerom 6 metrov.
Sistem ne potrebuje veliko
vzdrževanja in je zasnovan
posebej za goriva, ki zaradi
slabe sipkosti potrebujejo
povečano moč pri iznosu.
Patentirana zgradba pri tem
zagotavlja tiho in učinkovito
delovanje.
Morebitne ovire pri
transportu goriva (npr. tujki)
so samodejno zaznane
in jih odpravi polž sam,
z delovanjem v nasprotno
smer. Vmesni polž z
naraščajočim naklonom
polža zagotavlja nizko
porabo električne energije.

Podrobnosti in različice

Kanal v obliki trapeza

Rezilni rob

Vzmetni pobiralci

Zgib s torzijsko vzmetjo

Zgibni roki

Pobiralni kavlji

Posebna oblika kanala skrbi za
neprekinjen transport goriva.
Sistem deluje tekoče in varčno
tudi pri največji količini goriva
za transport.

Robustna rezilna pločevina
z rezilnim robom drobi večje
kose goriva in tako zagotavlja
neprekinjen transport goriva.

Dve močni vzmeti skrbita za
enakomerno polnjenje transportnega polža. Pri polnjenju se
vzmeti pomakneta na mešalno
glavo. Pri odvzemu se vzmetni
pobiralni ponovno pomaknejo
navzven in zagotavljajo zanesljiv transport goriva.

Zgibi so napeti s torzijskimi
vzmetmi. Napetost vzmeti je
mogoče nastaviti v treh stopnjah. Tako so lahko zgibne
roke optimalno prilagojene na
krajevne razmere.

Dve robustni zgibni roki skrbita
za zanesljiv transport goriva.
Če sta roki zaprti, se upor pri
polnem skladišču zmanjša.

Robustni
pobiralni
kavlji
odstranjujejo gorivo in zagotavljajo izpraznitev skladišča.
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Sistemi za polnjenje skladišča

Navpični vmesni transportni polž

Polž za polnjenje skladišča

T4

Primeri različic postavitev
Navpični vmesni transportni
polž postavlja nova merila
pri zmogljivosti za transport (40 m3/h), varnosti
pri delovanju in rezultatu
porazdelitve materiala.
Sprejemni kanal s polžem
potisne sekance v transportno napravo, ki transportira gorivo na želeno višino
do naprave za porazdelitev
materiala. Navpični vmesni
transportni polž omogoča
polnjenje skladišča brez
prahu in skrbi za enakomerno porazdelitev materiala.

Polž za polnjenje skladišča
zanesljivo transportira
gorivo v skladišče in se
samodejno zaustavi, ko je
to polno.
Z drsno napravo za vsipavanje, ki je postavljena
zunaj skladišča, se gorivo
transportira v skladišče s
polžem za polnjenje.
Poševno dno v skladišču ni
nujno potrebno.

Pritlično polnjenje

Skladišče je istem nivoju
kot kurilnica in je večinoma
realizirano s cenovno
ugodnim prizidkom.
Skladišče goriva lahko
enostavno polnite skozi
velika vrata s sprednjim
nakladalnikom ali podobnim
strojem.

Polnjenje od zgoraj

Skladišče je zunaj pod
nivojem dovoza. Gorivo se
stresa od zgoraj v skladišče,
ki ga lahko večinoma
realiziramo s cenovno
ugodnim prizidkom.

Polnjenje z navpičnim polžem

Skladišče je nad kurilnico.
Dovajanje goriva do kotla
poteka preko upadnega
jaška. obvezna protipožarna
zvezda je vključena v
standardni obseg dobave.
Skladišče je mogoče udobno
polniti s pomočjo navpičnega
Vmesnega transportnega
polža ali z vpihavanjem
goriva.
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Fleksibilne celostne rešitve

Montažni paket ogrevanja

Lastnost:	Inteligentna sistemska zgradba
Prednosti:

• vskladiščenje kurilnice in skladišča
• vse iz ene roke
• popolna usklajenost naprav

Frölingov montažni paket
ogrevanja je celostna rešitev
iz ene roke. Vsi sestavni deli
popolnoma ustrezajo drug
drugemu.

NOVO! Frölingov montažni paket ogrevanja
Vskladiščenje kurilnice in skladišča v ogrevalni kontejner zagotavlja velik prihranek pri prostoru oz. omogočajo vgradnjo ogrevalnega sistema na biomaso še posebej ob sanacijah obstoječih stavb. Frölingov montažni paket ogrevanja je
premišljen do zadnje podrobnosti: ogrevalni kotel, transportni sistem, skladišče goriva ali, glede na različico, hranilnik
toplote in dimnik popolnoma ustrezajo drug drugemu.
Kontejner dostavimo s tovornjakom in lahko začne delovati zelo hitro. Zaradi sistemske zgradbe
so vse stopnje za namestitev od vsega začetka jasno določene.
-

-

-

•  kotel na sekance T4 Fröling
•  krožni vzmetni pobiralci FBR
•  kakovosten dimnik iz primernega
materiala
•  vrata v skladišče 80 x 200 cm
•  montažni kontejner iz armiranega betona z vsemi potrebnimi
odprtinami in preboji
•  veliko dodatne opreme (polnilni sistemi skladišča, slojni hranilnik toplote itd.)

betoniranje pasovnih temeljev
pod vzdolžnimi stenami
(na kraju postavitve)
dobava kontejnerja
montaža sestavih delov ogrevalnega
sistema
priklop ogrevalnega in vodovodnega
sistema
s strani partnerskega inštalaterja
prvi zagon
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Udobje s sistemom

Lastnost:	Regulacija Lambdatronic H 3200
Prednosti:
• natančna regulacija izgorevanja s serijsko regulacijo Lambda
• velika in pregledna upravljalna enota z nastavljivim vidnim kotom
• upravljanje kotla iz dnevnega prostora
• nova naprava za upravljanje kotla z zaslonom na dotik (dodatna oprema)

T4

Lastnost:
Prednosti:

Frölingova možnost pošiljanja sporočil SMS
• alarmna sporočila prek sporočil SMS
• aktivno krmiljenje kotla

Sistem, ki je na voljo za vse naprave s samodejni doziranjem podjetja Fröling, ponuja
možnost nadzora in krmiljenja kotla prek sporočil SMS. SMS-škatlo je mogoče programirati
neposredno z mobilnim telefonom in ima na voljo dva vhoda za sporočanje napak ter dva izhoda za daljinsko upravljanje. Besedila alarmov in sporočil je pri tem mogoče po želji konfigurirati. Obsega vklop in izklop
ogrevanja in vse do preklopa npr. iz nočnega delovanja na izvenrežimsko delovanje (samo v povezavi s sobnim
tipalom). Sledeča izvedba poslanega ukaza je pri tem potrjena s samodejnim povratnim sporočilom.

Lastnost:
Prednosti:

Nova kotlovska
regulacija Lambdatronic H 3200
pelje podjetje Fröling v prihodnost. Upravljalna
enota in individualno nastavljiv vidni kot zagotavljata pregleden
prikaz vseh stanj delovanja. Najpomembnejše funkcije lahko priročno izberete s
tipkami. Dodatno je na voljo naprava za upravljanje kotla z zaslonom na dotik.
S Frölingovim sobnim tipalom FRA lahko nastavite ali izberete najpomembnejše
načine delovanja ogrevalnih krogov na najenostavnejši način. Nastavitveni kolešček
omogoča spreminjanje sobne temperature do +/- 3 °C.

Frölingova vizualizacija 3200
• nadzor in upravljanje prek osebnega računalnika
• prikaz podatkov kotla
• daljinski nadzor prek modema

Dodatno dobavljiva kotlovska vizualizacija omogoča udobno krmiljenje z
računalnikom. Prikazane so lahko vse obratovalne vrednosti in parametri
stranke, ki jih lahko tudi spreminjate. Običajen Windows zaslon in pregledno sestavljen
meni zagotavljata enostavno upravljanje. V kombinaciji z modemom je mogoča povezava
z vizualizacijo pred telefonske linije. Tako lahko ogrevalno napravo nadzorujete s poljubnega kraja. Z dodatnim
vmesnikom se lahko tudi povežete na obstoječe brezžično omrežje.
Lastnost:	Sistemska tehnika za optimalno uporabo energije
Prednosti:

• celostne rešitve za vsako potrebo po toploti
• sestavni deli, optimalno medsebojno prilagojeni
• povezava s sončno energijo

Krmilna enota na dotik RBG 3200 Touch ponuja
zaslon na dotik. Enostavno upravljanje je mogoče
zaradi optimalno oblikovanega menija. 4,3-palčni barvni zaslon prikazuje najpomembnejše funkcije na enem
zaslonu.

Kotel T4 z bojlerjem sanitarne vode

Še več udobja prinaša sobna
krmilna enota RBG 3200 in nova
krmilna enota na dotik RBG 3200
Touch. Krmiljenje ogrevanja poteka udobno iz naslonjala v dnevnem
prostoru. Najpomembnejše vrednosti
in sporočila o stanjih lahko povsem enostavno poiščete in izvedete
vse nastavitve s pritiskom na gumb. Sobne krmilne
naprave povežete na regulacijo kotla z vodili Bus.

Topla
voda

NAMIG
Pri napravah brez hranilnika
toplote dvig povratka ni potreben! Zagotovljena mora biti najmanjša temperatura povratka
45 °C.

Ventil za
nadzor
pretoka

Hladna
voda
Kotel na sekance
T4 24-110

Skupina črpalk OE

Bojler sanitarne vode
Unicell NT-S
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Popolna vezava

T4

Frölingov sistem vodil Bus dovoljuje namestitev razširitvenih modulov, neodvisno od lokacije. Pri kotlu, toplotnim
razdelilniku, bojlerju, v dnevnem prostoru ali v sosednji hiši - lokalne krmilne elemente je mogoče namestiti tam,
kjer je potreba. Dodatna prednost je minimalna količina kablov.

Kotel T4 s sistemom priklopa več hiš

STAVBA 1

Frölingov sistem vodil Bus

Izračun potrebne količine goriva
Potrebna količina goriva je odvisna od kakovosti goriva.
Za približno oceno lahko uporabite spodnjo enačbo:
Podatki o sekancih

Sekanci:
Trdi les (G30/W30):
Mehki les (G30/W30):

2,0 nm na kW moči naprave
2,5 nm na kW moči naprave

Peleti:

1 m3 na kW moči naprave

Letna potreba po sekancih v nasutih metrih
Primer letne potrebe pribl. 57,500 kWh
(T4 30 kW; 1,600 ur polne obremenitve; 91 % izkoristek,
30-odstotna vlažnost sekancev)

Nasuti meter/leto

Sistemska tehnika podjetja Fröling omogoča učinkovito upravljanje z energijo, ki lahko vključuje do 4 hranilnike
toplote, do 8 bojlerjev in do 18 ogrevalnih krogov. Prav tako lahko z Frölingovim sistemom vodil Bus ogrevate
več zgradb z eno napravo. S Frölingovo sistemsko tehniko imate možnost vezave drugih oblik energijskih virov,
kot na primer solarnih naprav.

Sekanci G30
Dolžina
Presek

10-30 mm (20 % do 85 mm)
2,5- 16 mm

Sekanci G50
Dolžina
Presek

30-50 mm (20 % do 120 mm)
5,6-31,5 mm

Vsebnost vode
Nasipna teža
Energijska vrednost

najv. 35 %
pribl. 210-250 kg/nm
3,5 kWh/kg

Energetska vrednost v odvisnosti od
vsebnosti vode in vlage
Energetska
vrednost Hu
[kWh/kg]

Ventil za
nadzor
pretoka

Kotel na sekance
T4 24-110

Bukev G30

Bukev G50

Smreka G30

Smreka G50

Topol G30

Topol G50

Slojni hranilnik toplote

Vsebnost vode [%]

Priporočeni najmanjši odmiki

Najmanjša širina prostora

Modul ogrevalnega kroga

Podatki o peletih

Najmanjša dolžina prostora

Najmanjši odmiki [mm]

Ventil za
nadzor pretoka

Bojler sanitarne vode
Unicell NT-S

STAVBA 2

Hidravlični modul

Vlaga [%]

24/30

40/50

60/75

90/100/110

A Razdalja izolacijski vrat od stene

600

800

800

900

B Razdalja stene kotla od stene

200

200

200

200

C Razdalja hrbtne strani od stene

500

500

500

500

D Razdalja dozirnega polža od stene

300

300

300

300

Najmanjša dolžina prostora

2300

2500

2870

2970

Najmanjša širina prostora

1860

2030

2030

2140

Najmanjša višina prostora

1700

1900

1900

2150

Dolžina		 5-30 mm (20 % do 45 mm)
Premer		 6 mm
Vsebnost vode		
Nasipna teža		
Delež pepela		
Delež prahu		

najv. 10 %
pribl. 650 kg/m3
najv. 0,5 %
najv. 2,3 %

Energijska vrednost		 4,9 kWh/kg
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TEHNIČNI PODATKI

MERE KOTLA T4

24 / 30

40 / 50

60 / 75

90 / 100 / 110

130 / 150

H	Višina kotla

1390

1620

1620

1720

1720

H1

1440

1670

1670

1770

1770

H2	Višina priključka predtoka

Višina priključka dimne cevi

1195

1425

1425

1530

1540

H3

Višina priključka povratka

270

270

270

170

200

H4

Višina za izpraznitev

140

140

140

140

140

H5

Višina priključka dozirnega polža

580

650

650

650

650

B

Širina kotla (=vnosna širina)

600

770

770

880

880

B1	Skupna širina z dozirnim polžem

1360

1530

1530

1640

1640

B2

760

760

760

760

760

B3	Razdalja stranice kotla od priključka dozirnega polža

470

470

470

470

470

L	

Dolžina kotla (=vnosna dolžina)

1200

1200

1570

1570

1905

L1

Skupna dolžina s ventilatorjem prisilnega vleka in posodo za pepel

1430

1430

1920

1920

2300

L2

Razdalja hrbtne strani kotla od priključka dozirnega polža

755

755

1045

1045

1305

Širina dozirnega polža

TEHNIČNI PODATKI ZA KOTEL T4

24

30

40

50

60

75

90

100

110

130

150

Nazivna moč [kW]

24

30

40

50

60

75

90

100

110

130

150

7,2-24

9-30

12-40

15-50

18-60

22,5-75

27-90

30-100

33-110

39-130

45-150

74/115

84/142

86/150

88/158

95/180

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode) [kg]

620

640

840

860

1060

1080

1350

1360

1370

1730

1750

Količina vode v kotlu [l]

105

105

160

160

220

220

260

260

260

340

340

200

200

200

200

200

Razpon ogrevanja z napravo [kW]
Električni priključek
Poraba elektrike (peleti/sekanci) [W]

400 V/50 Hz zavarovano z 20 A

Najvišja nastavljiva temperatura kotla [ºC]

90

Dovoljen obratovalni tlak [bar]
Premer dimne cevi [mm]

105/205 115/230 120/250 135/280 210/240 264/262

3
150

150

150

150

200

200

Vse slike so simbolične. Tehnične spremembe ter tiskarske in tipkarske napake so pridržane. Viri za zunanje slike: www.propellets.at, www.aboutpixel.de

Zastopa in prodaja:
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
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