
Med brændværdi 
og regulering

PILLEKEDLER

I N N OVAT I O N 
OG KOMFORT

BEDRE VARME

• Integreret partikeludskiller 
(elektrostatisk partikelfilter) 
fås som ekstraudstyr

• Fås også som pille-
kondenserende kedel

• Online-kedelstyring med app
• 7" touch-display med 

LED-statusvisning

ENERGIE
GENIE
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Brændselsolie

Brændselsolie

REN VARME

ØKOLOGISK
Træ er et lokalt og miljøvenligt brændstof, der har en meget stor genvækst, 

kan brænde CO2-neutralt og sørger for uafhængighed af internationale 

kriser. Desuden sikrer anvendelse af lokalt træ talrige arbejdspladser. 

Derfor er træ det optimale brændstof set både fra et økonomisk og 

et økologisk synspunkt. Afhængigt af det anvendte træ findes det i 

forskellige kvalitetsklasser.

De enkelte energikilders prisudvikling i de seneste 

år viser fordelene ved træpiller: den økologisk rene 

måde at varme op på er også økonomisk attraktiv. 

Træspåner og savsmuld, der produceres i sto-

re mængder som biprodukter i træforarbejd-

ningsindustrien, bliver ubehandlet kompri-

meret og pelleteret. På grund af den høje 

energitæthed og de nemme leverings- og 

opbevaringsmuligheder har piller vist 

sig at være det optimale brændstof 

til fuldautomatiske varmesystemer. 

Leveringen af pillerne sker med 

lastbiler, hvorfra pillerne fyl-

des direkte i lagerrummet.

Spar penge ved at varme 
op miljøvenligt

Piller

Brændselsolie

ca. 50% mere 
fordelagtigt

Gennemsnitspris pr. år brændselsolie 
i forhold til piller*

12 cent/kWh

2000
2003

2006
2009 2012

2015
2018

2021

CO2 
-neutralt

Brænde ca. 60% mere 
fordelagtigt

Flis ca. 70% mere 
fordelagtigt

Piller
Brændselsolie

*Kilder: IWO og BMK, Genol og proPellets. Pr.: Januar 2022
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Den nyudviklede PE1e Pellet fås som varme- eller 

kondenserende kedel og kan udstyres med en 

valgfri elektrostatisk partikeludskiller, som reducerer 

støvemissioner til et minimum. 

Med den integrerede returløbsforøgelse drives kedlen 

altid i et optimalt temperaturområde og dermed øges virk-

ningsgraden. En akkumuleringstank kan leveres med stan-

dard indbygget hydraulikpumpe.

Fröling PE1e Pellet blev i 2022 udmærket med innovationsprisen 

”EnergieGenie”. Med denne pris fra Østrigs forbundsministerium for 

land- og skovbrug, miljø og vandressourceforvaltning udmærkes nye 

produkter efter kriterierne innovation, energibesparelse og nyhedsgrad.

Fröling har i tres år beskæftiget sig med den effektive udnyt-
telse af træ som energikilde. I dag er navnet Fröling ensbe-

tydende med moderne biomasse-varmeteknik. Vores fast-
brændsels-, flis- og pillekedler anvendes med succes 

i hele Europa. Alle produkter fremstilles på virksomhe-
dens egne fabrikker i Østrig og Tyskland. Vores om-

fattende service-netværk garanterer hurtig hjælp.

International pioner inden for teknologi og design

Avanceret fuldautomatisk drift

Fremragende bæredygtighed

Miljøvenlig energieffektivitet

Vedvarende og CO2-neutralt opvarmningsmateriale

Ideelt til alle hustyper

Mere komfort og sikkerhed

GARANTERET
KVALITET OG 
SIKKERHED
FRA ØSTRIG
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7" touch-display  
for let og intuitiv betjening

Stort dimensioneret pillebeholder

Højkvalitets siliciumkarbid pillebrænder 

Automatisk tænding  
for effekt med minimal indsats

Automatisk afaskning ind i to lukkede 
askebeholdere (valgfrit med ekstern askefjernelse)

PILLEKEDEL MED 



Fast integreret returløbsforøgelse 
for maksimal effektivitet

VOS-teknik 
effekt-optimerings-system

Automatisk lamel-vipperist 
til asketømning

Isolering af høj kvalitet  
for lavt strålingstab

Lambdasonde  
for optimal forbrænding

VALGFRI KONDENSERENDE TEKNOLOGI

Omdrejningstalsreguleret, stille røgsuger 
med funktionsovervågning

www.froeling.com | 5
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Omdrejningstalsreguleret EC-røgsuger

Den omdrejningstalsregulerede EC-røgsuger sørger 
for den nøjagtige luftmængde under forbrændingen. 
Røgsugerens omdrejningstalsregulering stabiliserer 
forbrændingen under hele forbrændingens varighed og 
tilpasser luftmængden til det respektive materiale. I for-
bindelse med lambdareguleringen skabes der optimale 
forbrændingsbetingelser. EC-røgsugeren har en betyde-
ligt højere effektivitetsgrad end sædvanlige røgsugere 
med AC-motorer. Især ved drift med delvis belastning 
medfører det en væsentlig strømbesparelse.

Fordele:    Maksimal driftskomfort 
    Permanent optimering af forbrændingen 
    Op til 40% lavere strømforbrug

Præcis regulering af 
primær- og sekundærluft

Forbrændingen i PE1e Pellet reguleres med undertryk 
og sørger sammen med EC-røgsugeren for maksimal 
driftssikkerhed. En nyhed er en innovativ regulering af 
luftfordelingen i afbrændingszonen. Ved hjælp af en ak-
tuator tilpasses både primær- og sekundærluft optimalt 
til de respektive betingelser i brandkammeret. I kombina-
tion med den seriemæssige lambdaregulering sørger det 
for meget lave emissioner.

Drift uafhængig af rumluft

Lavenergihuse råder ofte over en lukket klimaskærm. Konventionelle 
fyrrum er udsat for ukontrolleret varmetab pga. de nødvendige indsug-
ningsluftåbninger. Ved varmekedler, der er uafhængige af rumluft, und-
gås det pga. den direkte lufttilslutning. 

Fordele:  Optimalt egnet til lavenergihuse 
   Maksimal effektivitet

FOR MERE KOMFORT
GENNEMTÆNKT INDVENDIGT DESIGN
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Dobbelt sikkerhedssystem

Skydeventilen til lagerrummet og skydeventilen til 
brænderen udgør et dobbelt slusesystem og sørger 
dermed for maksimal driftssikkerhed.

Fordele:  Maksimal driftssikkerhed
   Maksimal tilbagebrandssikkerhed

Hurtig energibesparende tænding

Den lydløse keramiske tænder sørger for sikker og energibesparende tæn-
ding af brændslet. Brændslet tændes automatisk af restgløderne pga. den 
meget varme forbrændingszone. Det er kun nødvendigt at starte tænderen 
efter længere fyringspauser.

Fordele:  Lydløs keramisk tænder sørger for pålidelig tænding 
  Automatisk tænding ved hjælp af restgløder 
  Der er ikke brug for en separat blæser

Skydeventil til lagerrummet

Hvis der transporteres brændstof fra lagerrummet til pillebeholderen, åb-
nes skydeventilen til lagerrummet. Samtidigt lukkes skydeventilen til bræn-
deren.

Stor pillebeholder

Den store pillebeholder med en kapacitet på 175 liter 
nedsætter hyppigheden af pilletransport. Pillebehol-
deren fyldes fuldautomatisk ved hjælp af den eksterne 
sugeturbine.

Fordele:  Let påfyldning 
  Effektiv drift

Skydeventil til brænderen

Det dobbelte sikkerhedssystem sørger dermed for på-
lidelig lukning mellem lagerrummet og pillebrænder og 
garanterer minimal risiko for tilbagebrand.
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PE1e Pellet fås også som variant med kondenserende teknologi. 
Den skjulte energi fra røggassen, som ved konventionelle løsnin-
ger undviger uudnyttet gennem skorstenen, bruges ved hjælp af en 
ekstra varmeveksler, der er placeret på kedlens bagside, og tilføres 
varmesystemet. Det medfører en mere effektiv driftsmåde og høje-
re effektivitetsgrader. Allerede i 1996 fik Fröling innovationsprisen 
på Energisparemessen i Wels for brugen af kondenserende kedler i 
biomassesektoren og betragtes derfor som pioner på området. Var-
meveksleren er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet. Rensningen 
sker med et vandskyllesystem.

Fordele:

 Lavere brændstofomkostninger
 Filtrering af røggassen
 Reducerede emissioner
 Automatisk rensning

Forudsætninger for optimal anvendelse:

 Returløbstemperatur så lav som muligt 
(f.eks. gulv- eller vægvarme)

 Fugtufølsomt og sodbrandbestandigt røggassystem
 Kanaltilslutning for udledning af kondensat og skyllevand

KONDENSERENDE TEKNOLOGI  
FOR PILLEKEDLER

Pillesugeslangetilslutning oppefra1

Røgrørstilslutning og afløb bagest2

Perfekt forbindelse til skorstenen med 
Frölings tilslutningsrør FAR

3

PLADSBESPARENDE  
OG INTELLIGENT  
TILSLUTNINGSMULIGHED

1

2

3

MIN

MAX

P
ER

FO
R
M
A
N
C
E
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Varmeveksler med automatisk rensning 
(WOS) af alle træk og nederste drev

Det seriemæssigt integrerede optimeringssystem for ef-
fektivitetsgrad WOS består af specielle turbulatorer, der er 
sat ind i varmevekslerrørene og renser dem med op- og 
nedadgående bevægelser. Det medfører rene varmeflader 
og dermed højere effektivitetsgrader og lavere brændstof-
forbrug.

Fordele:  Højere effektivitetsgrad 
  Brændstofbesparelse 
  Drivmekanisme i det kolde område

    (lav termisk belastning)

Fast integreret returløbsforøgelse

Den seriemæssigt integrerede returløbsforøgelse forhindrer 
unødvendigt strålingstab og leverer dermed maksimal effek-
tivitet. En ekstern returløbsforøgelse er dermed ikke længere 
nødvendig, hvilket nedsætter installationstiden. Komponen-
terne er monteret intelligent, og de væsentlige dele (f.eks. 
pumpe) er synlige udefra og let tilgængelige.

Fordele:  Minimalt strålingstab 
  Maksimal effektivitet 
  Ekstern returløbsforøgelse ikke nødvendig

    Pladsbesparelse i fyrrummet

Rensning af alle 
varmevekslerrør

Flowkontrol

Fordele:  Optimal hydraulisk afbalancering 
  af varmeanlægget

MIN

MAX

P
ER

FO
R
M
A
N
C
E
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Partikelseparator  
(elektrostatisk partikelfilter)  
kan integreres som ekstraudstyr

Partikelseparatoren (det elektrostatiske partikelfilter), 
der fås som ekstraudstyr, kan eftermonteres når som 
helst og dermed reducere kedlens finstøvsemissioner 
væsentligt. Rensningen sker fuldautomatisk ind i en se-
parat askeboks på kedlens forside.

Fordele:  Mulighed for eftermontering på stedet 
  Kombineret rensning med varmeveksler- 
  optimeringssystem (WOS)

    Hurtig montering

INTELLIGENT DESIGN  
TIL MINDSTE DETALJE

Røggasrecirkulation RGR

Med røggasrecirkulationen RGR blandes en del af røggas-
sen med forbrændingsluften og tilføres fyringszonen endnu 
en gang. RGR sørger for forbrændings- og effektoptimering, 
desuden reduceres NOx-emissionerne. De lavere forbræn-
dingstemperaturer sørger for ekstra beskyttelse af dele, der er 
i kontakt med ild.

Fordele:  Ideelle forbrændingsbetingelser 
  Intelligent regulering af luftmængden

Integreret partikelseparator (elektrostatisk 
partikelfilter) kan eftermonteres når som helstNYT!
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Højtemperatur-siliciumkarbid-brandkammer 
og perfekt forbrændingsregulering

Kedelstenene består udelukkende af ildfast materiale af 
høj kvalitet (siliciumkarbid). Den varme forbrændingszone 
sørger for optimal udbrænding og meget lave emissioner. 

Kedelstenenes patenterede design gør luftindføringen 
i brændkammeret helt tæt uden brug af dyre pakninger 
med slitagerisiko. Derudover gør kedelstenenes nye form 
brændkammerets vedligeholdelse endnu lettere, da de 
bare kan tages ud.

Fordele:  Meget høj temperaturbestandighed  
  for lang levetid 
  Optimale emissionsværdier

Patenterede kedelsten!

Askefjernelse med separate askesnegle og 
askerive

Asken bliver - med to separate askesnegle drevet af en 
fælles gearmotor - automatisk tømt ned i askecontaineren 
fra både brændkammeret og varmeveksleren. Dette sikrer 
en klar adskillelse og absolut tæthed mellem brændkam-
meret og varmeveksleren og dermed elimineres risikoen 
for utætheder. Askesneglene er hastighedskontrolleret. 
Kedlen kommer automatisk med en alarm/besked, når 
askecontaineren er fuld.

Den fælles gearmotor trækker askeskraberen i det nedre 
vendekammer, som transporterer asken fra varmeveksleren 
ud til siden og hen til askesneglen.

Fordele:  Optimal tømningsadfærd 
  Ingen fare for luftlækage pga.  
  askebeholder med to kamre

    Kun ét fælles drev
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INGEN KOMPROMISER MED  
KOMFORT-ASKEFJERNELSE

Særlig teknik for optimal rensning

Lamelvipperistens specielle form (patentanmeldt) sikrer 
optimal rengøring. Luftforholdene er dermed altid de sam-
me og sørger således for optimal forbrænding.

Endnu bedre tømning

Pga. hældningen på 110° tømmes vipperisten helt for aske, 
som ved hjælp af askesneglen føres ind i den store aske-
beholder.
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Klapbundsbeholder (330 liter)

Standardskraldespand (240 liter)

Ved den automatiske askefjernelse transporteres asken til en 
udvendig askebeholder. Takket være den smarte låsemekanisme 
kan askebeholderen afmonteres hurtigt og problemfrit.

Valgfrit: Askeudledning i standard 
skraldespand eller klapbundsbeholder

Hvis man vil have det endnu lettere, kan man vælge aske-
udledning ind i en standardskraldespand på 240 l eller en 
klapbundsbeholder på 330 l, der fås som ekstraudstyr. Asken 
transporteres automatisk ind i skraldespanden/klapbunds-
beholderen, som let kan tømmes. Dermed garanteres lange 
tømningsintervaller og maksimal komfort.

Komfort-askefjernelse

Der må ikke gås på kompromis med komforten. Asken 
transporteres automatisk ind i to lukkede askebeholdere 
ved hjælp af en askesnegl. Tømningstidspunktet kan ses 
på displayet.

Fordele:    Lange tømningsintervaller 
   Komfortabel tømning



Eksternt sugemodul

Den automatiske brændstoftransport fra lager-
rummet ind i pillebeholderen sker ved hjælp af et 
eksternt sugemodul. Sugemodulet monteres i re-
turluftledningen i en frit valgbar position.

Fordele:

• let montering
• der er ikke brug for skråbund i siloen
• større lagerlokalevolumen (30%)
• automatisk omskiftning mellem sonderne
• automatisk returskylning
• vedligeholdelsesfrit system

Manuelt 4-dobbelt sugesondesystem

Pille-sugesondesystemet RS 4 Manuell skaffer mere plads i dit lagerrum. Den fleksible montering af 
udsugningssonderne, som er uafhængig af en bestemt placering, gør det muligt at udnytte enhver 
rumgeometri optimalt. Omskiftningen mellem sugesonderne sker manuelt. 
Som tommelfingerregel gælder: Pr. 1 m² pillelagerflade bør der være én udsugningssonde.

Automatisk 
sondevalg

Der vælges automatisk mellem 4 eller 8 su-
gesonder i specifiseret rækkefølge, som sty-
res af pillekedlen. Hvis en sugesonde uventet 
ikke suger, afhjælpes det ved en fuldautoma-
tisk vending af luftstrømmen, hvorved son-
den renses (backwash).

Pillepåfyldningsdyser

Pillerne leveres med tankvogn og blæses ind i la-
gerrummet gennem påfyldningsdysen. Den anden 
dyse bruges til kontrolleret og støvfri fjernelse af 
den udstrømmende luft.

Pille-sugesystem  
RS 4 / RS 8

Udførelse som ovenfor, dog med 
den forskel, at omskiftningen 
mellem sugesonderne sker auto-
matisk.

RS 4 RS 8

Fuldautomatisk 
returskylning

Pyramide til 
lageroptimering
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Yderligere oplysninger i Fröling-
prospektet ”Sugesystem til piller”

Posesilo

Posesilosystemet er en fleksibel og simpel måde at op-
bevare træpiller på. Det 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 sækkesilo har flere for-
dele: Enkel montering, det er støvtæt og kan - om nød-
vendigt - opstilles udendørs. Det kræver blot beskyttelse 
mod regn og UV-stråler.

Sugesneglssystem

Frölings sugesneglssystem er den ideelle løsning til 
smalle rektangulære rum. På grund af sneglens place-
ring i bunden af de skrå sider udnyttes pladsen optimalt 
og siderne sikrer en fuldstændig tømning af rummet. 
Kombinationen med Frölings sugesystem muliggør en 
fleksibel placering af kedlen.

Pillemagasin
Cube 330/Cube 500S

Cube 330/500S er den optimale og mest økonomiske 
løsning til lave brændselsbehov. Med den robuste kappe, 
lavet af pap (Cube 330) eller galvaniserede stålplader 
(Cube 500S), giver magasinet mulighed for ren tilførsel 
af piller og sparer plads i lagerrummet. Magasinet fyl-
des manuelt (f.eks. piller i sække) og kan totalt rumme 
330 kg hhv. 495 kg piller. Pillerne transporteres til ked-
len via en sugesonde, som er inkluderet i løsningen.

Pellet-Maulwurf®

Dette sugesystem til piller er kendetegnet ved enkel 
installation og en optimal udnyttelse af lagerrummets 
plads. Pille-Mulvarp® suger pillerne fra toppen og sørger 
dermed for optimal brændstoftilførsel til kedlen. Muld-
varpen bevæger sig automatisk ind i hvert hjørne af la-
gerrummet og sikrer den bedst mulige tømning.
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INDIVIDUEL  
STYRING AF  
VARMESYSTEMET

Fig. 1 Generel oversigt over 
varmekredsen (startbillede)

Fig. 2 Visning af varmetiderne 
(kan indstilles individuelt)

Fig. 3 Oversigt over feriemodulet

Styreenhed Lambdatronic P 3200

Med Lambdatronic P 3200 styring og det nye 
7" Touch-Display er Fröling på vej ind i fremtiden. Den 
intelligente styring muliggør integration af op til 18 var-
mekredse, 4 akkumuleringstanke og 8 varmtvandsbe-
holdere. Styreenheden garanterer en tydelig visning af 
alle driftsforhold. Den optimerede og let overskuelige 
menu sikrer en nem betjening. De vigtigste funktioner 
kan nemt vælges via symboler på det store farvedisplay.

Fordel:  Præcis forbrændingskontrol med Lambdastyring 
 Tilslutning til op til 18 varmekredse, 8 vandvarmere og 4 akkumuleringstanke 
 Mulighed for integration af solvarmeanlæg 
 LED-ramme omkring touchskærmen, som lyser, når man nærmer sig

   Simpel betjening 
 Kan styres fra din smartphone 
 Fjernstyring fra eks. stuen (rumkontrolenhed RBG 3200 und RGB 3200 Touch)  

 eller via internettet (froeling-connect.com/App)

LET OG INTUITIV
BETJENING
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Med Fröling-appen kan du online - uanset tid og sted - kontrollere og styre din 
Fröling-kedel. De vigtigste statusværdier og indstillinger kan let læses eller ændres 

via internettet. Du kan tilmed specificere, hvilke statusmeddelelser du ønsker at mod-
tage via SMS eller e-mail (f.eks. når askeboksen skal tømmes eller i tilfælde af funkti-
onsfejl).

En Fröling-varmekedel (software centralmodul fra version V50.04 B05.16) med 
kedel-touchdisplay (fra version V60.01 B01.34), en internetforbindelse 

(bredbånd) og tablet / smartphone med iOS- eller Android-styresy-
stem er en forudsætning. Når internetforbindelsen er oprettet og 

kedlen er aktiveret, kan systemet tilgås døgnet rundt overalt ved 
hjælp af en internetaktiveret enhed (PC, tablet eller smartp-
hone). Appen er tilgængelig i Android Play Store og iOS App 
Store.

 Let og intuitiv betjening af varmekedlen 
 Tilstandsværdier kan hentes og ændres på få sekunder 

 Individuel benævnelse af varmekredsene 
 Statusændringer sendes direkte til brugeren  

   (f.eks. via e-mail eller push-beskeder)
 Ingen yderligere hardware krævet (f.eks. internet-gateway)

SMART HOME

Loxone

Kombiner dit Fröling varmesystem med Loxone Miniserver og 
den nye Fröling Extension og brug den til at etablere individu-
el kedelstyring helt ned på værelsesplan med Loxone Smart 
Home.

Fordele: Let betjening af og indsigt i varmekredsen via Loxo-
ne-miniserver, omgående besked ifm. statusændringer og in-

duviduelle driftsformer for enhver situation (f.eks. stilstedeværel-
se, ferie eller økonomitilstand).

Modbus

Via Fröling modbus-interface kan systemet integreres med husets 
styresystem.

Få glæde af en intelligent, komfortabel og sikker boligoplevelse med en 
Smart Home-løsning fra Fröling.

NYT! Desktopversion 
med endnu flere 

muligheder

ALTID OVERBLIK OVER 
ALT MED FRÖLING-APP'EN
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Rumstyring RBG 3200 Touch

RBG 3200 Touch imponerer med den berøringsfølsomme overflade. 
Takket være den enkle menustruktur kan rumstyringsenheden betjenes 
let og intuitivt. Kontrolenheden på ca. 17x10 cm med farvedisplay viser 
de vigtigste funktioner på et øjeblik og indstiller automatisk baggrunds-
belysningen afhængigt af lysforholdene. Rumstyringsenhederne er for-
bundet til kedelstyringen ved hjælp af en bus-ledning.

Rumsensor FRA

Med den kun 8x8 cm store rumsensor FRA er det nemt at indstille hhv. 
vælge de vigtigste driftstilstande for den tildelte varmekreds. FRA kan 
tilsluttes både med og uden rumpåvirkning. Indstillingshjulet muliggør en 
ændring af rumtemperaturen til ± 3 °C.

Rumstyring RBG 3200

Endnu mere komfort får man med rumstyringen RBG 3200 og det nye 
RBG 3200 Touch. Fjernbetjeningen af varmeanlægget foregår bekvemt fra 
stuen. Alle vigtige værdier og tilstandsmeddelelser kan meget let aflæses, 
og samtlige indstillinger foretages ved at man trykker på knapper.

Varmekredsmodul

Med vægkabinet og kontaktsensor 
som varmekredsstyring til op til to 
blandede varmekredse.

Hydraulikmodul

Med vægkabinet og to følere til 
styring af en eller to pumper og en 
isoleringsventil med op til seks sen-
sorer.

Solarpakke WMZ

Indstillet til måling af varmemængde 
bestående af en volumenpulssender 
ETW-S 2.5, en kollektorsensor og 
to kontaktsensorer til registrering af 
flow- og returtemperaturer.

TILBEHØR FOR  
ENDNU MERE KOMFORT
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PE1e Pellet med lagdelt hygiejne-solartank H3

PE1e Pellet med lagdelt hygiejne-solartank H2 og dobbelt el-varmepatron

Frölings systemteknik muliggør effektiv energistyring. Op til 4 ak-
kumuleringstanke, op til 8 varmtvandsbeholdere og op til 18 var-
mekredse kan indgå i varmestyringen. Du drager også fordel af 
integrationen af andre former for energiproduktion, f.eks. solcel-
leanlæg.

Fordele:  Kompletløsninger til ethvert behov 
  Komponenter med perfekt afstemning i forhold  
  til hinanden

    Integration af solenergi

SYSTEMTEKNIK
FOR OPTIMAL 

BRUG AF ENERGI
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Mål - PE1e Pellet [mm] 45 50 55 60

L1 Kedellængde 1.400 1.400 1.400 1.400

L2 Samlet længde inkl. røgrørtilslutning 1.490 1.490 1.490 1.490

B1 Afstand tilslutning fremløb / returløb til kedelside 590 590 590 590

B2 Afstand tilslutning røgrør til kedelside 395 395 395 395

B3 Afstand tilslutning røgrør bagest til kedelside
 (valgfrit)

150 150 150 150

B4 Afstand tømning til kedelside 130 130 130 130

B5 Afstand tilslutning indsugningsluft til kedelside (valgfrit) 620 620 620 620

B6 Kedelbredde 730 730 730 730

B7 Kedelbredde inkl. afdækning for elektrostatisk  
 partikeludskiller (valgfrit)

810 810 810 810

H1 Højde tilslutning fremløb 1425 1425 1425 1425

H2 Højde tilslutning returløb 1.175 1.175 1.175 1.175

H3 Højde tilslutning indsugningsluft (valgfrit) 100 100 100 100

H4 Højde tilslutning tømning 195 195 195 195

H5 Højde tilslutning røgrør bagest (valgfrit) 1.090 1.090 1.090 1.090

H6 Kedelhøjde 1620 1620 1620 1620

H7 Samlet højde 1.675 1.675 1.675 1.675

Røgrørsdiameter udvendigt 149 149 149 149

Tekniske data - PE1e Pellet 45 50 55 60

Nominel varmeeffekt [kW] 45 50 55 60

Elektrisk effekt (NL / TL) [W] 65 / 30 68 / - 72 / - 75 / -

Energilabel1)

Elektrisk tilslutning [V/Hz/A] 230 V / 50 Hz sikret C16A

Vægt [kg] 650 650 650 650

Samlet kedelindhold (vand) [l] 113 113 113 113

Kapacitet pillebeholder [l] 175 175 175 175

Kapacitet askebeholder retort / varmeveksler [l] 37 / 12 37 / 12 37 / 12 37 / 12

1 Kombinationslabel (kedel + regulering)
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1 I Tyskland vær opmærksom på støtteberettiget bufferindhold! Vær opmærksom på BAFA-retningslinjerne om nødvendige bufferlagere (støtteberettigelse).
2 Kombinationslabel (kedel + regulering + brændværdi)

Mål - PE1e Pellet med brændværditeknik 
[mm]

45 50 55 60

L1 Kedellængde 1.690 1.690 1.690 1.690

L2 Samlet længde inkl. røgrørstilslutning 1.780 1.780 1.780 1.780

B1 Afstand tilslutning fremløb til kedelside 590 590 590 590

B2 Afstand tilslutning friskvand til kedelside 395 395 395 395

B3 Afstand tilslutning røgrør til kedelside 205 205 205 205

B4 Afstand tilslutning returløb til kedelside 510 510 510 510

B5 Afstand tilslutning kondensatafløb til kedelside 270 270 270 270

B6 Afstand tilslutning indsugningsluft til kedelside (valgfrit) 560 560 560 560

B7 Kedelbredde 730 730 730 730

B8 Kedelbredde inkl. afdækning for elektrostatisk  
 partikeludskiller (valgfrit)

810 810 810 810

H1 Højde tilslutning fremløb / friskvand 1425 1425 1425 1425

H2 Højde tilslutning returløb 645 645 645 645

H3 Højde tilslutning indsugningsluft (valgfrit) 100 100 100 100

H4 Højde tilslutning kondensatafløb 330 330 330 330

H5 Højde tilslutning røgrør 1.025 1.025 1.025 1.025

H6 Kedelhøjde 1620 1620 1620 1620

Røgrørsdiameter udvendigt 149 149 149 149

Tekniske data - PE1e Pellet med 
brændværditeknik

45 50 55 60

Nominel varmeeffekt1 [kW] 49,5 55 60,5 66

Elektrisk effekt (NL / TL) [W] 85 / 35 93 / - 102 / - 110 / -

Energilabel2)

Elektrisk tilslutning [V/Hz/A] 230 V / 50 Hz sikret C16A

Vægt [kg] 750 750 750 750

Samlet kedelindhold (vand) [l] 145 145 145 145

Kapacitet pillebeholder [l] 175 175 175 175

Kapacitet askebeholder retort / varmeveksler [l] 37 / 12 37 / 12 37 / 12 37 / 12
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Mindste afstande - PE1e Pellet [mm] 45 50 55 60

A Isoleringslåge til væg 730 730 730 730

B Kedelside til væg 500 500 500 500

C Kedelbagside til væg 500 500 500 500

D Stoker til væg 30 30 30 30

E Vedligeholdelsesområde over kedlen1 500 500 500 500

Min. lokalehøjde 2150 2150 2150 2150

BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDER

Mindste afstande - PE1e Pellet med 
brændværditeknik [mm]

45 50 55 60

A Isoleringslåge til væg 730 730 730 730

B Kedelside til væg 500 500 500 500

C Kedelbagside til væg 500 500 500 500

D Stoker til væg 30 30 30 30

E Vedligeholdelsesområde over kedlen1 500 500 500 500

Min. lokalehøjde 2150 2150 2150 2150

1 Vedligeholdelsesområde for afmontering af VOS-fjedrene opad
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NOTATER



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

 

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

 

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

 

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

Din Fröling-partner

P1210022 - alle illustrationer er symbolfremstillinger! 
Ret til tekniske ændringer samt trykfejl og typografiske fejl forbeholdes! 

PE1 Pellet 7 - 35 kW
PE1c Pellet 16 - 22 kW
PE1e Pellet 45 - 60 kW

P4 Pellet 48 - 105 kW
PT4e 120 - 250 kW

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 - 350 kW
Turbomat 50 - 550 kW

TI  350 kW
Lambdamat 750 - 1500 kW

Fliskedler / store anlæg

Træelproduktionsanlæg CHP 46 - 56 kW (elektrisk effekt) 

  95 - 115 kW (termisk effekt)

Fastbrændselskedel, kombineret varme og strøm

Pillekedler


