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Opvarmning med brænde og piller
I mere end 50 år, har Froling specialiseret sig i effektiv anvendelse af træ som
kilde til energi. I dag er Fröling ensbetydende med moderne teknologi
indenfor bio-opvarmning. Fröling fastbrændsels-, flis og pille kedler
anvendes med stor succes i hele Europa. Alle vores produkter
fremstilles på vores egne fabrikker i Østrig og Tyskland.
Fröling har et velfungerende servicenetværk i
hele Europa, der sikrer en bedre service og
sikkerhed og giver mulighed for hurtig
hjælp.

Brændsel: Brændestykker (op til 56 cm) og piller

Træ er hjemme produceret og miljøvenligt brændsel, som er yderst
bæredygtig. Det er CO2 neutral og er ikke påvirket af internationale kriser.
Produktionen af brænde og træpiller sikrer arbejde i træindustrien. Ser
man på det fra en miljø og økonomisk synsvinkel er træ den mest idelle
brændsel. Kvaliteten afhænger af hvilken type træ der bruges.

Træpiller er fremstillet af rent træ. De store mængder træspåner og savsmuld
der produceres i træ-industrien, presses til piller uden nogen form for
forbehandling. Træpiller har en høj energi-effekt og er nemme at levere
og opmagasinere. Dette er kun nogle af de fordele, der gør træpiller til
det perfekte brændsel til fuldautomatiske biobrændselskedler. Pillerne
bliver leveret med lastbil og blæses direkte ind i kundens silo.
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SP Dual compact
To systemer perfekt kombineret Den nye kombi kedel SP Dual compact
SP Dual compact fastbrændsels- og træpillekedel kombinerer to perfekte systemer - med alle fordelene
ved brændsel og træpiller i to særskilte brændkamre. Høj komfort og høj effektivitet - SP Dual compact
garanterer lave emissioner og lave energi omkostninger.
Desuden, har SP Dual compact kun en varmeveksler, en retur temperatur føler, en styring og
en skorsten, som bruges til begge drift metoder.

Pillebrænderen kan til enhver tid eftermonteres
S1 Turbo F med pille-flange er den idelle løsning for folk, som lige nu kun ønsker at fyre med brænde.
Med S1 Turbo F med pille-flange, kan pillebrænderen til enhver tid eftermonteres.
SP Dual compact har flere fordele allerede inden den bliver monteret i fyrrummet. Den er så kompakt at
installation er rent barnemad, selv i små fyrrum. Pillebrænderen på SP Dual compact er fuld isoleret og
ledningsført, så alt du skal gøre er at tilslutte den. Takket være designet med kun et røggas aftræk, er
det nemt at eftermontere pillebrænderen.
www.froeling.com
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Træ-gasnings teknologi
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1

Hastigheds-reguleret, lyd svag røggassuger for nemt drift.

2

WOS system (Effekt Optimerings System) som standard, for høj effekt og bruger-venlig rengøring
fra ydersiden.

3

Stort brændkammer, for stykker op til 56 cm i længden, garanterer længere fyringsperioder.

4

Høj kvalitets isolering for minimering af varmetab.

5

Røggasspjæld der effektivt suger røgen under opfyldning af brændsel.

6

Specialbeklædning til beskyttelse af indervæggene i kedlen, sikrer længere levetid.

7

Luft-kølet brændkammer låge og rense-lem for minimering af varme tab.

8

Automatisk forvarmning med regulerede luftkanaler.

9

Servomotor for automatisk kontrol for opvarmning, primær og sekundær luft.

10

Høj-temperatur kedelstens-beklædt brændkammer (lette af udskifte).

11

Stor renselåge for fjernelse af aske og rengøring fra fronten.

SP Dual compact pille modul
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12

Lambdatronic S 3200 kontrol med innovativ bus teknologi.

13

Dobbelt brændspjælds system for maksimal tilbagebrandssikring.

14

Rummelig pille-magasin med stoker snegl og ekstern vakuum suge system.

15

Vand-kølet pille flange med nedadrettet design for sikker drift.

16

Høj-kvalitets vand-kølet pillebrænder med skyderist for automatisk fjernelse af aske samt
rengøring.

17

Praktisk, rummelig askebeholder for simpel, støv-fri tømning og lange rensnings intervaller.

18

Top kvalitets isoliering for minimering af strålevarme tab.

www.froeling.com
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Den optimale løsning
1

Funktion: 	Stort brændkammer til halv meter stykker (op til 56 cm)
med varm beklædning
Fordele:
• Nem opfyldning
• Lang forbrændings tid
• Lange fyringsintervaller
Ved 15 eller 20 kW effekt, gør SP Dual compact det
muligt at fyre med brændestykker op til 56 cm. Til trods
for det kompakte design, har SP Dual compact lange
fyrings intervaller og er forberedt til akkumuleringstanke
fra 825 liter. Beklædningen (varm beklædning)
beskytter indervæggene i kedlen,og garanterer lange
service perioder.

2

Funktion: 	Vand-kølet nedad
rettet pille flange
Fordel:
• Sikker drift
• Pille-enhed kan til enhver tid monteres

1

Det nedad rettede design på pille flangen betyder at
ingen urenheder fra brændkammeret kan komme over
på brænderristen i pille-enheden.

3

Funktion: 	Høj-temperatur kedelsten i
brændkammeret
Fordele:

• Lave emissioner
• Nem rengøring
• Lang levetid på stenene

Den varme forbrændings zone i brændkammeret holder
emissionstallet lavt. Den nye form på brændkammeret
gør rengøringen endnu lettere. Ydermere, gør den nye
konstruktion, vedligeholdelsen af brændkammeret til
en leg, da kedelstenene er lettere at udskifte.
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SP Dual compact
4

Funktion: 	Automatisk optænding og
vedligeholdelse af driften
Fordele:
• Ingen ombygning nødvendig
• Automatisk omskifte mellem
		 brænde og træpiller
Brændet kan antændes automatisk ved hjælp af
pillebrænderen.

5b

De to separate brændkamre gør det muligt at flekse
mellem brænde og træpiller. Hvis brændet er brændt
op og der ikke bliver fyldt nyt brænde ind, fortsætter
opvarmningen automatisk fra pillebrænderen, hvis det
er nødvendigt med varme.
Hvis du åbner lågen til opfyldningskammeret og fylder
brænde på, afbrydes pille-driften og SP Dual compact
skifter automatisk tilbage til brænde-drift. Brændedriften kan antændes af tilbageværende gløder, manuelt
eller fuld automatisk ved hjælp af pille-brænderen.
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Funktion:
Fordele:

Omfattende sikkerheds koncept
• Den højest mulige drift sikkerhed
• Maksimal tryghed

Faldskakten udgør sammen med den sikkerhedstestede
tilbagebrandssikring ved forbrænding (5a) og
tilbagebrandssikring ved magasin (5b) et dobbelt
sikkerhedssystem der, garanterer maksimal beskyttelse
mod tilbagebrand.

www.froeling.com
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Perfekt til mindste detalje
Funktion:

Hastighedsreguleret røggassuger

Fordele:

•
•
•
		

Særdeles brugervenlig
Let kedel start
Konstant stabilitet
ved forbrænding

Den hastighedsreguleret røggassuger er standard komponent i
kedlen, hvilket yderligere sikrer stabiliteten i SP Dual compact.
Det betyder at kedlen let kan startes, selv når skorstenen
er kold. Den hastighedsregulerende enhed i røggassugeren
stabiliserer forbrændingen gennem opvarmnings processen.

Funktion:

unikt luftkanal system

Fordele:

• Reguleret tilførelse af luft
• Optimale forbrændings forhold

Et unikt design: Både den primære og sekundære luft,
samt opvarmningsluften, reguleres automatisk i den nye
SP Dual compact med kun en servomotor. Dette betyder
at under hvert stadie - fra opstart til udbrænding - er
mængden af luft perfekt reguleret, for sikring af den
perfekte forbrænding. Ydermere, takket være den
regulerede luft tilførelse under opvarmning, kan lågen
lukkes umiddelbart efter optænding. Fyring med brænde
kan sagtens være let!

Funktion:

Speciel udsugning af røggas

Fordele:

• Let optænding
• Ingen røggas udslip ved påfyldning
• Bedre luft i fyrrummet

Det integrerede røggasspjæld gør optændning endnu lettere.
Spjældet lukkes manuelt inden optænding for at skabe et
bedre træk i optændings processen. Røggasspjældet åbner
automatisk når kedellågen igen lukkes. Dette reaktiverer
røggasspjældet, og forhindrer røg i at slippe ud i rummet
under opfyldning af brænde.
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SP Dual compact
Funktion:
Fordele:

WOS system som standard
• Endnu mere effektiv
• Let rengøring udefra
• Økonomisk drift

Vi går aldrig på kompromis med komfort. WOS (Effekt
Optimerings System), som er standard i SP Dual compact,
består af specielle turbulatorer, som er placeret i
varmevekslerens rør. Det udvendige rensehåndtag sikrer
en let rengøring af varmefladerne i veksleren. En anden
fordel med dette rense -system er at det sikrer en højere
effekt og bedre brændsels økonomi.

Funktion:

Automatisk optænding

Fordele:

• Lydsvag drift
• Lavt energiforbrug

Den nye glødetænder er specielt velegnet til lavt
kedel fremløb. Da den tænder uden brug af blæser,
er glødetænderen næsten lydløs.

Funktion:
Fordele:

Vand-kølet pille brænder med
automatisk faldsskakt
• høj effektivitet
• Lang levetid
• automatisk fjernelse af aske

Den vand-kølede pillebrænder der er perfekt tilpasset
brændslet krav muliggør en særlig høj grad af effektivitet.
Skydepladen sikrer automatisk rensning og fjernelse af
aske ned i den store askebeholder, hvilket sikrer nem og
vedligeholdelsesfri drift

www.froeling.com
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Føde systemer
RS 4 / RS 8 pille suge system

•
•
•
•
•
•

RS 4

RS 8

let at installere
skråsider er ikke nødvendige
mere siloplads (30%)
automatisk skift imellem sugesonderne
automatisk tilbage blæs
vedligeholdelsesfrit system

Det nye RS 4 / RS 8 pille suge system skaber mere
plads i dit lagerrum. Takket være den fleksibilitet der
er ved sugesonderne i forhold til deres placering, er
det muligt at få det maksimale ud af rummet uanset
indretning. Tommelfinger regel: Regn med en sugesonde
for hver 1 m² grundareal i pillesiloen.
Der vælges automatisk mellem 4 eller 8 sugesonder i specifiseret
rækkefølge, der styres af pillekedlen. Hvis det skulle ske, at
en sugesonde uventet ikke suger, afhjælpes det let af det fuld
automatiske retur-luft system, der renser sonden (backwash).

Depiction: fully automatic reversal of flow

4 gange manuelt system

Samme system som vist
ovenfor, blot med den forskel,
at man her manuelt skifter mellem
sugesonderne.
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SP Dual compact
Pose silo

Suge snegl system

Dette pose silo-system er en fleksibel og
simpel måde at opbevare træpiller på. Findes i
9 forskellige størrelser (fra 1.5 m x 1.25 m til
2.9 m x 2.9 m) med en kapacitet mellem 1.6
og 7.4 ton.
Brugen af pose-silo har flere fordele: enkel
montage, støvtæt og kan tilmed, hvis det er
nødvendig, installeres udendørs, da den er
udstyret med både regn- og solbeskyttende
ydre.

Fröling’s suge snegls system er den ideele løsning i et rektangulært rum med åbninge i enderne.
Den dybe og horisontale placering af fødesneglen, betyder at pladsen i rummet er udnyttet
optimalt og at der kan garanteres en total tømning af siloen. Kombineret med et suge-system
fra Fröling bliver opstillingen af kedelanlægget
yderst fleksibelt.
For mere in
formation
se
vores “Fød
esystemer
fo
r
træpiller”
brochure

Cube 330 pille magasin
Cube 330 er den optimale og mest økonomiske løsning for små træpillesiloer.
Fyldes manuelt (fx. piller i sække) den kan totalt rumme 330 kg træpiller.
Pillerne bliver transporteret til kedel via en sugesonde, som er inkluderet i løsningen.

Pellet Mole®
Dette pille suge system er let at installere og giver fuld udnyttelse af siloen. Pellet Mole®
suger pillerne fra toppen af og sikrer et stabil flow til kedlen. Pellet Mole bevæger sig automatisk ud i alle hjørner for at tømme siloen så ensartet som muligt.

Ekstern suge-enhed
En ekstern suge-enhed bruges ved automatisk påfyldning af piller fra silo til mellembeholderen. Suge-enheden kan frit placeres på retur-linjen.

Indblæsningsrør
Pillerne leveres med lastbil og bliver blæst ind i siloen igennem indblæsningsrøret. Det
andet rør bruges til kontrol samt fjernelse af støv fra returluften.

www.froeling.com
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Systematisk enkelthed

Funktion:

Lambdatronic SP 3200 kontrol

Fordele:

• Præcis forbrændingskontrol med Lambda
bredbånds styring
• Stor, tydelig skærm
• Kedelstyring med touch display (tilvalg)

Med Lambdatronic SP 3200 kedelstyring og touch display, tager Froling et skridt ind i fremtiden.
Den intelligente styring gør det muligt at tilslutte 18 varmekredse, op til 4 akkumuleringstanke og op
til 8 varmtvandsbeholdere. Styringen sikrer at kedlens drift status er tydeligt vist. Menu strukturen er
overskuelig og givet et let overblik. Alle vigtige funktioner kan vælges ved et enkelt tryk på skærmen.

Tilbehør for en endnu enklere drift
FRA rum temperatur føler
Ved at bruge Fröling FRA rumtemperatur føler (måler kun 8x8 cm), er hoved-værdierne i kedlens varmekredse lette at vælge og justere. FRA rum temperatur føleren kan
tilsluttes med eller uden at påvirke rumarealet. Justeringshjulet giver dig mulighed for
at ændre rumtemperaturen op til ± 3°C

Beregning af brænde påfyldning
For meget brænde kan resultere i brændsel der ikke er brændt helt ud selvom
akkutanken er varmet op. Den integrerede påfyldnings beregner kan bruges ved
hjælp af parametrering af akku-tankens type og størrelse. Under hensyntagen til
akkumuleringstankens ladning, kontrollerer brændsels-beregneren den manglende
energi. Når kedellågen åbnes, vises den nødvendige mængde brændsel i kg.

RBG 3200 Touch display
RBG 3200 Touch display giver et imponerende overblik. Opbygningen af
styringen gør den enkel og meget let at bruge Den 17x10 cm styring med
farveskærm viser de mest vigtige funktioner på skærmen og baggrundslyset
reguleres automatisk alt efter forholdene. Rumkontrollen er forbundet til
kedlens styring ved hjælp af bus kabel. .
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SP Dual compact
Online kontrol med

froeling-connect.com

Fröling’s nye online kontrol, froeling-connect.com, giver dig mulighed for
at kontrollere din Fröling kedel (med touchdisplay) uanset tid og sted. Du
kan aflæse og rette de vigtigste indstillinger nemt og bekvemt online (fra
din PC, smartphone, tablet PC, etc.). Du kan tilmed specificere hvilken
status meddelse du ønsker at modtage enten som sms eller email. Den
nye froeling-connect.com service giver ejeren af varmeanlægget mulighed for at give ekstra brugere adgang til kedlen og til at overvåge
anlægget - fx installatøren, naboen ect. fx i forbindelse med ferie.

Uafhængig af platform

Individuel
adgangsrettigheder

Online betjening af anlæg

Kunde
Installatør
Kundeservice

Systemet kræver:
•	Fröling kedel (core module software version

• bredbånds internet forbindelse

V54.04, B05.09) med touchscreen (software

• Fröling kedel med internetforbindelse via netwærk

version V60.01, B01.20)

•	Enhed med web-adgang (smartphone/tablet PC/PC) med web browser

www.froeling.com
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Systematisk enkelthed
Funktion:

Varmestyring for optimal energi udnyttelse

Fordele:

• komplet løsning der dækker alle behov
• komponenter der fungerer perfekt sammen
• integreret solvarme løsning

Fröling varmestyring tilbyder en effektiv kontrol med energiforbruget. Op til 4 akku-tanke, 8 varmtvandsbeholdere og op til 18 varmekredse kan tilsluttes styringen. Du får tilmed den fordel at kunne integrere
andre former for energi, som fx solfangere

SP Dual med akkumuleringstank og varmtvandsbeholder

SP Dual compact

Akkumuleringstank

VVB

SP Dual with H3 and solar

SP Dual compact

14

H3 akku-tank med solvarme
spiral

SP Dual compact
Minimum afstande i fyrrummet

B

A

C
D

Minimum distances

SP Dual compact

A

Afstand mellem fyrlåge og væg

[mm]

800

B

Afstand mellem side af kedel med WOS håndtag og væg

[mm]

500

C

Afstand mellem bagside af kedel og væg

[mm]

400

D

Afstand mellem side af kedel med WOS håndtag og væg

[mm]

200

Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer - SP Dual compact

15

20

Max effekt- Fastbrændsels drift / træpille drift

[kW]

15/15

20/20

Effekt område - træpilledrift

[kW]

4,4-15

4,4-20

[kg]

455/190

465/190

90/15

90/15

350/360

350/360

Energi (ErP) mærke*
Vægt - Fastbrændselsenhed / træpilleenhed
Vand indhold - fastbrændselsenhed / træpilleenhed
Fyrlåge dimension - fastbrændselsenhed (bredde/højde)

[l]
[mm]

Brændkammer kapacitet - fastbrændselsenhed

[l]

80

80

Pillebeholder kapacitet (automatisk opfyldning)

[l]

40

40

www.froeling.com
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Tekniske specifikationer

B1

B2
B

H3
H4

H5

H6

H7

H2

H1

H

L2

L1
L

Dimensioner - SP Dual compact

15

20

[mm]

1080

1080

L1 Længde, Brændekedel

[mm]

1000

1000

L2 Længde, pille unit

[mm]

895

895

B

[mm]

1100

1100

B1 Bredde, Brændekedel

[mm]

685

685

W2 Bredde, pille unit

[mm]

315

315

H

[mm]

1335

1335

H1 Højde, Brændekedel

[mm]

1235

1235

H2 Højde, tilslutning skorsten

[mm]

1450

1450

H3 Højde tilslutning fremløb

[mm]

1055

1055

H4 Højde, tilslutning dræn

[mm]

125

125

H5 Højde, tilslutning retur

[mm]

130

130

H6 Højde tilslutning sikkerhedsventil

[mm]

1040

1040

H7 Højde tilslutning vakuum pillesuger

[mm]

1250

1250

[mm]

130

130

L

Total længde incl. røggassuger

Total bredde, SP Dual compact incl. WOS håndtag

Samlet højde, SP Dual compact

Diameter skorsten

Dansk importør:

Vangvedvænget 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 8682 6355
Mail: info@scanboiler.dk
www.scanboiler.dk
P0950016 - All illustrations intended as a guide only. We reserve the right to make technical changes
without prior notice. Errors and omissions excepted. Sources for third party images: www.propellets.
at
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