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Intelligenta detaljer för hög komfort:
Ny flis- och pelletspanna Fröling T4 med
ett genomtänkt inre.
Nu utökas sortimentet hos träeldningsspecialisten Fröling med
den nya flis- och pelletspannan T4.
Den helautomatiska värmepannan för flis och pellets uppnår verkningsgrader på upp till 93%.
Strömförbrukningen är bland den lägsta på marknaden. Uppbyggnad i moduler medför enkel montering och installation. Flis- och pelletspannan är bekväm att använda och uraskning, sotning och
underhåll är mycket lågt.
Den mest moderna tekniken
Den nya flis- och pelletspannan T4 Fröling erbjuder högsta standard inom områdena teknik, miljö,
drift och ekonomi. Användningen av strömsnåla motorer sörjer för låg strömförbrukning och brännkammaren av kiselkarbid medför hög verkningsgrad och minimala utsläpp. En nyhet är den innovativa
regleringen av luften i förbränningszonen. Via ett gemensamt ställdon anpassas både primär och
sekundär luft till rådande förutsättningar i förbränningskammaren. Tillsammans med lamdaregleringen medför det mycket låga utsläpp. Det 90 ° - tippande rostret skapar för en tillförlitlig och automatisk rengöring av aska och främmande material, tex stenar och spikar mm.
Askan transporteras automatiskt in i askbehållaren, vilken lätt kan tas bort och tömmas.
T4 har dessutom en användarvänlig reglering Lambdatronic H 3200.
Den möjliggör komfortabel övervakning och inställning av funktionerna för värme- och varmvatten.
Med den komfortabla rumsstyrenheten(option) RBG 3200 har man möjlighet att styra systemet via en
knapptryckning från vardagsrummet eller annat rum. Pannans elektronik informerar också när askbehållaren bör tömmas.

Enkelt montage på grund av modul design
Fröling T4 är på grund av sin modul design, enkel att transportera in i pannrummet och att installera.
T4 levereras färdigmonterad och elektriskt kopplad. T4 kan på grund av placeringen av olika aggregat
och den kompakta byggformen även installeras i mycket trånga utrymmen.

Den nya flis- och pelletspannan T4

Fröling: Det stora namnet för uppvärmning med trä och pellets
Fröling anses som pionjär med moderna värmeanläggningar för träbränslen.
Gäller det den banbrytande uppfinningen av vedpannan med högtemperaturbrännkammaren fliseldningen med lambdateknologi eller utvecklingen av den internationellt prisbelönta pelletspannan: de
kommer från Fröling. Ett flertal från internationella berömda kvalitetsutmärkelser understryker den
framgångsrika vägen för det framgångsrika familjeföretaget från Österrike. Enastående innovationspriser i flera europeiska länder och i USA, Energy Globen eller den Blå Ängeln.

Komplett leverantör i pannrummet
Som företaget som utvecklar sina egna produkter och tillverkning i egna fabriker i Österrike och
Tyskland har Fröling den nödvändiga flexibilitet och som inriktar sig på helhetslösningar. Företaget är
därför en komplett leverantör till pannrummet.
De innovative ackumulatorsystemen sträcker sig från tankar för lagring av värme till hygienisk varmvattenberedning fram till koppling mot sol.
Bränslematningssystem i olika varianter finns i det omfattande produktsortimentet.

Kundsupport från projektering till service
Speciell uppskattning hos installatörer, byggmästare, arkitekter och ingenjörer erhåller det breda tjänsteutbudet från Fröling. Oavsett om det gäller rådgivning, projektering, montage, installation eller
service: Fröling stödjer inom alla områden. Experter från hela världen deltar vid kurser i Akademibyggnaden.

Tal, data, fakta:
Fabrik: Grieskirchen (A), Stritzing (A), Marzahna (D)
Försäljnings-/ utbildnings-/ kompetenscentrum: Grieskirchen (A), Munchen (D), Strasburg (F), Bozen (I)
Medarbetare: ca 600
Exportandel: ca. 70 procent
Marknader: huvudmarknader Europa; USA; ytterligare försäljningspartners i hela världen.

Fabrik Stritzing

Produktionshall Stritzing

Huvudkontor Grieskirchen

Produktprogram
Vedpannan S4 Turbo
15-60 kW
●
●
●
●
●
●
●

Stort vedutrymme för halvmetersved
Standard VOS-Teknik, verkningsgradsoptimeringsteknik
Stort vedutrymme för halvmetersved
Reglering Lambdatronic S 3200
Unik antändningsautomatik
Speciellt utsug för att förhindra inrykning vid lucköppning
Kan erhållas med automatisk tändning

Vedpannan S3 Turbo
18-45 kW
●
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●
●

Stort vedutrymme för halvmetersved
VOS-Teknik, verkningsgradsoptimeringsteknik
Varvtalsreglerad sugande fläkt
Reglering S-Tronic / S-Tronic Plus
Högtemperatur-Virvelbrännkammare
Speciellt utsug för att förhindra inrykning vid lucköppning

Pelletspannan P4 Pellets
8-100 KW
●
●
●
●
●
●
●

Värmeväxlare i flera lager i 3-stråks-utförande
Minimalt rengöringsarbete
Hög energieffektivitet
Varvtalsreglerad sugande fläkt och lambdareglering
Reglering Lambdatronic P 3200
Rumsluftoberoende drift
Omfattande säkerhetskoncept

Kondensationsteknik (option)

Kaskadstyrning (option)

●
●
●
●

● Speciellt brett effektområde
● En flerpanne-installations säkerhet
● Flexibelt inställbar belastning av pannan

Innovativ teknologi
Verkningsgrad 104% (Hu)(Undre värmevärde)
Enkel att eftermontera
Finns för P4 från 8 upp till 25 kW

Produktprogram
Ny: Flis- och pelletspannan T4
25-50 kW
●
●
●
●
●
●
●

Mindre montagearbete och kompakt byggform
Perfekt förbränningsreglering
Mindre sotnings- och rengöringsarbete
Reglering Lambdatronic H 3200
Genomtänkt rostteknik
Högtemperatur-Schamottbrännkammare
Stokerenhet med patenterad tvåkammar-slussmatare

Ny!
Flis- och pelletspannan Turbomatic
28-100 KW
●
●
●
●
●
●

Intelligent moduluppbyggnad
Klok rosterteknik
Nödeldning med ved
Oberoende aggregat
Perfekt förbränningsreglering
Reglering Lambdatronic H 3200

Ny: Flis- och pelletspannan TX
150-250 kW
●
●
●
●
●
●
●

Luftgenomströmmat trapprost
Helautomatisk uraskning
Stående 3-stråks-värmeväxlare med automatisk rengöring
Högtemperatur-Schamottbrännkammare
Reglering Lambdatronic H 3200
Färdiga kablar med stickkontakt
Kan erhållas med avgasrecirkulation, option

Flis- och pelletspannan Turbomat
150-500 KW
● Skjutrost och speciell primärluftstillförsel
● Högtemperatur-schamottbrännkammare uppbyggd i flera lager
● Stående, patenterad 4-stråks-värmeväxlare (drifttryck upp till 6 bar)
med integrerad cyklon-stoftavskiljare och automatisk reingöring
● Matning med skruv (G 50) och hydraulisk (G 100)
● Avgasrecirkulation för förbränningsoptimering
● Helautomatisk uraskning

Ny!

