Kotol na štiepku a peletky
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Kúrenie so štiepkou a peletkami
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 – štiepka a peletky
Štiepka je domáce palivo, odolné voči krízam a nezaťažuje
životné prostredie. Okrem toho, výrobou štiepky sa
zabezpečuje množstvo pracovných miest. -Štiepka je preto
z ekonomického ako aj ekologického hľadiska optimálnym
palivom. Zvyšky dreva ako sú konáre, koruny stromov, pilárske
odpady sa rozdrobia na štiepky. Podľa použitého dreva vznikajú
rôzne triedy kvality.

Peletky sa vyrábajú z prírodného dreva. V drevospracujúcom
priemysle
vzniká
veľké
množstvo
pilín,
ktoré
sú
skomprimované

a peletizované.

Vysoká

hustota

energie,

jednoduchosť dodávky a skladovanie sú základmi, ktoré robia
peletky ideálnym palivom pre plnoautomatické vykurovanie.
Dodávka peliet sa realizuje cisternovým vozidlo, z ktorého sa
peletky nafúkajú priamo do skladovacích priestorov.

TX

Fröling TX
Komfortný, robustný, hospodárny a
spoľahlivý: TX je presvedčivý
z každého hľadiska
Vďaka jeho inteligentnej plno
automatike dokáže tento kotol
efektívne spaľovať štiepku i peletky.
Kvôli premyslenému usporiadaniu
agregátov a kompaktnej konštrukcii
nepotrebuje veľa miesta. Fröling
ponúka množstvo dopravných systémov paliva v závislosti od požiadaviek. Prepracovaný
systém ovládania garantuje optimálnu spotrebu energie.
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Vysoké nároky - Inteligentné riešenia
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TX

Vynikajúce atribúty:

1

Prevzdušnený schodový rošt zabezpečujúci predsušenie paliva a optimálne spaľovanie.

2

Vyklápací spaľovací rošt starajúci sa o úplné vyhorenie a vyčistenie roštu počas prevádzky.

3

Voči teplote odolný dopravník na odstraňovanie popola z ohniska.

4

Veľmi vysoko teplotná šamotová spaľovacia komora na minimalizáciu emisných látok
a efektívne spaľovanie s vysokou účinnosťou.

5

Stojacie potrubie výmenníka vzduchu (4-prúdenia) a účinný systém optimalizácie (WOS)
s automaticky pracujúcimi virbulátormi zabezpečujúci čistenie spalinového potrubia v kotle.

6

Vysoko účinná tepelná izolácia zabezpečujúca minimálne úniky tepla.

7

Riadiaci systém H 3200 pripravený k montáži.
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Premyslený vnútorný priestor
Atribút:

Prevzdušnený schodový rošt

Výhody:

Predsušenie paliva
Ideálne podmienky spaľovania

Prevzdušnený schodový rošt sa stará o predsušenie paliva
a zabezpečuje optimálne spaľovanie štiepky a peletiek.
Vďaka schodovému roštu sa palivo rovnomerne rozdelí
v spaľovacej zóne a tým sa zabezpečia ideálne
podmienky spaľovania.

Atribút: Veľmi vysoko teplotná šamotová spaľovacia
komora
Výhody:

Optimálne hodnoty emisných látok
Úspora spotreby paliva

Spaľovacia komora z teplo odolných
šamotových tehál
zabezpečuje optimálne spaľovanie. Kotol je koncipovaný pre
suché až vlhké palivo. Vďaka optimálnemu zhorenie sú
minimálne
emisie
a efektívne
spaľovanie
s vysokou
účinnosťou.

Atribút:

Automatický vyklápací rošt

Výhody:

Automatické samočistenie
Úsporná spotreba paliva
Automatické zapálenie od dohárajúcich uhlíkov

O 90° otočný vyklápací rošt slúži na dôkladné
odstránenie popola a cudzích častí zo spaľovacej
komory. Vďaka ohňovzdornému špeciálnemu oplášteniu
má tento rošt dlhú životnosť.
Zariadenie sa nemusí extra vypínať kvôli čistiacemu
procesu a tak isto nie je potrebný dodatočný priebeh
spínania.

TX
Atribút:
Výhody:

Vertikálny 4-prúdový výmenník vzduchu
s automatickým čistením (WOS)
Vysoká účinnosť
Automatické čistenie spaľovacích častí

Konštrukcia výmenníka vzduchu so 4 ťahmi viackrát presmeruje
spaliny v kotly a tým zabezpečuje efektívne odlučovanie popola.
Konštrukcia zahŕňa aj odlučovanie prachu. Sériovo dodávaný
integrovaný systém WOS (systém optimalizácie účinnosti)sa
skladá zo špeciálnych virbulátorov, ktoré sú v potrubí
výmenníka vzduchu, a tento systém umožňuje automatické
čistenie výhrevnej plochy. Čo je ďalšou výhodou: čistá výhrevná
plocha zvyšuje účinnosť, a tým sa redukuje spotreba paliva.

Atribút:

Minimálna námaha pri čistení

Výhody:

Automatické odstraňovanie popola
Jednoduché vyprázdnenie nádoby na popol

Popol padajúci z retorty a výmenníka vzduchu sa plne automaticky
presúva do nádoby na popol. S popolníkom sa dá ľahko
manipulovať, lebo má kolieska a úchytky. Okrem toho má ešte
uzatváraciu klapku, ktorá zabezpečí, že popol z nádoby počas
prenosu nebude vypadávať.

Atribút:
Výhody:

Recirkulácia spalín AGR (doplnkové)
Optimalizované spaľovania
Minimálne emisie

Vďaka recirkulácií spalín AGR sa časť spalín zmieša s horiacim
vzduchom a privedie sa opäť do ohniska. Tým sa docieli
vysoká
účinnosť.
Zároveň
sa
pomocou
recirkulácie
optimalizuje spaľovanie a výkonnosť. Okrem toho sa
redukujú emisie NOx. A napriek tomu, že sa môže
používať prvotriedne palivo, recirkulácia zabezpečuje
aj dodatočnú ochranu šamotovej výplne.
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Komfort s maximálnou i s t o t o u

1
2
3

4

Robustná premiešavacia hlavica (pružinová čepeľ
alebo kĺbové rameno)
Bez údržbové miešadlo.

7

Robustný dávkovací dopravník zabezpečujúci
spoľahlivú dodávku paliva s automatickou
zmenou riadenia.

Silné pružinové zväzky zabezpečujúce
rovnomerné naplnenie šnekového dopravníka.

8

Energiu šetriaci čelný ozubený prevod.

Žľabový kanál spolu so závitkovým dopravníkom s listom

9

Kontrola teploty v skladových priestoroch TÜB
(Potrebné len v Rakúsku).

šneky sa starajú o bez poruchový chod
5

Guľový kĺb prispôsobujúci sa spádu vynášacieho
dopravníka na dávkovaciu jednotku.

10

Revízny otvor pre jednoduchý prístup
k šnekovému listu.

6

Spätná klapka alebo patentovaný dvojkomorový
turniketový dávkovač na ochranu pred spätným
zapálením.

11

Kontrola spádovej šachty.
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Atribút:

Flexibilný guľový kĺb a maximálna
ochrana proti spätnému horeniu

Výhody:

Flexibilné nastavenie
Spoľahlivá preprava paliva
Ochrana proti spätnému horeniu

8

Guľový kĺb je flexibilný spojovací prvok medzi vynášacím
dopravníkom a dávkovacou jednotkou. Vďaka možnosti
nastavenia spádu (max. 15°) umožňuje guľový kĺb
optimálne prispôsobenie sa priestorovým podmienkam!
Dávkovací dopravník zabezpečuje spoľahlivú dopravu štiepky
až do veľkosti G50 a peletiek do spaľovacej časti.
Ochranné zariadenie proti spätnému horeniu je spoľahlivým
uzáverom medzi vynášacou a dávkovacou jednotkou
a optimálne chráni pred spätným zapálením. Podľa
vykurovacieho systému si môžete vybrať z 2 alternatív:
pre štipku je to spätná klapka a pre peletky a štiepku
turniketový dávkovač. V každom prípade dostanete
optimálny systém zabezpečenia.
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Atribút:

Patentovaný dvojkomorový turniketový dávkovač

Výhody:

Nepretržitý prívod paliva
Najvyššia ochrana proti spätnému zapáleniu
Vhodný pre štiepku do G50 alebo peletky

Patentovaný dvojkomorový dávkovač je maximálne bezpečný.
Tento premyslený systém s dvoma veľkoobjemovými komorami
zabezpečuje nepretržitý prívod paliva do spaľovacej zóny a ten
docieli výborné hodnoty horenia.

Obidve veľkoobjemové komory sú obzvlášť vhodné pre štiepku
do veľkosti G50. Vysokohodnotné rezné hrany sú vymeniteľné
a pretnú bezproblémovo aj hrubšie kusy paliva. Fröling
turniketový dávkovač v dvoch veľkostiach (Typ I a Typ II)
je ideálny.

www.froeling.com
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Fröling Systém vynášania
Pružinovo-listový zhŕňovač

Slúži na zhŕňanie štiepky zo
zásobníka
s maximálnym
pracovným priemerom do
5,0 metrov. Tento systém
je
bez
údržbový
a vytvorený hlavne pre
palivá, ktoré sú sypké
(napr. štiepka G30/G50 do
W35).
Jednoduchá
štruktúra
sa
stará
o bezporuchový priebeh
vynášania.
Možné
narušenie prepravy (napr.
cudzími časticami) sa
ihneď rozpozná a odstráni
sa
spätným
chodom
šneky.
Závitkový
dopravník(Ø 150 mm)
s progresívnym stúpaním
závitu
zabezpečuje
minimálnu
spotrebu
energie

Dopravný žľab

Šnekový list

Pružinová čepeľ

Špeciálny lichobežníkový
tvar
žľabu
sa
stará
o bezproblémovú dopravu
paliva. Aj pri maximálnom
dopravovanom množstve
paliva
systém
pracuje
ľahko
a energeticky
úsporne.

Robustný šnekový list
s ostrou hranou prerezáva
väčšie kusy paliva
a garantuje plynulú
prepravu paliva

Silné pružinové čepele sa
starajú
o
rovnomerné
naplnenie
závitkového
dopravníka. Pri plnení sa
čepele usadia na zmiešavač.
Pri odobratí paliva sa
vymrštia a starajú sa o
spoľahlivú prepravu paliva

TX
Torzný - Kĺbový zhrňovač TGR

Slúži na vynášanie štiepky
zo
zásobníka
s maximálnym pracovným
priemerom do 6,0 metrov ..
Tento
systém
je
nenáročný na údržbu,
vyvinutý
špeciálne pre
palivá u ktorých je zvýšená
pracnosť dopravy, kvôli ich
minimálnej sypkosti, ale
zároveň
zaisťuje
tichú
a efektívnu
prevádzku
Možné
narušenie
prepravy (napr. cudzími
časticami)
sa
ihneď
rozpozná a odstráni sa
spätným chodom šneky.
Závitkový
dopravník(Ø
150 mm) s progresívnym
stúpaním
závitu
zabezpečuje
minimálnu
spotrebu energie

.

Torzná pružina -kĺb
Kĺby sú pomocou torznej
pru
Torpružiny
predpäté.
Prepnutie pružiny možno
nastaviť v 3 stupňoch.
Tak
sa
môžu
kĺbové
ramená
optimálne
prispôsobiť
miestnym
podmienkam.

Kĺbové ramená
Obrovské kĺbové ramená
zabezpečujú
spoľahlivú
prepravu
paliva.
Silné
nárazové tlmiče zabraňujú
tvorbe hluku.

Trhač
Obrovské trhače uvoľňujú
palivo v zásobníku, a tak
zabezpečujú vyprázdnenie
skladového priestoru.

Ďalšie systémy vynášania sa dajú doobjednať (napr.posuvná podlaha, ...).
www.froeling.com

Skladový priestor - Zásobovací systém
Zvislý závitkový dopravník

Zásobník - plniaci dopravník

Zvislý závitkový dopravník
vytvára novú dimenziu
dopravného výkonu (45
m³/h),
spoľahlivosti
prevádzky
a naplnenia
zásobníka. Štiepka sa zo
žľabu
pomocou
šneky
presúva do dopravníka,
ktorý dopravuje palivo do
potrebnej
výšky
rozhadzovacieho kotúča.
Zvislý závitkový dopravník
umožňuje
bezprašné
naplnenie
skladového
priestoru
a stará
sa
o rovnomerné rozdelenie
v skladovom
paliva
priestore.

Dopravník plniaci zásobník
spoľahlivo dopraví palivo do
skladového
priestoru
a automaticky sa zastaví,
keď je tento priestor plný.

Palivo sa do dopravníka
dostane vďaka násypnej
stoke
stojacej
mimo
skladového priestoru

TX
Príklady z veľkého počtu možných zostáv

Plnenie zdola
Befüllung ebenerdig

Skladový
priestor
sa
nachádza
zarovno
s
Der Lagerraum befindet
kotolňou.
TotozumsaHeizdá
sich ebenerdig
zrealizovať
ekonomicky
raum und kann meist
úspornou
prístavbou.einen
durch
kostengünstigen Zu- bau
Cez
dvere
sa pomocou
realisiert
werden.
nakladača naplní skladový
priestor.
Das
Brennstofflager
kann durch die großzügige
Lager- raumtür einfach
mittels Frontlader oder
Ähnlichem befüllt werden.

Plnenie zhora

Skladový
priestor
sa
nachádza
vonku
pod
úrovňou cesty. Palivo sa
do
skladiska
vysype
zvrchu. Sklad paliva sa dá
zrealizovať
ekonomicky
úspornou prístavbou.

Plnenie zvislým dopravníkom

Skladový
priestor
sa
nachádza nad kotolňou.
Prísun paliva do kotla sa
zabezpečí
prepadovou
rúrou.
Použitie
turniketového
dávkovača
sa
odporúča.
Skladový
priestor sa zaplní buď
pomocou
zvislého
závitkového
dopravníka
alebo pomocou nafúkania
paliva.
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Flexibilné kompletné riešenie

Novinka! Energetický box firmy Fröling
Vykurovací kontajner dosahuje úsporu miesta vďaka vyskladneniu kotolne a skladovacieho priestoru
a tiež uľahčuje inštaláciu vykurovania biomasou v pôvodných objektoch. Energetický box vo
vyhotoveniach Modul alebo Individuál
je ideálnym kontajnerovým riešením vykurovania štiepkou,
peletkami a biomasou.
Vďaka štandardizácii je vyhotovenie Modul (oceľovo betónový) obzvlášť výhodný, pri porovnaní ceny verzus
výkon. Variant Individual (buď oceľovo betónový alebo oceľový) umožňuje riešenie skoro všetkých
požiadaviek.
Energetický box od firmy Fröling je kompletné riešenie na kľúč. Jednotlivé komponenty sú
perfektne navzájom prepojené, ako napríklad

• Zariadenie na štiepku TX so systémom vynášania
• Oceľovo betónový kontajner so všetkými potrebnými výrezmi a otvormi
• Množstvo špeciálneho príslušenstva (plniace systémy zásobníka, zásobná
nádrž, a pod.)

Energetický box
Príklady z množstva variant rozmiestnenia

Výkon do 250 kW

Výkon do 500 kW
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Komfort ovládania

Atribút:

Regulácia mikroprocesorom Lambdatronic H 3200

Výhody:

Presné riadenie spaľovania pomocou sériovej regulácie Lambda sondou
Veľká, ovládacia jednotka s grafický display
Jednotka riadená pomocou Menu s Online - pomocou
Ovládanie kotla z pohodlia obývačky

S novým systémom riadenia H 3200 mieri Fröling do budúcnosti.
Užívateľský
optimalizovaná
obslužná
jednotka
a podsvietený
grafický
display
garantujú
prehľadné
zobrazenie
všetkých
prevádzkových stavov. Najdôležitejšie funkcie kúrenia a ohrievania
vody sa dajú pohodlne ovládať pomocou tlačidiel .
Okrem toho vopred
elektroinštaláciu.

pripravená

kabeláž

umožňuje

jednoduchú

Zbernicový 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 je minimálna elektrická kabeláž.
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.

NOVINKA: Riadiaca jednotka s dotykovým displejom

Das nRiadiaca jednotka RBG 3200 Touch je ovládaná
duch pomocou dotykového displeja. Vďaka logickej štruktúre
MenüMenu je obsluha jednotky jednoduchá. Farebný display
s najdôležitejšími funkciami má 4,3“ a podsvietenie sa
fach und
die wiautomaticky prispôsobuje svetelným podmienkam.
tisch
Hinter

Atribút:

Fröling SMS-Box

Výhody:

Zasielanie poruchových SMS správ
Aktívne riadenie kotla

Systém riadenia vyvinutý firmou Fröling pre všetky automatizované
zariadenia, ponúka možnosť riadiť a kontrolovať kotol pomocou SMS.
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 Vizualizácia 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 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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Komfort ovládania
Atribút:

Energetický systém pre
optimálne využívanie energie

Výhody:

Kompletné riešenie pre všetky potreby
Optimálne navzájom prepojené
komponenty
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.

Systém viacerých domov – TX so zásobnou nádržou a
UUnUnnicell NT-S

TX
Prepočítanie spotreby paliva
Spotreba závisí od kvality paliva. Pre hrubý odhad možno použiť
tento vzorec.
Údaje o palive - štiepka

Štiepka:
Tvrdé drevo G30/W30: 2,0 Prm na kW tepelná záťaž
Mäkké drevo G30/W30: 2,5 Prm na kW tepelná záťaž
Peletky:

štiepka G30
Dĺžka
Priemer

1 m³ na kW tepelná záťaž

10 - 30 mm (20% do 85 mm)
2,5 - 16 mm

štiepka G50
Štiepka –ročná spotreba –priestorový meter

Quelle: Bayerische Forstverwaltung

priestorovýmeter / rok

Bsp. Ročná spotreba ca. 325.700 kWh
(TX 150 kW, 2.000 hodín max. zaťaženia, 92,1 % Účinnosť, štiepka W30)

Dĺžka
Priemer

30 - 50 mm (20% do 120 mm)
5,6 - 31,5 mm

Objem vody
Objem.hmot.

max. 35 %
ca. 210 - 250 kg/Prm

Obsah energie

3,5 kWh/kg

Výhrevnosť v závislosti od
objemu vody a vlhkosti

TX 200 / 250

TX 150

Odporúčané najmenšie odstupy

Údaje o palive - Peletky
Minimálne odstupy [mm]

TX 150

TX 200

TX 250

A Potreba miesta -Revízne dvierka záklop

400

400

400

B Odstup výmenník vzduchu -stena

300

300

300

C Potreba miesta pre odobratie popolníka

400

400

400

D Potreba miesta na revíziu retorty

400

400

Minimálna dĺžka miestnosti

3420

Minimálna šírka miestnosti

2670

Minimálna výška miestnosti
Najmen.dodaná veľkosť (ŠxV)

Dĺžka
Priemer

5 - 30 mm (20% do 45 mm)
6 mm

400

Objem vody
Objem.hmot.
Podiel popola

max. 10 %
ca. 650 kg/m³
max. 0,5 %

3780

3780

Podiel prachu

max. 2,3 %

2770

2770

2370

2370

2370

Obsah energie

4,9 kWh/kg

1000x1950

1000x1950

1000x1950

www.froeling.com

Technické údaje

Rozmery- TX

150

200

250

H

Výška kotla

[mm]

1880

1880

1880

H1

Výška prípojky / spiatočky

[mm]

1935

1935

1935

H2

Výška pripojenia potrubia pre odvod spalín-AGR

[mm]

770

960

960

H3

Výška pripojenia potrubie pre odvod spalín+AGR

[mm]

1410

1445

1445

B

Šírka kotla

[mm]

1970

2070

2070

L

Celková dĺžka zariadenia

[mm]

2620

2980

2980

L1

Dĺžka retorty

[mm]

1090

1400

1400

L2

Dĺžka dávkovacej jednotky

[mm]

940

970

970

L3

Dĺžka nádoby na popol

[mm]

590

610

610

150

200

250

150

199

250

48

61

76

250

250

TECHNICKÉ ÚDAJE-TX
Menový tepelný výkon (štiepka W30 lt. ÖNORM)

[kW]

Nevyhnutná sotreba paliva pri menovej záťaži (G50/W30) [kg/h]
Priemer potrubia na odvod spalín
Elektrické pripojenie

[mm]

200

[V / Hz / A]

400 V / 50 Hz / 35 A

Váha spolu s dodatkovými dielmi

[kg]

2730

3380

3400

Váha - retorty

[kg]

855

1120

1120

Váha – výmenník vzduchu

[kg]

1000

1280

1280

440

570

570

Objem vody

[l]

Povolená prevádzková teplota

[°C]

90

90

90

Najmenšia teplota spiatočky

[°C]

65

65

65

[bar]

3

3

3

Povolený prevádzkový tlak
Teplota spalín pri menovej záťaži

[°C]

150

150

150

Účinnosť

[%]

92,1

92,9

93,7

Váš predajca:
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www.morus.sk
0917 719846 0915 951843
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