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Fröling har i 60 år specialiseret sig i effektiv anvendelse af træ som 
kilde til energi. I dag er Fröling ensbetydende med moderne teknologi 
indenfor bioopvarmning. Vores fastbrændsels-, flis- og pillekedler 
anvendes med stor succes i hele Europa. Alle produkter fremstilles 
på egne fabrikker i Østrig og Tyskland. Vores tætte servicenetværk 
garanterer hurtig support.

KVALITET OG SIKKERHED
GARANTERET

FRA ØSTRIG

International pioner inden for teknoologi og design

Avanceret fuldautomatisk funktion

Fremragende miljøkompatibilitet

Økologisk ren energieffektivitet

Ideelt til alle hustyper

Mere komfort og sikkerhed

Spar penge med piller - uden at gå på kompromis med komforten

Prisudviklingen de seneste år inden for de enkelte energikilder viser fordelene ved træpil-
ler: Den økologisk rene opvarmningsmetode er også økonomisk attraktiv. Træ som ener-
gikilde er vedvarende og derfor CO2-neutralt.

Piller er lavet af naturligt træ. De store mængder træspåner og savsmuld, der akkumuleres 
som et biprodukt i træbearbejdningsindustrien, komprimeres og pilleteres ubehandlet. 
På grund af den høje energitæthed og de enkle leverings- og opbevaringsmuligheder 
har piller vist sig at være det ideelle brændstof til fuldautomatiske varmesystemer.

Pillerne leveres med tankbil, hvorfra lagerrummet fyldes direkte. 
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1-2-3 sugesneglssystem

OPTIMALE LØSNINGER

Pillesugesystem 
RS 4 / RS 8

Pillesugesystem 
RS4 manuelt

Pillesækkesilo

Pille-Mulvarp®

Pillefødesnegl

Pillemagasin
Cube 330 / 500 S

Pillesugesystem 
3-vejs RS 4 / RS 8

Med automatisk tilbageblæs

Fås i 8 størrelser

Pilleboks
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Slagmåtte

Påfyldningsdyse

Udsugningsdyse

Z-profil

Branddør EI2 30C

Træbeklædning (ca. 3 cm)

(ventileret)

(ventileret)

LAGERINDRETNING
GENERELLE TIPS TIL

Det ideelle lagerrum har plads til et års forbrug af piller, er tørt og er placeret ved en ydervæg (til fastgørelse af 
påfyldningsdyserne). Ved murstensbyggede lagerrum, der valgfrit kan udstyres med Frölings suge- eller sugesneglssystem, 
skal væggene kunne modstå den statiske belastning.

Et skrånende gulv (trækonstruktion) er den optimale løsning i forbindelse med tømning af lagerrummet, men det er ikke 
absolut nødvendigt. Lagerrummet skal kunne tilføres luft, så CO-koncentrationen bliver reguleret. Hvis påfyldningsdyserne 
placeres indendørs, skal tætningshætten/koblingshætten være lufttæt med separat ventilation udefra.

Førers påfyldningsdysen ud i det fri, er Frölinghætten designet som en ventilationshætte.

AF LAGERRUMMET
TEKNISK INDRETNING

Lagerrumsdør

Døren til lagerrummet skal være en 
branddør, brandmodstandsklasse EI2 
30C og skal være udført med en tæt-
ningsbeklædning. Derudover skal der 
opsættes træplader på indersiden af 
rummet, så pillerne ikke presses mod 
døren. I praksis har installationen af et 
ekstra vindue vist sig at være en god 
idé.

Slagmåtte

Slagmåtten er lavet af gummi og er placeret overfor 
påfyldningsdysen i en afstand på mindst 20 cm fra 
væggen og i en ret vinkel på indblæsningsretningen. 
Det forhindrer pillerne i at springe mod væggen og 
knække og det forhindrer at pudsdele knækker af 
væggen, under påfyldning af piller. Frölings slagmåtte 
har målene 140x120 cm.
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33..1133..55  BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn
Die Befüllkupplungen dienen zum Befüllen des Pellets-Lagerraums, wobei die mittig
situierte Kupplung als Einblasstutzen und die außermittig situierte als Absaugstutzen
für den Staub dient.
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Die Durchbrüche bauseits mit einem Durchmesser von mind. 150 mm hergestellen.
Die Befüllkupplungen 200 mm unterhalb der Decke positionieren. Für eine feste
Verbindung mit dem Mauerwerk die Befüllkupplungen mit dem Verdrehschutz
einmauern bzw. einbetonieren. Mit Montageschaum befestigte Befüllkupplungen
können sich durch das Ankuppeln des Befüllschlauchs lockern. Um der Gefahr einer
statischen Aufladung entgegenzuwirken, die Befüllkupplungen erden!
 

33..1133..66  PPrraallllmmaattttee
Die Gummi-Prallmatte wird gegenüber der Befüllstutzen in einem Abstand von mind.
20 cm zur Wand im rechten Winkel zur Einblasrichtung montiert.
 
Sie verhindert, dass beim Befüllen die Pellets an die Wand prallen und zerbrechen
bzw. Verputzteile aus der Wand schlagen. Abgeschlagen Mauer-, Verputzteile und
andere Fremdkörper können das Austragsystem verstopfen bzw. die
Pelletszuförderung in den Kessel stören und somit einen Ausfall der Anlage bewirken.
Bei derartigen Störungen entfallen die Garantieansprüche.
 

 

 

33 MMoonnttaaggee
Lagerraumgestaltung
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Hullerne i væggen til rørerne skal 
have en diameter på min. 150 mm. 
Placer påfyldningsdyserne 200 mm 
under loftet. For at fastgøre påfyld- 
ningsdyserne i murværket, skal de 
mures ind eller cementeres ind med 
rotationsbeskyttelse. 
Påfyldningsdyser, der er fastgjort med 
skumforbindelser, kan løsne sig, 
når påfyldningsslangen kobles til. 
Påfyldningsdyserne skal være jord-
forbundet!

Påfyldningsdyser med udlufningshætte

Pillerne leveres med tankvogn og blæses ind i opbe-
varingsrummet via påfyldningsdysen. Den anden dyse 
bruges til en kontrolleret og støvfri fjernelse af den 
udstrømmende luft. 
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BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  mmiitt  FFllaannsscchh  ((GG))
❒ Flansche der Befüllkupplungen an der Außenwand mit geeignetem Montagematerial fixieren
❒ Spalt zwischen Kupplung und Mauer mit Montageschaum ausfüllen

BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  mmiitt  VVeerrddrreehhsscchhuuttzz  ((HH))
❒ Befüllkupplungen mit einem Abstand von ca. 100 mm zur Wand (Abb. 4) einbetonieren bzw. einmauern, der

Verdrehschutz muss dabei in der Wand positioniert werden
➥➥ Mit Montageschaum befestigte Befüllkupplungen können sich durch das Ankuppeln des Befüllschlauchs

lockern
 
EErrdduunngg  ((II))
❒ Die Befüllkupplungen mit einer Erdungsleitung von 4 mm² an die Erdung der Hausinstallation anschließen

➥➥ WICHTIG: Beim Verlängern der Befüllkupplungen nur Metallrohre verwenden, um eine Ableitung von
elektrostatischen Aufladungen zu gewährleisten

 
VVeerrlläännggeerruunngg  uunndd  BBeeffeessttiigguunngg  ddeerr  BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  ((AAbbbb..  44))
❒ Beim Verlängern der Befüllkupplungen muss nach einem 45°-Bogen ein gerades Rohrstück (J) mit

mindestens 300 mm folgen. Die Rohrstücke mit geeigneten Rohrschellen (K) fixieren, um ein Lösen der
Verbindungen durch den Einblasdruck der Pellets zu vermeiden.
➥➥ WWIICCHHTTIIGG:: Keine 90°-Bögen verwenden

❒ Die Befüllleitung nicht mit einem Bogen abschließen. Um die Pellets in die gewünschte Richtung zu leiten,
ist ein gerades Rohrstück (L) mit einer Länge von mindestens 300 mm erforderlich.
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Befüllkupplungen montieren

2 Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

 

11..22  BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  mmoonnttiieerreenn

m
in

d
. 3

0
0

max.

500

ca. 100

Abb. 3

m
in

d
. 3

0
0

Abb. 4

BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  mmiitt  FFllaannsscchh  ((GG))
❒ Flansche der Befüllkupplungen an der Außenwand mit geeignetem Montagematerial fixieren
❒ Spalt zwischen Kupplung und Mauer mit Montageschaum ausfüllen

BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  mmiitt  VVeerrddrreehhsscchhuuttzz  ((HH))
❒ Befüllkupplungen mit einem Abstand von ca. 100 mm zur Wand (Abb. 4) einbetonieren bzw. einmauern, der

Verdrehschutz muss dabei in der Wand positioniert werden
➥➥ Mit Montageschaum befestigte Befüllkupplungen können sich durch das Ankuppeln des Befüllschlauchs

lockern
 
EErrdduunngg  ((II))
❒ Die Befüllkupplungen mit einer Erdungsleitung von 4 mm² an die Erdung der Hausinstallation anschließen

➥➥ WICHTIG: Beim Verlängern der Befüllkupplungen nur Metallrohre verwenden, um eine Ableitung von
elektrostatischen Aufladungen zu gewährleisten

 
VVeerrlläännggeerruunngg  uunndd  BBeeffeessttiigguunngg  ddeerr  BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn  ((AAbbbb..  44))
❒ Beim Verlängern der Befüllkupplungen muss nach einem 45°-Bogen ein gerades Rohrstück (J) mit

mindestens 300 mm folgen. Die Rohrstücke mit geeigneten Rohrschellen (K) fixieren, um ein Lösen der
Verbindungen durch den Einblasdruck der Pellets zu vermeiden.
➥➥ WWIICCHHTTIIGG:: Keine 90°-Bögen verwenden

❒ Die Befüllleitung nicht mit einem Bogen abschließen. Um die Pellets in die gewünschte Richtung zu leiten,
ist ein gerades Rohrstück (L) mit einer Länge von mindestens 300 mm erforderlich.

 

11 MMoonnttaaggeehhiinnwweeiissee  BBeeffüüllllkkuupppplluunnggeenn
Befüllkupplungen montieren

2 Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

Montering af påfyldningsdyser

G Påfyldningsdyse med flange
H Påfyldningsdyse med befæstigelse
I Jordforbindelse

J Lige rørstykke (længde: min. 300 mm)
K Egnede rørklemmer
L Lige rørstykke (længde: min. 300 mm)

Påfyldningsdyser med 
udluftningsdæksel
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Overblik over fordele:

• Enkel montage
• Ikke nødvendigt med skrånende gulv
• Mere lagerplads (30%)
• Automatisk skift mellem sugesonderne
• Automatisk tilbageblæs
• Vedligeholdelsesfrit system

Udførelse som ovenfor, men med den forskel, at der er auto-
matisk skift mellem sugesonderne.

RS 4 RS 8

RS4 MANUELT
PILLESUGESYSTEM

RS4 manuelt pillesugesystem giver mere plads i dit lagerrum. Takket være den fleksible og pla-
ceringsuafhængige installation af sugesonderne er det muligt at udnytte pladsen i rummet bedst 
muligt. Skift mellem sugesonder foretages manuelt. Som en tommelfingerregel skal der være en 
sugesonde for hver m² i pillelageret.

RS 4 / RS 8
PILLESUGESYSTEM

Pyramide til lageropti-
mering (tilvalg)
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Automatisk sondevalg

Sondevalget mellem 4 eller 8 sugesonder sker automatisk i defineret 
rækkefølge - og styres af pillekedlen. Skulle der - mod forventning - 
opstå en uventet forstoppelse i sugesonden, afhjælpes dette ved en 
fuldautomatisk vending af luftstrømmen (tilbageblæsning af luften).

Fuldautomatisk
tilbageskyl

Med kombinationen af op til tre RS4 og/eller RS8 kan store lagerrum udstyres med op til 24 sugesonder og det er 
således stort set muligt at tømme rummet uden skrånende gulv. Pillekedlen overtager styringen, som automatisk skif-
ter sonderne i definerede cyklusser for at sikre, at lagerrummet tømmes jævnt.

Hvis lagerrummet tømmes ujævnt, kan individuelle sonder blokeres separat, så de ikke længere kan bruges til materi-
aletransport. Hvis der opstår en uventet funktionsfejl ved udsugningspunktet, forsøger systemet at rette op på dette 
ved hjælp af en fuldautomatisk vending af luftstrømmen.

Mulighed for variabel 
kaskadering af RS4 
og RS8 (8, 12, 16, 20, 
24 sonder)

3-VEJS RS 4 / RS 8
PILLESUGESYSTEM



8 |

MED SUGESONDER
FLEKSIBEL LAGERPLADS

Rektangulært lagerrum (2 rækker) Rektangulært 
lagerrum 
(1 række)

Kvadratisk lagerrum

L-formet 
lagerrumAdskilte 

lagerrum

Afstand mellem de enkelte sonder skal være mellem 500 og 1000 mm. Jo større afstanden mellem sugesonderne er, jo større 
er mængden af resterende piller i lagerrummet!

Du kan finde mere detaljerede oplysninger  
om montering i vores monteringsvejledning!

FØR MONTERING

VVoorr  ddeerr  MMoonnttaaggee::
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1.Mindestmaß, um Schlauchleitungen durchführen zu können. Außerdem sind die Brandschutzplatten an den Mauerdurchbruch anzupassen.

❒ Mauerdurchbruch für Brandschutzpaket vorbereiten
➥➥ Breite: 625 mm, Höhe: 290 mm
➥➥ Abstand von mindestens 50 mm zum fertigen Fußboden einhalten!
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1.Mindestmaß, um Schlauchleitungen durchführen zu können. Außerdem sind die Brandschutzplatten an den Mauerdurchbruch anzupassen.
2.Die Statik der Mauer darf durch die Mauerdurchbrüche nicht beeinträchtigt werden. Wenn erforderlich, Stürze einsetzen. Der Abstand

zwischen den Mauerdurchbrüchen muss dabei breit genug ausgeführt werden, um die Stütze als Auflager für einen Sturz verwenden zu
können

❒ Mauerdurchbrüche für Brandschutzpaket vorbereiten
➥➥ Breite: 625 mm, Höhe: 290 mm, Abstand 80 mm
➥➥ Abstand von mindestens 50 mm zum fertigen Fußboden einhalten!

TTIIPPPP::  WWiirrdd  ddeerr  AAbbssttaanndd  zzwwiisscchheenn  ddeenn  MMaauueerrdduurrcchhbbrrüücchheenn  wwiiee  aannggeeggeebbeenn
eeiinnggeehhaalltteenn,,  ssttooßßeenn  ddiiee  AAbbddeecckkbblleecchhee  eexxaakktt  aauuffeeiinnaannddeerr..
 
HHIINNWWEEIISS!!  DDiiee  ffoollggeennddeenn  AArrbbeeiittsssscchhrriittttee  ffüürr  ddiiee  AAuussffüühhrruunngg  RRSS  88  bbeeii  bbeeiiddeenn
MMaauueerrdduurrcchhbbrrüücchheenn  gglleeiicchheerrmmaaßßeenn  aauussffüühhrreenn!!
 
HHIINNWWEEIISS!!  BBeeii  ddeerr  NNaacchhaarrbbeeiittuunngg  ddeerr  BBrraannddsscchhuuttzzppllaatttteenn  ddaarraauuff  aacchhtteenn,,  ddaassss  ddiiee
SScchhllaauucchh--DDuurrcchhffüühhrruunnggeenn  mmiittttiigg  aannggeeoorrddnneett  ssiinndd!!

RRSS  44::

RRSS  88::
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TTIIPPPP::  WWiirrdd  ddeerr  AAbbssttaanndd  zzwwiisscchheenn  ddeenn  MMaauueerrdduurrcchhbbrrüücchheenn  wwiiee  aannggeeggeebbeenn
eeiinnggeehhaalltteenn,,  ssttooßßeenn  ddiiee  AAbbddeecckkbblleecchhee  eexxaakktt  aauuffeeiinnaannddeerr..
 
HHIINNWWEEIISS!!  DDiiee  ffoollggeennddeenn  AArrbbeeiittsssscchhrriittttee  ffüürr  ddiiee  AAuussffüühhrruunngg  RRSS  88  bbeeii  bbeeiiddeenn
MMaauueerrdduurrcchhbbrrüücchheenn  gglleeiicchheerrmmaaßßeenn  aauussffüühhrreenn!!
 
HHIINNWWEEIISS!!  BBeeii  ddeerr  NNaacchhaarrbbeeiittuunngg  ddeerr  BBrraannddsscchhuuttzzppllaatttteenn  ddaarraauuff  aacchhtteenn,,  ddaassss  ddiiee
SScchhllaauucchh--DDuurrcchhffüühhrruunnggeenn  mmiittttiigg  aannggeeoorrddnneett  ssiinndd!!

RRSS  44::

RRSS  88::

MMoonnttaaggee 33Brandschutzpaket montieren

Montage- und Bedienungsanleitung Pellet-Saugsystem RS 4 / RS 8 | M1890318_de 15

RS 4

1 Mindestemål for at kunne føre slangerne igennem. Derud- 
 over skal brandbeskyttelsespanelerne tilpasses hullerne i 
 væggen.

RS 8

1 Mindestemål for at kunne føre slangerne igennem. Derudover skal 
 brandbeskyttelsespanelerne tilpasses hullerne i væggen.

2 Hullerne i væggen må ikke forringe væggens bæreevne.  Om nødven-  
 digt benyttes overlægger. Afstanden mellem hullerne skal være så 
 stor, at den  ikke ødelægger væggens bæreevne.
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300 m
m

Skråt gulv

For at kunne at bære pillernes vægt skal det skrånende gulv have en stabil underkonstruktion. Konstruktionen skal di-
mensioneres, så det skrånende gulv ikke deformeres under den statiske belastning. En stor del af vægten skal støtte på 
gulvet og pilletruget, og må ikke overføres til de omgivende vægge.
 
Tommelfingerregel til beregning af den samlede vægt: 1 m³ piller = ca. 650 kg.

L

3
0
0
 m

m

L/8 L/4L/4 L/4 L/8

B

❒ Die Aufteilung der Sonden im Lagerraum wie abgebildet ausführen
❒ Abstand von 300 mm zwischen den Querstaffeln einhalten

 

SScchhrrääggbbooddeenn

Um das Gewicht der Pellets tragen zu können, muss der Schrägboden mit einer
stabilen Unterkonstruktion ausgeführt sein. Die Konstruktion muss so dimensioniert
werden, dass sich der Schrägboden unter der statischen Belastung nicht verformt. Ein
Großteil des Gewichts muss sich auf Boden und Pelletstrog abstützen und darf sich
nicht an die umlaufenden Wände übertragen.
Faustformel für die Berechnung des Gesamtgewichts: 11  mm³³  PPeelllleettss  ≙≙  665500  kkgg
WWIICCHHTTIIGG::  SScchhrrääggbbooddeenn  ddaarrff  WWäännddee  nniicchhtt  bbeerrüühhrreenn,,  uumm  ÜÜbbeerrttrraagguunngg  vvoonn  VViibbrraattiioonneenn
aauuff  ddaass  MMaauueerrwweerrkk  zzuu  uunntteerrbbiinnddeenn  ((KKöörrppeerrsscchhaallll))..

4
0
°

1
4
0

300

❒ Wenn möglich, Absaugsonden schon vor dem Bau des Schrägbodens montieren
❒ Abstand von 300 mm zwischen den Querstaffeln einhalten

MMoonnttaaggeevvaarriiaannttee::
44  AAbbssaauuggssoonnddeenn

hhiinntteerreeiinnaannddeerr

 

33 MMoonnttaaggee
Lagerraumgestaltung

28 Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

• Om muligt skal du montere sugesonder,  
 inden du bygger det skrånende gulv
• Hold en afstand på 300 mm mellem de 
 tværgående stykker
• Anbring sugesonden i midten.

VIGTIGT: 
De skrå gulve må ikke berøre væggene for at forhindre 
transmission af vibrationer til murværket.

4 Sugesonder efter hinanden

• Opdel sonderne i lagerrummet som vist
• Hold en afstand på 300 mm mellem de tværgående stykker.
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<1m²

EBEB EB EB

EB EB EB EB

 

FRA 8 M²
LAGERRUMSSTØRRELSE

1  Skråt gulv

2  Underkonstruktion til skråt gulv

3 Plankering af lagerdøren

4  2 stk. påfyldningsdyser

5 Slagmåtte overfor påfyldningsdysen

1000 mm4x2 sugesonder ved siden af hinanden

• Sonderne opsættes i lagerrummet som vist
• Oprethold en afstand på 1000 mm mellem sugesonderne (hvis af 
 standen er større, skal der være et skrånende gulv imellem suge 
 sonderne.
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Alle mål i mm. RS 4 RS 8

H1  Dækpladens højde 352 352

H2  Anbefalet afstand fra gulv til montagebeslag >800 >990

H3 Anbefalet afstand fra monteringsbeslag til fastgørelse af slange >1175 >1175

H4  Sugeenhedens højde 375 375

H5 Sugeenhedens højde inkl. montagebeslag 665 985

H6  Sugesondens højde 180 180

H7 Anbefalet højde til udskårne sektioner for slanger >140 >140

B1 Dækpladens bredde 700 700

B2 Sugeenhedens bredde 740 1235

B3  Afstand mellem monteringsbeslagets huller 573 1258

B4 Afstand mellem eksterne slangeforbindelser 330 770

B5  Afstand mellem slanger 62 62

B61 Anbefalet afstand, sugeenhed til slangefastgørelse/væg >400 >400

B7  Samlet bredde >1240 >1635

B8 Anbefalet afstand, sugeenhed til væg >150 >150

B9  Sugesondens bredde 175 175

B10 Afstand mellem huller til sugesonde 138 138

L1  Anbefalet længde på lige sugeslangerør >100 >100

L2 Sugeenhedens længde 315 315

L3  Afstand mellem slange og væg 50 50

L4 Længde på sugesonde 237 237

L5  Afstand mellem hullerne i sugesonden 187 187

33  MMoonnttaaggee

33..11  AAbbmmeessssuunnggeenn  uunndd  eemmppffoohhlleennee  AAbbssttäännddee
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33 MMoonnttaaggee
Abmessungen und empfohlene Abstände
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33  MMoonnttaaggee

33..11  AAbbmmeessssuunnggeenn  uunndd  eemmppffoohhlleennee  AAbbssttäännddee
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33 MMoonnttaaggee
Abmessungen und empfohlene Abstände
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ANBEFALEDE AFSTANDE
DIMENSIONER OG

RS 4 RS 8

1 Hvis slangerne føres opad, kan afstanden mellem sugeenheden og væg reduceres til 150 mm.
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Pillefødesnegl
(til langstrakte lagerrum)

Frölings pillefødesneglssystem er den ideelle løsning 
til rektangulære rum med fjernelse forfra. På grund 
af udløbsskruens dybe og vandrette position bruges 
pladsvolumen optimalt og en fuldstændig tømning 
af lagerrummet er garanteret. Kombinationen med 
Frölings sugesystem gør det også muligt at opsætte 
kedlen fleksibelt.

1-2-3 Pillefødesnegl
(til store og langstrakte lagerrum - op til 10 m)

Fröling tilbyder med 1-2-3 pillefødesneglssystemet 
den optimale løsning til store lagerrum. Afhængigt 
af lagerrummets størrelse placeres 2 eller 3 
fødesnegle parallelt med hinanden og integreres 
i brændstofforsyningen til sugesystemet.
Det automatiske skruevalg tænder automatisk for 
sugeskruerne i definerede cyklusser, hvilket sikrer 
en ensartet tømning af lagerrummet.

Fleksibel sammensætning af moduler

Basismodul (2000 mm) 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

+++   PLUS   +++

Forlængelse 500 mm 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Forlængelse 1000 mm 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Forlængelse 2000 mm 1x 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 3x

Er lig med en åben truglængde på:

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

Fleksible længder

Sugeskruens udledningssystem er fleksibelt og mo-
dulært. I alt kan 6 meter forlængelsesmoduler tilføjes til 
basismodulet, der måler 2 meter, hvilket resulterer i en 
samlet længde på 8,5 meter (åben truglængde 8 meter). 
Sneglene (Ø 80mm) er robust designet og transporterer 
pillerne pålideligt til sugeslangen og videre til kedlen 
ved hjælp af en sugeturbine. Vi anbefaler en maksimal 
længde på sugeslangen på 15 meter.
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Sækkesilotype 7 8 9 10 20 30 40 50

B Bredde, sækkesiloens ramme m 1,5 2,0 2,0 2,0 2,3 2,9 2,0 2,3

L Længde, sækkesiloens ramme m 1,25 1,25 1,5 2,0 2,3 2,9 2,9 2,9

S1 Afstand, påfyldningskobling til væg m mind. 0,30

S2 Afstand fra ramme til væg m mind. 0,10

H Højde, sækkesiloens ramme m 1,9 1,82 1,9

H1 Højde inkl. påfyldningskobling m 2,1 2,05 2,1

Påkrævet lagerhøjde1

Påfyldningshals under/over overlæggeren m 1,95 / 2,2 1,90 / 2,15 1,95 / 2,2

H2 Optimal lagerrumshøjde2 m 2,3

Antal påfyldningskoblinger4 stk. 1 1 1 1 1 23 23 23

Massevægt t/m³ 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Tonnage4

Påfyldningsstuds over overlæggeren t 1,6 2,0 2,4 3,7 4,7 7,4 5,0 5,9

Tonnage4

Påfyldningsstuds under overlæggeren t 1,4 1,7 2,0 2,8 3,5 5,3 3,6 4,3

1 Mindste rumhøjde for tilslutning af påfyldningsslanger i installationsrummet. Med sækkesilo type 7 - 50 kan påfyldningsdysen monteres enten over eller under tvær- 
 stangen. Dette ændrer den krævede lagerrumshøjde og tonnage.
2 Sækkesiloen danner en hat, når den er helt fyldt.
3 2 x påfyldningskoblinger til jævn påfyldning, udsugning er ikke påkrævet.
4 Når sugesonden er suget ren, skal man forvente en restmængde på mindst 10% (afhængigt af pillernes kvalitet). Med Fröling-shakeren til sækkesiloer type 7 - 50 er det  
 muligt også at tømme denne restmængde.

PILLE-SÆKKESILO



Brændstofjustering med
PST-støvcyklon (valgfri)

Træpiller er rene og af høj kvalitet. Eventuelle 
resterende mængder træstøv kan filtreres fra 
brændstoffet med PST-støvcyklonen. Dette op-
timerer forbrændingszonens rentabilitet i åre-
vis. PST-støvcyklonen er installeret i returluft-
ledningen til pillesugesystemet i en frit valgbar 
position. Cyklonstrukturen adskiller støvpartik-
lerne fra returluften og opfanger dem. Behol-
deren er let at fjerne og let at transportere til 
tømningspunktet. Systemet kan når som helst 
eftermonteres og er vedligeholdelsesfrit.

Pille-Mulvarp®

Dette system imponerer med sin enkle montage 
og optimale udnyttelse af lagerpladsen. Pillemul-
varpen suger pillerne ovenfra og sikrer således 
optimal brændstoftilførsel til kedlen. Muldvarpen 
bevæger sig automatisk ind i alle hjørner af lager-
rummet og sikrer den bedst mulige tømning. Pille-
muldvarpen kan valgfrit udstyres med et manuelt 
hejsemodul eller med et komfortmodul. Komfort-
modulet er en automatisk løfteindretning, der 
automatisk flytter muldvarpen til standby-positi-
on, når den er i "påfyldnings-mode" eller placerer 
muldvarpen på pillerne, når den er i "drifts-mode".

14 |

Pille-Mulvarp E3®

Den nye Pille-Mulvarp E3® er et simpelt fjernelsessystem, der er baseret på 
den afprøvede pillemulvarp. Lageret tømmes optimalt uden skråt gulv. Pil-
le-Mulvarp E3® klarer pillekedler fra ca. 50 til 300 kW med et årligt pillebe-
hov på flere tons. En typisk lagerstørrelse ligger på op til 40 tons piller eller 
en kapacitet på 60 m³ afhængigt af pillernes form - fra runde og firkantede 
til rektangulære - Pille-Mulvarp E3® er meget fleksibel.

Pillemagasin Cube 300 / 500S

Cube 330/500S er den optimale og mest økonomiske løsning til små træ- 
pillesiloer. Med den robuste kappe, lavet af pap (Cube 330) eller galvani-
seret stålplade (Cube 500S) giver den mulihed for ren tilførsel af piller og 
sparer plads i lagerrummet. 
Fyldes manuelt (f.eks. piller i sække) og kan totalt rumme 330 kg hhv. 495 
kg piller (22 hhv. 33 sække á 15kg). Pillerne transporteres til kedlen  via en 
sugesonde, som er inkluderet i løsningen.

Dimensioner Cube 300: 690 x 690 x 1230 mm (BxDxH)
Dimensioner Cube 500S: 760 x 1000 x 1250 mm (BxDxH)
Påfyldningsåbning Cube 300: 600 x 295 mm (BxD)
Påfyldningsåbning Cube 500S: 670 x 340 mm (BxD)
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BEREGNING AF LAGERRUMMETS STØRRELSE

Brændstofsdata, piller (standardiseret i henhold til EN ISO 17225-2 klasse A1)

Energiindhold  4,9 kWh/kg Vandindhold  max. 10%
Diameter 6 mm Askeandel  max. 0,7%
Længde 5 bis 30 mm (1% bis 45 mm) Støvandel  max. 1,0%
Overflade glatt Hjælpemidler, tryk  max. 2%
Massevægt min. 600 kg/m³

Sammenligning af brændstoffer

Træpiller  4,9 kWh/kg
Stenkul  7 kWh/kg
Koks   7,5 - 8kWh/kg
Træflis  750 - 850 kWh/srm
Naturgas 9,5 - 10,2 kWh/m3

Nåletræ  1300 - 1700 kWh/rm
Flydende gas 12,8 kWh/kg 
Hårdt træ  1700 - 2400 kWh/rm
Fyringsolie 10 kWh/l

Sammenligning - piller med fyringsolie

2 kg piller - ca. 1 l fyringsolie
650 kg piller - ca. 1 m³ pladsbehov
3 m³ piller - ca. 1000 l fyringsolie

Eksempel: Lagerrum til P4 Pellet 15

10 m³ piller = ca. 6.500 kg piller
 (ca. 3250 l fyringsolie) 

Varmebelastning af kedel = lagerrumsvolumen: 15 kW = 15 m³

Lagerrumsvolumen/rumhøjde = overflade 15 m³ / 2,5 m = 6 m²

Pilleboks

Pilleboksen samles på stedet af præfabrikerede stålplader. 
Med de allerede monterede gevindmøtrikker, er der garanti 
for hurtig og nem montering - uden at skulle hverken bore, 
skære eller svejse. De nødvendige tætninger er allerede 
fastgjort til alle komponenter. På grund af den selvbærende 
konstruktion er der ikke behov for boring eller skæring på 
eksisterende vægge. Da de enkelte dele er skruet på inder-
siden, kan tanken uden problemer opstilles i et hjørne, en 
niche eller i et lavt rum. Til udledning kan du vælge mellem 
sugning ved hjælp af sugesonder eller et sugesneglssystem.

- Alle metalplader inkl. stolperne er galvaniseret
- Alle skrueforbindelser sidder på indersiden. Det betyder,  
 at tanken kan færdigmonteres direkte på væggen, så den  
 ikke flyttes efter montering
- Selvbærende konstruktion - derfor ikke nødvendigt med  
 strukturelle ændringer.

NYHED!



Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12 

 

AT: Tel +43 (0) 7248 606-0 
Fax +43 (0) 7248 606-600 

 

DE: Tel +49 (0) 89 927 926-0 
Fax +49 (0) 89 927 926-219 

 

E-mail: info@froeling.com 
Internet: www.froeling.com

P0910520 - Alle billeder er symboler! 
Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer samt for tryk- og typografiske fejl! 

PE1 Pellet 7 - 35 kW
PE1c Pellet 16 - 22 kW

P4 Pellet   48 - 105 kW
PT4e   120 - 250 kW

Pillekedler

Kombikedler

SP Dual compact 15 - 20 kW
SP Dual 22 - 40 kW

Fastbrændselskedler

S1 Turbo                    15 - 20 kW
S3 Turbo                    20 - 45 kW
S4 Turbo                    22 - 60 kW

T4e   20 - 250 kW
Turbomat 150 - 550 kW

TI  350 kW
Lambdamat 750 - 1500 kW

Træfliskedler/store kedler

CHP 45 - 500 kWel

Fastbrændselskedel, kombineret varme og strøm

Din Fröling-Partner

Scanboiler Varmeteknik
Vangvedvænget 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 6355
info@scanboiler.dk
www.froling.dk - www.scanboiler.dk 


