Kotol na drevo a pelety
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Ekologické kúrenie peletami
Spoločnosť Froling už päťdesiat rokov zameriava svoje úsilie na efektívne
využívanie dreva a drevného odpadu ako zdroja energie.
Vďaka
intenzívnemu vývoju a kvalitným produktom sa firma Froling
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.

Palivové polená ( až 56 cm dlhé ) a pelety
Drevo je domáce palivo šetrné k životnému prostrediu, ktoré rastie vo veľkých množstvách. Splodiny horenia sú z hľadiska CO2 neutrálne.
Pretože koľko CO2 v priebehu života spotrebuje to v procese horenia opäť vráti do prírody. Okrem lacnej suroviny na kúrenie je v tom
poriešená aj miestna pracovná sila. Preto je
drevo z hľadiska ekologického ale aj ekonomického optimálne palivo.
Drevné pelety sú vyrobené z prírodného odpadového dreva. V drevospracujúcom priemysle
vzniká veľké množstvo pilín , ktoré sú skomprimované a granulované. Vysoká hustota
energie
a jednoduchosť
dodávky
a skladovanie sú základmi, ktoré robia pelety
ideálnym palivom pre plnoautomatické vykurovanie. Dodávka peliet sa realizuje cisternovým vozidlom, z ktorého sa pelety nafúkajú priamo do skladovacích priestorov.
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Dva perfektne skombinované systémy
polená ( 0,5 m ) a pelety
Kotol SP Dual na kusové drevo a pelety kombinuje dva perfektné systémy v dvoch samostatných spaľovacích komorách z karbidu kremíka
spĺňa všetky nároky na spaľovanie drevených
polien a peliet. Vysoký stupeň účinnosti
a komfort – kotol sa vyznačuje nízkymi emisiami a nízkymi energetickými nárokmi. Zapálenie
polien v ktorýkoľvek okamih zaistí zapaľovač peliet. Ako náhle vyhorí kusové drevo, pokračuje
automaticky kúrenie peletami. Plnenie peliet do zásobníka prebieha automaticky osvedčenými
dopravnými systémami Froling.

Peletový modul je možné kedykoľvek dokúpiť
Pre všetkých, ktorý v súčasnosti kúria len kusovým drevom ponúka Froling pružné riešenie do
budúcnosti. U kotla S4 Turbo s prípravou na pripojenie peletkového modulu je možné kedykoľvek
tento peletkový modul pripojiť.
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Najmodernejšia technológia

1. Širokopásmová Lamda sonda pre optimálne spaľovanie
2. Sací ventilátor s reguláciou otáčok pre maximálne pohodlnú obsluhu.
3. Technológia WOS pre zaistenie vysokej účinnosti a komfortného čistenia .
4. Servomotory pre automatické riadenie primárneho a sekundárneho vzduchu.
5. Veľké otvory pre pohodlné čistenie.
6. Modulárny riadiaci systém založený na mikroprocesoroch Lambdatronic S 3200.
7. Odsávanie spalín okolo dvierok pre prikladanie „ bez dymu“.
8. Výstelka pre efektívne spaľovanie bez vzniku dechtu a ochranu kotla.
9. Veľký prikladací priestor pre polmetrové polená predlžuje intervaly prikladania.
10. Automatické zakurovanie so špeciálnym vedením vzduchu pre rýchle zapálenie pri
manuálnom zapaľovaní.
11. Patentovaná geometria spaľovacej komory pre minimálne emisie.
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Regulácia Lambdatronic SP 3200 s inovovanou technológiou.
Dvojitý mechanický uzáver pre maximálnu ochranu proti spätnému prehoreniu.
Veľký zásobník s automatickou šnekovou dopravou peliet.
Vodou chladené spojenie peletového modulu s kotlom pre bezpečnú prevádzku.
Vysoko kvalitný vodou chladený horák na pelety s posuvnými roštom pre automatické
vyberanie popola a čistenie.
6. Veľkorysý komfort popolník pre jednoduché a bezprašné vyprázdňovanie a dlhý interval vynášania popola.
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Veľký prikladací priestor pre polmetrové polená
s teplou ochrannou vložkou
Prínos pre Vás
Pohodlné plnenie
Dlhá doba spaľovania
Dlhé intervaly prikladania
Kotol SP Dual zvláda spaľovanie až polmetrových
polien už od výkonu 15 kW. Vďaka pohodlnému prednému plneniu a prikladaciemu priestoru stačí jediné
naplnenie na celý deň. Silné oceľové planžety pritom
chránia nakladací priestor a udržujú ho čistý.

Vodou chladené spojenie peletkového modulu
pre bezpečnú prevádzku
Prínos pre Vás
Bezpečná prevádzka
Možnosť doplniť peletkový modul aj dodatočne
Cez vodou chladené spojenie kotla s peletkovým modulom prejdú aj drobné čiastočky popola strhnuté plameňom. Tieto drobné nečistoty ostanú v popolníku
kotla na drevo.

Nová vysokoteplotná
spaľovacia komora
z karbidu kremíka s novým tvarom
Prínos pre Vás
Predlžené spaľovanie
Redukcia emisií
Výrazný prínos k ochrane životného prostredia
Froling rozvinul osvedčenú cylindrickú geometriu vírivej spaľovacej komory a nastavil tak nový štandard
v oblasti vedenia vzduchu. Predlžená zóna dohorievania prispieva k zníženiu tvorby emisií. Robustná konštrukcia a spaľovacia komora zo špeciálnej keramiky
na báze karbidu kremíka zaručujú vysokú životnosť
kotla.
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Automatické zapaľovanie
a pokračujúca prevádzka
Prínos pre Vás
Žiadne manuálne nastavovanie
Automatické prepínanie medzi
drevom a peletami
Zapaľovanie dreva je možno vykonať automaticky pomocou horáka na pelety. V dvoch
samostatných spaľovacích komorách prebieha horenie paliva .V kotli je možné flexibilné
prepínanie medzi palivami, prednosť má drevo. Ak je drevo spálené a v určenom čase
nie je doplnené a je potrebné kúriť, ďalšie
kúrenie prevádza automaticky peletkový modul peletkami.
Keď otvoríte prikladací priestor a priložíte
drevo, dodávka peliet, je automaticky prerušená a kotol sa automaticky vráti na kúrenie
drevom. Zapaľovanie dreva je možné ručne
alebo automaticky pomocou peletového horáka.

Dvojitý mechanický uzatvárací systém
Prínos pre Vás
Maximálna bezpečnosť prevádzky
Vysoká spoľahlivosť
Pri doprave paliva zo skladu do zásobníka na
pelety v kotli dôjde k automatickému uzavretiu posunu k horáku. Po doplnení paliva dochádza automaticky k uzavretiu sacieho systému zo skladu peliet do zásobníka
a otvorení posunu paliva k horáku v kotli.
Dvojitý mechanický systém uzáverov sacieho systému zo skladu peliet a horáka zaisťuje
spoľahlivé oddelenie skladu paliva a horáku
a poskytuje tak maximálnu ochranu proti
spätnému prehoreniu.
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Sací ventilátor s reguláciou počtu otáčok
Prínos pre Vás
Maximálny komfort pri prevádzke
Spoľahlivý štart kotla
Permanentná regulácia spaľovania
Sú štandardne vybavené sacím ventilátorom s premenlivou rýchlosťou, ktorý zaisťuje presné množstvo
vzduchu pre dokonalé spaľovanie. Ovládanie rýchlosti sacieho ventilátora stabilizuje spaľovanie v celej
dobe horenia a prispôsobuje sa výkonovým požiadavkám.

Jedinečné automatické rozkúrenie
(pri manuálnom zapaľovaní)
Prínos pre Vás
Naplniť, zapáliť
Zatvoriť
Čistá kotolňa
Toto je jedinečné! Dvere SP Dual sa môžu,
na rozdiel od bežných splynovačov dreva,
zavrieť ihneď po zapálení a to vďaka špeciálnemu prúdeniu primárneho vzduchu.

Špeciálne odsávanie spalín
Prínos pre Vás
Prikladanie bez výskytu dymu
Čisté prostredie v kotolni
Špeciálna technológia odsávania spalín sa pri prikladaní stará o to aby sa do okolia kotla nedostal
žiadny dym a to vo všetkých fázach spaľovania.
Získate tak istotu príjemného a čistého prostredia
pri obsluhe .

MORUS s.r.o.

. www. morus.sk;

email. morus@morus.sk

kotle@morus.sk

baldovic@morus.sk

Štandardná technológia WOS
Prínos pre Vás
Vysoký stupeň účinnosti
Komfortné čistenie zvonku
Nižšia spotreba energie
Integrovaný systém optimalizácie účinnosti (WOS)
tvoria špeciálne turbulátory (čistiace špirály) vsadené
do potrubia výmenníka tepla. Pákový mechanizmus
umožňuje pohodlné čistenie vykurovacích plôch výmenníka zvonku. Aj to má podiel na vysokej efektivite
kotlov, čisté vykurovacie plochy znižujú spotrebu paliva.

Vodou chladený horák na peletky
s automatickým posuvným roštom
Prínos pre Vás
Vysoký stupeň účinnosti
Dlhá životnosť
Automatický odsun popola
Vodou chladený horák je perfektne prispôsobený požiadavkám paliva a dosahuje vyššiu
účinnosť. Pomocou posuvného roštu dochádza k automatickému čisteniu
a vyprázdňovaniu popola do popolníka čo prispieva ku komfortnej a bez údržbovej prevádzke kotla.

Komfortná práca s popolom
Prínos pre Vás
Dlhé intervaly medzi vynášaním
Komfortné vyprázdňovanie
Komfort nadovšetko. Padajúci popol sa automaticky
presúva do objemného popolníka. Na popolník sa nasadí poklop a takto sa jednoducho a bezprašne vynesie.
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SP Dual je možno zakúpiť vo veľkostiach 15
až 28 kW so zásobníkom. Ak nemáte možnosť osobitnej miestnosti na odkladanie
paliva, v tom prípade je 100 litrový zásobník
optimálnou alternatívou. Automatický dávkovač paliva je možné kedykoľvek neskôr dobudovať.

Univerzálny sací systém

Šnekový systém

Tento systém sa vyznačuje jednoduchou
montážou a veľkou flexibilitou, zároveň dokáže prekonať veľké vzdialenosti medzi
skladovacím priestorom a kotolňou. Pozície
nasávacích sond a preberajúcich jednotiek
(Pellet–Box) sa prispôsobia podmienkam
v skladovacom priestore.
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Jednoduchá a flexibilná možnosť uskladnenia peletiek je v tzv. big bagoch. Použitie
takýchto vriec má viacero výhod:
Jednoduchá
montáž,
bezprašnosť
a v prípade nutnosti možnosť uskladnenia
Jednoduchá a flexibilná možnosť uskladnenia peletiek je v tzv. big bagoch. Použitie
takýchto vriec má viacero výhod:
Jednoduchá
montáž,
bezprašnosť
a v prípade nutnosti možnosť uskladnenia
vonku, keďže sú vodotesné a majú ochranu
pred ÚV žiarením.

Froling šnekový dávkovací systém je ideálny
pre obdĺžnikové miestnosti s čelným odberom. Horizontálne pozdĺžna pozícia dávkovacieho šneku znamená optimálne využitie
miestnosti a kompletného vyprázdnenia zásobníka. Kombináciou s nasávacím systémom Froling je možné dosiahnuť flexibilné
riešenie.
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Detaily a možnosti

Sacia sonda na pelety
Patentovaná sacia sonda vyvinutá firmou Froling sa montuje
okolo skladovacej plochy aby
sa dosiahlo spoľahlivé a vyvážené vyprázdňovanie skladu.
Prechod medzi sondami je manuálny (Pellets-Box Eco) alebo
plne automatický (Pellets-Box
Komfort)

Peletkové plniace potrubie
Peletky sú dodávané cisternami
a vyfukované do zásobníkov
cez plniace potrubie. Druhé
potrubie slúži na kontrolu
a bezprašné uvoľňovanie vzduchu.

Voliteľné: Vylepšovanie paliva pomocou odprašovania
peliet PST
Drevené peletky sú čisté a majú vysokú kvalitu. Akýkoľvek zostatkový prach môže byť jednoducho odfiltrovaný jednoduchým
spôsobom za použitia odprašovača peliet PST. Takto sa optimalizuje efektívnosť spaľovacej zóny na dlhé roky.
PST odprašovač peliet môže byť umiestnený kdekoľvek na návratovom potrubí vzduchu nasávacieho peletkového systému.
Nasávací dizajn cyklóny umožňuje že prachové častice sú odstraňované z návratového vzduchu a uložené v kontajneri.
S kontajnerom sa pohodlne manipuluje počas odstraňovania
a prepravy na miesto skladovania popola. Systém môže byť kedykoľvek zmenený a je bezúdržbový.
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Regulácia Lambdatronik SP 3200
Prínos pre Vás
Presné riadenie horenia zabezpečuje Lambdatronic SP 3200 so širokopásmovou
sondou
Veľká, prehľadná ovládacia jednotka s nastaviteľným uhlom pozorovania
Ovládanie kotla z pohodlia obývačky
Nový prístroj na ovládanie s dotykovým displejom

S novým systémom
Riadenia kotla mikroprocesorom Lambdatronic
SP 3200 mieri Froling do budúcnosti.
Užívateľsky optimalizovaná obslužná jednotka
S individuálne nastaviteľným uhlom pozorovania garantuje prehľadné zobrazenie všetkých
prevádzkových stavov. Vďaka optimálnej štruktúre MENU
je obsluha jednoduchá. Najdôležitejšie funkcie sa dajú pohodlne ovládať
pomocou vyhradených tlačítok. Ovládací prístroj je možné vybaviť 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. Ďalšou výhodou systému je minimálna náročnosť na káblové prepojenie. Pre aktiváciu riadiacej jednotky je potrebný kábel.
S Frolingovým priestorovým snímačom FRA možno jednoduchým spôsobom nastaviť alebo predvoliť najdôležitejšie pracovné režimy pridelených vykurovacích okruhov. Nastavenie umožňuje zmenu teploty
v priestore o 30C

Ešte väčší komfort Vám ponúka izbové diaľkové
ovládanie RBG 3200 a tiež novšia verzia RBG
3200 Touch, ktoré Vám umožňuje pohodlné riadenie kúrenia z obývačky. Všetky dôležité hodnoty a hlásenia o stave si môžete prečítať
a zmeny vykonáte jednoduchým stlačením tlačidiel.
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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 displej s najdôležitejšími funkciami má
4,3“ a podsvietenie sa automaticky prispôsobuje
svetelným podmienkam.

Froling SMS box
Prínos pre Vás
Zasielanie poruchových SMS správ
Aktívna kontrola kotla
Všetky plne automatizované zariadenia firmy Froling
ponúkajú možnosť riadiť a kontrolovať kotol pomocou
SMS – Boxu. SMS – Box je riadený priamo cez mobilný telefón a zahŕňa dva výstupy hlásenia porúch a dva vstupy
na diaľkové ovládanie. Alarm a oznámenia sa dajú ľubovoľne nakonfigurovať.
Kúrenie sa môže buď zapnúť alebo vypnúť, resp. je možné aj prepnúť z útlmu
opäť na prevádzku (len ak je izbový snímač). Splnenie príkazu je automaticky potvrdené spätnou
SMS.

Froling vizualizácia 3200
Prínos pre Vás
Monitorovanie a prevádzkovanie z PC
Zber údajov z kotla
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
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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Energetický systém pre optimálne využitie energie
Prínos pre Vás
Kompletné riešenie pre všetky Vaše potreby
Perfektná spolupráca jednotlivých komponentov
Začlenenie solárneho systému
Riadiaci systém Froling umožňuje účinné energetické riadenie. Tento systém dokáže obsluhovať
až 4 zásobné nádrže, až 8 zásobníkov na teplú vodu a až 18 okruhov kúrenia. Tak isto je pre Vás
výhodná možnosť pripojenia na iné zdroje energie, napr. solárne panely.
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Minimálne vzdialenosti v kotolni

A
B
B1
C
D
E

Minimálne vzdialenosti SP Dual
Izolované dvierka od steny
Kotla s WOS pákou a jednotkou na pelety ku stene
Kotla bez jednotky na pelety ku stene
Zadnej strany ku stene
Bočnej strany ku stene
Potreba miesta pre otvorenie poklopu

mm
mm
mm
mm
mm
mm

15 / 22 / 28
800
600
1030
500
200
300

Technické údaje
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700
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L
L1
B
B1
B2
B3
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H5

SP Dual
Dĺžka kotla na kusové drevo
Dĺžka peletového modulu
Šírka kotla SP Dual
Celková šírka SP Dual vrátane WOS páky
Šírka kotla na kusové drevo
Šírka peletového modulu
Výška kotla
Celková výška vr. dymovodu
Výška na stred oddymenia
Výška výstup kotla na kusové drevo
Výška spiatočky kotla na kus drevo
Výška pripojenia bezpečnostného výmenníka
Výška pripojenia vypúšťania
Výška vstup a výstup peletového modulu
Výška pripojenia zásobovanie peletami
Výška peletového modulu
Priemer dymovodu

Technické údaje SP Dual
Menovitý výkon na kusové drevo
Rozsah výkonu na drevo
Menovitý výkon na pelety
Rozsah výkonu na pelety
Hmotnosť kotla na kusové drevo
Hmotnosť peletového modulu
Objem vody v kotli na drevo
Objem vody v peletovom module
Prikladací otvor ( šírka/výška)
Objem prikladacej komory na drevo
Objem zás. na pelety automat plnenie
Objem zás. na pelety ručné plnenie

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kW
kW
kW
kW
kg
kg
l
l

15
1125
1285
1000
1050
570
430
1565
1610
1830
1360
140
970
120
140
1370
1465
150

22
1125
1285
1000
1050
570
430
1565
1610
1830
1360
140
970
120
140
1370
1465
150

15
15
8.15
15
4,6-15,6
640
305
115
42

22
22
11-22
22
4,6-22
645
310
115
42

145
80
100

145
80
100

mm
l
l
l

28
1125
1285
1000
1050
570
430
1565
1610
1830
1360
140
970
120
140
1370
1465
150

34
1215
1370
1100
1150
670
430
1565
1610
1830
1360
140
970
120
140
1360
1465
150

28
34
28
34
14-28
17-34
25
34
4,6-25 10,2-34
650
735
315
320
115
175
42
45
360/380
145
190
80
90
100
-

40
1215
1370
1100
1150
670
430
1565
1610
1830
1360
140
970
120
140
1360
1465
150
40
40
20-40
38
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Výhradné zastúpenie pre Slovensko
Morus s.r.o.
032 15 Partizánska Ľupča, Teheleň 460
Tel. +4210917719846 fax+421445590575
Email: morus@morus.sk
www.morus.sk
Západoslovenský
Ing. Baldovič
0917719846,

MORUS s.r.o.

. www. morus.sk;

Stredoslovenský
Kráľ Michal
0915951843,

email. morus@morus.sk

kotle@morus.sk

Východoslovenský
Zimmermann Ján 0911386661

baldovic@morus.sk

