T4e

KOTEL NA SEKANCE IN PELETE
20 – 250 KW

PREPROSTO
UDOBNO
SAMODEJNO
DELOVANJE

CO2
NEUTRAL

www.biomasa.si

Podjetje Froling se že petdeset let ukvarja z učinkovito
izrabo lesa kot energijskega vira. Ime Froling 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
zagotavlja hitro in učinkovito oskrbo strank.

GARANTIRANA
AVSTRIJSKA
KVALITETA
IN ZANESLJIVOST

Mednarodno priznani razvijalec v tehniki in dizajnu
Prefinjena, popolnoma samodejna funkcija delovanja
Odlična okoljska združljivost
Ekološko čista energetska učinkovitost
Obnovljivo in CO2 nevtralno gorivo
Primerno za vse vrste objektov
Več udobja in zanesljivosti

Udobno, kompaktno, varčno in zanesljivo:
Novi T4e iz hiše Fröling zadosti vsem željam.
Z zgorevalno komoro iz silicijevega karbida
doseže T4e visoko učinkovitost (do 96,3%)
pri najnižjih emisijah. Premišljena uporaba
varčnih pogonov zagotavlja izjemno nizko
porabo električne energije.

EKOLOŠKO
ČISTO,
EKONOMSKO
ZANIMIVO
Lesni sekanci so domače in okolju prijazno
gorivo, dosegljivo tudi v obdobju krize. Poleg
tega proizvodnja lesnih sekancev zagotavlja
domača delovna mesta. Sekanci so optimalno
gorivo iz gospodarnega, pa tudi ekološkega

* Do10 letna garancija na varjene dele.
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Zahvaljujoč modularni zasnovi in kompaktnim meram
omogoča kotel Fröling T4e enostaven vnos in umestitev
v prostor. Kotel je že pripravljen, sestavljen,
električno povezan in preizkušen.

CO

2

NEUTRALNO

vidika. Ostanki lesa v obliki vej, vrhov
dreves in odpadni les v lesni industriji
se s sekalniki zmeljejo v lesne sekance.
Glede na uporabo so tako na voljo
različni kakovostni razredi.

10
LET

GARANCIJE*

Pri razvoju T4e je bilo največ pozornosti namenjeno
energetskemu izkoristku, stabilnemu delovanju in
dolgi življenjski dobi. T4e pri delovanju porabi zelo
malo energije in s tem ohranja nizke obratovalne stroške.
To potrjuje tudi nagrada „EnergieGenie Innovationspreis“,
ki jo podeljuje avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo, okolje in upravljanje z vodami
Zgornje Avstrije, ki izpostavlja nove proizvode
po kriterijih inovativnosti in energijske učinkovitosti.
Nagrada "Plus X Award" dodatno izpostavlja visokokakovostne
inovacije, ki poenostavljajo življenje in ga delajo bolj prijetnega
in ekološko primernega. Kotel Fröling T4e je bil nagrajen v
kategorijah inovativnost, visoka kakovost, enostavna uporaba,
funkcionalnost in ekologija.
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KOTEL NA SEKANCE T4e
SISTEMSKO UDOBJE

Dimniški priključek je na voljo tudi z zadnjo povezavo (opcijsko)

Lambda sonda
za optimalno prilagoditev delovanja gorivu

Visoko učinkovit ventilator prisilnega vleka,
krmiljen s številom vrtljajev in nizko porabo električne energije

Popolnoma avtomatsko čiščenje vseh cevi toplotnega
prenosnika (od prvega vleka naprej) s pomočjo turbulatorjev
(mehanski pogon v "hladnem" območju)

Integriran set za dvig temperature povratka s črpalko,
motornim mešalnim ventilom in krogelnim ventilom
za enostavno in hitro namestitev

Optimizirana zgorevalna komora iz silicijevega karbida
za najnižje emisije in dolgo življenjsko dobo

Integrirani ločevalnik prašnih delcev elektrostatični filter (opcijsko)

Optimizirana Ø 200 mm dvoprekatna protipožarna zvezda
za maksimalno varnost pri delovanju

Stabilna podloga
za enostavno vzdrževanje in namestitev

Dozator z velikim Ø100 mm polžem
in dodatno z polžem Ø150 mm pri moči 200/250 kW

NOVO!
7“ zaslon na dotik z
LED prikazom stanja
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110° prekucna zgorevalna rešetka s 900N pogonom
za najboljše možno čiščenje rje

Brezhrupen, energetsko učinkovit
keramični avtomatski vžig s funkcijo nadzora

Podtlačno krmiljenje zgorevanja
s senzorjem nadzora nad žerjavico

Popolnoma samodejno čiščenje pepela
s kombiniranim pogonom v veliko mobilno posodo
za pepel (običajni pogon za izmenjevalnik toplote
in polž za iznos pepela)

AGR (recirkulacija dimnih plinov) je v kotlu
predpripravljena, motor in povezovalna
cev na voljo opcijsko
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Čiščenje vseh cevi
toplotnega prenosnika
Leva a
li
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PREMIŠLJENA
NOTRANOST
ZA VEČ UDOBJA

Toplotni prenosnik z avtomatičnim čiščenjem
(WOS) vseh cevi

Enostavna montaža na mestu

Sistem za optimizacijo učinkovitosti WOS je sestavljen
iz posebnih turbulatorjev, ki so vstavljeni v cevi prenosnika
toplote (NOVO! tudi že v prvi cevi) in omogoča samodejno
čiščenje površin prenosnika. Čiste površine prenosnika
toplote zagotavljajo visok izkoristek in s tem prihranek energije.

Kotel T4e 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 T4e tudi v zelo tesnih prostorih
Prednosti:

Prednosti:

Hitra montaža
Pripravljen in ožičen
Enota dozirnega polža je lahko na levi ali desni strani
Set za dvig temperature povratka že integriran v kotlu

Večja učinkovitost
Ekonomičnost porabe goriva
Pogonski mehanizem v hladnem območju
(nizka toplotna obremenitev)

Ventilator prisilnega vleka, krmiljen s števili vrtljajev
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.

Prednosti:

Največje udobje delovanja
Stalna optimizacija izgorevanja
Do 40% manjša poraba električne energije

Natančen nadzor primarnega in sekundarnega zraka
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 glede na določene pogoje v zgorevalni komori.
Skupaj s serijsko regulacijo Lambda skrbi za najnižje emisije dimnih plinov.

Hitri avtomatski vžig z nizko porabo energije
Keramična vžigalna sonda s tihim delovanjem zagotavlja varen
in energetsko varčen vžig goriva. Zaradi vročega zgorevalnega
območja se gorivo po kratkih prekinitvah samodejno vžge
s pomočjo preostale žerjavice. Zagon vžigalne sonde je potreben
šele po daljših prekinitvah ognja.
Prednosti:
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Fiksno integriran set za dvig temperature povratka
Standardno integrirani set za dvig temperature povratnega
toka preprečuje nepotrebne toplotne izgube in zagotavlja
največjo učinkovitost. Zunanja vgradnja seta zato ni več
potrebna in tako še skrajšamo potrebni čas namestitve.
Sestavni deli so pametno umeščeni, bistveni deli (npr. črpalka)
pa so vidni od zunaj in lahko dostopni.
Prednosti:

Minimalne toplotne izgube
Največja učinkovitost
Zunanji set za dvig temperature povratka ni potreben
Prihranek prostora v kotlovnici

Regulacijski ventil (opcijsko)
Prednosti:

Možna naknadna vgradnja
Optimalna hidravlična nastavitev
ogrevalnega sistema

Tiha keramična sonda za zanesljiv vžig
Samodejni vmesni vžig s pomočjo preostale žerjavice
Ločen ventilator ni potreben
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T4e
INTELIGENTEN DIZAJN
S PREMIŠLJENIMI PODROBNOSTMI

Visokotemperaturna zgorevalna komora iz
silicijevega karbida in popoln nadzor izgorevanja
Obloge v zgorevalni komori so izdelane v celoti iz visoko
kakovostnega ognjeodpornega materiala (silicijev karbid).
Vroče zgorevalno območje zagotavlja optimalno izgorevanje
in najnižje emisije.

Recirkulacija dimnih plinov AGR (opcijsko)
Z recirkulacijo dimnih plinov AGR se del izpušnih plinov
pomeša z zgorevalnim zrakom in ponovno dovede
v kurilno območje. AGR zagotavlja zgorevanje in
optimizacijo delovanja, pa tudi zmanjšuje emisije NOx.
Nižje temperature zgorevanja omogočajo dodatno zaščito
delov, ki so v stiku z ognjem.
Prednosti:

Patentirana zgorevalna komora
Patentirana oblika retortnih oblog še posebej zatesni dovajanje
zraka v zgorevalno komoro in pri tem ni potrebno uporabiti
potrošna tesnila, ki se obrabijo. Nova oblika retortnih oblog
dodatno poenostavi vzdrževanje zgorevalne komore,
saj jih je mogoče enostavno odstraniti.

Natančna nastavljivost preko pogonov za zrak
Idealni pogoji zgorevanja
Inteligentno krmiljenje pretoka zraka

Prednosti:

Najvišja temperaturna odpornost
za dolgo življenjsko dobo
Optimalne vrednosti emisij
Samodejno prilagajanje spremembam pri lastnostih goriva

Iznos pepela z dvema ločenima polžema
pcijsko integriran ločevalnih prašnih delcev
(elektrostatični filter)

Avtomatično čiščenje pepela iz kurišča in prenosnika toplote
v zunanjo posodo za pepel se izvaja z dvema ločenima polžema,
ki uporabljata skupen pogon. Tako se jasno loči in zagotavlja
absolutna tesnost med kuriščem in prenosnikom toplote,
kar preprečuje pojav napačnega zraka. Polža za pepel
imata nadzorovano hitrost delovanja. Kotel samodejno
opozori, če je posoda za pepel preveč polna.

Opcijsko je na voljo ločevalnik prašnih delcev (elektrostatični filter),
ki ga je mogoče kadarkoli naknadno vgraditi, ne da bi potrebovali
dodaten prostor. Tako se lahko dodatno in znatno zmanjšajo
emisije finega prahu v kotlu. Čiščenje je popolnoma samodejno
v običajno posodo za pepel na sprednji strani kotla.
Prednosti:

Naknadna vgradnja je možna na kraju samem
Dodatni prostor ni potreben
Kombinirano čiščenje s prenosnikom toplote optimizacijski sistem (WOS)

Skupen motor hkrati poganja posebne grablje za pepel
(preizkušene skozi leta pri Fröling tehniki večjih industrijskih
kotlov), ki v spodnjem delu komore zbirajo pepel iz prenosnika
toplote in ga transportirajo na stranski polž za pepel.

Prednosti:

NOVO!
8|

Integrirani ločevalnik prašnih delcev
(elektrostatični filter) je mogoče
kadarkoli naknadno vgraditi

Optimalno praznjenje pepela
Brez nevarnosti uhajanja zraka skozi
dvoprekatno posodo za pepel
Samo en skupni pogon
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PAMETNA TEHNIKA REŠETK

POSEBNO UDOBJE Z

Z MOŽNOSTJO NAGIBA DO 110°

ZUNANJO POSODO ZA PEPEL
S samodejnim čiščenjem pepela se ta odstranjuje v zunanjo posodo za pepel.
Zahvaljujoč pametnemu mehanizmu zaklepa je mogoče posodo za pepel
enostavno in hitro odstraniti.

Stranski ročaji za hitro rokovanje

Preprosto odstranjevanje s pomočjo transportnih koles

Dvodelna zgorevalna rešetka je sestavljena iz
nepremičnega podajalnega dela in samodejno
premičnega – nagibnega dela, kar zagotavlja
varčno delovanje in najnižje emisije.

Z naklonom do 110° se pepel popolnoma izprazni
iz prekucnega dela rešetke in s pomočjo polža
transportira v zunanjo, premično posodo za pepel
z velikim volumnom.

Stranski ročaji za nošenje omogočajo tudi enostavno prevažanje posode za
pepel s pomočjo vilic (na primer s čelnim nakladalnikom ali viličarjem)

1 premična - prekucna rešetka (20 - 60 kW)

Praktična hidravlična naprava za
transport s traktorjem in enostavnim
praznjenjem (z nagibanjem)

2 premični - prekucni
rešetki (80 - 250 kW)
Opcija: praznjenje pepela v zabojnik
Po želji je opcijsko na voljo še priročnejši način odstranjevanja pepela
v zunanji, standardni zabojnik za smeti volumna 240l. Pepel se
samodejno transportira v zunanji zabojnik in ga je mogoče
enostavno izprazniti. To zagotavlja še daljše intervale praznjenja
in maksimalno udobje.
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OPTIMIZIRAN
TRANSPORT
GORIVA

Nadzor temperature
v skladišču goriva
(potrebno samo v Avstriji)
Nadzorovan pokrov
vpadnega jaška
Robustna mešalna glava
Pogon mešalnika, ki ne
potrebuje vzdrževanja

Brez obvezne
podkonstrukcije

Močne vzmeti
skrbijo za enakomerno polnjenje
transportnega polža (za sekance do P31S/G50)

Brez obvezne poševne
podkonstrukcije

Progresivni transportni polž
in poseben trapezni kanal
za brezhibno delovanje

Za sisteme praznjenja sekancev
v skladišču Fröling načeloma ni
potrebno poševno dno. Če se
poševna podkonstrukcija ne
izvede, posebna nakladalna
plošča na kanalu polža vseeno
zagotavlja delovanje brez težav.

Modularni transportni polž s
standardnimi podaljški dolžine
med 100 in 2000 mm (različni
podaljški na vsakih 100/200 mm)
omogoča enostavno montažo in
fleksibilno prilagajanje sistema
v kotlovnici.

Kontrolna odprtina
za enostaven dostop do rezalnih robov.
Robustna enota dozirnega polža
za zanesljivo dovajanje goriva
s samodejnim povratnim krmiljenjem.
Rezalni del
za kontinuirano doziranje goriva

Opcijski drobilec
večjih kosov goriva
Pri pojavu posebej dolgih kosov
sekancev je opcijsko na voljo
drobilec, ki poskrbi za drobljenje
prevelikih kosov, kar zagotavlja
nemoten transport materiala

Fleksibilen kroglični sklep
Kroglični sklep je prilagodljivi
povezovalni kos med transportnim
polžem in enoto dozirnega polža.
Z brezstopenjsko možnostjo
nastavitve naklona (do največ 15°)
omogoča kroglični sklep
optimalno prilagajanje na
prostorske zahteve.

Protipožarna zvezda
velikega volumna (Ø 200 mm)

Varčen pogon
čelnega zobnika

Sistem, ki zagotavlja zanesljivo
zaporo med transportnim sistemom
in dozirno enoto. Premišljen vrtljivi
sklop z dvema velikima komorama
zagotavlja neprekinjen transport
materiala v območje izgorevanja.

Zmogljiv, a varčen pogon čelnega
zobnika z močjo 0,25 kW omogoča
tudi razrez in transport večjih kosov
lesnih sekancev, če je to potrebno.
Posebna zasnova zagotavlja optimalno
razmerje med močjo in življenjsko dobo.

Poseben trapezni kanal

Energijsko varčen pogon
(samo 0,25 kW)

Modularno
prilagodljivi polž

12 |

www.biomasa.si | 13

Zdaj v še
večji izvedbi

NOVO!

Vrtljiva protipožarna zvezda z dvema komorama
Dvoprekatna protipožarna zvezda skrbi za največjo
varnost pri obratovanju. Vrtljiva zvezda zagotavlja zanesljivo
zaporo med transportnim polžem in dozirno enoto ter
tako ščiti pred povratnim ognjem. Izpopolnjen sistem
z dvema velikima komorama zagotavlja neprekinjen
transport goriva v območje zgorevanja. Z optimalnim
doziranjem goriva so zagotovljene najboljše vrednosti
izgorevanja.

Robustna enota dozirnega polža
Izredno kompaktna enota dozirnega polža kotla T4e
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 (le 0,37 kW, od kotla
moči 80 kW naprej pa le 0,55 kW motor) in zagotavlja
tako največjo energetsko učinkovitost.

Dvoprekatna
protipožarna zvezda

Prednosti:

Dozirni polž je na voljo v dveh velikostih (Ø 100 mm ali Ø 150 mm
pri modelih T4e 200/250), kar predstavlja optimalno rešitev
za varen transport sekancev velikosti do P31S (G50).
Prednosti:

Protipožarna zvezda deluje izjemno tiho in
z minimalno porabo električne energije.
Neprekinjeno doziranje goriva
Najvišja protipožarna varnost
Primerna za lesne sekance P31S (G50)
200 mm premer

Prilagodljiva postavitev
Najvišja protipožarna varnost
Nizka poraba električne energije
Velik prihranek prostora zaradi
nizke izvedbe dozirnega polža

Močnejši, energetsko učinkovitejši pogon (le 0,37 kW)

Progresivni transportni polž z modularnim sestavljanjem
Progresivni polž zagotavlja zanesljiv transport goriva. Zahvaljujoč
progresivnemu nagibu vijaka se material ne zbije in ga je mogoče
zanesljivo transportirati. To zagotavlja majhno potrebo po električni energiji.

Dve komori velike prostornine (premer 200 mm) sta idealni za transport sekancev do P31S (G50).
V primeru velikega upora se dvoprekatna zvezda samodejno začne vrteti v nasprotno smer (odvisno
od nastavljenih parametrov tudi večkrat), dokler ni možen nadaljnji transport goriva.

Modularna zasnova transportnega polža s standardnimi podaljški dolžine
med 100 in 2000 mm (različni podaljški na vsakih 100/200 mm)
omogoča enostavno namestitev in prilagodljivo umestitev sistema
v kotlovnici.
Za transportne polže Fröling poševna podkonstrukcija ni nujno potrebna.
Prednosti:

Prilagodljiva umestitev
Zanesljiv transport goriva
Delovanje z majhno silo

Zamenljivi rezalni noži
Kakovostni rezalni robovi nožev lahko prerežejo
tudi večje kose lesnih sekancev. Rezila lahko po
potrebi preprosto odstranite in zamenjate.
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KROŽNI IZNOSNI SISTEMI
S KOMBINIRANIM POGONOM

KROŽNI IZNOSNI SISTEMI
Z LOČENIM POGONOM

Enostavna in učinkovita zgradba krožnega iznosnega sistema zagotavlja brezhibno delovanje.
Morebitne ovire pri transportu goriva (npr. tujki) polž samodejno zazna in odpravi z delovanjem
v nasprotno smer. Transportni polž z naraščajočim naklonom vijaka zagotavlja nizko porabo električne energije.

Za še večjo fleksibilnost je Fröling razvil krožni iznosni sistem z ločenim pogonom. Z FBR-G in GAR-G se krožni iznosni
sistem poganja neodvisno od transportnega polža. Posledično je možna prilagodljiva namestitev in nastavljiva zmogljivost
delovanja. Transportni polž je lahko nameščen tako na levi kot na desni strani krožnega iznosnega sistema.
Opcijsko je mogoče vgraditi tudi izvedbo transportnega polža s podaljšanim delom odprtega kanala. S takšnim
sistemom je mogoče optimalno zajeti tudi gorivo iz zadnjega dela skladišča, kar je še posebej učinkovito v primeru
skupnega iznosnega sistema za dva kotla.

Krožni vzmetni pobiralnik FBR
Sistem brez vzdrževanja z maksimalnim delovnim
premerom do 5 metrov. Zasnovan za lesne sekance
P16S/P31S in do M35 (G30/G50, do W35).

Krožni zgibni pobiralnik GAR
Sistem brez vzdrževanja z robustno konstrukcijo
in največjim delovnim premerom od 5 do 6 metrov.
Zasnovan za lesne sekance P16S/P31S in do M35
(G30/G50, do W35).

PRIMERI IZVEDBE KROŽNEGA IZNOSNEGA SISTEMA
Z LOČENIM POGONOM
Izvedba transportnega polža

Kanal v obliki trapeza

Rezilni rob

Vzmetni pobiralci

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

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

Dve močni vrtljivi roki skrbita za
enakomerno polnjenje transportnega
polža. Pri polnjenju skladišča se roki
pomakneta na mešalno glavo.
Pri odvzemu se pobiralni roki
ponovno pomakneta navzven
in zagotavljata zanesljiv transport
goriva.
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Dva transportna polža z in brez
podaljšanega dela odprtega kanala
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Navpični vmesni transportni polž
za polnjenje skladišča (elevator)

Pritlično polnjenje

Navpični vmesni transportni polž postavlja nova
merila pri zmogljivosti polnjenja skladišča (40 m3/h,
odvisno od lesnih sekancev), varnosti pri delovanju
in rezultatu porazdelitve materiala. Polž v vsipnem koritu
potisne sekance v transportno napravo, ki gorivo dvigne
na želeno višino in do naprave za porazdelitev materiala.
Navpični vmesni transportni polž omogoča polnjenje
skladišča brez prahu in skrbi za enakomerno porazdelitev
goriva.

Možna tudi izvedba z vodoravnim raznosnim polžem

Polž za polnjenje skladišča

Polnjenje
z vnosnim polžem

Polž za polnjenje skladišča zanesljivo transportira gorivo iz zunanjega vsipnega korita v skladišče.
Sistem se samodejno zaustavi, ko je skladišče polno.

Polnjenje z navpičnim
polžem (elevatorjem)

Ilustrirana poševna podkonstrukcija
v skladišču ni nujno potrebna

18 |
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STALNA MOŽNOST PREGLEDA NAD
DELOVANJEM PREKO FRÖLING-APP
INTERNETNEGA DOSTOPA

INDIVIDUALNI
NADZOR NAD
OGREVALNIM SISTEMOM

Z aplikacijo Fröling App lahko svoj kotel v vsakem trenutku nadzorujete na daljavo,
kjerkoli se že nahajate. Najpomembnejše vrednosti in nastavitve je mogoče enostavno in priročno preveriti ali spremeniti preko internetnega dostopa. Možna je
tudi nastavitev samodejnih sporočil o stanjih, o katerih želite biti obveščeni prek
SMS-a ali e-pošte (na primer, kdaj je potrebno izprazniti posodo za pepel ali če
se pojavi napaka v delovanju kotla).

Regulacija Lambdatronic H 3200
S kotlovsko regulacijo Lambdatronic H 3200 in novim
7-palčnim zaslonom na dotik se Fröling podaja v prihodnost.
Inteligentno upravljanje krmiljenja omogoča integracijo do
18 ogrevalnih krogov, do 4 akumulatorjev toplote in do 8 bojlerjev
za toplo sanitarno vodo. Krmilna enota zagotavlja jasen prikaz
vseh pogojev delovanja. Optimalno oblikovana struktura menijev
zagotavlja enostavno upravljanje. Najpomembnejše funkcije so
na izbiri preko ikon na velikem barvnem zaslonu. Regulacija
deluje v slovenskem jeziku.

e
av

Prednosti:

Za uporabo je potreben Fröling kotel (programska različica V50.04
B05.16) z regulacijo z zaslonom na dotik (od različice V60.01
B01.34), (širokopasovna) internetna povezava in tablični
računalnik ali pametni telefon z operacijskim sistemom IOS
ali Android. Ko je vzpostavljena internetna povezava in
aktiviran kotel, je dostop do sistema možen preko s spletom
povezane naprave (mobilni telefon, tablični računalnik,
računalnik itd.). Aplikacija je na voljo v trgovini Android
Play in IOS App Store.

jeno za ra
lago
zlič
Pri
ne
na
pr

Natančen nadzor izgorevanja s pomočjo lambda sonde
Upravljanje do 18 ogrevalnih krogov, do 8 bojlerjev
za toplo sanitarno vodo in do 4 akumulatorje toplote
Možna integracija solarnega sistema
LED okvir za prikaz stanja z utripajočim opozarjanjem
Preprosto, intuitivno upravljanje
Daljinski nadzor iz dnevne sobe (sobna krmilna enota RBG 3200
in RGB 3200 Touch) ali preko interneta (froeling-connect.com)

Enostavno in intuitivno upravljanje kotla
Vrednosti in nastavitve lahko v nekaj sekundah prikličete in spremenite
Nastavitev poljubnih oznak za posamezne ogrevalne kroge
Spremembe stanj so poslane neposredno uporabniku
(npr. po e-pošti ali SMS sporočilih)
Dodatna strojna oprema ni potrebna (npr. vmesnik)

PAMETEN DOM
Uživajte v pametnem, udobnem in varnem domu z opcijami,
ki jih ponujajo Fröling SMART HOME povezovalne možnosti.

PREPROSTO & INTUITIVNO
UPRAVLJANJE

Loxone
Združite svoj Fröling kotel z Loxone Miniserver in novim
Frölingovim razširitvenim modulom ter tako omogočite
krmiljenje kotla, ki temelji na individualni regulaciji in nadzoru
posameznega prostora na osnovi Loxone Smart Home.

Slika 1 Splošni pregled ogrevalnih
krogov (osnovni zaslon)

Slika 2 Pregled ogrevalnih časov
(individualno nastavljivo)

Slika 3 Pregled nastavitev
počitniškega režima

Prednosti:
Enostavno upravljanje in pregled ogrevalnega krogotoka preko Loxone Miniserver
Takojšnje obveščanje o spremembi stanja in posameznih načinih delovanja
za vsako situacijo (prisotnost, počitnice, varčni način, ...)

Mod Bus
Sistem se lahko namesti v sistem za upravljanje stavb prek
vmesnika Fröling Modbus.
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DODATKI ZA
ŠE VEČ UDOBJA

NOVO!

FRÖLING
KASKADNO UPRAVLJANJE

Kaskadenmodul
Fröling Bussystem

Sobno tipalo FRA
Fröling sobnim tipalom FRA velikosti 8x8 cm lahko nastavite
ali izberete najpomembnejše načine delovanja ogrevalnih
krogov na najenostavnejši način. Nastavitveni kolešček
omogoča spreminjanje sobne temperature do +/- 3 °C.

Hackschnitzelkessel
T4e

Hackschnitzelkessel
T4e

Schichtspeicher
kommunizierend

T4e komuniciranje preko akumulatorja toplote

Sobna krmilna enota RBG 3200
Še več udobja prinaša sobna krmilna enota RBG 3200
in nova krmilna enota na dotik RBG 3200 Touch. Krmiljenje
ogrevanja poteka udobno iz dnevnega prostora.
Najpomembnejše vrednosti in sporočila o stanjih
lahko enostavno spremljate na daljavo, hkrati pa
izvedete tudi vse nastavitve le s pritiskom na gumb.
Sobno krmilno enoto povežete na regulacijo kotla
s povezavo Bus.

Posebej se pri večjih objektih, kot so hoteli ali javne zgradbe, se zahteve glede potrebne toplote močno razlikujejo. Tukaj Fröling
ponuja potrebno prilagodljivost s kaskado. S to inteligentno rešitvijo je mogoče do štiri kotle na sekance T4e zanesljivo povezati
v skupen sistem. Prednosti kaskade pa so vidne tudi v toplem delu sezone. Če je potreba po toploti nizka, pogosto zadostuje le
en kotel za pripravo tople sanitarne vode. Tako je tudi v tem primeru dosežena izjemno učinkovita in varčna rešitev ogrevanja.
Dodatna prednost je povečana zanesljivost obratovanja, saj je zagotavljanje toplotne moči razdeljeno na več kotlov.

VEČTOČKOVNO KRMILJENJE
AKUMULATORJA TOPLOTE

Sobna krmilna enota na dotik RBG 3200 Touch

Natančno polnjenje akumulatorja toplote s pomočjo štirih tipal

RBG 3200 Touch navdušuje z novim vmesnikom na dotik.
Zaradi strukturiranega menija je upravljanje zelo enostavno
in intuitivno. Približno 17x10 cm velika enota z barvnim
zaslonom že na prvi pogled prikaže najpomembnejše funkcije,
osvetlitev ozadja pa samodejno prilagodi glede na svetlobne
pogoje. Sobna krmilna enota je povezana z regulacijo kotla
preko Bus povezave.

Fröling poleg običajnega nadzora nad akumulatorjem toplote preko dveh tipal
ponuja tudi močnost večtočkovnega upravljanja. S to funkcijo se štiri tipala
porazdelijo po celotni višini akumulatorja, pri tem pa se podrobno nadzira
stanje napolnjenosti. Regulacija lahko tako hitro zazna spremembe obremenitve
in v zgodnji fazi prilagodi delovanje kotla. Z manj cikli zagona in zaustavitve
se dosežejo dolgi časi delovanja kotla in je povečana učinkovitost sistema.
Majhni cikli start-stop
Visoka učinkovitost sistema
Optimizirano za kaskadne sisteme
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TEHNIKA,
KI PRIVARČUJE
VEČ ENERGIJE

IZRAČUN POTREBNE
KOLIČINE GORIVA

Fröling 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 so potrebni. Dodatna prednost je
minimalna količina kablov.

T4e v sistemu ogrevanja več objektov

Potrebna količina goriva je odvisna od kakovosti goriva.
Za približno oceno lahko uporabite spodnjo enačbo:

ZGRADBA 1

Fröling Bussystem

Podatki o sekancih
Sekanci P16S (prej G30)
Velikost

3,15 – 16 mm
(min. 60%)

Maks. dolžina

45 mm

Maks. presek

2 cm²

Sekanci:

:
2,0 Srm na kW moči naprave
Trdi les P16S/M30 (prej G30/W30)
Weichholz P16S/M30 (prej G30/W30)
: 2,5 Srm na kW moči naprave

Peleti:

1 m³ na kW moči naprave

Letna potreba po sekancih v nasutih metrih
Sekanci P31S (prej G50)

Vir: Bavarska gozdarska uprava

Velikost

Primer letne potrebe pribl. 57.500 kWh (T4e 30 kW, 1.600 ur polne obremenitve;,
93,5 % izkoristek, 30-odstotna vsebnost vode v sekancih)

3,15 – 31,5 mm
(min. 60%)

Maks. dolžina

150 mm

Maks. presek

4 cm²
max. 25 %

Nasipna teža pribl. ca. 210 - 250 kg/Srm

Hydraulikmodul

Heizkreismodul

Energijska vrednost

Schichtspeicher

3,5 kWh/kg

ZGRADBA 2

Hackschnitzelkessel
T4e

Kubičnih metrov / leto

Vsebnost vode največ

Kalorična vrednost glede na vsebnost vode in vlažnost

Podatki o peletih
Dolžina
Premer

WW-Bereiter Unicell NT-S
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3,15 - 40 mm
6 mm

Vsebnost vode

maks. 10 %

Nasipna teža

cca. 650 kg/m³

Delež pepela

max. 0,5 %

Delež prahu

max. 2,3 %

Energijska vrednost

4,9 kWh/kg
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KOTEL NA SEKANCE T4e
TEHNIČNI PODATKI IN MERE
Tehnični podatki - T4e
Nazivna toplotna moč
Razpon ogrevanja
Električni priključek

20

25

30

35

[kW]

19,9

25,1

30

35

[kW]

5,95 - 19,9

7,51 - 25,1

9 - 30

10,5 - 35

[V/Hz/A]

400V / 50Hz / varovalka C16A

Poraba elektrike (NM, DM)

[W]

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode)

[kg]

740

[l]

117

[°C]

90

Količina vode v koltu
Najvišja nastavljiva temperatura kotla
Dovoljeni obratovalni tlak

48 / 39

[bar]

Dovoljeno gorivo (EN ISO 172251)

59 / 39

63 / 38

3
Lesni sekanci A1/P16S-P31S
Lesni peleti A1/DO6

1)

[kW]

Razpon ogrevanja

50

60

45

49,9

60

H

18 - 60

H1

13,5 - 45

[V/Hz/A]

Električni priključek
Poraba elektrike (NM, DM)

[W]

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode)

[kg]

Količina vode v koltu
Najvišja nastavljiva temperatura kotla

14,9 - 49,9
400V / 50Hz / varovalka C16A

85 / 61

94 / 61

113 / 61

960

1160

1210

1350

H2

Višina priključka predtoka

1305

1505

1545

1770

955

1155

1135

1240

200

180

Višina priključka dozirnega polža
Širina kotla
Brez izolacije (vnosna širina)

640
-

800
-

1060
980

B1

Skupna širina z dozirnim polžem

1410

1570

1955

B2

Širina dozirnega polža

770

890

B3

Razdalja od stranice kotla do priključka dozirnega polža

470

610

B4

Širina elektrostatičnega filtra (opcija)

3

80

90

100

110

24 - 80

27 - 90

30 - 100

33 - 110

[V/Hz/A]

400V / 50Hz / varovalka C16A

Poraba elektrike (NM, DM)

[W]

114 / 47

126 / 51

138 / 56

138 /57

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode)

[W]

102 / 48

116 / 49

129 / 48

128 / 49

Količina vode v koltu

[kg]

1160

[l]

228

[°C]

90

[bar]

3

615

690

165

L

Dolžina kotla

1170

1270

1420

2005

L1

Skupna dolžina

1475

1550

1795

2550

L2

Razdalja od hrbtne strani kotla do priključka dozirnega polža

690

770

L3

Dolžina elektrostatičnega filtra (opcija)
Dimenzija priključka za predtok/povratek

890

1310

370

550

735

149

179

249

1 1/4“

2“

2 1/2“

Dimenzija priključka za izpraznitev

1/2“

1“

POZOR: Pri T4e 20-110 so pretočni in povratni priključki na strani peči, priključek za dimno cev na zadnji strani (opcija) je nameščen na nasprotni strani okna.
Pri T4e 200-250 so priključki za dovod in povrat vedno nameščeni na levi strani kotla, priključek za dimne cevi na zadnji strani pa vedno na desni strani kotla.

200

250

[kW]

199

250

[kW]

59 - 199

75 - 250

[V/Hz/A]

210

Premer dimne cevi

Lesni peleti A1 / D06
Lesni sekanci A1 / P16S-P31S

Dovoljeno gorivo EN ISO 17225 1)

400V / 50Hz / varovalka C16A

Poraba elektrike (NM, DM)

[W]

135 / 62

214 / 62

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode)

[W]

120 / 55

162 / 55

Količina vode v koltu

[kg]

Najmanjši odmiki
[mm]

20 - 35

45 - 60

2500

A Razdalja od vrat do stene

[l]

438

B Razdalja od strani kotla do stene

150

[°C]

90

500

[bar]

3

C Razdalja od zadnje strani
kotla do stene

Lesni peleti A1 / D06
Lesni sekanci A1 / P16S-P31S
1)

H1* Opcijski priključek dimne cevi

B

[kW]

Dovoljeno gorivo EN ISO 17225

2025

H5

Razpon ogrevanja

1)

1950

1790

90

110

Dovoljeni obratovalni tlak

1740

1745

[°C]

100

Najvišja nastavljiva temperatura kotla

1690

1545

155

90

Električni priključek

1490

Skupna višina s priključkom dimne cevi

[l]

80

Razpon ogrevanja

Višina kotla

Višina priključka povratka z integriranim dvigom temperature

[kW]

Nazivna toplotna moč

200 - 250

Višina priključka za izpraznitev

Nazivna toplotna moč

Dovoljeni obratovalni tlak

80 - 110

H3

Dovoljeno gorivo EN ISO 17225 1)

Najvišja nastavljiva temperatura kotla

45 - 60

H4

Lesni sekanci A1 / P16S-P31S

Električni priključek

20 - 35

850

[bar]

Dovoljeni obratovalni tlak

Mere [mm]

45
[kW]

Nazivna toplotna moč
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55 / 39

700

D Razdalja od dozirnega polža do stene
Minimalna višina prostora

1800

80 - 110

200 - 250

800

900

2100

2500

300
2000

Podrobne informacije o gorivu v priročniku za uporabnika, razdelek "Dovoljena goriva"
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KOTEL NA PELETE PT4e

ZA ŠE VEČ UDOBJA

7-palčni zaslon na dotik z LED osvetlitvijo stanja
za enostavno in intuitivno upravljanje
Robusten, udoben, zanesljiv in vsestranski:
Novi kotel na pelete PT4e navdušuje s svojo dovršenostjo
na vseh področjih. Pametna uporaba varčnih pogonov
zagotavlja izjemno nizko porabo energije. Z zgorevalno
komoro iz silicijevega karbida in dolgo življenjsko dobo
doseže PT4e visoko učinkovitost z najnižjimi emisijami.

Velik vmesni zalogovnik za pelete

Poleg tega je lahko PT4e opcijsko opremljen tudi
z elektrostatičnim filtrom. Zahvaljujoč modularni zasnovi
je kotel še posebej enostaven za umestitev in montažo.
Že ob dostavi je celoten kotel sestavljen, električno
ožičen in preizkušen.

Prednosti:

Visokotemperaturna zgorevalna komora iz silicijevega karbida za dolgo življenjsko dobo
Samodejna tehnologija čiščenja prenosnika toplote WOS
Samodejno odstranjevanje pepela iz kurišča in prenosnika toplote v zunanjo premično posodo za pepel
Ventilator prisilnega vleka, z nizkim nivojem hrupa
Podtlačna regulacija dovoda zgorevalnega zraka za primarni in sekundarni del

NOVO!
Kotel na pelete z integriranim elektrostatičnim
filtrom, ki ga je mogoče kadarkoli naknadno vgraditi

Pogon za
dozirni polž

Večdelna zgorevalna rešetka, sestavljena
iz fiksnega dela in 2-delne avtomatsko
pomične rešetke

Velika posoda za pepel
omogoča dolge intervale praznjenja

Dvoprekatna protipožarna zvezda
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KOTEL NA PELETE PT4e 120 - 250
MERE IN TEHNIČNI PODATKI

KOTEL NA PELETE PT4 130 - 150
MERE IN TEHNIČNI PODATKI

Mere [mm]

120

H

Višina kotla

1740

200
1950

250

Mere [mm]
H

Višina kotla

130
1720

150

H1

Skupna višina s priključkom dimne cevi

1790

2025

H1

Skupna višina s priključkom dimne cevi

1770

H1* Opcijski priključek dimne cevi

1210

1350

H2

Višina priključka predtoka

1540

H2

Višina priključka predtoka

1545

1770

H3

Višina priključka povratka

200

H3

Višina priključka povratka z integriranim dvigom temperature

1135

1240

H4

Višina priključka za izpraznitev

140

H4

Višina priključka za izpraznitev

200

180

H5

Višina ciklona za sesanje pelet

1770

H5

Višina ciklona za sesanje pelet

1717

1805

B

Širina kotla

880

B

Širina kotla
Brez izolacije (vnosna širina)

800
-

1060
980

B1

Skupna širina z ciklonom za sesanje pelet

1775

B2

Širina ciklona za sesanje pelet

895

B1

Skupna širina z ciklonom za sesanje pelet

1759

1865

L

Dolžina kotla

1905

B2

Širina ciklona za sesanje pelet

959

805

L1

Skupna dolžina

2300

L

Dolžina kotla

1420

2005

L2

Razdalja od hrbtne strani kotla do priključka dozirnega polža

1305

L1

Skupna dolžina

1790

2550

L2

Razdalja od hrbtne strani kotla do priključka dozirnega polža

890

1310

Premer cevi dimnih plinov

179

249

2“

2 1/2“

Dimenzija priključka za predtok in povratek
Dimenzija priključka za praznenje

Premer cevi dimnih plinov

199

Dimenzija priključka za predtok in povratek

DN65

Dimenzija priključka za praznenje

1“

1“
Najmanjši odmiki [mm]
Najmanjši odmiki [mm]

120

200 - 250

A Razdalja od vrat do stene

800

900

900

B Razdalja od strani kotla do stene

200

B Razdalja od strani kotla do stene

200

C Razdalja od zadnje strani kotla do stene

500

C Razdalja od zadnje strani kotla do stene

500

D Razdalja od dozirnega polža do stene

300

D Razdalja od dozirnega polža do stene

300

Minimalna višina prostora

2150

Minimalna višina prostora

Tehnični podatki - PT4e

2050

2150

120

200

250

Tehnični podatki - PT4e

130

150

Nazivna toplotna moč

[kW]

120

199

250

Nazivna toplotna moč

[kW]

130

150

Razpon ogrevanja

[kW]

36 - 120

59 - 199

75 - 250

Razpon ogrevanja

[kW]

39 - 130

45 - 150

[V/
Hz/A]

Električni priključek

400V / 50Hz / varovano C16A

Poraba elektrike (NM, DM)

[W]

127/49

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode)

[kg]

1165

[l]

228

Količina vode v kotlu
Najvišja nastavljiva temperatura kotla
Dovoljeni obratovalni tlak
Dovoljeno gorivo (EN ISO 172251)

30 |

130 - 150

A Razdalja od vrat do stene

120 / 55

[°C]

90

[bar]

3

Električni priključek
162 / 55

1)

400V / 50Hz / varovano C16A

Poraba elektrike (NM, DM)

[W]

240/110

2500

Teža kotla (z dozirnim polžem, brez vode)

[kg]

1730

438

Količina vode v kotlu

Lesni peleti razreda A1 / D06

1)

[V/
Hz/A]

Podrobne informacije o gorivu v priročniku za uporabnika, razdelek "Dovoljena goriva"

Najvišja nastavljiva temperatura kotla
ovoljeni obratovalni tlak
Dovoljeno gorivo (EN ISO 172251)

1)

Podrobne informacije o gorivu v priročniku za uporabnika, razdelek "Dovoljena goriva"

262/110
1750

[l]

340

[°C]

90

[bar]

3
Lesni peleti razreda A1 / D06
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Kotli na pelete
PE1 Pellet
PE1c Pellet
P4 Pellet

7 - 35 kW
16 - 22 kW
15 - 105 kW

Kotli na polena
S1 Turbo
S3 Turbo
S4 Turbo

Kombinirani kotli na polena in pelete
15 - 20 kW
20 - 45 kW
15 - 60 kW

SP Dual compact
SP Dual

15 - 20 kW
15 - 40 kW

Kotli na sekance / industrijski kotli
T4e
Turbomat

20 - 250 kW
150 - 500 kW

TI
Lambdamat

350 kW
700 - 1500 kW

Soproizvodnja toplote in elektrike iz lesnega plina
Kogeneracija CHP

45 - 500 kWel

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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