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Uppvärmning med ved

I mer än femtio år har Fröling ägnat sig åt effektiv användning 
av energikällan trä. Idag står namnet Fröling för modern 

biomassateknik. Våra ved-, flis- och pelletspannor används 
framgångsrikt över hela Europa. Alla produkter tillverkas 

i våra egna fabriker i Österrike och Tyskland.
 Tack vare vårt omfattande servicenät-

verk finns vi till hands där vi behövs.

Holz ist ein heimischer und umweltfreundlicher Brennstoff, der in großen 
Mengen nachwächst, CO2-neutral verbrennt und von internationalen 
Krisenherden unabhängig macht. Darüber hinaus werden durch die 
Nutzung von heimischem Holz zahlreiche Arbeitsplätze gesichert. Daher 
ist Holz sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht der 
optimale Brennstoff.

Der Brennstoff Scheitholz (bis 56 cm)
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S4 Turbo: Die neue Scheitholzkessel-Generation
Entdecken Sie die Welt der modernen Scheitholzkessel-Technik! Unsere erfahrenen Ingenieure haben 
sich für den S4 Turbo große Ziele gesteckt und in die Re alität umgesetzt:

• Serienmäßiges Wirkungsgrad-
Optimierungssystem

• Brennkammer-Geometrie für niedrigste  
Emissionen durch lange Ausbrandzone.

• Anheizautomatik mit spezieller Luftführung 
(optional: automatische Zündvorrichtung).

• Komfortable Reinigung und Entaschung von 
vorne.

• Modulare Regelungstechnik mit Bussystem.

• Pelletseinheit jederzeit nachrüstbar bei S4 
Turbo F. (15-40 kW)

Pelletseinheit jederzeit nachrüstbar
Für all jene, die im Moment nur Scheitholz verfeuern wollen bietet Fröling die flexible Lösung für die 
Zukunft: Durch die modulare Bauweise kann beim S4 Turbo F mit Pelletsflansch die Pelletseinheit später 
jederzeit nachgerüstet werden. (optional bis 40 kW)

Modulare Bauweise
Der S4 Turbo F bietet bereits bei der Einbringung in Ihren Heizraum wichtige Vorteile. Durch die Kompaktheit 
und den gerinen Platzbedarf wird die Montage auch in engen Heizräumen zum Kinderspiel. Dank der modularen 
Bauweise mit nur einem Abgasrohr ist das Nachrüsten der Pelletseinheit besonders einfach möglich.

S4 Turbo F mit Pelletsflansch
(optional)
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Robust teknik med intelligenta detaljer
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Vedpannan med de speciella fördelarna:

Lambdasond för optimal förbränning.

Drehzahlgeregeltes und geräuscharmes Saugzuggebläse für maximalen Betriebskomfort.

Den nya VOS-tekniken (verkningsgradsoptimeringssystem) för extremt höga verkningsgrader
som standard och bekväm rengöring utifrån.

Serienmäßige Stellmotoren zur automatischen Regelung von Primär- und Sekundärluft.

Generöst tilltagna underhållsöppningar för bekväm rengöring framifrån.

Enkel manövrering med 7“-pekskärm i färg.

Rökgasutsugning som förhindrar att rök tränger ut vid påfyllning av ved.

Einhängeschürzen (Heiße Auskleidung) zum Schutz der Kesselinnenwand für eine lange Lebensdauer.

Stort bränsleutrymme för halvmetersved möjliggör långa intervaller mellan bränslepåfyllningarna.

Antändningsautomatik med speciell luftstyrning för snabb antändning
(tillval: automatisk tändanordning).

Langlebige Silizium-Brennkammer mit langer Ausbrandzone für niedrigste Emissionen.

Große Füllraumtüren für einfaches und komfortables Einlegen der Holzscheite 
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Nästa generation

Funktion: Unik automatisk tändning
Fördelar: • Fyll på med bränsle, tänd, stäng luckorna
    och börja värma 

 • Ingen rökutveckling i pannrummet 

 • Automatisk tändning (tillval)

Detta är helt unikt! Till skillnad från vanliga vedpannor kan 
tändluckan på S4 Turbo stängas direkt efter antändningen 
tack vare en speciell styrning av primärluften.

Den som önskar ännu högre komfort kan välja den 
automatiska tändningen som finns som tillval. Så bekvämt 
kan det vara att värma med ved!

Funktion: Großer Füllraum für Halbm  eter- 
 Scheite (bis zu 56cm) mit heißer 
 Auskleidung
Fördelar: • Bequeme Befüllung 

 • Lange Brenndauer 

 • Lange Nachlegeintervalle

Der S4 Turbo erlaubt bereits ab der Leistungsgröße von 15 
kW das Verfeuern von Scheitholz mit einer Länge von bis 
zu 56 cm. Bequem von vorne beschickt, werden aufgrund 
des großen Füllraums lange Nachlegeintervalle erreicht. 
Oft reicht eine einzige Kesselfüllung für den ganzen 
Tag. Die Einhängeschürzen (heiße Auskleidung) sind zu 
Reinigungszwecken leicht entnehmbar, zudem  schützen 
Sie die Kesselinnenwand und gewährleisten eine lange 
Lebensdauer.

Funktion: Brännkammare i nytt utförande
Fördelar: • Mycket lång förbränningszon 

 • Mindre emissioner 

 • Betydande bidrag till miljöskyddet

Fröling har vidareutvecklat sin väl beprövade, cylinderformade 
brännkammare och sätter en ny standard med optimerad 
styrning av rökgasen. Emissionerna kan sänkas ännu mer 
tack vare den förlängda förbränningszonen. Det innebär att 
du hjälper till att hålla luften renare när du använder den 
här vedpannan. Robust konstruktion och högtemperatur-
brännkammare av kiselkarbid möjliggör ännu längre livslängd.
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Funktion: Spezial-Schwelgasabsaugung

Fördelar: • Kein Rauchaustritt beim Nachlegen 

 • Saubere Verhältnisse im Heizraum

Die spezielle Schwelgasabsaugung verhindert auch beim 
Nachlegen jeglichen Rauchgasaustritt. Und zwar in jeder 
Verbrennungsphase.

Funktion: VOS-teknik som standard
Fördelar: • Ännu högre verkningsgrad 
 • Bekväm rengöring utifrån 
 • Bränslebesparing

S4 Turbo erbjuder komfort helt utan kompromisser. 
Pannan levereras som standard med inbyggd VOS-teknik 
(verkningsgradsoptimeringssystem) som består av speciella 
turbulatorer som sitter i värmeväxlarens rör och som med hjälp 
av en skakmekanism bekvämt rengör de värmeöverförande 
ytorna. Ytterligare ett plus är att bränsleförbrukningen 
minimeras när de värmeöverförande ytorna är rena.

Funktion:	 Pelletsflansch	für	S4	Turbo	F	(optional)

Fördelar: • Pelletseinheit jederzeit nachrüstbar 

 • Scheitholz und Pellets perfekt kombiniert

Für all jene, die in Zukunft auch Pellets verfeuern wollen, 
bietet Fröling die flexible Lösung: Beim S4 Turbo F 15-40 mit 
Pelletsflansch kann die Pelletseinheit jederzeit nachgerüstet 
werden.

Funktion:	 Varvtalsreglerad	sugande	fläkt	
und Lambdaregelung mit Lambdasonde

Fördelar: • Maximal driftkomfort 

 • Permanent stabilisering av förbränningen

S4 Turbo-pannans driftsäkerhet optimeras ytterligare av den 
inbyggda sugande fläkten som ingår i standardutrustningen. 
Därmed kan pannan startas utan problem även om skorstenen 
är kall. Den sugande fläkten stabiliserar dessutom förbränningen 
under hela förbränningstiden och anpassar effekten till det 
aktuella behovet. Zudem arbeitet das Saugzuggebläse äußerst 
leise und stromsparend.
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Die Fröling Scheitholzkessel sind weltweit die Einzigen 
mit innovativer Brennwerttechnik (optional). Die 
verborgene Energie aus dem Rauchgas, welche bei 
konventionellen Lösungen durch den Kamin ungenützt 
entweicht, wird durch einen an der Rückseite des Kessels 
positionierten Zusatzwärmetauscher genutzt und dem 
Heizsystem zugeführt. Der Fröling S4 Turbo erreicht somit 
einen Kesselwirkungsgrad bis zu 101,1 Prozent (Hu). 
Bereits 1996 hat Fröling für eine Brennwertanwendung im 
Biomassebereich den Innovationspreis der Energiesparmesse 
Wels erhalten und gilt damit als Wegbereiter dieser Technik. Der Wärmetauscher ist aus hochwertigem 
Edelstahl ausgeführt. Die Reinigung erfolgt über ein Wasser-Spülsystem. Das Modul ist als Option auch 
nachrüstbar.

Verkningsgrad

upp till 101,1%

Enastående:
brännvärdesteknik för 
Vedpanna

Vorteile

- Weniger Brennstoffkosten

- Filterung des Rauchgases

- Reduzierte Emissionen

- Automatische Reinigung

- Brennwertmodul auch jederzeit nachrüstbar

med brännvärde 
och reglering
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Översikt kondensor:

Värmeväxlare av rostfritt stål

Automatisk spolanordning

Förlopp med vattenlås för kondensavledning

1

2

3

Förutsättningar för optimal användning av brännvärdestekniken:

- Lägsta möjliga returledningstemperatur (t.ex. golveller väggvärme)

- Rökgassystem som tål fukt och klarar sotbränder

- Kanalanslutning för kondensavledning och avledning av spolvatten

1

2

RÖKGAS

RÖKGAS 
PANNA

KONDENSAVLOPP
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Komfort med system

Reglering Lambdatronic S 3200

Fördelar för dig:
• Exakt förbränningsreglering genom 

lambdareglering med bredbandssond

• Große, übersichtliche Bedieneinheit

Med den nya pannregleringen S 3200 kan 
Fröling erbjuda framtidens teknik redan i dag. 
På den behovsoptimerade manöverpanelen med 
sin individuellt inställbara betraktningsvinkel 
visas alla drifttillstånd på ett översiktligt sätt. De optimalt 
strukturerade menyerna gör handhavandet synnerligen enkelt. De viktigaste värmeoch 
varmvattenfunktionerna kan bekvämt väljas via funktionsknappar.

Reglering Lambdatronic S 3200

7“-pekskärm

Fördelar för dig:
• Individuell konfiguration av det egna värmesystemet

• Ännu bekvämare manövrering av pannan med 
stor pekskärm

Abb. 3  Übersicht des neuen UrlaubmodusAbb. 1  Allgemeine Übersicht des Heiz-
kreises (Startbildschirm)

Abb. 2  Ansicht der Kaminkehrerfunktion

NEU! Softwarevereinfachung für den Heizkessel

Zu viel Scheitholz kann dazu führen, dass das Brennmaterial 
trotz durchgeladenem Puffer noch nicht vollständig 
abgebrannt ist. Die integrierte Nachlegemengenberechnung 
kann durch einfache Parametrierung des Pufferspeichertyps 
sowie des Pufferspeichervolumens genutzt werden. 
Unter Berücksichtigung des aktuellen Pufferladezustand 
errechnet die Kesselregelung die fehlende Energie. Beim 
Öffnen der Kesseltür wird am Display die erforderliche 
Brennstoffmenge in Kilogramm zum Durchladen des 
Pufferspeichers angezeigt.

Nachlegemengenberechnung Scheitholz
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Onlinestyrning
froeling-connect.com

Systemkrav:

• FRÖLING värmepanna (kärnmodul 

mjukvaruversion V54.04, B05.09) med pekskärm 

(mjukvaruversion V60.01, B01.20)

• Internetanslutning via bredband

• Internetanslutning för Fröling-värmepannan via nätverk

•  Internetkompatibel enhet (smartphone/surfplatta/bärbar eller stationär 
dator) med webbläsare

Plattformsoberoende

Onlinemanövrering av 
värmeanläggningen

Kund Installatör 
Kundtjänst

Individuella åt-
komsträttigheter

Med den nya onlinestyrningen froeling-connect.com kan Frölings värmepannor med pekskärm kontrolleras 
och styras dygnet runt och överallt. De viktigaste statusvärdena och inställningarna kan läsas av och 
ändras enkelt och bekvämt via internet (PC, smartphone, surfplatta, …). Dessutom kan kunden ställa 
in vilka statusmeddelanden som ska skickas per SMS eller e-post. Med nya froeling-connect.com kan 
uppvärmningsansvariga godkänna extra användare för de egna pannorna – på så sätt kan exempelvis 
installatörer, grannar osv. också få åtkomst till pannan och övervaka uppvärmningsmiljön, till exempel 
vid semester.
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Komfort satt i system

Med den endast 8 x 8 cm stora rumsgivaren FRA kan den tilldelade 
värmekretsens viktigaste driftsätt ställas in och väljas på enklast möjliga 
sätt. FRA kan anslutas både med och utan rumspåverkan. Inställningshjulet 
möjliggör en ändring av rumstemperaturen till ± 3 °C.

Rumsgivare FRA

Tillbehör för ännu mer komfort

RBG 3200 Touch övertygar genom den nya pekytan. Genom den 
strukturerade menykonstruktionen kan rumsstyrenheten användas 
ytterst lätt och intuitivt. Den cirka 17 x 10 cm stora manöverenheten 
med färgdisplay visar en översikt över de viktigaste funktionerna 
och ställer in bakgrundsbelysningen automatiskt beroende på 

ljusförhållandena. Rumsstyrenheterna ansluts till pannregleringen med 
en bussledning.

Rumsstyrenheten RBG 3200 Touch

Ännu mer komfort får du med rumsstyrenheten RBG 3200. 
Uppvärmningsnavigeringen sker bekvämt från bostaden. På 

den 19 x 8 cm stora manöverenheten kan alla viktiga värden och 
statusmeddelanden på enklast möjliga sätt läsas av och samtliga inställningar 

göras med en knapptryckning.

Rumsstyrenheten RBG 3200
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S4 Turbo

Frölings systemteknik möjliggör 
ett effektivt energiutnyttjande. 
Värmeanläggningen kan omfatta 
upp till fyra ackumulatortankar, åtta 
varmvattenberedare och 18 värmekretsar. 
Du kan även ansluta andra energikällor 
tex solpaneler till din anläggning.
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Funktion:  Systemteknik för optimalt
 energiutnyttjande

Fördelar: • Kompletta lösningar för alla behov

 • Optimalt anpassade
komponenter

 • Integrerad solenergi

Hygienisk ackumulatortank H3S1 Turbo/S4 Turbo/SP Dual

S1 Turbo/S4 Turbo/SP Dual Olje-/gaspanna

Uppvärmning
med oija

Uppvärmning
med trädbränsle

Skiktande tank Ökocell Varmvattenberedare 
Unicell NT-S
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Rekommenderade avstånd i installationsrummet

A

B

D

C

Rekommenderade avstånd - S4 Turbo 

A Avstånd – framsida till vägg [mm] 800

B Avstånd – pannsida till vägg* [mm] 800 (200)

C Avstånd – baksida till vägg S4 Turbo 15-40
 Avstånd – baksida till vägg S4 Turbo 50-60 [mm] 500

800

D Avstånd – pannsida till vägg* [mm] 200 (800)

Rekommenderade avstånd - S4 Turbo F / SP Dual 15-28 32-40

A Avstånd – Isoleringslucka till vägg  [mm] 800

B Avstånd – Pannsida med VOS-spak och pelletsenhet till vägg1 [mm] 600 700

B1 Avstånd – Pannsida utan pelletsenhet till vägg  [mm] 1030 1130

C Avstånd – Baksida till vägg  [mm] 500

D Avstånd – pannsida till vägg2  [mm] 200 (800)

E Utrymmeskrav för öppet lock 
 (måste beaktas ifall rökgaserna endast kan ledas ut till höger)  [mm] 300

* På den sida där VOS-spaken monteras (B eller D) ska pannan ställas upp minst 800 mm från vägg, så att den är lätt åtkomlig för anslutning och för underhållsarbeten 
(t.ex. på sugfläkten)

1 Vid användning av den valfria ledade VOS-spaken
2 Om VOS-spaken monteras på vänster sida ska pannan ställas upp på minst 800 mm avstånd till vägg
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S4 Turbo

Mått - S4 Turbo med kondenserande värmeväxlare 28

L Längd panna med kondensor [mm] 1745

L1 Längd panna med kondensor [mm] 610

B Bredd panna med returledningsanslutning [mm] 705

B1 Avstånd kondensavlopp–pannsida [mm] 365

H1 Höjd rökgasrörsanslutning [mm] 1540

H2 Höjd för anslutning av sugfläkt [mm] 1285

H3 Höjd anslutning kondensavlopp [mm] 490-610

H4 Höjd returledningsanslutning [mm] 1160

H5 Höjd anslutning rökgasrör [mm] 1600

Höjd rökgasrörsanslutning (inre diameter) [mm] 132

Nominell värmeeffekt [kW] 32

Pannans verkningsgrad [%] 100,1

Elförbrukning vid märkeffekt [W] 55 - 72

Bränslekammarens kapacitet  [l] 145

Mått påfyllningslucka (bredd / höjd)  [mm] 380/360

Vattenvolym kondensor [l] 9

Vikt kondensor [kg] 90

Energimärkning för S4 Turbo 28 kW*

Rekommenderade avstånd S4 Turbo / SP Dual med 
kondenserande värmeväxlare 15-28 32-40

A Avstånd – Isoleringslucka till vägg  [mm] 800

B1 Avstånd pannsida till vägg – S4 Turbo1  [mm] 800 (200)

B2 Avstånd pannsida till vägg – SP Dual2 [mm] 600 700

B3 Avstånd pannsida till vägg – S4 Turbo vid 
 montering av pelletsenhet2 

[mm] 1030 1130

C Utrymmeskrav inkl. underhållsområde för 
 sugfläkt med kondenserande värmeväxlare 

[mm] 250

C1 Utrymmeskrav för eftermontering av en kondenserande värmeväxlare [mm] 1025

D Avstånd pannsida till vägg1 [mm] 200 (800)

1 På den sida där VOS-spaken monteras (B1 eller D) ska pannan ställas upp minst 800 mm från vägg, så att den är lätt åtkomlig för anslutning och för underhållsarbeten 
(t.ex. på sugfläkten)

2 Vid användning av den valfria ledade VOS-spaken

* Gemensam märkning (panna + reglering + brännvärde)
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Tekniska data

Mått - S4 Turbo / S4 Turbo F 15 22 28 34 40 50 60

L Längd panna 1125 1125 1125 1215 1215 1215 1215

L1 Total längd inkl. sugfläkt / L1* 1300 1300 1300 1390 1390 1680 1680

B Bredd panna 570 570 570 670 670 670 670

B1 Total bredd inkl. servomotorer 635 635 635 735 735 735 735

H Höjd panna 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

H1 Total höjd inkl. rökgasstuts / H1*
 Höjd sugfläktshus 1610 1610 1610 1610 1610 1480 1480

H2 Höjd rökgasrörsanslutning / H2* 1830/1715 1830/1715 1830/1715 1830/1715 1830/1715 1700/1585 1700/1585

H3 Höjd framledningsanslutning 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360

H4 Höjd returledningsanslutning 140 140 140 140 140 140 140

H5 Höjd anslutning säkerhetsbatteri 970 970 970 970 970 960 960

H6 Höjd tömningsanslutning 120 120 120 120 120 120 120

 Rökgasrörets diameter 149 149 149 149 149 149 149

Tekniska data - S4 Turbo / S4 Turbo F 15 22 28 34 40 50 60

Nominell värmeeffekt [kW] 15 22 281) 341) 40 49,9 60

Energimärkning2)

Pannans verkningsgrad [%] 92,3 92,7 92,81) 92,91) 93 941) 94,9

Elförbrukning vid märkeffekt [W] 40 50-105 50-105 50-105 50-105 100-140 100-165

Bränslekammarens kapacitet [l] 145 145 145 190 190 200 200

Mått påfyllningslucka (bredd / höjd) [mm] 380/360 380/360 380/360 380/360 380/360 380/360 380/360

Pannans vattenvolym [l] 115 115 115 175 175 170 170

Pannans vikt [kg] 640 645 650 735 745 793 803

*) Vid användning av den valfria rökrörsstutsen för låga skorstensanslutningar

Tekniska data enligt testrapporten från TÜV Austria Services GmbH
1) Enligt ritningstesten kan de enligt EN 303-5 beräknade testresultaten avseende de värmetekniska kraven för en vedpanna med typbeteckningen ”S4 Turbo xx” användas 

för pannor med typbeteckningen ”S4 Turbo xx F”.
2) Gemensam märkning (panna + reglering)

S4 Turbo 15-40 kW S4 Turbo 50-60 kW

P0181118 – Alla illustrationer är symbolbilder! Rätten till tekniska ändringar samt tryck- och textfel 
förbehålles! Källor för externt bildmaterial: www.propellets.at, www.aboutpixel.de

Din Fröling-partner:

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
AT: Tfn -43 (0) 7248 606 • Fax -43 (0) 7248 606-600
DE: Tfn +49 (0) 89 927 926-0 • Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-post: info@froeling.com • Internet: www.froeling.com


