S1 Turbo
Kotol na polenové drevo

S1 Turbo

www.froeling.com

Kúrenie s polenovým drevom
Spoločnosť Fröling už 50 rokov zameriava svoje úsilie na efektívne využívanie dreva a
drevného odpadu ako zdroja energie. Firma Fröling sa stala synonymom pre
moderné vykurovanie biomasou. Naše kotle na drevo, štiepku a pelety majú
spokojných užívateľov v celej Európe. Všetky produkty sa vyrábajú
v závodoch v Nemecku a Rakúsku. O spokojnosť zákazníkov a
bezpečnú prevádzku ich kotlov sa stará sieť
vyškolených technikov.

Palivo polenové drevo (do 56 cm)
Drevo

je

domáce

palivo,

ktoré

nezaťažuje

životné

prostredie, dorastá vo veľkých množstvách,
spaliny horenia
2
sú

z hľadiska

CO2

neutrálne

a nie

je

závislé

od

medzinárodných kríz. Okrem toho, využívaním domáceho
dreva sa zabezpečuje množstvo pracovných miest. Drevo
je preto z ekonomického ako aj ekologického hľadiska
optimálnym palivom. Podľa použitého dreva sa určuje
kvalita paliva.

S1 Turbo

Nový kotol na polenové drevo S1 Turbo
Tento nový kotol firmy Fröling (15 - 20 kW) spája všetky
atribúty

moderného

kúrenia

biomasou.

Dymový

ventilátor

riadený počtom otáčok sa stará o konštantné vysoko kvalitné
spaľovanie a odsávanie

spalín

zabraňuje úniku

dymu pri

prikladaní. Vysoká účinnosť a dlhé intervaly prikladania – nízke
hodnoty emisií

a nízka spotreba elektrickej energie, to je

základný opis nového S1 Turbo.
Pomocou novo vytvoreného konceptu prúdenia vzduchu je u kotla
na polenové drevo S1 Turbo rozkurovací, primárny a sekundárny
vzduch automaticky riadený len s jedným servomotorom. Vďaka
špeciálnemu
prikladacie

prúdeniu
dvierka

rozkurovaného

krátko

po

rozkúrení

vzduchu
zatvoriť.

možno
Takto

komfortne sa dá kúriť s polenovým drevom!
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Moderná technológia
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Kotol na polenové drevo s jeho mimoriadnymi výhodami.
1

Nehlučný dymový ventilátor s reguláciou otáčok pre maximálne pohodlnú obsluhu.

2

Výmeník tepla s virbulátormi pre optimálnu účinnosť. Možnosť využitia WOS technológie
(systém optimalizácie účinnosti) (Pákový mechanizmus pre pohodlné čistenie zvonku ).

3

Veľký prikladací priestor pre polmetrové polená (až do 56 cm),predlžuje intervaly prikladania.

4

Vysoko účinná izolácia pre zníženie tepelných strát.

5

Regulácia mikroprocesorom Lambdatronic S 3200 s inovatívnou technológiou.

6

Odsávanie spalín zabraňujúce úniku dymu pri prikladaní.

7

Závesné zástery na ochranu vnútornej steny kotla a k predĺženiu životnosti.

8

Vzduchom chladený prikladací priestor a čistiace dvierka pre zníženie tepelných strát.

9

Špeciálna automatika rozkúrenia vďaka usmernenému prúdeniu zapaľovacieho vzduchu.

10

Servomotor k automatickej regulácii rozkurovaného, primárneho a sekundárneho vzduchu.

11

Vysoko tepelná –šamotová spaľovacia komora (jednotlivé časti sa dajú ľahko vymeniť).

12

Veľké čistiace dvierka pre pohodlné zbavenie sa popola a čistenie spredu .

S1 Turbo

Najmodernejšia technológia a inteligentné detaily
Atribút:
Výhody:

Veľký plniaci priestor pre
polmetrové polená (až do 56 cm)
Pohodlné plnenie
Dlhé horenie
Dlhý interval prikladania

S1 Turbo umožňuje spaľovanie polenového dreva až
do dĺžky 56 cm. Plní sa pohodlne spredu a vďaka
veľkému prikladaciemu priestoru sa dosahujú dlhé
intervaly prikladania. Tepelná ochranná vložka chráni
steny kotla a zabezpečuje dlhú životnosť.
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Inteligentné detaily
Details
Atribút:
Výhody:

Jedinečné prúdenie vzduchu
Regulovaný prívod rozkurovacieho vzduchu
Optimálne podmienky horenia

To je jedinečné! Tak isto ako primárny a sekundárny
vzduch, u S1 Turbo sa aj rozkurovací vzduch
automaticky
reguluje
servomotorom.
Takto
sa
zabezpečí presné množstvo vzduchu v každej fáze
horenia od zapálenia až po vyhorenie a tiež optimálne
podmienky spaľovania. Okrem toho sa vďaka regulácii
rozkúreného vzduchu môžu dvierka už po krátkom čase
po rozkúrení zavrieť. Jednoduché kúrenie s polenovým
drevom!

Atribút:
Výhody:

Vysoko
teplotná
spaľovacia komora

šamotová

Minimálne emisie
Jednoduché čistenie
Dlhá životnosť

Horúca spaľovacia zóna v spaľovacej komore
zabezpečuje nízke hodnoty emisií. Vďaka novej
geometrii spaľovacej komory je čistenie jednoduché.
Okrem toho stavebná technológia nového kotla umožňuje
šamotové tehly jednoducho vymeniť a tým garantuje
ľahkosť údržby.

Atribút:

Vzduchom chladený prikladací priestor
a čistiace dvierka

Výhody:

Maximálny komfort obsluhy
Minimálne tepelné straty
Vysoká účinnosť

Vďaka novému konceptu prúdenia vzduchu sa spaľovací
vzduch prúdiaci ponad prikladací priestor a dvierka
nasáva. Chladenie vzduchu zabezpečuje nízke teploty
na ovládacích prvkoch kotla a maximálny komfort
obsluhy. Okrem toho sa vďaka nízkym tepelným
stratám docieli vysoká účinnosť.

S1 Turbo
Atribút:

Dymový
ventilátor
s
reguláciou počtu otáčok

Výhody:

Maximálny komfort prevádzky
Bezchybný štart kotla
Permanentná stabilizácia horenia

Spoľahlivosť S1 Turbo sa okrem iného dosiahne aj
sériovo integrovaným dymovým ventilátorom. Takto
sa môže kotol zapáliť bezproblémovo aj pri studenom
komíne. Okrem toho dymový ventilátor riadený podľa počtu
otáčok, stabilizuje horenie počas celej doby trvania
a prispôsobuje svoj výkon podmienkam

Atribút:

Potrubie vým e n n í k a
virbulátormi

Výhody:

Lepší prenos tepla
Vysoká účinnosť
Jednoduché čistenie

vzduchu

s

Špeciálne nadstavce v potrubí výmenníka vzduchu
presmerujú viackrát spaliny čím sa dosiahne lepší prenos tepla
a vysoká účinnosť. Okrem toho sa dajú tieto virbulátory
jednoducho manuálne demontovať pre potreby čistenia
Je to možné využitím WOS - technológie (Pákový
mechanizmus pre pohodlné čistenie zvonku)

Atribút:
Výhody:

Špeciálne
odsávanie
Jednoduché rozkúrenie

spalín

Žiadny únik dymu pri prikladaní
Čisto v kotolni

S integrovaným uzatváracím ventilom je kúrenie
jednoduché. Ventil sa pred zapálením manuálne zavrie
a tým zabezpečuje lepší ťah Zatvorením prikladacích
dvierok sa ventil automaticky otvorí. Uvoľní sa
odsávanie spalín a a to zabráni úniku dymu pri
prikladaní.
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Komfort s ovládaním
Atribút:

Riadiaci systém Lambdatronic S 3200

Výhody:

Presná regulácia spaľovania pomocou sériovej regulácie Lambda so široko pásovou sondou
Veľká, prehľadná ovládacia jednotka
Ovládanie kotla z pohodlia obývačky (možnosť)

S novým systémom riadenia S 3200 mieri Fröling
do
budúcnosti. Užívateľsky
optimalizovaná
obslužná jednotka s individuálne nastaviteľným
uhlom
pozorovania
garantuje
prehľadné
zobrazenie všetkých prevádzkových stavov.
Lambda
regulácia
sa
stará
o exaktné
spaľovanie. Vďaka logickej štruktúre Menu je
obsluha jednoduchá. Najdôležitejšie funkcie sa dajú pohodlne ovládať
pomocou tlačidiel. Obslužnú jednotku kotla je možné vybaviť aj dotykovým displejom.

Systém Froling umožňuje nezávislú montáž ďalších riadiacich jednotiek všade tam, kde je to potrebné.
Či sa jedná o pripojenie na kotol, rozvádzač kúrenia, zásobník, obývačku alebo susedný dom. R iadiaca
jednotka S 3200 umožňuje do energetického riadenia zaradiť až 18 od počasia závislých teplotných
okruhov, až 8 bojlerov a a ž 4 zásobné nádrže. Okrem t oho môž e viesť aj voliteľný
rozd eľovač, olejový alebo plynový kotol, solárny panel a obehové čerpadlo. Ďalšou výhodou je
minimálna náročnosť na káblové pripojenie.

S Frölingovým priestorovým snímačom (čidlom) FRA možno jednoduchým
spôsobom nastaviť alebo predvoliť najdôležitejšie pracovné režimy
pridelených vykurovacích okruhov. Nastavenie umožňuje zmenu teploty v
priestore o ± 3°C

Ešte väčší komfort Vám ponúka izbové
diaľkové ovládanie RBG 3200 a tiež novšia
verzia RBG 3200 Touch, ktoré Vám umožňujú
pohodlné riadenie kúrenia z obývačky. Všetky dôležité
hodnoty a hlásenia o stave si môžete prečítať a zmeny
vykonáte jednoduchým stlačením tlačidiel.

S1 Turbo
Novinka: Riadiaca jednotka s dotykovým displejom
Riadiaca jednotka RBG 3200 Touch je ovládaná pomocou
dotykového displeja. Vďaka logickej štruktúre Menu je
obsluha jednotky jednoduchá. Farebný display
s
najdôležitejšími funkciami má 4,3“ a podsvietenie sa
automaticky prispôsobuje svetelným podmienkam.

Atribút:

Fröling SMS-Box

Výhody:

Zasielanie poruchových SMS
Aktívne riadenie kúrenia

Všetky plne automatizované zariadenia firmy Fröling ponúkajú
možnosť riadiť a kontrolovať kotol pomocou SMS-Boxu. SMS-Box
je riadený priamo cez mobilný telefón a zahŕňa dva vstupy hlásenia porúch a
dva výstupy na diaľkové ovládanie. Alarm a oznámenie sa dajú ľubovoľne nakonfigurovať.
Kúrenie sa môže buď zapnúť alebo vypnúť, resp. je ho možné aj prepnúť napr. z útlmu opäť na prevádzku
(len v prípade, že je aj izbový snímač (čidlo). Splnenie príkazu je automaticky potvrdené spätnou SMS.

Atribút:

Fröling Visualisierung 3200

Výhody:

Monitorovanie a prevádzkovanie z PC
Zber údajov o kotle
Diaľkové ovládanie pomocou modemu

Voliteľný doplnok-zobrazovací softvér kotla zabezpečuje
jednoduchú kontrolu pomocou počítača. Všetky prevádzkové hodnoty
a zákazníkove parametre môžu byť zobrazované a menené. Štandardné
rozhranie Windows a jasná štruktúra Menu garantuje jednoduchosť použitia.
Vizualizáciu je možné prepojiť pomocou telefónnej siete použitím modemu.
To znamená že vykurovací systém môže byť monitorovaný odkiaľkoľvek.
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Atribút:

Energetický systém pre optimálne využitie energie

Výhody:

Kompletné riešenie pre všetky potreby
Optimálna spolupráca jednotlivých komponentov
Začlenenie solárneho systému

Riadiaci systém Frölling umožňuje účinné energetické riadenie. Tento systém dokáže obsluhovať až 4
zásobné nádrže, až 8 zásobníkov na teplú vodu a až 18 tepelných okruhov. Tak isto je pre Vás výhodná
možnosť pripojenia na iné zdroje energie, napr. solárne panely.

S1 Turbo mit Hygiene-Schichtspeicher H3
S1 Turbo mit Öl-/Gaskessel, Schichtspeicher und WW-Bereiter

S1 Turbo
Minimálne vzdialenosti v kotolni

Minimálne vzdialenosti - S1 Turbo

15

20

A

Vzdialenosť

- Predná časť ku stene

[mm]

800

800

B

Vzdialenosť

- Bočná časť ku stene

[mm]

200

200

C

Vzdialenosť

- Zadná časť ku stene

[mm]

400

400

D

Vzdialenosť

- Bočná časť ku stene 1)

[mm]

500

500

1) Pri realizácii s WOS technológiou je minimálna vzdialenosť na bočnej strane 500 mm.
Pri realizácii bez WOS technológie sú potrebné nasledovné odstupy : Vzdialenosť B 200 mm a vzdialenosť D 500 mm alebo
vzdialenosť B 500 mm a vzdialenosť D 200 mm.
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Technické údaje
Daten

Rozmery- S1 Turbo

15

20

[mm]

1000

1000

L1 Celková dĺžka s dymovým ventilátorom

[mm]

1080

1080

B

Šírka kotla

[mm]

685

685

H

Výška kotla

[mm]

1235

1235

H1 Celková výška s výtokovým hrdlom.

[mm]

1290

1290

H2 Výška pripojenia potrubia pre odvod spalín

[mm]

1450

1450

H3 Výška pripojenia prívodu

[mm]

1055

1055

H4 Výška pripojenia spiatočky

[mm]

200

200

H5 Výška pripojenia bezpečnostného výmenníka tepla

[mm]

1040

1040

H6 Výška vyprázdňovania

[mm]

120

120

[mm]

130

130

15

20

15

20

L

Dĺžka kotla

Priemer potrubia pre odvod spalín

Technické údaje - S1 Turbo
Menový výkon
Elektrické pripojenie
Elektrický výkon
Váha kotla s izoláciou a riadením
Rozmery prikladacie dvierka (šírka / výška)
Objem prikladacieho priestoru

[kW]
[V/Hz/A]

230V / 50Hz / poistky 13A

[W]

37

42

[kg]

455

465

360 / 360

360 / 360

80

80

[mm]
[l]
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