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Spar penge med piller uden at gå på kompromis med komforten

Fröling har i næsten fem årtier beskæftiget sig med effektiv anvendelse af træ som brændselskilde. I dag 
er navnet Fröling ensbetydende med moderne teknologi indenfor bio-opvarmning. Fröling’s fastbrændsels-, 
flis og træpillekedler anvendes med stor succes i hele Europa. Alle Frölings produkter fremstilles på deres 
egne fabrikker i Østrig og Tyskland. Fröling’s store service netværk i hele Europa sikrer en bedre service 
og sikkerhed.

Prisudviklingen på forskellige energikilder har i de seneste år vist de klare fordele ved træpiller: 
den økologiske opvarmningsform er tilmed økonomisk attraktiv. Træ er en vedvarende energikilde, der 
tilmed er CO2-neutral. Træpillerne er fremstillet af rent træ. De store mængder høvlspåner og savsmuld 

der produceres i træindustrien, presses til piller, 
uden nogen form for forbehandling. Pillerne har 

en høj energi-effekt og er nemme at levere 
og opmagasinere. Dette er blot nogle 
af fordelene, der gør træpiller til den 
perfekte brændsel for fuldautomatiske 
biokedler. Pillerne kan leveres med 
lastbil og blæses direkte ind i kundens 
silo.

Opvarmning med piller
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Et unikt design: Den nye PE1 Pellet kan 
tilmed fås med  varmtvandsbeholder til varmt brugsvand  
og en  hydraulisk unit  med cirkulationspumper, blandeventil og ladepumpe til varmtvandsbeholderen. 
Disse to moduler kan til enhver tid eftermonteres og gøre PE1 Pellet til en komplet all-round løsning. 

Den nye Fröling PE1 Pellet

Den kompakte løsning
til fyrrummet

Med et grundareal på kun 0.38 m², sætter 
den nye PE1 Pellet kedel nye standarder. Den 
nye PE1 Pellet skiller sig ud med sin lydsvage 
drift og simple betjening, kombineret med lave 
emissioner og meget lavt strømforbrug. 

Takket være den høje energi effektivitet er PE1 
Pellet yderst velegnet til lavenergi- og passiv 
huse. 
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Den nyeste teknologi
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Hastigheds-kontrolleret, lydsvag modulerende røggassuger med driftovervågning for maksimal sikkerhed.

Lambda sonde for optimal forbrænding.

WOS teknologi (effekt optimerings system) for maksimal effekt.

Højkvalitets isolering.

Højkvalitets pillebrænder.

Automatisk brænderrist til fjernelse af aske. Styringen af brænderristen kontrollerer ligeledes den sekundære 

luft og den integrerede aftræks cut-off.

Stort træpille magasin.

Dobbelt sikkerheds system for maksimal tilbagebrands-sikring.

Energi-besparende drift med dobbelt sikkerheds system og WOS (Effekt optimerings system).

Automatisk tænding.

Stor Komfort askebeholder (13 liter) for enkel tømning og lange tømnings intervaller ved PE1 7 - 10. 
Automatisk askefjernelse i en lukket askecontainer ved PE1 Pellet 15 - 35. 
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Funktion: Modul design
Fordele: • kompakt design

 • Varmtvandsbeholder og hydraulisk unit kan  

    til enhver tid eftermonteres

Allerede inden PE1 Pellet er kommet ind i fyrrummet har den 
nogle klare fordele. Takket være dens utrolig kompakte design 
- 60 x 64 x 120 cm (B x L x H) -  går installationen næsten 
som en leg, selv i små fyrrum. PE1 Pellet  kedlen er fuldt 
isoleret og alle ledninger trukket, så det eneste du skal gøre 
er at slutte den til. 

Takket være PE1 Pellet (7-20kW) kedlens modul konstruktion, 
hvor varmtvandsbeholder og hydraulik unit  kan transporteres 
og installeres som individuelle komponenter, gør det nemt at 
arbejde i selv små fyrrum. De individuelle moduler kan bestilles 
separat og kan til enhver tid eftermonteres. (Kan også bestilles 
som en komplet unit)

Smart opbygning og installation
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Gennemtænkt design

Funktion:  Valgfri varmtvandsbeholder og hydrau-
lisk unit (7 - 20 kW)

Fordele: • Optimal varmtvands produktion
 • Bedst mulig varmekreds kontrol 
 • Intelligent komplet løsning 

Varmtvandsbeholder
Den emaljerede vakuum varmtvandsbeholder unit har  et 
yderst kompakt mål og høj-kvalitets skumisolering, og med en 
kapacitet på 130L, er den en ideel løsning til det varme vand. 
Varmtvandsbeholderen har tilmed en isoleret magnesium 
anode samt mulighed for tilslutning af el-patron.

Hydraulisk unit
Den hydrauliske unit indeholder op til to varmekreds pumper, 
to blandeventiler for varmekredse, en ekspansionsbeholder, 
regulerings ventiler, en sikkerhedsgruppe (med manometer, 
udluftningsventil og sikkerhedsventil) samt en valgfri pumpe 
for varmtvandsbeholderen.

PE1 Pellet (7 - 20 kW) er dermed tilgængelig som PE1 Pellet 
Unit med varmtvandsbeholder og hydraulisk enhed.

Funktion: Balanceret aftræk

Fordele: • Yderst velegnet til lav-energi huse 
 • Maksimal effekt

Lav-energi huse har ofte en meget lukket ydermur. I 
traditionelle fyrrum vil der ofte være et ukontrolleret 
varmetab fra ventilations-åbninger. Dette varmetab kan 
undgås med balanceret aftræk pga den direkte luft tilslutning. 
Forbrændingsluften der føres ind, er på denne måde forvarmet 
i det integrerede system og giver dermed en øget effekt i 
anlægget.
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Funktion: Dobbelt sikkerhedssystem

Fordele: • Den højest mulige driftsikkerhed 
 • Maksimal tilbage-brandssikring

Funktion: Stort pille magasin

Fordele: • Let påfyldning 
 • Effektiv drift

Det store pillemagasin med en kapacitet fra 32 - 76 L 
(afhængig af kedel størrelse) reducerer antallet af indføring 
af piller. Pillemagasinet fyldes automatisk med de eksterne 
sugesonder. 

Skydeventil til magasinet 1  og skydeventilen for brænder 
2  skaber et dobbelt ventilsystem for at sikre den maksimale 

driftsikkerheden

Når der fyldes piller fra siloen og ind 
i pille magasinet,åbnes skydeventilen 
til magasinet. Samtidig lukkes 
skydeventilen til brænderen.

På denne måde sikrer det dobbelte 
sikkerhedssystem en stabil afspærring 
mellem magasinet og pillebrænderen og 
garanterer dermed maksimal beskyttelse 
mod tilbagebrand.

2

1
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Funktion: Automatisk optænding

Fordele: • Lydsvag drift 
 • lavt strømforbrug

Den nye glødetænding er specielt egnet til kedler med 
lavt output. Da den fungerer uden en yderligere blæser er 
glødetændingen yderst lydsvag og energibesparende.

Funktion:  Hastigheds kontrolleret røggas-suger 
samt Lambda styring med bredbånds 
sonde

Fordele: • Maksimal brugervenlighed 
 • Konstant forbedring af forbrændngen

Den hastighedsregulerede modulerende røggassuger, 
som er standard i kedlen, sikrer den rette mængde luft til 
forbrændingen. Det at røggassugeren er hastighedskontrolleret 
gør, at forbrændingen stabiliseres og justeres ind til det 
anbefalede. Sammen med lambda styringen, sikres de 
optimale forbrændingsforhold. Den modulerende røggassuger 
er tilmed lydsvag og strømbesparende.

Funktion: Intelligent drift koncept

Fordele: • lavt strømforbrug 
 • optimal drift

Et unikt design: En enkelt motor driver de to skydeventiler,  
samt turbulatoren på varmevekslerens rense-enhed. Motoren 
for brænderristen kontrollerer den sekundære luft, den 
integrerede aftræks cut-off, samt rensning og fjernelse af 
aske. På denne måde, sikrer det nye drift koncept et lavt 
strømforbrug og en effektiv drift.

Intelligente detaljer
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Funktion: WOS system som standard

Fordele: • Endnu bedre effekt 
 • Brændsels besparende

WOS (Effekt Optimerings System), som er standard, 
består af en speciel turbulator, som er placeret i 
varmevekslerens rør. Løftemekanismen er kontrolleret 
sammen med det dobbelte sikkerhedssystem. En ekstra 
fordel: Rene hedeflader sikrer en højere effektivitet og 
et lavere brændstofforbrug.

Funktion: Komfort askebeholder

Fordele: • Lange tømningsintervaller 
 • Praktisk tømme-ordning

Vi går aldrig på kompromis med brugervenligheden. Den 
aske som dannes bliver automatisk ført ned i den store 
askebeholder, hvorfra det nemt kan tømmes ud (7 - 
10 kW).

I 15 - 35 kW, fjernes asken automatisk ned i en lukket 
beholder ved hjælp af askesneglen.

Funktion:  Pille brænder med automatisk brænder-
rist og aftræks  cut-off

Fordele: • høj effektivitet 
 • automatisk fjernelse af aske

Brænderen er perfekt tilpasset træpiller og de krav der muliggør 
en speciel høj grad af effektivitet. Brænderristen sikrer at 
asken automatisk bliver ført ned i den store askebeholder. 
Brænderristen kontrollerer ligeledes den sekundære luft under 
forbrændingen og efter slukning af kedlen, forhindrer den, i 
samarbejde med den integrerede aftræks cut off,en for hurtig 
nedkøling af kedlen gennem trækket fra skorstenen. 
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Føde system

RS 4 / RS 8 pille suge system

• let at installere
• Skråsider er ikke nødvendige
• mere silo plads (30%)
• automatisk skift imellem sugesonderne
• automatisk tilbage blæs
• vedligeholdelsesfri 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 
indretningen. Tommelfinger regel: Regn med en sugesonde 
for hver 1 m² grundareal.

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

RS 4 RS 8

4 gange manuelt sugesystem

Samme system som 
vist ovenfor, blot med den forskel 

at, man her manuelt skifter mellem 
sugesonderne.
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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.

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.

Pose silo

Dette pose silo-system kan leveres i otte forskellige 
størrelser og tilbyder en fleksibel og simpel måde 
at opbevare træpiller på. 

Brugen af pose-siloen har visse fordele: den er 
enkelt at samle, og hvis det er nødvendigt, kan 
den tilmed installeres udendørs da den er udstyret 
med både regn- og solbeskyttende ydre.

Suge snegl system

Fröling’s suge snegls system er den idelle løsning i 
et rektangulært rum med åbning 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.

Cube 330 pille magasin
Cube 330 er den optimale og mest økonomiske løsning til 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.

For mere information se vores “Fødesystemer for træpiller” brochure
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Systematisk enkelthed

Funktion: Lambdatronic P 3200 kontrol

Fordele: • Præcis forbrændingskontrol med lambda styring som standard 

 • Stor, tydelig og justerbar kontrolskærm 

 • Kedel kontrol direkte fra stuen 

 • Ny kedel styring med touch display

 
Med den nye
Lambdatronic P 3200 kedelstyring, tager Fröling 
et skridt ind i fremtiden. Kedelstyringen er optimeret til at kunne kontrollere 
hele anlægget. En individuel justering på vinklingen af skærmen sikrer at alle informationer altid 
står klart på displayet. Præcis kontrol af forbrændingen takket være lambda styringen med bredbånds 
sonde som standard. Menu strukturen er overskuelig og givet et let overblik. Alle vigtige funktioner kan 
vælges ved et enkelt tryk på skærmen.

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. 

Tilbehør for en endnu enklere drift

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.

FRA rum temperatur føler

RBG 3200 Touch display

RBG 3200 rum kontrol gør systemet endnu lettere at benytte. 
Varmeanlægget kan komfortabelt kontrolleres fra din dagligstue. 
Alle vigtige informationer er tydeligt vist på det  19x8 cm display og 
indstillingerne kan hurtigt ændres med et enkelt tryk.

RBG 3200 rum kontrol
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Uafhængig af platform

Online betjening af anlæg

Kunde
Installatør
Kundeservice

Individuel 
adgangsrettigheder

Tilbehør for en endnu enklere drift

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.

Systemet kræver:

•  Fröling kedel (core module software version 

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

version V60.01, B01.20)

• bredbånds internet forbindelse

• Fröling kedel med internetforbindelse via netwærk

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

Systematisk enkelthed

Varmt vand

Rum temperatur 
føler (tilvalg)

Hydraulisk enhed med
-  op til to varmekreds pumper
-  op til to varmekredsblandere
-  Ekspansions beholder
-  Sikkerhedsgruppe

Varmtvandsbeholder med
-  130 liters varmtvandsbeholder
-  Tilslutning af el-patron
Det varme vand styres med 
pumpegruppen ved VVB

Ekstern temperatur 
føler

Strøm 230 V

Fr
em

Fr
em

Cirkulation line

PE1 Pellet H3 Hygienisk sol-varme tank 

Kold vand

R
et

ur

R
et

ur



PE1 Pellet

www.froeling.com 15

Minimum afstande i fyrrummet - PE1 Pellet Uden VVB unit og  
hydraulisk unit

Med VVB unit og 
hydraulisk unit

A Afstand mellem fyrlåge og væg [mm] 600 600

B Afstand mellem kedelside og væg [mm] 300 300

C Afstand mellem bagside af kedel og væg [mm] 300 -

D Afstand mellem kedelside og væg [mm] 100 100

 Minimum plads (længde x bredde) 7 - 10 kW [mm]
 Minimum plads (længde x bredde) 15 - 20 kW
 Minimum plads (længde x bredde) 25 - 35 kW

1550 x 1000
1550 x 1150
1750 x 1150

1750 x 1000
1750 x 1150

-

H Minimum rum højde inkl. service område [cm]
190
190
220

250

Dimensioner - PE1 Pellet med VVB og hydraulisk unit [mm] 7 - 10 15 - 20

L1 Længde, VVB unit 1150 1150

L2 Længde, hydraulisk unit 500 500

B Bredde på kedel med hydraulisk unit 660 810

H Total kedelhøjde med VVB unit 1810 1810

H1 Højde, VVB unit 630 630

H2 Højde, VVB unit og hydraulisk unit 1330 1330

H3 Højde på frem/retur tilslutning af varmekreds 1260 1260

H4 Højde på frem/retur tilslutning af kedel 710 710

H5 Højde på tilslutning af dræn på kedel 690 690

H6 Højde på varmt vand/cirkulation tilslutning i VVB 350 350

H4 Højde på kold vandstilslutning i VVB 160 160

H8 Højde, tilslutning el-patron 185 185

H9 Højde, dræn tilslutning fra VVB 165 165

H10 Højde, røgrørs tilslutning 1570 1550

H11 Højde på luftskrue (for rum luft-afhængig drift) 980 970

H12 Højde, suge system tilslutning 1720 1720

A

B

DC

Mindestabstände - PE1 Pellet 7-35

A

B

H

D
C

Maß Benennung 7 - 10 15 - 20 25 - 35

A Abstand – Isoliertür zur Wand 600 mm

B Abstand – Kesselseite zur Wand
(Regelungsseite)

300 mm

C Abstand – Rückseite zur Wand 300 mm

D Abstand – Kesselseite zur Wand
(Türanschlagseite)

100 mm

Mindestraumgröße (Länge x Breite) [mm] 1550 x 1000 1550 x 1150 1750 x 1150

H Mindestraumhöhe inkl.
Wartungsbereich (1)

190 cm 220 cm

Mindestabstände - PE1 Pellet 7-20 mit Hydraulik- und Boilerblock

CCC

A

B

D

H

Maß Benennung 7-10 15-20

A Abstand – Isoliertür zur Wand 600 mm

B Abstand – Kesselseite zur Wand
(Regelungsseite)

300 mm

C Abstand – Rückseite zur Wand -

D Abstand – Kesselseite zur Wand
(Türanschlagseite)

100 mm

Mindestraumgröße (Länge x Breite) [mm] 1750 x 1000 1750 x 1150

H Mindestraumhöhe inkl. 
Wartungsbereich (1)

250 cm
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CCC

A

B

D

Mindestabstände - PE1 Pellet 7-35

A

B

H

D
C

Maß Benennung 7 - 10 15 - 20 25 - 35

A Abstand – Isoliertür zur Wand 600 mm

B Abstand – Kesselseite zur Wand
(Regelungsseite)

300 mm

C Abstand – Rückseite zur Wand 300 mm

D Abstand – Kesselseite zur Wand
(Türanschlagseite)

100 mm

Mindestraumgröße (Länge x Breite) [mm] 1550 x 1000 1550 x 1150 1750 x 1150

H Mindestraumhöhe inkl.
Wartungsbereich (1)

190 cm 220 cm

Mindestabstände - PE1 Pellet 7-20 mit Hydraulik- und Boilerblock

CCC

A

B

D

H

Maß Benennung 7-10 15-20

A Abstand – Isoliertür zur Wand 600 mm

B Abstand – Kesselseite zur Wand
(Regelungsseite)

300 mm

C Abstand – Rückseite zur Wand -

D Abstand – Kesselseite zur Wand
(Türanschlagseite)

100 mm

Mindestraumgröße (Länge x Breite) [mm] 1750 x 1000 1750 x 1150

H Mindestraumhöhe inkl. 
Wartungsbereich (1)

250 cm
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PE1 Pellet PE1 Pellet med VVB unit



Tekniske specifikationer

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
AUT: Tel +43 (0) 7248 606 • Fax +43 (0) 7248 606-600
GER: Tel +49 (0) 89 927 926-0 • Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-mail: info@froeling.com • Internet: www.froeling.com

P0730415  - All illustrations intended as a guide only. We reserve the right to make 
technical changes without prior notice. Errors and omissions excepted. Source for third 
party images: www.propellets.at

Dansk importør:

Dimensioner - PE1 Pellet 7 - 10 15 - 20 25 - 35

L Længde på kedel [mm] 650 650 850

L1 Total længde inkl. røgrørstilslutning [mm] 680 685 885

B Bredde på kedel [mm] 600 750 750

H Højde på kedel [mm] 1200 1200 1470

H1 Højde, tilslutning røgrør [mm] 960 940 1170

H2 Højde, tilslutning ventilation [mm] 940 935 -

H3 Højde, tilslutning retur [mm] 870 870 920

H4 Højde, tilslutning fremløb [mm] 250 290 1160

H5 Højde tilslutning for dræn [mm] 240 95 175

H6 Højde, tilslutning luftskrue [mm] 370 360 460

H7 Højde, tilslutning vakuum suger [mm] 1110 1110 1380

 Diameter røgrørs studs [mm] 100 130 150

7 - 20 kW 25 - 35 kW 

Vangvedvænget 1, 8600 Silkeborg
Tlf: 8682 6355
Mail: info@scanboiler.dk
www.scanboiler.dk

Tekniske  specifications - PE1 Pellet 7 10 15 20 25 30 35

Max effekt [kW] 7 10 15 20 25 30 35

Effekt område [kW] 2 - 7 2 - 10 4,5 - 15 4,5 - 20 7,2 - 25 7,2 - 30 7,2 - 35

Energi (ErP) mærke*

Strøm tilslutning [V/Hz/A] 230V / 50Hz / fused C16A

Vægt [kg] approx. 200 approx. 200 approx. 250 approx. 250 approx. 380 approx. 380 approx. 380

Total kedel kapacitet (vand) [l] approx. 25 approx. 25 approx. 38 approx. 38 approx. 60 approx. 60 approx. 60

Træpillebeholder kapacitet [l] 35 35 41 41 76 76 76

Askebeholder /askebox kapacitet [l] 14,5 14,5 18 18 28 28 28

Varmtvands kapacitet med valgfri  
varmtvandsbeholder [l] 122 122 122 122 - - -


