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ELDA 
EKOLOGISKT 
RENT, 
EKONOMISKT 
ATTRAKTIVT

Flis är ett inhemskt, konjunktursäkert och 

miljövänligt bränsle. Dessutom ger tillverkningen 

av flis jobb på lokal och regional nivå. 

Därför är flis ett optimalt bränsle, inte bara ur 

ett ekonomiskt perspektiv utan också från 

miljösynpunkt. Beroende på vilken typ av trä som 

används räknar man med olika kvalitetsklasser.

Träpellets består av naturligt trä. De hyvel- och 
sågspån som träindustrin producerar stora 
mängder av, som biprodukt, pressas ihop 
obehandlade och pelleteras sedan. Tack vare 
den höga energitätheten och möjligheterna 
till enkel leverans och förvaring är pellets 
det optimala bränslet för helautomatiska 
värmeanläggningar. Pellets levereras med 
tankbilar och fylls på direkt till förrådet.
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I mer än femtio år har Fröling ägnat sig åt effektiv användning av 
energikällan trä. Idag står namnet Fröling för modern teknik för 

biomassavärme. Våra ved-, flis- och pelletspannor används 
framgångsrikt över hela Europa. Samtliga produkter 

tillverkas i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland. 
Tack vare vårt omfattande servicenätverk finns vi till 

hands där vi behövs.

GARANTERAD 
KVALITET OCH 

SÄKERHET FRÅN 
ÖSTERRIKE

Internationellt ledande på teknik och design.

Smart, helautomatisk funktion

Utmärkt från miljösynpunkt

Ekologisk, ren energieffektivitet

Förnybart och CO2-neutralt bränsle

Passar alla typer av hus

Mer komfort för dig

Det rätta beslutet

TI från Fröling kombinerar som en särskild kvalitet 
fördelarna från både kompakt- och industriklassen. 
Brännkammarens utförande i högtemperaturbeständigt 
eldfast chamottetegel medger en särskilt snabb 
anpassning till olika effektkrav. Den snabba reglerbarheten 
visar sina fördelar framför allt med bränslen i kvalitetsområdet 
mellan torrt och medelfuktigt.

  På grund av att TI är utrustad med den från industrisektorn 
bekanta tekniken med frammatningsgaller motsvarar pannans 
märkeffekt även 24 timmars kontinuerlig effekt

  Användningen av styrsystemet H 3200 med pekskärm och full 
internetanslutning uppfyller alla önskemål om visualisering.

  Lambdastyrning, eldstadstemperaturreglering och avgasrecirkulation 
garanterar även för TI den för Frölings produkter bekanta effektiviteten.
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HÖGA KRAV

Stående rörvärmeväxlare

(3 stråk, 6 bar) med verkningsgradsoptimeringssystem (VOS).
Turbulatorerna som rörs automatiskt rengör avgasvägen  
i värmeväxlaren.

Stående värmeväxlare

Tack vare den stående anordningen rengör värmeväxlaren liksom 
sig själv. Detta ger höga verkningsgrader. Som standard finns ett 
säkerhetsbatteri som förhindrar överhettning. Den patenterade 
multicyklon-dammavskiljaren som är integrerad i värmeväxlaren för 
TI sörjer för att de allra lägsta dammutsläppsgränsvärdena efterlevs. 
Uraskningen sker via robusta skruvar som matar vidare askan till 
behållare. Dessa kan bekvämt tas ut och tömmas utifrån.

Fördelar:   Optimal värmeöverföring 
   Automatisk rengöring av värmeytor 
    Hög verkningsgrad 
    Låga partikelutsläpp

Stoker-slussmatarkombination

Generöst dimensionerad stokerskruv för säker 
bränsletransport till pannan. Den patenterade 
tvåkammar-slussmataren garanterar säker separation 
mellan eldstad och utmatning.

Avgasrecirkulation

för en del av avgasströmmen tillbaka till eldningen. 
Detta optimerar förbränningen och förbättrar tack vare 
”kyleffekten” livslängden för de delar som utsätts för eld.
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Högtemperaturbrännkammare med frammatningsgaller

Högtemperaturbrännkammaren är konstruerad med 4 lager 
(chamottetegel/isolering 1/luftmantel/isolering 2), vilket gör att 
en god förbränning uppnås. Mantelkylningen sörjer tillsammans 
med den vattenkylda inmatningskanalen för en minimering av 
utstrålningsförlusterna och garanterar en hög verkningsgrad. Med 
hjälp av det rörliga frammatningsgallret uppnås en underhålls- och 
störningsfri drift även vid bränslen av låg kvalitet med stor slaggbildning. 
Primärluftzonssepareringen garanterar en optimal utbränning. Detta 
leder i sin tur till mycket låga utsläpp. Askan som samlas under gallret 
transporteras helt automatiskt till askbehållaren med en askraka.

Fördelar:    Ingen slaggbildning 
 Optimal utbränning 
 Lägsta möjliga utsläpp 
 Automatisk uraskning

Styrsystem H 3200 Touch

Inkopplingsklart monterat med internetanslutning

Brännkammare för hög temperatur

De eldfasta chamottetegelelementen sörjer för optimal 
verkningsgrad och lägsta möjliga utsläpp.

Frammatningsgaller med lång 
utbränningszon

För bästa möjliga anpassning till effekt och 
bränslekvaliteter.

Automatisk askraka

Svarar tillsammans med askskruven för 
helautomatisk uraskning.

INTELLIGENTA LÖSNINGAR
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ÖVERTYGANDE  
I DETALJERNA

Styrenhet Lambdatronic H 3200

Med den nya pannregleringen Lambdatronic H 3200 
satsar Fröling på framtiden. Den behovsoptimerade 
manöverenheten och den belysta grafikdisplayen garanterar 
en överskådlig visning av alla driftlägen. Den strukturerade 
menyuppbyggnaden gör manövreringen enklare. De viktigaste 
värme- och varmvattenfunktionerna är bekvämt tillgängliga 
via funktionsknappar. Dessutom möjliggör den kopplingsklara 
kabeldragningen enkel elinstallation.

Fördelar:    Exakt förbränningsreglering genom 
standardlambdareglering

       Stor, överskådlig manöverenhet med grafikdisplay
       Menystyrd manövrering med onlinehjälp

Avgasrecirkulation (AGR)

Genom avgasrecirkulationen AGR blandas en del av avgasen 
med förbränningsluften och förs tillbaka till eldningszonen 
igen. Därigenom uppnås en särskilt hög verkningsgrad. 
Samtidigt svarar avgasrecirkulationen för en förbrännings- och 
effektoptimering. Dessutom minskar utsläppen av kväveoxider 
(NOx). På så sätt säkerställs ett extra skydd för chamotteringen 
även vid högkvalitativa, torra bränslen.

Fördelar:   Optimerad förbränning 
     Lägsta möjliga utsläpp

Flexibla möjligheter för bränsletransport

Med fjäderbladsutmatning, länkarm eller skjutgolv. De flexibla 
matningssystemen från Fröling säkerställer alltid bästa möjliga 
bränsletransport till pannan. För pellets kan även ett sugsystem 
i industriutförande användas.
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Med Fröling-appen kan du kontrollera och styra din Fröling-panna online när helst 
och var du vill. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan läsas av och ändras 

enkelt och bekvämt via internet. Dessutom kan du ställa in vilka statusmeddelanden 
som ska skickas per SMS eller e-post (t.ex. när asklådan måste tömmas eller vid 
felmeddelanden).

En Fröling-panna (programvara kärnmodul version V50.04 B05.16) med pekskärm 
(från version V60.01 B01.34); en (bredbands-)internetanslutning och en surfplatta/

smartphone med IOS- eller Android-operativsystem är förutsättningen. 
När internetanslutningen har upprättats och pannan har aktiverats är 

systemet åtkomligt från vilken plats som helst via en webbansluten 
enhet (mobiltelefon, surfplatta, dator etc.) dygnet runt. Appen kan 

hämtas från Google Play (Android) och App Store (IOS).

ALLTID ÖVERBLICK ÖVER ALLT 
MED FRÖLING-APPEN

 Enkel och intuitiv styrning av pannans funktioner 
 Statusvärdena kan läsas av och ändras på några sekunder 
 Individuell beteckning av värmekretsarna 
  Statusändringar skickas direkt till användaren (t.ex. via 
e-post eller push-meddelanden)
 Ingen ytterligare maskinvara behövs (t.ex. internetgateway)

MED OPTIMERAD VY FÖR SURFPLATTA!



P1010120 – Alla illustrationer är symbolbilder! 
Tekniska ändringar samt tryck- och sättningsfel förbehålles! 

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12 

 

AT: Tel +43 (0) 7248 606-0 
Fax +43 (0) 7248 606-600 

 

DE: Tel +49 (0) 89 927 926-0 
Fax +49 (0) 89 927 926-219 

 

E-post: info@froeling.com 
Internet: www.froeling.com

Din Fröling-partner

FLIS- OCH PELLETSPANNA  
TI MÅTT OCH TEKNISKA DATA

Tekniska data TI 350

Nominell värmeeffekt 350 kW

Värmeeffektsområde 105 - 350 kW

Nominell värmeeffekt bränsle 
Flis/pellets

376 kW

Verkningsgrad flis/pellets 94 %

Lägsta takhöjd 3 000 mm

Installationsmått retort (L x B x H) 2 550 x 1 100 x 1 500 mm

Installationsmått värmeväxlare (L x B x H) 1 250 x 1 400 x 2 400 mm

Vikt retort 1 270 kg

Vikt chamottetegel 1 060 kg

Vikt värmeväxlare 1 600 kg

Vikt inkl. påbyggnadsdelar 5 630 kg

Vatteninnehåll värmeväxlare 590 l

Max. tillåtet drifttryck 6 bar

Tillåtna bränslen enligt EN ISO 17225 -
Del 4: Träflis P16S - P31S klass A1
Del 2: Träpellets D06 klass A1

Alla mått anges i millimeter!

Ytterligare tekniska detaljer kan fås på förfrågan!

Ekodesignkraven enligt förordning (EU) 2015/1189, bilaga II, punkt 1, är uppfyllda.
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