Produktprogram
7-1500 kW

DET STORE NAVNET FOR OPPVARMING
MED VED OG BIOMASSE

I over 50 år har Fröling vært kvalitetsmerket for oppvarming med ved og biomasse. I dag står navnet Fröling utover Europas grenser for høyeffektiv varmeteknologi, fra eneboliger til industrielle bruksområder på områder der det stilles høye krav. Med erfaring fra mer enn 150 000 anlegg i drift i effektområdet 7-1500 kW,
gjennom mange banebrytende innovasjoner og permanent videreutvikling, tilbyr vi et unikt produktspekter.

TALL, DATA OG FAKTA
Fabrikker: Grieskirchen (AUT), Stritzing (AUT), Marzahna (GER)
Salgs-/opplærings-/kompetansesentre: Grieskirchen (AUT), München (GER), Straßburg (FRA), Bozen (ITA)
Medarbeidere: 600
Eksportkvote: > 80 prosent
 Markeder: Hovedmarked Europa (Tyskland, Østerrike, Italia, Sveits, Frankrike, Storbritannia, Irland, Slovenia, Slovakia,
Polen, Belgia, Nederland, Luxembourg, Spania, Norge, Danmark, Sverige, Tsjekkia, Ungarn, Russland, Romania,
Kroatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina), USA, andre distribusjonspartnere over hele verden
Utmerkelser:

Internasjonalt

USA

Irland

Internasjonalt

Østerrike

Frankreich

MERVERDI MED SYSTEM
Frölings produkt- og tjenesteprogram omfatter:
Biomassekjele til å brenne et bredt spekter med brensel i effektområdet mellom 7 og 1500 kW
Fleksible lagersystemer til store rom for mange ulike krav
 Silo- og bunkerfyllesystemer
Utslippsrensing
Styreenheter og visualiseringer
Innovative lagringssystemer opptil 50 m³
Omfattende, egen kundeservice med over 150 teknikere. 365 dager - tilgjengelig døgnet rundt.

Østerrike

INNOVATIV BRENNVERDITEKNOLOGI (TILLEGGSUTSTYR)
Fröling-kombikjele til pellets, ved, flis er kan utstyres med innovativ brennverditeknologi som tilleggsutstyr. Med
brennverdivarmeveksler av høyverdig rustfritt stål, blir verdifull energi fra avtrekksluften, som normalt forsvinner
opp gjennom skorsteinen, helt utnyttet og tilført varmesystemet. På den måten oppnår du en virkningsgrad på
kjelen på opptil 105,8 prosent (Hu). Rengjøringen foregår automatisk via et vannskyllesystem.

ENESTÅENDE! INNOVA
TIV.
BRENNVERDIVARMEV
EKSLER
til pellets, ved, flis og kom
bikjele

AVGASS

Fordeler:

Kan leveres til:









Mindre brenselkostnader
Filtrering av røykgassen
 Reduserte utslipp
 Automatisk rengjøring

NYHET! S1 Turbo 15-20 kW
S4 Turbo 28 kW
 NYHET! SP Dual compact 15-20 kW
 SP Dual 28 kW

NYHET! PE1 Pellet 15-20 kW
P4 Pellet 15-60 kW
 T4 24-50 kW



AVGASS
KJELE

Forutsetninger for optimal bruk av brennverditeknologien:
Lavest mulig returtemperatur (f.eks. gulv- eller veggoppvarming)
 Fuktufølsomt og sotbrannbestandig avtrekkssystem
 Kanaltilkobling til kondensavløp og avløp av skyllevann


KONDENSAVLØP

NYHET!

ALLTID OVERSIKT OVER ALTI MED FRÖLING-APPEN
Med den nye Fröling-appen kan du kontrollere og styre Fröling-kjelen når som helst, hvor som helst.
De viktigste statusverdiene og innstillingene kan enkelt og komfortabelt avleses eller endres via
Internett. I tillegg kan du stille inn hvilke statusmeldinger du vil bli informert om via SMS eller e-post
(for eksempel når askeskuffen skal tømmes eller ved feilmelding).

Fordeler for deg:

Enkel og intuitiv betjening av fyrkjelen
Statusverdier kan hentes og endres
 Individuell betegnelse på varmekretsene
 Statusendringer overføres direkte til brukeren (f.eks. via e-post eller push-varsler)
 Ingen ekstra maskinvare nødvendig (f.eks. Internett-gateway)



Med optimert nettbrettvisning!

Systemkrav:


Fröling fyrkjele
(programvarekjernemodul fra versjon V50.04 B05.16)
med kjeleberøringsdisplay (fra versjon V60.01 B01.34)



Internett-forbindelse (bredbånd)



Nettbrett/smarttelefon med IOS- eller Android-operativsystem

Tilgjengelig i Android Play Store og IOS App Store.

Kompakt oversikt med den
viktigste informasjonen.
Individuell betegnelse av
varmekretsene mulig.

Liste over alle registrerte
fyrkjeler.

Individuell og enkel tilpasning av oppvarmingstider.

Meldinger (tøm askeskuff
etc.) overføres direkte til
brukeren (f.eks. via e-post
eller push-meldinger).

LAMBDATRONIC 3200
DEN NYE PROGRAMVAREGENERASJONEN TIL FRÖLING-KJELESTYRING
Den intelligente styremekanismen i Lambdatronic S/P/H/SP 3200 gjør det mulig å integrere inntil
18 varmekretser, inntil 4 buffertanker og inntil 8 varmtvannsbeholder. I tillegg kan andre former for
energiproduksjon, for eksempel et solenergisystem, en olje-/gasskjele, en sirkulasjonspumpe eller
en fritt valgbar differanseregulator, styres.
Standard lambda-regulering med hjelp av bredbåndssonde sikrer nøyaktig forbrenning.
Endring til senkemodus eller også oppvarming av varmtvannsbeholderen for å hindre
Legionella-dannelse.

ENKEL, KOMFORTABEL OG ALLSIDIG

Med det nye 7-tommers fargeberøringsdisplayet er betjening av kjelen
lekende lett. På startdisplayet kan du også selv angi hvilken informasjon du vil
motta med et blikk på startskjermen (f.eks. varmekretser, buffer- eller utetemperatur, solenergiutbytte etc.)

Den oversiktlige og selvforklarende menystrukturen garanterer intuitiv betjening. De viktigste funksjonene kan velges enkelt via symboler på fargedisplayet og aktiveres
med bare ett tastetrykk (for eksempel skorsteinfeiefunksjon, ferieprogram etc.). I ferieprogrammet angir du bare tidspunktet for fraværet ditt, og resten tar styreenheten
seg av - enten det er endringen på senkemodus eller oppvarming av varmtvannsbeholderen for å hindre Legionella-dannelse.

Fig. 1 Generell oversikt over varmekretsen
(startskjerm)

Fig. 2 Visning av skorsteinsfeiefunksjonen

Fig. 3 Oversikt over den nye feriemodusen

KASKADESTYRING

(TILLEGGSUTSTYR)

Spesielt for større objekter varierer varmeeffekten betydelig. Her tilbyr Fröling den nødvendige fleksibiliteten med kaskade. Med denne intelligente løsningen kan inntil fire
fyrkjeler (P4 pellets, T4, T4e, TX, Turbomat eller Lambdamat) kobles sammen driftssikkert, og en total effekt på inntil 3000 kW kan oppnås.

Fordeler:

Spesielt bredt effektspekter
Sikkerheten med en installasjon med flere fyrkjeler
 Fleksibel innstillbar utnyttelse av fyrkjelen



ØSTERRIKE - Gradonna Mountain Resort
I **** Superior Hotel Gradonna Mountain Resort i Kals ved Grossglockner sørger et
Fröling-kaskadeanlegg for velgjørende varme fra ved. Kravet var en løsning som kunne
bruke et bredt spekter med brenselkvaliteter (fra tørt til vått, fra små til stort) så effektivt
og driftssikkert som mulig. Tekstilfiltre er integrert for å sikre best mulig rensing av utslipp
og et kondenseringsanlegg for å øke energieffektiviteten.

TEKNOLOGI FRA FRÖLING:
Lambdamat 1000 kW
Turbomat 500 kW
 Hydraulisk mating uten skruer
 Tekstilfilter
 Kondenseringsvarmeveksler



VED

PELLETS

FLIS

DET ALLSIDIGE PRODUKTSPEKTERET I

VANNBÅREN VEDOVN FKE AQUA 8-17 kW
FKE aqua gir behagelig varme i oppholdsrom og gir en drømmeatmosfære med den synlige flammen. Med hjelp
av en prefabrikert kledning kan peisinnsatsen utformes helt etter kundens ønsker. Ca. 80 % av den gjenvunnede
varmeenergien blir tilført til buffertanken og deretter varmesystemet. Tilkoblingen til et solenergianlegg er også
mulig via en sjiktningstank. Alle vanntilkoblinger, samt den eksterne forbrenningsluften er plassert nedover og
lett tilgjengelig. Virkningsgrad på over 84 % oppnås.

Spesielle egenskaper:

Kan enkelt utvides til 17 kW
Selvlukkende dør
 Generøst vindu
 Fullstendig kledning for individuell utforming



MISCANTHUS (ELEFANTGRESS)
EFFEKTOMRÅDET FRA 7 TIL 1500 KW

VEDFYRT KJELE S3 TURBO
20-45 kW

Den vedfyrte kjelen S3 Turbo konsentrerer seg om det vesentlige og
skårer med et uslåelig pris/ytelsesforhold. S3 Turbo er allerede utstyrt
som standard med en intelligent bufferminnestyring og er egnet både
som en enkel og teknisk enkeltkjele med høy kvalitet, samt en ekstrakjele til eksisterende pellets-, olje- eller gassfyring.

Spesielle egenskaper:

Stort kammer til halvmeters vedskier
WOS-teknologi
 Turtallsstyrt, stillegående suge-blåsevifte
 Styring S-Tronic Plus / S-Tronic Lambda
 Patentert høytemperatur-virvelforbrenningskammer
 Karboniseringsgassavtrekk
 Valgfritt med bredbåndssonde



MED
NÅ OGSÅ
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TORER
SERVOMO

VEDFYRT KJELE S1 TURBO

15-20 kW

Denne nye vedfyrte kjelen kombinerer alle funksjonene i et moderne biomassefyringsanlegg. Den turtallsstyrte suge-blåseviften sørger for konstant
effektiv forbrenning og karboniseringsgassavtrekket unngår all røykgasslekkasje selv ved etterfylling. Med det nye luftføringskonseptet reguleres S1
Turbo oppvarmings-, primær- og sekundærluft automatisk med bare en aktuator. Døren til fyrkammeret kan lukkes kort tid etter antenning.

Spesielle egenskaper:
med brennverdi
og regulering

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Regulering Lambdatronic S 3200
 Varmeveksler-formrør med turbulatorer
 Unikt luftkanalkonsept med kontrollert varmluftforsyning
 Ildfast høytemperaturforbrenningskammer
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ENKEL Å
NTERE
ETTERMO

NYHET! Brennverditeknologi valgfri til S1 Turbo 15-20 kW!

VEDFYRT KJELE S4 TURBO

15-60 kW

Fyll, tenn, lukk dørene, varm opp. S4 Turbo fra Fröling tilbyr med det store
fyrrommet og den nye oppvarmingsautomatikken en unik komfortpakke!
Den turtallsregulerte og stillegående sugetrekkviften sørger for en effektiv
forbrenning, det spesielle karboniseringsgassavtrekket unngår selv ved
etterfylling røyklekkasje og standard WOS oppnår en utrolig virkningsgrad.

Spesielle egenskaper:
med brennverdi
og regulering

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Regulering Lambdatronic S 3200
 Stort kammer til halvmeters vedskier
 Valgfritt utstyrt med automatisk tenning
 Valgfritt utstyrt med pelletsflens for SP Dual (til S4 Turbo 15-40 kW)



VALGFRITT
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Brennverditeknologi valgfri til S4 Turbo 28 kW!

KOMBIKJELE SP DUAL COMPACT
15-20 kW

På svært liten plass (kun 1,2 m² kreves) kombinerer SP Dual compact
toppmoderne vedfyringsteknologi med komforten i et pelletsanlegg. Høy
virkningsgrad og høy komfort, lave utslipp og energikostnader karakteriserer
SP Dual compact. I tillegg har SP Dual Compact bare én varmeveksler, en
returforhøyning, en styreenhet og et avtrekksrør, som kan brukes til begge
driftsmodusene.

Spesielle egenskaper:

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Automatisk veksling mellom vedbrensel og pellets
 Helautomatisk pelletsbrenner
 Automatisk regulering av primær- og sekundærluft
 Automatisk tenning selv med vedfyring


med brennverdi
og regulering
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NYHET! Brennverditeknologi valgfri til SP Dual compact 15-20 kW!

KOMBIKJELE SP DUAL
15-40 kW

SP Dual kombinerer to perfekte systemer til ett - i to separate
forbrenningskamre oppfylles alle krav til vedbrensel og pellets. Antenning
av veden kan skje automatisk når som helst med en pelletsbrenner. Når
veden har brent opp, blir den automatisk oppvarmet videre med pellets.
Den valgfrie automatisk varmevekslerrengjøringen gir enda mer komfort.
Turbulatorene i varmevekslerrørene beveges helautomatisk og garanterer
høye virkningsgrader og spesielt økonomisk drift.

Spesielle egenskaper:
med brennverdi
og regulering

Automatisk veksling mellom ved og pellets
Helautomatisk pelletsbrenner
 Automatisk styring av primær- og sekundærluft
 Automatisk tenning selv med vedfyring
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NYHET! Brennverditeknologi valgfri til SP Dual 28 kW!

PELLETSKJELE PE1 PELLET
7-35 kW

Med en grunnflate på bare 0,38 m² (60x64 cm) setter pelletskjelen PE1
Pellet nye standarder. Stillegående drift og høy komfort - lave utslipp og ekstremt lavt strømforbruk karakteriserer den nye PE1 Pellet. Takket være den
høye energieffektiviteten er PE1 Pellet spesielt godt egnet til lavenergihus
og passivhus.

med brennverdi
og regulering
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Spesielle egenskaper:

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Regulering Lambdatronic P 3200
 Turtallsstyrt, stillegående suge-blåsevifte
 WOS-teknologi for maksimal virkningsgrad
 Energibesparende drivverk som dobbelt sikkerhetssystem



NYHET! Brennverditeknologi valgfri til PE1 Pellet 15-20 kW!

Valgfri kjele- og hydraulikkblokk
7-20 kW
PE1 Pellet (7-20 kW) er valgfritt tilgjengelig som PE1 Pellet-enhet med kjeleblokk til varmtvannsberedning og hydraulikkblokk (med varmekretspumper, varmekretsblander og kjelelading). Med de to modulene er PE1 Pellet
Unit den kompakte totalløsningen for fyrrommet.

Spesielle egenskaper:

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Optimal varmtvannsberedning
 Best mulig varmekretsstyring
 Intelligent totalløsning
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PELLETKJELE P4 PELLET
15-105 kW

Med helautomatisk funksjon gir Fröling P4 Pellet perfekt komfort. P4 Pellet kan brukes med sitt brede effektspekter i både lavenergihus og objekter med større varmebehov. Det intelligente styresystemet Lambdatronic
P 3200 overtar alle styrefunksjoner og sørger for optimal forbrenning.

Spesielle egenskaper:

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Varmeveksler med flere lag i 3-trekkskonstruksjon
 Lavt rengjøringsbehov
 Høyenergieffektivitet
 Turtallsstyrt, stillegående sugetrekkvifte og lambdastyring
 Romluftuavhengig drift
 Omfattende sikkerhetskonsept



med brennverdi
og regulering

Brennverditeknologi valgfri til P4 Pellet 15-60 kW!

PELLETSUTMATINGSSYSTEMER
Fröling tilbyr et stort utvalg av lagerrommsutmatingssystemer til mange ulike krav.

Sugesystem
RS 4 / RS 8

4-ganger sugesondesystem manuelt

Sekkesiloutmating

Sugeskrueutmating
Ø 80

Pelletslagerbeholder
Cube 330 / 500 S

Pelletsinngang

FLISKJELE T4
24-150 kW

Komfortabel, kompakt, økonomisk og sikker: Fröling T4 oppfyller alle rimelige
ønsker. Med sin intelligente helautomatiske drift kan kjelen effektivt forbrenne
både flis og pellets. Systemteknologi tenkt gjennom i detalj, garanterer optimal bruk av energi. Dermed sørger Fröling T4 for oppvarming med kvalitet og
sikkerhet.

med brennverdi
og regulering

Spesielle egenskaper:

Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
Regulering Lambdatronic H 3200
 Liten monteringsinnsats og kompakt konstruksjon
 Perfekt forbrenningsstyring
 Smart ristteknologi
 Høytemperatur forbrenningskammer i silisiumkarbid med lang levetid
 Stoker-enhet med tokammer rotasjonsmater



Brennverditeknologi valgfri til T4 24-50 kW!

NYHET! FLISKJELE T4e
45-60 kW

TEGRERT
NYHET! IN
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Den nye fliskjelen T4e imponerer med sin perfeksjon på alle områder. Den
gjennomtenkte bruken av energisparende drivverk sørger for ekstremt lavt
strømforbruk. Med forbrenningskammeret i silisiumkarbid oppnår T4e høye
virkningsgrader med de laveste utslippene. Rengjøring av alle varmevekslerrør
(allerede fra 1. trekk) øker komforten, fører til rene varmeflater og dermed til
god brenseløkonomi. Dessuten kan T4e valgfritt utstyres med en elektrostatisk
partikkelavskiller.
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NÅR SOM

Spesielle egenskaper:

Automatisk varmevekslerrengjøring (NYHET! Allerede fra 1. trekk)
NYHET! Integrert partikkelavskiller (elektrostatisk filter) kan ettermonteres når som helst
 Enkel og intuitiv betjening med 7-tommers fargeberøringsdisplay
 Høytemperatur forbrenningskammer i silisiumkarbid med lang levetid
 Todelt forbrenningsrist bestående av en fast forskyvningssone og autom. vipperist
 Lambdastyring med bredbåndssonde for optimal forbrenning
 Automatisk selvdiagnose før hver oppstart



FLISKJELE TX
200-250 kW

Robust konstruksjon, økonomisk i drift - TX overbeviser som effektiv
fliskjele som ikke bare kan forbrenne flis og pellets, men også trematerialer. Dessuten overbeviser flisfyringen med et ekstremt lite plassbehov, noe som spesielt er viktig ved renovering.

Spesielle egenskaper:

Ventilert trapperist
Helautomatisk askefjerning
 Stående 3-trekks varmeveksler med med automatisk rengjøring
 Ildfast høytemperaturforbrenningskammer
 Regulering Lambdatronic H 3200
 Monteringsklar kabling
 Valgfritt med AGR



FLISKJELE TI
350 kW

TI kombinerer fordelene med en kombinasjon av kompakt og industriell
klasse i en spesiell kvalitet. Utformingen av forbrenningskammeret
av ildfast materiale gir en spesielt rask tilpasning til forskjellige
effektkrav. Den hurtige styringen beviser fordelene, spesielt for brensel
i kvalitetsområdet mellom tørt og middels fuktig brensel.

Spesielle egenskaper:

Stående 3-trekks rørvarmeveksler
Askeskuff til automatisk fjerning av asken under risten
 Automatisk varmevekslerrengjøring inkl. virkningsgradforbedring (WOS)
 Automatisk askefjerning fra varmeveksleren i 2x25 liter askebeholdere
 Definert luftavtrekk fra kjeleisolasjonen som minimerer stråletap
 Automatisk oppvarming av varmeflater



FLISKJELE TURBOMAT
150-500 kW

Kjernen i denne spesielt innovative kjeleteknologien er materisten. Dette gir et spesielt stort bruksområde med forskjellige brenselkvaliteter
mellom tørt (flis, pellets) og vått (50 %). Den patenterte, stasjonære rørvarmeveksleren inkluderer også funksjonen støvfjerning fra utslippene.
Resultatet er enestående i funksjon og komfort.

Spesielle egenskaper:

Materist og primærluftssoneatskillelse
Høytemperatur ildfast forbrenningskammer
 Stående, patentert 4-trekks varmeveksler (driftstrykk inntil 6 bar) med integrert syklonstøvavskiller og automatisk rengjøring
 Mating med skrue P45A (tidligere G 50) eller hydraulisk P63 (tidligere G 100)
 Resirkulering avrøykgass for optimering av forbrenningen
 Helautomatisk askefjerning



FLISKJELE LAMBDAMAT
700-1500 kW

Lambdamat fra Fröling er et unikt varmesystem for helautomatisk forbrenning av flis, spon og pellets. En spesiell funksjon er ikke bare den
innovative forbrenningsteknologien, men også det høye nivået på komfort og driftssikkerhet. Kjelestørrelsene er tilgjengelige for brensel med
opptil 50 % vanninnhold.

Spesielle egenskaper:

Materist og primærluftssoneatskillelse
Høytemperatur ildfast forbrenningskammer
 3-trekks varmeveksler med automatisk rengjøring
 Mating med skrue P45A (tidligere G 50) eller hydraulisk P63 (tidligere G 100)
 Resirkulering avrøykgass for optimering av forbrenningen
 Helautomatisk askefjerning



ENERGIEBOX
Oppvarmingscontaineren sikrer plassbesparelse ved å flytte fyrrom og
lagringsplass ut. Spesielt ved renovering av en bygning forenkler eller
tillater dette installasjon av en biomasseoppvarming. Fröling Energiebox
i versjonene Modul og Individual er den ideelle containerløsningen for
oppvarming med flis, pellets og sspon.

Spesielle egenskaper:

Leveres med:

Flytting av fyrrom og lagringsplass ut
Perfekt tilpassede komponenter
 Klar til montering
 Klart definerte installasjonstrinn
 Fleksible komplettløsninger
 Intelligent systemkonstruksjon






P4 15-105 kW
(inntil 400 kW som kaskade)
 T4 24-150 kW
 TX 150-250 kW
 Turbomat 150-500 kW
 Lambdamat 150-1000 kW

MKW OBERFLÄCHEN & DRAHT GMBH

KERAMISCHE WERKE ANGERMAYR

Kjele:

Turbomat 320 kW og 500 kW

Kjele:

T4 40 kW

DAGLIGVAREFORRETNING
SPAR

Utmating:

Fjærbladrøreverk og svingarmutmating

Utmating:

Fjærbladrøreverk

Kjele:

Turbomatic 100 kW

Brensel:

Flis og pellets

Brensel:

Flis

Utmating:

Fjærbladrøreverk

Brensel:

Flis

EL-GENERERINGSANLEGG FOR
TREVIRKE CHP
Varme og elektrisitet fra trevirke
Frölings fastgassforsterker CHP kan leveres med en kapasitet på 46/50/56 kW elektrisk eller 115 kW
termisk og oppnår en total virkningsgrad på over 86 %. CHP oppfyller også alle ønsker i utførelsen.
Avhengig av dine ønsker kan komponentene planlegges individuelt og bygges eller installeres klare
til bruk i en container (treforgassingsanlegg, inkludert sikkerhetsteknologi, røykgassrør og automatisk
gassflamme). Klart definerte grensesnitt og intelligent systemdesign gjør CHP til en unik „plug and play“løsning.

Spesielle egenskaper:







Kompakt og vedlikeholdsvennlig konstruksjon på systemet
Helautomatisk drift
Østerriksk kvalitetsprodukt
Alt fra ett sted - Totalsystemleverandør: Kjeler, tregassanlegg, romutmating inkl. transportteknologi
Eksisterende TÜV-konsept for myndigheter (utslipp, maskinsikkerhet, lyd, eksplosjonsbeskyttelse, prosessteknikk etc.)
Containeranlegg klart til drift og nøkkelferdig, dvs. kostnader kan planlegges nøyaktig frem til igangkjøring

Beslutningen om et el-genereringsanlegg for trevirke krever omfattende vurdering. I motsetning til eksklusive varmegeneratorer skal disse systemene levere flest mulig årlige
arbeidstimer. Derfor er ikke bare levetiden på komponentene en viktig forutsetning. Også virkningsgraden for hver driftstime bestemmer prosjektets økonomiske suksess.

ØSTERRIKE - Fjernvarme Jennersdorf

Deutschland - Osserhotel

Slovenia - fjernvarme og vedtørking Suhodolnik

FLEKSIBEL UTMATING OG
TRANSPORTSYSTEMER

Til både mindre og større anlegg: Vi leverer robuste systemer med høyeste tekniske standard for alle behov.






Fjærbladrøreverk
Svingarmutmating
Skrå skrueutmating
Vannrett skrueutmating

 Skyvstangutmating
 Kjedetransportbånd
 Transportbånd
 Bunkerfyllesystemer horisontalt og vertikalt

SJIKTNINGSTANK /
SOLSJIKTNINGSTANK
Det avanserte ligger i detaljene! Med de stratifiserte lagertankene og solstratifiserte lagertankene tilbyr Fröling et varmestyringskonsept som imponerer spesielt gjennom optimal energiinngang og energiutvinning. Med Frölings solstratifiserte lagertank realiserer du også en enkel
integrering av solenergi.

Spesielle egenskaper:

Sensorlist for fleksibel plassering av sensorene
Høydejusterbare føtter (tilleggsutstyr)
 Opptil 20 % mer energiutbytte med kvalitetsisolasjon (Neopor og fleece)
 Kan kombineres med varmegenerering av forskjellige typer
 Høyt energiutbytte på grunn av nøyaktige temperaturlag i lagertanken
 Kommuniserende lagerutvidelse mulig
 Regulering Lambdatronic for moderne energistyring
 Lave driftskostnader
 Enkel solenergiintegrasjon (med solstratifisert lagertank)



VARMTVANNSTANK UNICELL NT-S
Ikke bare ved oppvarming, men også ved varmtvannsberedning kan du spare mye energi. Her
går Fröling nye veier med Unicell. Vakuumemaljeringen og magnesiumbeskyttelsesanoden
beskytter mot korrosjon og sikrer høy temperaturbestandighet og lang levetid. Enten som en
optimal varmtvannsbereder til enhver fyrkjele eller som en effektiv solcellelager - Fröling Unicell
kan brukes universelt og garanterer en effektiv og hygienisk varmtvannsoppvarming.

Spesielle egenskaper:

Kvalitetsisolasjon med utvendig mantel
Store varmevekslerflater gir optimal utnyttelse av solenergien
 Stor rengjøringsflens gir fullstendig tømming av vannet og enkel rengjøring



HYGIENISK SJIKTNINGSTANK H2 /
SOLSJIKTNINGSTANK H3
Med Fröling H2 og H3 får du stratifisert lagertank og varmtvannstank i ett produkt. På grunn av den høye
effektiviteten til varmevekslerflaten leverer disse lagertankene med gjennomstrømningsprinsippet alltid
tilstrekkelig varmt, ferskvann med eksepsjonell kvalitet. Garantert legionellafritt! Med den hygieniske
solstratifiserte lagertanken H3 er det også mulig å integrere solenergi. To effektive solenergiregistre garanterer en effektiv solenergiintegrasjon.

Spesielle egenskaper:

Sensorlist for fleksibel plassering av sensorene
Høydejusterbare føtter (tilleggsutstyr)
 Opptil 20 % mer energiutbytte med kvalitetsisolasjon (Neopor og fleece)
 Nøyaktige temperaturlag for høyt energiutbytte og lave driftskostnader
 Hygienisk vannoppvarming med gjennomstrømningsprinsippet
 Optimerte temperaturlag og høy effektivitet
 Kommuniserende tankutvidelse ved trange plassforhold
 Effektiv solenergiintegrasjon via to kvalitetssolenergiregistre (med hygienisk solenergistratifisert lagertank H3)



MODULSJIKTNINGSTANK FW
OG FERSKVANNSMODUL FWM
Med den stratifiserte lagertanken FW og ferskvannsmodulen FWM tilbyr Fröling den kompakte totalløsningen til fyrrommet. Den stratifiserte lagertanken leveres i størrelsene 850, 1000 og 1500 og med eller
uten solenergiregistre. Kombinasjonsalternativene med det komplette Fröling berederprogrammet gjør
det mulig å finne optimale løsninger for nesten alle bruksområder. Det effektive solenergiregisteret sørger
for en fullstendig lading av hele lagervolumet ved et stort energitilbud fra solenergisystemet.

Spesielle egenskaper:

Sensorlist for fleksibel plassering av sensorene
Høydejusterbare føtter (tilleggsutstyr)
 Opptil 20 % mer energiutbytte med kvalitetsisolasjon (Neopor og fleece)
 Høyere spontaneffekt pga. det spesialutviklede temperaturledesystemet TLS
 Mindre primærenergibehov for berederlading pga. TLS
 Lavere beredervolumer og solkollektorflater kreves
 Lite plassbehov
 Enkel montering
 Lav rørleggingsinnsats pga. fullstendig røropplegg i berederen
 Kan kombineres med et komplett Fröling berederprogram



FERSKVANNSSTASJON FWS
40 l/min - 100 l/min

Ferskvannsstasjonen FWS varmer opp drikkevannet enkelt og elektronisk nøyaktig
regulert med kontinuerlig gjennomstrømningsoppvarming (DVGW, arbeidsark W551)
med hjelp av en platevarmeveksler av rustfritt stål med høy kvalitet, og denne gir
dermed en hygienisk og komfortabel løsning for varmtvannsberedning. Med denne
prosessen er det ingen fare for legionella-dannelse.

Spesielle egenskaper:

Ingen lagring av drikkevann: varig friskt, varmt vann med drikkevannskvalitet
Beskyttelse mot legionella
 Kapasitet: 40-100 liter per minutt (kaskade hvis nødvendig)
 På grunn av lav turtemperatur svært effektiv ved drift med varmepumper
 Spar energi og kostnader: Utmerket virkningsgrad på grunn av laveste returtemperatur. Spesielt anbefalt
til Fröling varmesystemer med brennverditeknologi



Sensorklemlist for optimal plassering av sensorer
Fröling stratifiserte lagertanker har en klemlist for optimal plassering av sensorene.
Dette gjør at flere sensorer kan settes og flyttes i hvilken som helst høyde uten å
måtte tømme berederen. Ved å merke klemlisten (med bokstaver fra A til E) og
tilpasset Fröling-koblingsskjemaer blir plasseringen av sensorene ekstremt enkelt og
gir mange muligheter. Beredersystemene er også ideelle for kombinasjon med andre
energisystemer.

Laglademodul
Med den stratifiserte lademodulen (valgfritt med elektronisk styring) oppnår du maksimal effektivitet med
solenergianlegget. Avhengig av solenergivanntemperaturen veksler modulen automatisk mellom de øvre og
nedre bufferhalvdelene. På høytemperaturnivå er den
øvre delen av bufferen stratifisert og på lavere nivå i
underdelen.

Justerbare føtter
Som tilleggsutstyr kan Frölings beredersystemer nå også utstyres med justerbare
føtter, slik at de kan installeres selv på ujevne
gulv.

Solenergistasjon
Det ideelle supplementet til Fröling beredersystemer
med solenergiintegrasjon for optimal utnyttelse av
solenergi. Den høyeffektive pumpen med ventilator
og sikkerhetsgruppe danner en komplett og
forhåndsmontert enhet til solenergikretsen.

VELLYKKET I BRUK

TYSKLAND - Sinntal-Oberzell

ØSTERRIKE - Ferlach

TYSKLAND - Metzgerei Neuberger

Kjele:

S4 Turbo 34 kW

Kjele:

SP Dual 22 kW

Kjele:

P4 Pellet 38 kW

Brensel:

Ved

Utmating:

Universalsugesystem ECO

Utmating:

Sugeskruesystem

Brensel:

Ved og pellets

Brensel:

Pellets

ØSTERRIKE - Wolkerstorf

TYSKLAND - Fa. Steinbrenner

ØSTERRIKE - Hotel Edenlehen

Kjele:

T4 30 kW

Kjele:

TX 150 kW

Kjele:

2 x Turbomat 500 kW

Utmating:

Fjærbladrøreverk

Utmating:

Fjærbladrøreverk

Utmating:

Skyvegulv

Brensel:

Flis

Brensel:

Flis

Brensel:

Flis
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