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Ekologické kúrenie peletami

Spoločnosť FROLING už päťdiesiat rokov zameriava svoje úsilie na efektívne využívanie dreva
a drevného odpadu ako zdroja energie. Vďaka intenzívnemu vývoju a kvalitným produktom sa firma
stala synonymom pre moderné vykurovanie biomasou. Naše kotle na drevo, štiepku a pelety majú
spokojných užívateľov v celej Európe. Všetky naše produkty vyrábame v závodoch v Nemecku a
Rakúsku. O spokojnosť zákazníkov a bezpečnú prevádzku ich kotlov sa stará sieť vyškolených
technikov.

Úspory bez straty pohodlia
Vývoj cien energií a zdrojov pre vykurovanie ukazuje, že ekologický prístup môže byť aj ekonomicky
výhodný - palivové drevo, štiepka i pelety si zachovávajú výrazný cenový odstup od elektriny, zemmného plynu a čiastočne uhlia. Pelety vyrobené z drevného odpadu pri spracovaní dreva na pílach
prispievajú ku zníženiu ekologickej záťaže
tým, že recyklujú inak ťažko využiteľnú
hmotu. Vďaka lisovaniu zmenšujú objem
paliva a tým aj ekologickú záťaž pri jeho preprave. Pohodlie kúrenia zaisťujú
peletky vďaka ľahkej manipulácii pri
manuálnom prikladaní a hlavne možnosti plnoautomatickej prevádzky.
Peliet sa vôbec nemusí dotknúť ľudská ruka.Z cisterny sa dostanú priamo
do zásobníka potom do kotla.

P1 Pellet

Nový Froling P1 Pellet
Kotol P1 pellet od firmy FROLING mení
pravidlá hry vďaka minimálnym nárokom
na priestor. Najmenší kotol v ponuke má
základňu len 0.38 m² (60cmx64cm).
Aj cez tieto malé rozmery si však zachováva výhody väčších modelov:
- tichá a komfortná prevádzka
- nízke emisie
- zanedbateľná spotreba elektr. energie

Kompaktné riešenie pre
vykurovanie aj teplú vodu
Aj najmenší kotol v ponuke môže využiť naplno
napojeniu na boiler pre prípravu teplej vody a vykurovanie
aj väčších objektov. Oba modely sú navrhnuté tak, aby ideálne doplňovali kompaktný kotol a šetrili
miesto. Systém ohrevu vody v zásobníku je možné inštalovať aj dodatočne. Vďaka vysokej energetickej účinnosti a minimálnym nárokom na priestor je kotol P1 Pellet vynikajúci pre nízkoenergetické
domy.
www.froeling.com
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Špičková technológia v malom balení
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1

Sací ventilátor s reguláciou otáčok pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky

2

Širokopásmová lamdasonda pre optimálne spaľovanie

3

Technológia WOS (Systém optimalizácie účinnosti) pre zvýšenie efektivity vykurovania

4

Vysoko kvalitný izolačný materiál

5

Vysoko kvalitný horák

6

Automatický posuvný rošt pre odstránenie popola. Spolu s pohybom roštu je súčasne
riadený aj sekundárny vzduch a integrované uzatváranie dymovodu

7

Veľký priestorový zásobník na pelety

8

Dvojitý šupátkový systém s ochranou proti spätnému prehoreniu

9

Úsporné elektronické ovládanie WOS

10

Automatické zapaľovanie v spalivovej komore

11

Veľká ručná komfortná nádoba na popol (s obsahom: 13 l) pre modely P1 Pellet 7 - 10
Automatický vynášač popola (s obsahom: 18 l) pre modely P1 Pellet 15 - 20
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P1 Pellet

Múdre riešenie pre montáž a inštaláciu
Vlastnosť:
Výhody:

modulárna konštrukcia
•
•

design
a hydraulickú jednottku je možné
kedykoľvek doinštalovať

Kotol P1 Pellet sa vyznačuje rýchlou a jednoduchou montážou aj v obmedzenom priestore vďaka kompaktným rozmerom 60x64x120cm. Kotol P1 Pellet je z výroby vybavený kompletnou izoláciou a pripravený k zapojeniu.

Vďaka modulárnej konštrukcii je možné kedykoľvek doinštalovať bojler a hydraolickú jednotku.

www.froeling.com
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Veľmi dobre navrhnuté vnútro

Vlastnosť:

voliteľný bojler

Výhody:

•

príprava teplej vody

•

doinštalovať dodatočne

Vákuovo smaltovaný bojler s objemom 130 litrov s kompaktnými rozmermi a špičkovou izoláciou zaistí dostupnosť
teplej vody pre celú rodinu. Pre použitie mimo sezónu kúrenia ponúka bojler aj možnosť ohrevu vody elektrickou
špirálou.

Vlastnosť:

voliteľná hydraulická jednotka

Výhody:

•
•
•

okruh kúrenia
riadenie okruhu kúrenia
inštalovať dodatočne

Hydraulická jednotka pre kotol P1 Pellet je voliteľná súčasť
systému vykurovania. Hydraulický modul obsahuje podľa
potrieb konkrétnej inštalácie jedno alebo dve čerpadlá kúrenia, jeden alebo dva zmiešavače, expanznú nádobu
a čerpadlo bojleru. Varianta systému umožňuje efektívne
vykurovanie v dvoch nezávislých okruhoch. Vďaka zapojeniu všetkých prvkov už z výroby je priama aj dodatočná
inštalácia hydraulickej jednotky ku kotlu P1 Pellet jednoduchá a rýchla.

Vlastnosť:

prevádzka nezávislá na vzduchu miestnosti

Výhody:

•
•

účinnosť spaľovania
riešenie pre nízkoenergetické domy

Kotol P1 Pellet používa prívod vonkajšieho vzduchu, ktorý
sa pre zvýšenie efektivity spaľovania a zníženiu emisií
predhrieva. Vďaka tomu nie je prevádzka kotla závislá na
vzduchu v miestnosti, neovplyvňuje zásobovanie domu
kyslíkom a je vhodný aj do nízkoenergetických domov
s uzatvoreným plášťom.
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P1 Pellet
Vlastnosť:

veľkoobjemový zásobník na pelety

Výhody:

•

doplňovanie paliva

•

prevázka

Veľký zásobník na pelety pre kotle P1 Pellt 7 a 10 kW
s kapacitou 35 litrov a pre kotle P1 Pellet 10 a 20kW
s kapacitou 41 litrov znižuje potrebu často doplňovať
palivo. Doplňovanie paliva prebieha automaticky pomocou vonkajšej sacej turbíny.

Vlastnosť:

dvojitý mechan. uzatvárací systém

Výhody:

•
•

bezpečnosť prevádzky
spoľahlivosť

Pri doprave paliva zo skladu
lety

1

do zásobníka na pe-

dôjde k automaickému uzavretiu

2

prístupu

k horáku.
1

Pri otvorení horáka dochádza
automaticky k uzavretiu sacieho
systému zo skladu peliet do zásobníka v kotli.

2

Dvojitý mechanický systém uzáverov ,uzáver sacieho systému
zo skladu peliet a uzáver horáka
zaisťujú

spoľahlivé

oddelenie

skladu paliva a horáku a poskytujú tak maximálnu ochranu proti spätnému prehoreniu.

www.froeling.com
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Inteligentné vlastnosti

Vlastnosť:

automatické zapaľovanie

Výhody:

•

prevádzka

•

spotreba elektrickej energie

Kotol P1 Pellet má vlastný systém automatického zapaľovania vyvinutý pre kotle s nízkym tepelným výkonom pre
energeticky úsporné budovy. Vďaka tomu, že pre spoľahlivé zahájenie vykurovania nepotrebuje dúchadla, je extrémne tichý a má minimálnu spotrebu elektrickej energie.

Vlastnosť:

premyslený mechanický koncept

Výhody:

•
•

spotreba elektrickej energie
prevádzka

Elektricky napájaný systém ovláda jednotlivé mechanické
prvky kotla automaticky tak, aby prevádzka kotla bola čo
najefektívnejšia. Systém pohybuje oboma uzávermi
medzi ohniskom a skladom paliva, riadi pohyb čistiacich
virbulátorov tepelného výmenníka a zaisťuje optimálne
vzájomné nastavenie posuvného roštu, sekundárneho
prívodu vzduchu, uzatváranie komína, čistenie aj odstraňovanie popola.

Vlastnosť:

dúchadlo nasávania vzduchu
s reguláciou otáčok a riadením
lambdasondou

Výhody:

•

pohodlná prevádzka

• neustála optimalizácia spaľovania
Množstvo vzduchu potrebné k spaľovaniu neustále kontroluje spoľahlivá lambdsonda a v súčinnosti s reguláciou
otáčok tak zaisťuje prísun ideálneho množstva vzduchu
pre optimálny priebeh spaľovania. Naviac dúchadlo použité v kotli P1 Pellet je navrhnuté tak, aby jeho prevádzka
bola extrémne tichá a úsporná.
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P1 Pellet
Vlastnosť:

štandartná technológia WOS

Výhody:

•

stupeň účinnosti

•

paliva

Integrovaný systém optimalizácie tvoria špeciálne
virbulátory v potrubí výmenníka tepla. To má podiel na vysokej efektivite kotlov Froling. Čisté výhrevné plochy umožňujú optimálne spaľovanie a znižujú spotrebu paliva.

Vlastnosť:

peletový horák s automatickým
posuvným roštom a uzatváraním komína

Výhody:

•
•

účinnosť
odstraňovanie popola

Peletový horák je navrhnutý pre spaľovanie konkrétneho
typu paliva a vďaka tomu je extrémne účinný. Posuvný
rošt zaisťuje automatické odstraňovanie popola do veľkej
nádoby na popol. Pohon roštu riadi v priebehu spaľovania
aj prísun sekundárneho vzduchu a spolu s integrovaným
uzatváraním dymovodu zabraňuje rýchlemu vychladnutiu
kotla dymovodom po odstavení kotla.

Vlastnosť:

komfortná nádoba na popol

Výhody:

•
•

bez vynášania popola
vyprázdňovanie

Nízky podiel popola v peletách ( pod 1 % ) spolu
s efektívnym spaľovaním a veľko-objemovou nádobou na popol znamená pohodlie pre užívateľa. Popol prepadávajúci roštom sa automaticky dostane
do nádoby na popol, ktorá sa dá jednoducho celá
premiestniť bez znečistenia okolia.

www.froeling.com
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Elegantná distribúcia paliva
Univerzálny nasávací systém

Komfortný peletový box

sacie sondy

Ekonomický peletový box

Pellet box

Jeden peletový box

Malé rozmery peliet umožňujú flexibilné automatické zásobovanie kotla palivom s dodávkou peliet aj zo vzdialeného skladu. Pelety zo skladu do zásobníka kotla presunuje sací systém. Pozícia
sond alebo nádoby na pelety sa dá prispôsobiť konkrétnemu umiestneniu a znásobiť tak priestorovú výhodu kotla P1 Pellet od firmy Froling.

Skladovanie v silách

Pelety sa dajú skladovať v uzavretých priestoroch vo vnútri budovy, ale efektívnejšie využitie priestoru ponúkajú špeciálne silá na pelety.
Oproti jednoduchému vybudovaniu priestoru
v kotolni alebo sklade sú silá prachotesné.
Silá sú vhodné pre úsporu vnútorného priestoru ako aj pre umiestnenie mimo budovy.
Samozrejmosťou sú ochrana proti dažďu.
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Šnekovo-sací systém zo zásobníka

Šnekový sací systém Froling ideálne využíva
typický obdĺžnikový pôdorys technických
miestností a kotolní. Vedenie šneku optimálne využíva dostupný priestor a zaisťuje kompletné vyprázdnenie skladovacieho priestoru.
Celý systém je navrhnutý tak, aby optimálne
spolupracoval s ďalšími produktami a vďaka
tomu ponúkal jednoduchú inštaláciu kotla P1
Pellet od firmy FROLING.

P1 Pellet
Peletový krtko ®
Tento peletový systém sa ľahko inštaluje a umožňuje plné využitie skladového priestoru. Peletový
"krtko" čerpá pelety zo skladu a zaisťuje optimálny prívod paliva do
xterný
kotla. Po sklade
sací sa pohybuje automaticky do každého rohu, aby vyprázdnil všetky
pelety čo najefektívnejšie.
modul

Sací modul zaisťuje automatickú dopravu paliva zo skladovacieho priestoru do
zásobníka kotla. Sací modul je možné nainštalovať do ľubovoľného úseku spätného potrubia.

Peletová odsávacia sonda
Patentované odsávacie sondy vyvinuté spoločnosťou Froling umiestnené v skladovacom priestore zaisťujú spoľahlivé a rovnomerné vyprázdňovanie. Podľa typu
zásobníka prebieha celý proces automaticky (Komfortný peletový box) alebo
čiastočne manuálne (Ekonomický peletový box).

Peletové plniace hubice
Pelety dovážané v cisternách sa do skladovacieho priestoru nafúkajú pomocou
plniacej hubice. Druhá hubica slúži ku kontrolovanému a bezprašnému odvodu
unikajúceho vzduchu.

Ešte lepšie spaľovanie s pomocou
odlučovača prachu peliet PST
Drevené pelety sú vysoko kvalitné kompaktné palivo, ktoré sa
vyrába lisovaním bez lepidiel. Prípadné ostatky drevného prachu sa
dajú odfiltrovať pomocou odlučovača prachu PST. Odlúčenie aj najmenších zostatkov prachu optimalizuje spaľovací proces a zvyšuje
životnosť spaľovacej zóny kotla.
Odlučovač prachu z peliet PST sa ako voliteľné príslušenstvo
inštaluje do vedení spätného vzduchu. V potrubí sa vytvorí vzdušný
vír, ktorý oddelí ľahké prachové častice zo spätného vzduchu a odvedie ich do odpadovej nádoby.
Nádoba sa dá pohodlne vybrať a dopraviť k likvidácii odpadu. Systém je možné kedykoľvek dodatočne namontovať a je bezúdržbový.

www.froeling.com
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Ovládanie z pohodlia domova
Vlastnosť:

Regulácia Lambdatronic P 3200

Výhody:

•
•
•
•

regulácia spaľovania
prehľadná riadiaca jednotka
vykurovania z obývacej izby
kotol s dotykovým displejom

Inteligentný riadiaci systém Froling
Lambdatronic P 3200 umožňuje zapojenie až 18 okruhov kúrenia, 4 akumulačné nádrže
a 8 bojlerov na teplú vodu. Aj keď takú maximálnu konfiguráciu využije v praxi len minimum
zákazníkov. Prepracovaný ovládací systém s prehľadným zobrazením prevádzkových stavov a
pokročilými možnosťami komunikácie majú k dispozícii všetci.
Zbernica Froling umožňuje nezávislú montáž rozširujúcich modulov na ľubovoľnom mieste – na
kotli, na rozdeľovači kúrenia, na zásobníku, v obývacej izbe alebo v susednom dome. Lokálne
riadiace prvky je možné namontovať všade tam, kde sú potrebné s minimálnou spotrebou káblov.

Izbové snímače FRA umožňujú miestne nastavenie konkrétneho okruhu
kúrenia a zmenu izbovej teploty v rozsahu 3 stupňou od centrálne nastavenej
hodnoty.

Izbová ovládacia jednotka RBG 3200 ponúka maximálne
pohodlie ovládania z obývacej izby. Základné aj podrobné
informácie o stave systému kúrenia sú kedykoľvek k dispozícii
na prehľadnej obrazovke.
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P1 Pellet
Izbová ovládacia jednotka s dotykovým displejom

Izbová ovládacia jednotka RBG 3200 Touch rozširuje obľúbený ovládací systém o dotykový panel s uhlopriečkou 11 cm (4,3“).
Jednoducho sa dá ovládať nielen aktuálnu teplota v miestnostiach,
ale aj ďalšie parametre systému kúrenia. Najdôležitejšie informácie
zobrazuje panel stále a automaticky nastavuje podsvietenie farebného displeja podľa množstva svetla v miestnosti.

NOVINKA: www.froeling-connect.com online ovládanie
Nové Froling online ovládanie na stránke www. froeling-connect.com, umožňuje ovládať a kontrolovať svoj kotol dotykovým displejom kedykoľvek a kdekoľvek. Môžete si prečítať základné informácie o stave kotla a ľahko zmeniť online nastavenie z pohodlia vášho domova pomocou (tabletu,
PC, smartphonu..).Môže si tiež určiť, ktorý stav správy chcete príjimať, buď textové správy alebo
emailom. Nová služba froeling-connect.com pripojenie umožňuje nielen vlastníkovi vykurovacieho
systému, ale aj ďalším užívateľom, napr. inštalatérovi alebo servisnému technikovi sledovať priebeh vykurovania aj počas jeho neprítomnosti.

stupeň
nezávislosti

osobné
prístupové práva

ovládanie kúrenia
riadenie online

inštalatér
servisný technik
administrátor
zákazník
Systémové požiadavky:
• Froling kotol s dotykovým displejom

• Pripojenie Froling kotla cez prístupovú sieť

• Internetové pripojenie (širokopásmové)

• Web pripojenie cez koncové zariadenie (smartphone, tablet, PC..)
s webovským prehliadačom

www.froeling.com
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Vlastnosť:

komplexný systém pre Vaše pohodlie

Výhody:

•
•
•

riešenie pre rôzne prostredia
zladené komponenty
využitia solárnej energie

Systémový prístup spoločnosti Froling využíva vzájomnú spoluprácu všetkých prvkov s cieľom
zvýšiť efektivitu hospodárenia z energií. Komplexný systém umožňuje riadiť prevádzku s maximálnym množstvom 4 akumulačných nádrží, 8 bojlerov a až 18 okruhov kúrenia. Technológia
spoločnosti Froling je otvorená ďalším vstupom, ako sú solárne kolektory pre optimálnu návratnosť investícií.

P1 Pellet s hygienickým solárnym zásobníkom vody H3

teplá voda

studená voda

Hydraulická jednostka:
- do 2 vykur. čerpadl. okruhov
- do 2 vykur. zmieš. okruhov
- expanzná nádoba
- 1 čerpadlo bojleru

Izbový termostat
(na výber)

Externý senzor
Jednotka bojleru:
- teplovodný bojler 130 l
- konektor pre elekt. vyhrievanie

Sieť 230 V

cirkulačné potrubie
teplá voda
studená voda
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P1 Pellet s DHW zásobníkom vody spolu s hydraol.jednotkou

Spiatočka
Prívod
Spiatočka
Prívod

H3 hygienický solárny zásobník vody

P1 Pellet s DHW zásobníkom
vody a hydraulickou jednotkou

P1 Pellet

B

P1 Pellet

A

C

D

Minimálne odstupy v kotolni - P1 Pellet (7-20)

B
A
C
D

bez bojlera

s DHW bojlerom vody
a hydraul. jednotkou

A

Odstup izolačné dvierka ku protiľahlej stene

[mm]

600

600

B

Strana kotla ku stene

[mm]

300

300

C

Zadná strana kotla ku stene

[mm]

300

-

D

Strana kotla ku stene

[mm]

100

100

Minimálna veľkosť kotolne (dĺžka x šírka)

[mm]

1540 x 1000

1740 x 1000

7 - 10

15 - 20

Rozmery - P1 Pellet
L

Dĺžka kotla

[mm]

650

650

L1

Celková dĺžka kotla vrátane oddymenia

[mm]

680

685

B

Šírka kotla

[mm]

600

750

H

Výška kotla

[mm]

1200

1200

H1

oddymenia

[mm]

960

940

H2

ventilátorového pripojenia

[mm]

940

935

H3

napojenie spiatočky

[mm]

870

870

H4

napojenie výstup

[mm]

250

290

H5

vyprázdňovania

[mm]

240

95

H6

napojenia prívodu vzduchu

[mm]

370

360

H7

napojenia sacieho systému

[mm]

1110

1110

[mm]

100

130

Priemer dymovodu

www.froeling.com
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Technické údaje

Rozmery - P1 Pellet s bojlerom vody DHW s hydraulickou jednotkou [mm]

7 - 10

15 - 20

L1

1150

1150

500

500

660

810

1810

1810

630

630

1330

1330

1260

1260

L2

d

kotla vrátane bojlera vody DHW a hydraulickej jednotky

hydraulickej jednotky

B

Šírka kotla vrátane hydraulickej jednotky

H

Celková výška kotla vrátane bojlera vody DHW a hydraulickej jednotky

H1
H2

bojlera vody DHW
výška bojlera vody DHW vrátane hydraulickej jednotky

H3

pripojenia vstupu/výstupu vykurovacích okruhov

H4

pripojenia vstupu/výstupu vody pre kotol

710

710

H5

pripojenia vypúšťacieho ventilu kotol

690

690

H6

pripojenia výstupu teplej vody/pripojenie na zásobnik vody DHW

350

350

H4

pripojenia vstupu studenej vody/pripojenie na zásobnik vody DHW

160

160

H8

pripojenia elektrickej špirály

185

185

H9

pripojenia vypúšťacieho ventilu pre bojler vody DHW

165

165

H10

napojenia spalinového dymovodu

1570

1550

H11

napojenia prívodu vzduchu (pre prevádzku nezávisle na vzduchu z miestnosti)

H12

napojenia sacieho systému

Technické údaje - P1 Pellet

980

970

1720

1720

7

10

15

20

Menovitý výkon

[kW]

7

10

15

20

Rozsah výkonu

[kW]

2-7

2 - 10

4.5 - 15

6 - 20

cca. 200

cca. 200

cca. 250

cca. 250

cca. 25

cca. 25

cca. 38

cca. 38

Elektrické pripojenie

[V/Hz/A]
[kg]

230V / 50Hz / istič C16A

Celkový objem vody v kotly

[l]

Zásobník na pelety v kotly

[l]

35

35

nádoba na popol/automatický vynášač popola

[l]

13

13

Vákuovo-smaltovaný bojler

[l]

Výhradné zastúpenie pre SLOVENSKO
MORUS s.r.o
Teheleň 460
Partizánska Ľupča - 032 15
web: www.froeling.sk, www.morus.sk
mail: morus@morus.sk
mail: kotle@morus.sk, obchod@morus.sk

Západoslovenský kraj :
Stredoslovenský kraj:
Východoslovenský kraj:

41

41

18

18

130

Červenka juraj
Kráľ Michal
Zimmermann Ján

- 0917 719 846
- 0915 951 843
- 0905 521 166

