High-Tech b e z h r a n í c

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, piliny, peletky alebo iné
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 štiepku. 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.

Piliny sú v drevospracujúcom priemysle považované za vedľajší produkt a
preto sa v priemysle ďalej využívajú. Vlastnosti tohto mimoriadne suchého
materiálu vyžadujú obzvlášť mohutnú techniku spaľovania.

Turbomat__

Investujte do budúcnosti
Kotol Turbomat od firmy Fröling je jedinečná
vykurovacia sústava na plnoautomatické
spaľovanie rôznych typov biomasy. Firma
Fröling je popredným výrobcom kotlov na
biomasu a u kotla Turbomat použila celé
svoje doterajšie Know How s inovatívnou
technológiou. Je to kotol, ktorý spaľuje okrem
štiepky aj iné typy biomasy.
Pri Turbomate sa vyzdvihuje nielen inovatívna
technológia spaľovania, ale aj možnosti riadenia
a
regulovania
kotla.
Sériovo
dodávaná
regulácia Lambda sondou spolu s kontrolou
teploty v spaľovacom priestore a reguláciou
podtlaku zabezpečuje optimálne spaľovanie
rôznych druhov biomasy. Ponúkaný Komfort
nasadzuje nové latky vo výkonnostnej triede.
Všetko je zabezpečené plne automaticky, či sa
jedná o dodávku paliva, spaľovanie alebo až čistenie
a odstraňovanie popola. Vďaka tejto vypracovanej
technológii je Turbomat mohutný, má dlhú
životnosť a je jednoducho udržiavateľný.

www.morus.sk

Obrovská technológia - premyslené detaily
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Symboldarstellung

TM 150/220__
Vynikajúce atribúty:

1

Dávkovací lichobežníkový kanál garantuje minimálne vynaloženie sily pri prikladaní a úplnú flexibilitu
pri rôznych veľkostiach paliva. Hnacia prevodovka v prevedení Industrie má dlhú životnosť a
mechanicky sa oddeľuje od dopravného žľabu. Tým sa zabráni spätnému pôsobeniu šneky na
prevodovku.
Pri type TM 220 je ďalšou výhodou vodou chladená oblasť prikladania. Z toho vyplýva rozumné
vysušenie spaľovaného materiálu, hlavne pri palivách s vysokým objemom vody.

2

4-vrstvová stavaná spaľovacia komora (šamotové tehly / Izolácia 1 / vzdušný plášť / izolácia 2) z
vysoko hodnotných a teplo odolných šamotových komponentov zabezpečuje optimálne spaľovanie aj
pri palivách s nízkou kvalitou (napr. s vysokou vlhkosťou, ...) alebo pri alternatívnych palivách ako
napríklad rýchlo rastúce trávy/dreviny.

3

Pohyblivý posuvný rošt k permanentnej homogenizácií spaľovacieho procesu a k odstraňovaniu
úbytkov po spaľovaní.

4

Automatické odstraňovanie popola do kontajnera na popol.

5

Stojací 3-prúdový výmenník tepla a systém optimalizácie účinnosti (WOS) s automatickými
virbulátormi zabezpečujúcimi čistenie a minimálne emisie prachu (<50mg/Nm³).

6

Recirkulácia spalín AGR (možnosť) optimalizuje výsledky spaľovania (výkon, emisie, ...) pri
použití obzvlášť náročných paliv ako napr. peletky, piliny, rýchlo rastúce trávy, dreviny, ...

7

Sací ventilátor regulovaný počtom otáčok a kontrolou činnosti zabezpečuje spolu s reguláciou
podtlaku permanentné prispôsobenie sa meniacemu sa palivu a komínu.

8

Viacvrstvové zateplenie garantuje minimálne sálanie.

9

Priestranné a masívne dvierka umožňujú jednoduchú údržbu.
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Koncepcia s jedinečnými výhodami
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TM 320/500__
Vynikajúce atribúty:

1

2

Dávkovací lichobežníkový kanál garantuje minimálne vynaloženie sily pri prikladaní a úplnú flexibilitu pri
rôznych veľkostiach paliva. Hnacia prevodovka v prevedení Industrie má dlhú životnosť a mechanicky
sa oddeľuje od dopravného žľabu. Tým sa zabráni spätnému pôsobeniu šneky na prevodovku. Pri
type TM 220 je ďalšou výhodou vodou chladená oblasť prikladania. Z toho vyplýva rozumné
vysušenie spaľovacieho materiálu, hlavne pri palivách s vysokým objemom vody.

Druhé zapaľovacie dúchadlo (možnosť) pre ťažko zápalné palivá (napr. vlhké).

3

4-vrstvová stavaná spaľovacia komora (šamotové tehly / Izolácia 1 / vzdušný plášť / izolácia 2) z
vysoko hodnotných a teplo odolných šamotových komponentov zabezpečuje optimálne spaľovanie aj
pri palivách s nízkou kvalitou (napr. s vysokou vlhkosťou, ...) alebo pri alternatívnych palivách ako
napríklad rýchlo rastúce trávy/dreviny.

4

Vysoko teplotná dohorievacia zóna s horúcou šamotovou výstelkou predlžuje dĺžku vyhorenia.Toto
zvyšuje efektívnosť najmä pri palivách s nízkou kvalitou.

5

Pohyblivý posuvný rošt k permanentnej homogenizácií spaľovacieho procesu a k odstraňovaniu
úbytkov po spaľovaní. Inovatívne rozdelenie zón primárneho vzduchu vytvára neobyčajné výsledky
spaľovania s hodnotami CO - emisií pod 10 mg/MJ!

6

Stojací, patentovaný 4-prúdový výmenník tepla s integrovaným zyklonovým odlučovačom
prachu a so systémom optimalizácie účinnosti (WOS) s automatickou funkciou čistenia.
Prevádzkový tlak do 6 bar.

7

Chladenie plášťa retorty minimalizuje sálanie. Teplo sa cielene použije na ohriatie spaľovacieho
vzduchu.

8

Recirkulácia spalín AGR (možnosť) optimalizuje výsledky spaľovania (výkon, emisie, ...) pri
použití obzvlášť náročných palív ako napríklad peletky, piliny, rýchlé rastúce trávy/dreviny, ...

9

Sací ventilátor regulovaný počtom otáčok a kontrolou činnosti zabezpečuje spolu s reguláciou
podtlaku permanentné prispôsobenie sa meniacemu sa palivu a komínu.

10

Viacvrstvové zateplenie garantuje minimálne sálanie.

11

Priestranné a masívne dvierka umožňujú jednoduchú údržbu.

www.morus.sk

Premyslené do detailov
Atribút:

Spaľovacia komora s
posuvným roštom

Výhody:

Žiadne nečistoty
Optimálne vyhorenie
Minimálne emisie
Automatické odstránenie popola

Spaľovacia komora sa skladá zo 4 vrstiev, čím sa dosahuje
čisté spaľovanie. Chladenie plášťa zabezpečuje spolu s
chladením dávkovacieho kanálu minimálne vyžarovanie a
garantuje vysokú účinnosť. Bez údržbovú a bezporuchovú
prevádzku kotla aj pri použití podradného a špinavého paliva
zabezpečuje posuvný rošt.
R ozdelenie zón primárneho
vzduchu vytvára neobyčajné výsledky spaľovania s CO emisiami pod 10 mg/MJ! Dole padajúci popol sa pomocou
hrabličiek presúva do popolníka.

Atribút:
Výhody:

Stojací výmenník tepla
Optimálny prenos tepla
Automatické čistenie vykurovacej plochy
Vysoká účinnosť
Minimálne emisie prachu

Vďaka tomu, že výmenník tepla je vo vertikálnej pozícii čistí
sa v podstate sám. Okrem toho sa automaticky čistia
spaľovacie priestory, čím sa docieľuje vysoká účinnosť.
Sériovo
vbudovaná
bezpečnostná
batéria
zabraňuje
prehriatiu. Vo výmenníku tepla Turbomat 320 poprípade
500 je integrovaný patentovaný multicyklónový odlučovač
prachu, ktorý zabezpečuje dodržiavanie hraničných hodnôt
prachu.
Odstraňovanie popola sa vykonáva pomocou
mohutnej šneky, ktorá presúva popol do popolníka. Tento sa
môže pohodlne odpojiť a vyprázdniť.

Turbomat__
Atribút:
Výhody:

Jednoducho udržiavateľná konštrukcia
Minimalizácia údržbárskych prác
Ľahko obsluhovateľné komponenty
Šetrenie nákladov
Najvyššia prevádzková bezpečnosť

Kotol Turbomat je obzvlášť jednoducho udržiavateľný. Všetky
komponenty od výmurovky až po rošt a jeho časti, sa v prípade
potreby dajú jednoducho a cenovo výhodne vymeniť.
Zabudovaná spiatočka poprípade turniketový dávkovač v
kombinácii s kontrolou podtlaku zabezpečujú bezpečnú
prevádzku.
Okrem toho existuje možnosť pripojenia plynového horáka a
horáka na spaľovací olej, ktoré by v prípade potreby mohli
zabezpečiť núdzovú prevádzku.

Atribút:

Recirkulácia spalín

Výhody:

Optimalizácia spaľovania
Ochrana častí, prichádzajúcich do styku s
ohňom

Cez ventilátor regulovaný počtom otáčok sa časť spalín
opäť dostane do spaľovacieho procesu. Automatický
rotačný posúvač presunie zostatkový kyslín zo spalín opäť
do spaľovacej časti. Tým sa znižujú hodnoty NOx- emisií.
Tak isto sa zabezpečuje ďalšia ochrana šamotu. Zároveň
sa optimalizuje výkon spaľovania, či už suchého alebo
vlhkého paliva.

www.froeling.com

Technické údaje
Turbomat 150/220

ROZMERY

TM 150

TM 220

H1

Výška kotla

[mm]

1875

1875

H2

Celková výška AGR (výmenník tepla vľavo

[mm]

2280

2280

H3

Výška pripojenia potrubia na spaliny s AGR

[mm]

1270

1380

H4

Výška pripojenia potrubia na spaliny

[mm]

750

1060

H5

Výška pripojenia spiatočky

[mm]

495

495

H6

Výška pripojenia prívodu

[mm]

1935

1935

B1

Šírka kotla

[mm]

1200

1485

B2

Šírka dávkovača (s prevodovkou)

[mm]

845

895

L1

Celková dĺžka zariadenia

[mm]

3595

3685

L2

Celková dĺžka kotla

[mm]

1865

1910

L3

Dĺžka popolníka

[mm]

930

930

TM 150

TM 220

150

220

53

78

1925

2655

[mm]

200

250

[l]

440

570

Maximálná prípustná prevádzková teplota kotla

[°C]

110

110

Minimálna teplota spiatočky

[°C]

65

65

[bar]

3

3

[°C]

190

190

TECHNICKÉ ÚDAJE
Menový výkon (štiepka W30 podľa normy ÖNORM)
Požadovaná spotreba paliva-menový výkon (G50/W30)
Váha - Kotol
Priemer potrubia na spaliny
Objem vody

Maximálny prípustný prevádzkový tlak
Teplota spalín pri menovom výkone

[kW]
[kg/h]
[kg]

Turbomat
Turbomat 320/500

ROZMERY

TM 320

TM 500

H1

Celková výška s AGR

[mm]

2940

3075

H2

Celková výška bez AGR

[mm]

2440

2605

H3

Výška pripojenia spiatočky

[mm]

620

690

H4

Výška pripojenia prívodu

[mm]

1830

1980

H5

Výška pripojenia potrubia na spaliny

[mm]

2730

2910

B1

Šírka kotla

[mm]

2170

2550

B2

Celková šírka zariadenia

[mm]

2600

2980

L1

Dĺžka kotla

[mm]

2325

2590

L2

Dĺžka dávkovacej jednotky

[mm]

925

1010

TM 320

TM 500

[kW]

320

500

[kg/h]

110

170

Priemer potrubia na spaliny

[mm]

300

350

Priemer dávkovacej šneky

[mm]

150

200

5070

6800

TECHNICKÉ ÚDAJE
Menový výkon (štiepka W30 podľa normy ÖNORM)
Požadovaná spotreba paliva-menový výkon (G50/W30)

Váha kotla

[kg]

Objem vody

[l]

560

750

Maximálna prípustná prevádzková teplota kotla

[°C]

110

110

Minimálna teplota spiatočky

[°C]

65

65

[bar]

6

6

[°C]

140

140

Maximálny prípustný prevádzkový tlak
Teplota spalín pri menovom výkone
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Brennstoff-Fördersystem

Dopravné systémy paliva
Fröling - rokmi overený - systém vynášania
Firma Fröling má dlhoročné skúsenosti so systémom vynášania. Či už pri menších, alebo väčších zariadeniach
dodáva firma Fröling mohutné systémy navážania na vysokej technickej úrovni. U kotla Turbomat 320
poprípade Turbomat 500 je možnosť pripojenia hydraulického navážania kotla, čo sa obzvlášť
hodí pre hrub é a nad rozm erné palivo.

Torzný - Kĺbový zhŕňovač TGR
Slúži na vynášanie paliva
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.

Priečny závitový vynášač
Používa sa hlavne v
drevospracujúcom
priemysle ako vynášač
zo sila. Stará sa o
rovnomerné
a
spoľahlivé
vynášanie
paliva z vežového sila.

Fröling - systém vynášania
Vodorovný závitoví vynášač

Posuvno tyčový vynášací systém

Masívna konštrukcia na
zachytenie
veľkej
objemovej hmotnosti pri
vynášaní z vežového sila.
Využíva sa hlavne pri pilinách
a zásobníkoch s väčším
priemerom.

Toto
je
varianta
pre
obdĺžnikové miestnosti. Je
vhodná pre všetky biomasové
palivá.
Tento
systém
je
obzvlášť
robustný
a
osvedčil sa
pri vynášaní
paliva z veľkoobjemových
skladov na štiepku.

Okrem toho existuje ešte množstvo flexibilných možností riešenia pre dopravu paliva na základe individuálnych
požiadaviek, ako napr. zhrňovacie dopravníky, pásové dopravníky, vertikálne dopravné systémy, dopravné
systémy bez šneky, plno hydraulické zavážanie, atď.

V prípade ďalších informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov.

www.froeling.com

Komfort
System
Systémmitovládania
Atribút

Riadenie Lambdatronic H 3000

Výhody:

Optimálna regulácia spaľovania
Prispôsobenie
sa
rôznym
vlastnostiam paliva
Údržba na diaľku (možnosť)

Riadiaci procesor Lambdatronic zabezpečuje ideálne
spaľovanie. Kotol sa automaticky prispôsobuje
rôznym vlastnostiam paliva. Lambdatronic umožňuje
reguláciu tepelných okruhov v závislosti od počasia
ako aj riadenie akumulačných nádrží. V kombinácii s
modemom vykonáva firma Fröling údržbu na diaľku.
Lambda regulácia zabezpečuje optimálne spaľovanie
pomocou regulácie primárneho, sekundárneho a
terciálneho vzduchu, kontrolou teploty v spaľovacej
časti, ako aj reguláciou podtlaku (kontroluje intenzitu
páľavy) a tiež pomocou recirkulácie spalín.

Atribút:
Výhody:

Fröling Vizualizácia
Monitorovanie a prevádzkovanie cez PC
Zber údajov o kotle
Diaľkové ovládanie pomocou modemu

Voliteľný doplnok - zobrazovací softvér kotla zabezpečuje
jednoduchú kontrolu zariadenia na diaľku 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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Použitie v celej Európe

ANGLICKO - Ampleforth College
Kotol:
Vynášanie:
Palivo:

Turbomat 320 kW
Kĺbovým zhrňovač/ Priemer 4 Meter
štiepka

ŠVÉDSKO - Tre Sagar
Kotol:
Vynášanie:
Palivo:

Turbomat 220 kW
Kĺbový zhrňovač / Priemer 5,7 Meter
Štiepka

NEMECKO - Schloss Gaußig
Kotol:
Vynášanie:
Palivo:

Turbomat 220 kW
Hydraulický posuvný s priečnym dopravníkom
štiepka

ŠPANIELSKO - Cantabria
Kotol:

2x Turbomat 150 kW - Dvojčatá

Vynášanie:

Kĺbový zhŕňovač / Priemer 5 Meter

Palivo:

štiepka

Váš predajca:
MORUS s.r.o.
Teheleň 460 032 15 Partizánska Ľupča
Na základe Vašej požiadavky Vám radi
zašleme ďalšie technické údaje.
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