
Produktový program 
7 – 1000 kW



VEĽKÉ  MENO PRE KÚRENIE S DREVOM 
A BIOMASOU 

Už 50 rokov je Fröling značkou kvality v kúrení drevom a biomasou. Dnes sa nachádza meno Fröling v celej Európe a je 
známe s vysokoefektívnou technikou kúrenia od samostatných rodinných domov až po priemyselné využitie v oblastiach 
s vysokými  požiadavkami. Po našich skúsenostiach s viac ako 100 000 zariadeniami v prevádzke s výkonom od 8 do 
1000kW, s nespočetnými  inováciami a pravidelným zdokonaľovaním, Vám ponúkame jedinečný program produktov.



VYŠŠIA HODNOTA VĎAKA SYSTÉMU
Produkt Fröling a program služieb obsahuje:

 Kotol na biomasu pre spaľovanie rôznych palív s výkonom medzi 8 – 1000 kW

 Flexibilné systémy roznášania palív pre najrôznejšie požiadavky 

  Silové a bunkrové systémy plnenia

 Čistenie splodín horenia 

 Riadenie a vizualizácia

 Inovatívne úložné systémy do 50 m³

 Celoplošný, továrenský zákaznícky servis s vyše 150 technikmi, dostupný  365 dní a 24 hodín 

ČÍSLA, DÁTA, FAKTY
 Výrobné závody: Grieskirchen (AUT), Stritzing (AUT), Marzahna (GER)

  Predajné, školiace a kompetenčné centrá:  Grieskirchen (AUT),  München (GER),  Straßburg (FRA),  Bozen (ITA)

 Počet zamestnancov:  600

 Podiel vývozu: > 70 Prozent

   Trhy: Hlavný trh v Európe (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Írsko, Slovinsko, 
Slovensko, Poľsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, Česko, 
Maďarsko, Rusko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna-Hercegovina), USA a další predajní partneri po 
celom svete.

 Ceny a ocenenia: 

 USA Irland Deutschland International Österreich Frankreich Österreich
 



DREVNÁ ŠTIEPKA

PELETY

ŠIROKÝ PROGRAM PRODUKTOV S VÝKONOM OD 7 – 1000 KW

Naše produkty vyrábame pomocou nášho know-how v podnikoch v Rakúsku a Nemecku. Ako kompletný dodávateľ kotolní  sme na celom svete 
kontaktnou osobou pre rôzne systémové riešenia. Či sa to týka poradenstva, plánovania, realizácie alebo servisu: Fröling je podporou v každom 
smere.

INÉ BIOMASY

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ DREVO



KOTOL NA ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ DREVO  
S4 TURBO  15 - 60 kW
Naplniť, zapáliť, zavrieť dvere a kúriť. Kotol S4 TURBO od Frölingu 
ponúka svojim veľkým zásobníkom a novou zahrievacou automati-
kou unikátny komfortný balíček!
Riadená frekvencia otáčok sacieho ventilátora zabezpečuje kva-
litné spaľovanie a špeciálne odsávanie karbonizácie zabraňuje 
výstupu spalín a pomocou štandartného WOS (čistenie) sa dosiah-
ne príkladný stupeň účinnosti.

Špeciálne funkcie:
 Veľký zásobník na polmetrové polená
 Štandartná WOS – Technika 
 Riadená frekvencia otáčok sacieho ventilátora
 Riadenie Lambdatronic S 3200
 Vysokoefektívna technika kúrenia
 Špeciálne odsávanie karbonizácie
 Voliteľnosť s automatickým zapaľovaním
 Voliteľnosť s paletovou prírubou pre SP Dual

KOTOL NA ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ DREVO  
S3 TURBO  18 - 45 kW
Kotol S3 Turbo spĺňa všetky požiadavky pre moderné kotle na štiepané 
palivové drevo a boduje s bezkonkurenčnou cenou vzhľadom na vý-
kon. S3 Turbo je už hromadne vybavený s inteligentne riadeným zá-
sobníkom tepla a hodí sa ako pre jednoduché a technicky vysokok-
valitné samostatné kotle ako aj pre prídavné kotle už k jestvujúcemu
paletovému, olejovému alebo plynovému kúreniu.

Špeciálne funkcie:
 Veľký zásobník na polmetrové polená
 WOS – Technika
 Tichý sací ventilátor s riadením otáčok
 Riadenie S- Tronic/ S-Tronic Plus
 Vysokoteplotná vírom zápalná komora
 Špeciálne odsávanie karbonizácie



PELETOVÝ KOTOL P4 PELLET
8 - 100 kW
S plne automatizovanou funkciou ponúka Fröling P4 Pellet perfekt-
ný komfort. Kotol  P4 Pellet môže byť vďaka svôjmu širokému spek-
tru výkonu použitý buď v nízkonákladových domoch alebo v objek-
toch s vysokou potrebou kúrenia. Inteligentný riadiaci manažment 
Lambdatronic P 3200 prevezme všetky kontrolné funkcie a stará 
sa o optimálne spaľovanie.

Špeciálne funkcie
 Viacvrstvový výmeník tepla s technológiou 3 ťahov
 Minimálne náklady na čistenie
 Vysoká hospodárnosť energie
 Tichý sací ventilátor s riadením otáčok a riadenie Lambda
 Riadenie Lamdatronic P 3200
 Prevádzka nezávislá od vzduchu v priestore
 Rozsiahly bezpečnostný koncept
 Možnosť dodania výhrevnej techniky pre P4 Pellet 8 – 25 kW

KONDENZAČNÁ TECHNIKA  (neštandardné)

Kotol P4 Pellet, S4 Turbo a T4 je možné dostať ako variantu 
s inovatívnou výhrevnou technikou.  Energia z odpadových 
plynov, ktorá pri bežnom riešení nepotrebne uniká cez komín, 
sa  využíva cez pridaný menič tepla, ktorý sa nachádza na 
zadnej strane kotla a je privádzaná do výhrevného systému. 
Týmto sa docieli viac ako 104 percent (Hu) účinnosti kotla.

Výhody:
 Inovačná technológia
 Účinnosť kotla nad 104 percent (Hu)
 Jednoducho rozšíriteľný 
 K dostaniu pre P4 8-25 kW, S4 Turbo 15-28 kW,
 T4 24-30 kW

KASKADOVÉ RIADENIE (neštandardné)

Predovšetkým vo veľkých objektoch značne kolíše zásoba 
tepla. Tu ponúka Fröling s kaskádou potrebnú fl exibilitu. Pri 
tomto inteligentnom riešení môžu byť spoľahlivo prepojené  
až štyri kotle (P4 Pellet, T4, TMC, alebo TX150) a dosiahnuť 
celkový výkon až 600kW. 

Výhody: 
 Mimoriadne široké spektrum výkonu
 Bezpečnosť pri inštalovaní viacerých kotlov
 Flexibilne nastaviteľné využitie kotla

Týmto sa docieli viac ako 104 percent (Hu) účinnosti kotla.

 



VYPRÁZDŇOVACIE SYSTÉMY 
Fröling ponúka širokú škálu vyprázdňovacích zásobníkových systémov. 

Univerzálny sací systém Šnekový sací systém Vrecovo-silový podávač Podzemný podávač 

PELETOVÝ KOTOL P1 PELLET
7 - 10 kW

So základňou len 0,38 m² (60 x 64 cm) ustanovuje peletový kotol 
P1 nové merítka. Nový P1 Pellet sa vyznačuje tichou prevádzkou 
a vysokým komfortom – má nízke emisie a veľmi malú spotrebu 
el. prúdu. Vďaka vysokej energ. výkonnosti sa P1 Pellet hodí pre 
nízkoenergetické a pasívne domy.

Špeciálne funkcie
 Malá potreba plochy pre umiestnenie
 Optimálna bojlerová a hydraulická jednotka
 Malé náklady na čistenie
 Sací ventilátor riadený podľa otáčok
 WOS – technika pre maximálnu efektívnosť
 Pohon pre dvojitý šupátkový systém, šetriaci elektrickú energiu
 Intervaly vyprázdňovaniaNOVÝ!

 



NOVÝ:  KOTOL NA DREVNÚ ŠTIEPKU 
T4  24 - 110 kW
Komfortný, kompaktný, šetriaci a bezpečný: Nový Fröling T4 nen-
echáva žiadne želania nesplnené. Tento kotol efektívne spaľuje 
vďaka svojej inteligentnej plnej automatike ako pelety, tak aj štiepku. 
Premyslená systémová technika do detailu  garantuje optimálne 
použitie energie. Tým poskytuje Fröling T4 kvalitné a bezpečné 
kúrenie. 

Špeciálne funkcie:
 Minimálna nenáročna montáž a kompaktná konštrukcia
 Perfektná regulácia spaľovania
 Jednoduché, nenáročne na čistenie
 Riadenie Lambdatronic H 3200
 Inteligentná roštová technika 
 Vysokoteplotná šamotová komora
 Mechanický prikladač s patentovanou dvojitou komorou s rotačným ventilom
 Možnosť dodania spaľovacej techniky pre T4 24-30kW

NOVÝ!

NOVÝ: KOMBI-KOTOL 
SP DUAL 15 - 40 kW
Kotol SP Dual kombinuje dva perfektné systémy do jedného – v dvoch 
oddelených spaľovacích komorách spĺňa všetky požiadavky pre palivá 
ako pelety a štiepané drevo. Vysoký  stupeň účinnosti a komfortu  - 
nízke emisie a náklady energie vykresľujú kotol SP Dual.  Zapálenie 
štiepaného dreva sa môže uskutočniť automaticky a kedykoľvek pros-
tredníctvom peletového horáka. Keď štiepané drevo dohorí, môže sa 
automaticky ďalej kúriť s peletami.

Špeciálne funkcie:
 Automatická výmena palív ako štiepané drevo a pelety
 Jednoduchá obsluha a údržba
 Vysokohodnotná  kremíkovo-karbidová spaľovacia komora
 Plne automatický peletový horák
 Automatické riadenie primárneho a sekundárneho vzduchu
 Automatiké zapaľovanie, aj pri štiepanom dreve
 Automatický posuv peliet po vyhorení štiepaného dreva
 Peletová jednotka je kedykoľvek rozšíriteľná

NOVÝ!



NOVÝ: KOTOL NA DREVNÚ ŠTIEPKU
TX 150 - 250 kW
Komfortný, robustný, šetriaci a bezpečný. Nový kotol TX od Frölingu 
vás presvedčí z každého hľadiska. So svojou plnou automatikou je 
tento kotol zvlášť ideálny pre použitie štiepky s 30% obsahom vody, 
prípade peliet.
 

Špeciálne funkcie:
 Vetraný schodiskový rošť
 Plne automatické spopolnenie
 Stojaci trojťahový výmeník tepla s automatickým čistením
 Vysokoteplotná šamotová spaľovacia komora
 Riadenie Lambdatronic H 3200
 Okáblovaný, pripravený do elektrickej zásuvky
 Možnosť dodania s AGR

KOTOL NA DREVNÚ ŠTIEPKU 
TURBOMAT 150 - 500 kW                     
Srdcovka tejto mimoriadne inovatívnej kotlovej techniky je posuvný 
rošt. Týmto vzniká mimoriadne veľký rozsah použitia rôznej kvality 
paliva – medzi suchým (piliny, pelety) a mokrým (50%). Patentovaný 
rúrový menič tepla obsahuje zároveň funkciu odprašovania odpado-
vého plynu. Výsledok je výnimočný vo funkcii a komforte. 

Špeciálne funkcie:
 Posuvný rošt a primárne vzdušné oddelenie zón
 Viacvrstvovo vystavaná vysokoteplotná šamotová komora
 Patentovaný štvorťahový menič teploty ( tlak pohonu do 6 barov) s cyklónovým 
 uvoľňovaním prachu a automatickým čistením
 Prikladanie pomocou slimáka (G 50) prípadne hydraulicky (G 100)
 Recirkulácia odpadových plynov – optimalizácia spaľovania
 Plne automatické spopolnenie

NOVÝ!



FLEXIBILNÉ VYPRÁZDŇOVACIE SYSTÉMY                   
Fröling má dlhoročnú skúsenosť v oblasti vyprázdňovacích systémov. Či je to pri menších alebo väčších zariadeniach: Fröling dodáva najrobustnejšie vysoko 
technické systémy, ktoré spĺňajú všetky potreby (pružinový zberač, kĺbový pružinový zberač, torzný-pružinový zberač a veľa ďalších možných riešení pre transport 
paliva).

KOTOL NA DREVNÚ ŠTIEPKU 
LAMBDAMAT  300 - 1000 kW                   

Výrobná séria Lambdamat boduje predovšetkým svojimi 
výnimočne kompaktnými vonkajšími rozmermi. Typy kotlov 
sú dostať v prevedení  ,,priemysel“  určené pre suché palivo 
poprípade    ,,komunálne“  s požiadavkou do 50% obsahu 
vody.

Špeciálne funkcie
 Schodkový rošť (priemyselný) alebo posuvný rošt (komunálny)
 Viacvrstvovo vystavaná vysokoteplotná šamotová komora
 Trojťahový menič teploty s automatickým čistením
 Prikladanie pomocou slimáka (G 50) alebo hydraulicky (G 100)
 Recirkulácia odpadových plynov – optimalizácia spaľovania
 Plne automatické spopolnenie

Pružinový zberač Kĺbový pružinový zberač Torzný-pružinový zberač Podávač pomocou pohyblivej podlahy



VRSTVOVÝ ZÁSOBNÍK/ 
SOLÁRNY VRSTVOVÝ ZÁSOBNÍK
Náročnosť spočíva v detaile. S vrstvovým zásobníkom a Solárným vrstvovým zásobní-
kom ponúka Fröling koncept managmentu tepla, ktorý Vás presvedčí hlavne energetický-
mi vstupmi a získavaním energie. So solárným zásobníkom Fröling môžte dodatočne 
realizovať prídavné pripojenie solárnej energie.       

Špeciálne funkcie: 
 S tepelnými zdrojmi rôznych typov je možná optimálna kombinácia. 
 Vysoká energetická výťažnosť vďaka presnému vrstveniu teploty v zásobníku. 
 Najlepšia tepelná izolácia  bez FCKW v obvodovej izolácii. 
 Možnosť rozšírenia komunikačnej pamäte. 
 Ovládanie Lambdatronic, pre moderné hospodárenie s energiou 
 Nízke prevádzkové náklady.
 Jednoduché solárne pripojenie (pre solárne vrstvové zásobníky)

HYGIENICKÝ – VRSTVOVÝ ZÁSOBNÍK H2/
HYGIENICKÝ– SOLÁRNY VRSTVOVÝ ZÁSOBNÍK H3
Pri  H2 a H3 Fröling obdržíte vrstvový zásobník a zásobník na teplú vodu v jednom produkte.
Vďaka vysokej účinnosti výmeníku tepla, dodávajú tieto zásobníky na princípe prietoku 
kedykoľvek teplú a čerstvú vodu s výnimočnou kvalitou. Zaručene bez legionelly! Pri „Hygie-
nickom-Solárnom vrstvovom zásobníku H3“ je možné dodatočne sa napojiť na solárnu energiu.
Dva vysoko výkonné solárne registre garantujú vysoko efektívne solárne pripojenie.

Špeciálne funkcie:
 Presné teplotné vrstvenie pre energetickú účinnosť a nepatrné prevádzkové náklady. 
 Hygienická teplá voda cez prietokový princíp. 
 Najlepšia tepelná izolácia bez freónov, úplná izolácia. 
 Optimálne teplotné vrstvenie a vysoká účinnosť. 
 Rozšíriteľnosť komunikačných pamätí .
 Efektívna solárna integrácia cez dva vysoko výkonné solárne registre (Hygienický zásobník
  na solárne vrstvenie H3)
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Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
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