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Opvarmning med piller

Spar penge med piller uden at gå på kompromis

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

Prisudviklingen på de 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. Pillerne er fremstillet af rent træ. De store mængder høvlspåner og savsmuld 

der produceres i træindustrien presses til 
piller uden nogen form for behandling. 

Pillerne har en høj energi- effekt og er 
nemmer at levere og opmagasinere. 
Dette er blot nogle af fordelene der gør 
træpiller til det perfekte brændsel for 
fuldautomatiske biokedler. Træpillerne 
leveres med lastbil og blæses direkte 
ind i kundens silo.
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Den nye generation af  
pillekedler

Fröling sætter, med deres nye P4 pillekedel 
nye internationale standarder med 
hensyn til design og teknologi. Med den 
gennemtænkte, fuldautomatiske drift, er 
dette nye produkt fra Fröling ren komfort.
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International anerkendelse

BLAUE ENGEL & DET ØSTRISKE MILJØMÆRKE –  
Anerkendelse for kvalitet og sikkerhed

Fröling’s P4 pillekedel har modtaget flere internationale priser for kvaliteten af deres kedler, både i EU 
og USA. Der i blandt den eftertragtede Tyske miljøpris Der Blaue Engel og det Østrigske Miljømærke. 
Der blaue Engel er ifølge eget udsagn, den første og ældste miljørelaterede klassificering i verden. 
Klassificeringen af produkter og tjenester, er for at give forbrugerne en tryghed, da de ved, at Der blaue 
Engel – miljømærkede produkter, er produkter af høj kvalitet.

Træpillekedel med Der blaue Engel betyder:

- høj effektivitet
- Væsentlig lavere udskillelse af skadelige emissioner end tilladt i de
  gældende DIN-Standarder
- Effektiv anvendelse af vedvarende råstoffer
- Fuldautomatisk drift udelukkende på træpiller

Moderne biobrændselskedler er så fremtidsorienteret og effektive. Dette understøttes også af en lang 
række internationale krav til garantier om lave emissioner og høj effektivitet. Her er det specielt Østrig, 
der mestrer kunsten, at sænke værdierne.

UMWELTZEICHEN
Österreich

VESTA-Award
USA

New Product of
the Show Award

Irland

Plus X Award
International

Grand Prix de l’Innovation-
Salon BOIS ENERGIE 2008

Frankrig
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Fra lav-energi til flerfamilie huse

Ved bestemmelse af varmebehovet er det først og fremmest opvarmningen af beboelsesrummene 
der spiller en stor rolle. P4 Pellet tilbydes nu i 10 forskellige størrelser og kan med sin brede vifte af 
funktioner og modulerende drift fungerer i såvel et lav-energi hus, som i større byggerier med et større 
varmeforbrug. Det er ligeledes muligt at integrere kedlen, med det eksisterende varmeanlæg. Fröling’s 
intelligente styring Lambdatronic P 3200 styrer samtlige kontrolfunktioner via fjernopkobling fra PC eller 
mobil-enhed.

P4 Pellet 15/20/25 P4 Pellet 32/38 P4 Pellet 48/60/80/100/105

Komfort askebeholder Automatisk askeudtag Automatisk askeudtag

Komfort-Askebeholder 
(P4 15-25)

Med Komfort askebeholderen 
bliver asken automatisk 
transporteret ned i beholderen. 
Når askebeholderen skal tømmes, 
skydes låget på. Meget simpel og 
støvfri.

Automatisk askeudtag 
(P4 32)

Med den automatiske askefjerner 
føres asken ned i de to ydre 
askebeholdere. Asken bliver 
transporteret igennem en 
låsemekanisme, så beholderen 
hurtigt og nemt kan fjernes uden 
støv i rummet.
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Moderne Teknologi
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Den nye pillekedel med de fantastiske fordele:

Tykkere isolering for minimalt varmespild.

Automatisk standard VOS-Teknologi (Virkningsgrad-Optimerings-System) for maksimal
virkningsgrad og fuld automatisk rengøring.

Lambdatronic P 3200 med Touch-Display og BUS-Teknologi.

Variabel hastighed på vakuum- ventilator med overvågningsfunktion for maksimal driftsikkerhed.

Stor træpillemagasin med automatisk fremføring af piller  (Volumen 90 - 280 Liter).

Suge- enhed.

Varmeisoleret renselåge.

Stor Komfort- askebeholder til P4 Pellet 15 - 25.

Automatisk askeudledning i to lukkede askebeholdere til P4 Pellet 32 - 105.

Patenteret multi-varmeveksler for modulerende drift, ideelt ved opvarmning af lavenergi-huse. 
Et 3- trins design af varmeveksleren sikrer det størst mulige askenedfald. Dermed er det ikke 
nødvendigt med ekstra rengøring.

Automatisk rustfri skydelåger til fjernelse af aske for vedligeholdelsesfri drift.

Tilbagebrands -sikringsspjæld.

Automatisk el-tænding.

Kappe med lydisolering for næsten lydløs drift.
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Perfekt til mindset detalje

Funktion: Plug and Play
Fordele: • Pakke ud, installere, varm op

 • Plads besparende

 • Simpel håndtering  

P4 pillekedlen er med sin enkelthed en fryd i 
fyrrummet. Med sin enkelthed og kompakte design, 
er montagen af en P4 pillekedel ren barnemad. Alle 
komponenter er installeret i kedlen og skulle det blive 
nødvendigt, kan komponenter nemt udskiftes.
Serviceringen af kedlen er simpel og specielt 
P4 træpillekedlens rengøringssystem er yderst 
interessant.

Smart opbygning og installation
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Funktion: Varmeveksler med unikt 
 3- trins design

Fordele: • Maksimal virkningsgrad i kedlen 
 • Mærkbare besparelser 
 • Lang levetid

Den patenterede multi-kredsløbs varmeveksler, giver 
altid P4 pillekedlen en optimal tilpasset drift. Dette 
kombineres med den fuldautomatiske rengøring, giver 
en betydelig besparelse på forbruget.
Kedlens specielle konstruktion forhindrer temperaturen 
i at falde til under dug-punktet og sikrer dermed P4 
pillekedlen en meget lang levetid. Det unikke 3-trins 
design afbøjer røggassens vej gennem kedlen og giver 
således et usædvanligt effektivt askenedfald.

Funktion: Automatisk rengøring

Fordele: • Renere forbrænding 
 • Lavere emissionen 
 • Automatisk askeudtag

Med en P4 pillekedel, har de købt et kvalitetsprodukt. 
Den automatiske skyderist giver en komfortable 
og vedligeholdelsesfri drift. Som ved enhver anden 
afbrænding af træ, vil der også ved træpiller være aske. 
Dette bliver i P4 pillekedlen automatisk transporteret 
ned i to askebeholdere, som nemt tages ud og tømmes.

Funktion: Høj effektivitet

Fordele: • Lavt strømforbrug 
 • Lave drift omkostninger

I udviklingen af P4 pillekedlen er der lagt meget vægt på 
energi-effektiviteten. 
Dette bekræftes også ved tildelingen af Der Blaue Engel 
og det Østrigske Miljømærke.
P4 pillekedlen bruger langt mindre strøm og er derved 
med til at holde driftsomkostningerne nede.
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Perfekt til mindset detalje

Funktion: Automatisk kontrol af ventilator  
 hastighed og lambdastyring

Fordele: • Maksimal drift komfort 
 • Optimering af forbrændingen

Der er som standard i P4 pillekedlen variabel hastighed på 
ventilatoren, så der hele tiden er den helt nøjagtige mængde 
luft i forbrændingen. Lambda- styringen sikrer de optimale 
betingelser for en perfekt forbrænding.

Funktion: Omfattende sikkerhedskoncept
Fordele: • Maksimal driftssikkerhed 
 • Maksimal pålidelighed

Faldskakten og den gennemtestede sikkerhedsventil sikrer et 
lukket system med en høj drift sikkerhed. Inden kedlen starter op, 
kører den automatisk en sikkerhedstest og fejlfindingssystemet 
garanterer en sikker drift.

Funktion: Ideel til montering i container
Fordele: • Plads til måde lagerrum og kedelanlæg
 • Alt samlet på samme sted
 • Perfekt tilpassede   
  elementer

Fröling’s Containerløsning er en kompletløsning samlet  
på et sted.

Funktion: Balanceret aftræk

Fordele: • Ideelt til lav-energi huse 
 • Maksimal effekt i anlægget

Lav- energi huse er et lukket byggeri. I et traditionelt fyrrum, 
kommer den nødvendige indblæsningsluft ind gennem div. 
åbninger og skaber dermed også et ukontrolleret varmetab. 
Dette undgås ved kedler med balanceret aftræk på grund af 
den direkte luft-tilslutning.
Forbrændingsluften stiger op og føres igennem den integrerede 
varmeveksler i kedlen og luftens temperatur øger dermed 
systemets effektivitet.
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Nyhed! Kondenserende teknologi

P4 pillekedlen kan i størrelserne 15 til 25 kW fås med den nyeste 
kondenserende teknologi. Ved traditionelle løsninger slipper den 
varme udsugningsluft ubrugt op igennem skorstenen. Den varme 
kan nu udnyttes ved blot at montere en varmeveksler på kedlens 
bagpanel. Denne lille ændring gør at kedlens virkningsgrad kan 
komme op på mere end 104%.
Siden Fröling i 1996 berettede om anvendelsen af varmeveksler 
inden for bioenergi, modtog de i den forbindelse den prestigefyldte 
Innovation Award of Wels for energibesparende nytænkning. 
Varmeveksleren er lavet af højkvalitets rustfri stål. Dette er et 
tilvalgs modul som kan eftermonteres.

P4 Pellet

Forudsætninger for optimal 
Udnyttelse af veksler-teknologien:

- Den lavest mulige returvarme fra fx 
gulvvarme

- Røgafgangs-system der er 
modstandsdygtig over for fugt og 
sodbrand.

- Afløb for kondens og skyllevand

1

1

Varmeveksleren:

Varmeveksler I rustfri stål

Automatisk spulerengøring

Afløb for kondens, med vandlås

2

3

2

3
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Føde system

Ny: Carving- Sugesonder

Fröling nye patenterede suge-sonde – placeres rundt i silo-bunden og sikrer 
dermed en stabil og fuldstændig tømning. Skiftet mellem sonder kan enten 
gøres manuelt (Eco pille-boks) eller fuld automatisk (Komfort pille-boks).

Dette system er nemt at installere og meget fleksibelt. Det universale sugesystem kan håndtere 
lange distance mellem silo og fyrrum. Placeringen af suge sonden og omskifter-enheden (pille-boks) 
kan justeres så den passer optimalt til siloens individuelle krav.

Universelt sugesystem

Komfort pille-boks

Eco pille- boks

Uno pille - boks

Suge-sonder

Pille- boks

Fødesnegl System

Fröling fødesnegle system er den ideelle løsning til 
smalle rektangulære rum. Sneglen er placeret i en 
kanal i bunden af de skrå sider, hvilket giver den 
absolut bedste udnyttelse af rummet og garanterer 
en fuldstændig tømning.

Kombinationen af suge-systemet og Frölings 
vakuumsug giver mulighed for en fleksibel placering 
af kedlen.

1-2-3 Sugesystem

Fröling tilbyder 1-2-3 Suge-snegl systemet, den 
optimale løsning til større lagerrum.

Afhængigt af lagerrummets størrelse placeres to eller 
tre fødesnegle parallelt med hinanden og integreres 
i brændstofforsyningens suge-system. Der skiftes 
automatisk mellem suge-sneglene i faste intervaller, 
hvilket sikrer en ensartet tømning af lagerrummet.
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Pille- indblæsning

Pillerne bliver leveret med tankbil og blæses ind i lagerrummet gennem den 
ene studs. Den anden studs sørger for at den støvfyldte luft bliver sendt ud 
af rummet igen.

Vægten fra pillerne skal bæres af konstruktionen og ikke af sneglrenden eller sugesonden. Det 
skrående gulv skal være i en vinkel på 30 - 45° og med glatte overflader, så pillerne lettere kan glide 
ned. Afhængigt af belastningsgraden skal konstruktionen muligvis understøttes ekstra.

General information om opbygning af lagerrum
Alle vægge og støtte-elementer skal kunne bære den konstante belastning. Lofter og vægge skal være 
udformet således, at der ikke sker slidtage eller afskalning, der kan beskadige eller forurene pillerne.
Kontroller med din lokale skorstensfejer om alle gældende regler er overholdt.

Sække Silo-løsning

Sække silosystemet er en fleksibel og frem for alt enkel 
måde at opbevare pillerne på. Fås i 9 forskellige stel- 
størrelser (fra 1,5m x 1,25m op til 2,9m x 2,9m) med en 
kapacitet på 1,6 til 7,4 tons.

Brugen af sække siloen har flere fordele: enkelt montage, 
støvtæt og kan hvis det er nødvendigt ligeledes opstilles 
udendørs. Kræver blot beskyttelse mod regn og UV-
stråler. 

Pille-Muldvarp®

Dette sugesystem til piller er kendetegnende ved 
enkelt installation og en optimale udnyttelse af la-
gerrummets plads.

Pille-Muldvarp® suger pillerne fra toppen og sørger 
dermed for en optimal brændstofmængde til kedlen. 
Muldvarpen bevæger sig automatisk rundt i lager-
rummet og sikrer en optimal tømning af rummet.

max. 80 cm
max. 80 cm
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Komfort i anlægget

Ekstra: Brændsels optimering med PST pillestøvsuger
Træpiller er et rent kvalitetsprodukt. Alt tilbageværende træ-støv kan nemt 
og bekvemt filtreres fra pillerne med PST pille støvsugeren. Dette optimerer 
effekten af forbrændingen i flere år. PST pillestøvsugeren kan placeres 
hvor man ønsker det på retur-luftrøret af pille-suge-systemet. Designet 
på sugeren gør at støvpartiklerne fjernes fra retur-luften og lagres i den 
integrerede beholder.

Støv-beholderen er let at afmontere 
og transportere til tømme-stedet. 
Støvsugeren kan til enhver tid 
eftermonteres på anlægget og er 
tilmed vedligeholdelsesfri.

Magasin

Er der ingen mulighed for opbygning af et lagerrum, er et magasin det bedste alternativ. 
Modulopbygningen gør det muligt, til enhver tid, at eftermontere et fuldautomatisk suge-system.

Dimension P4 Pellet 15 P4 Pellet 20 P4 Pellet 25

L Længde kedel [mm] 740 740 740

L1 Længde inkl. røgsuger  [mm] 940 940 940

B Bredde kedel [mm] 600 770 770

B1 Bredde inkl. magasin [mm] 1425 1595 1595

B2 Bredde magasin [mm] 825 825 825

H Højde kedel [mm] 1280 1280 1280

H1 Højde magasin [mm] 1400 1400 1400

H2 Højde magasin åben [mm] 1890 1890 1890

 Kapasitet [l] 235 235 235

 Samlet vægt inkl. kedel [kg] 406 470 480
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Funktion: Lambdatronic P 3200 kontrolpanel

Fordele: • Præcis forbrændingskontrol med Lambdastyring 

 • Stort, tydeligt kontrolpanel 

 • Kontroller varmeanlægget fra stuen (tilvalg) 

 • Nyt kontrolpanel med Tryk-Display

Ved brug af Fröling’s Rumføler FRA er hovedværdierne i kedlens varmekredse lette 
at vælge og tilpasse. Justerings-hjulet giver dig mulighed for at ændre  
rumtemperaturen med ± 3°C.

Brug for endnu mere komfort? Så er der RBG 3200 rum kontrol 
og den nye RBG 3200 Touch. Du kan let kontrollere to varme-
systemer fra din lænestol. Vigtigt data vises tydeligt i displayet og 
ændringer kan klares ved et let tryk på en knap.

 
Med    den    nye
Lambdatronic   P 3200 kedelstyring med touch-
display har Fröling taget et skridt ind i fremtiden. De har udviklet en bedre 
styreenhed, der med det justerbare display garanterer en altid tydelig visning af alle drift forhold. 
Man sikres en præcis kontrol med forbrændingen med Lambda-styringen med bredbånd.  Den optimerede 
og let overskuelige menu-oversigt sikrer en enkelt betjening.  De vigtigste funktioner er programmet til 
direkte valg.

Frölings Bussystem gør det muligt at installere udvidelsesmoduler i andre lokaler. De lokale rumkontroller 
kan installeres lige der hvor behovet er: på kedlen, teknikrummet, ved akku-tanken, i stuen eller 
fx i en tilstødende bygning. Med P 3200 styringen er det muligt at styre op til 18 vejrkompenserede 
varmekredse, op til 8 varmtvandsbeholdere og op til 4 akkumuleringstanke. Desuden kan den yderligere 
styre, en ekstern varmekilde som fx olie/gaskedel, et solfangeranlæg og en cirkulationspumpe. Der ud 
over er de elektriske kabler holdt på et minimum. Kun et enkelt BUS kabel er nødvendigt for at styre 
rumkontrollerne.
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Komfort i anlægget

RBG 3200 Touch Rum kontrol panel med et moderne touch display 
Strukturen i Menuen er enkel og meget let at bruge. Med et enkelt blik 
på den 4,3“ store farveskærm vises tydeligt de vigtigste funktioner og 
skærmen justerer automatisk baggrundslyset alt efter lysforholdene.

Rum kontrolpanel med Touch-Display

Frölings nye online styring, froeling-connect.com, giver dig mulighed for at styre og kontrollere din Fröling 
kedel, med Kedel-touch display, uanset tid og sted. Du kan aflæse og justere status informationer og 
indstillinger nemt og bekvemt online (fra din PC, SmartPhone, tablet PC, osv.) Du kan tilmed specificere 
hvilken status-meddelse du ønsker at modtage, enten som tekstbesked eller e-mail. Den nye froeling-
connect.com service giver ejeren af varmeanlægget mulighed for at give ekstra brugere adgang til kedlen 
og til at overvåge anlægget – for eksempel installatøren, naboen osv. i forbindelse med ferie.

Systemkrav:

• Fröling kedel med Kedel-Touchdisplay
• Internetadgang (Bredbånd)

• Internetforbindelse med Fröling-kedlen via Netværk
• Enhed med web-adgang (Smartphone/Tablet PC/Laptop/PC) med Webbrowser

Nyt: Online-Styring med froeling-connect.com

Uafhængig 
af platform

Online betjening 
af anlæg 

Kunde
Installatør
Kundeservice
Administrator

Individuelle
adgangsrettigheder
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Fröling’s teknologi muliggør en effektiv energistyring. Styringen kan kontrollere op til 4 akku-tanke, 
op til 8 varmtvandsbeholdere og helt op til 18 varmekredse kan indarbejdes i styringen.

Funktion: Teknologi for optimal Energiudnyttelse

Fordele: • Komplet løsning til ethvert behov 
 • Perfekt matchende komponenter 
 • Integration af sol
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Perfekt integration

Med Fröling teknologi har man muligheden for at drage fordel af andre energiformer som fx sol-energi.
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Sol-modul WMZ (tilvalg)

Funktion: Modulerende drift
Fordele: • Minimalt varmetab 
 • Maximal effektivitet 
 • Ingen krav til retur-temperaturen

Med sol-modulet kan styringen give dig et fingerpeg om effekten af dit solfangeranlæg. Frem- og 
returtemperaturen, gennemstrømning og tilmed den daglige og den samlede produktion i anlægget 
bliver evalueret i Lamdatronic P 3200.

Ved modulerende drift opvarmer Fröling P4 Pellet kun op til den ønskede temperatur (varmtvandsbeholder, 
radiatorvarmekreds) og holder temperaturen der, så unødvendigt varmetab formindskes. Denne funktion 
garanterer maksimal effektivitet. Desuden sikres man mod for lav retur-temperatur.



P4 Pellet

www.froeling.com 19

Nyhed! Fröling Kaskadestyring

Ved større projekter såsom hoteller og offentlige bygninger, hvor varmebehovet varierer betydeligt, kan 
Fröling tilbyde en kaskadeløsning med den nødvendige fleksibilitet. Denne intelligente kaskadeløsning kan 
driftssikkert kontrollere P4 Pellet kedler med en samlet effekt op til 420 kW. Fordelen ved kaskadeløsninger 
er også tydelig i den varme årstid. Er varmeefterspørgslen lav, drosler kedlerne automatisk ned. Så der 
opnås både en effektiv, miljøvenlig og økonomisk løsning. Et andet plus er den øgede driftssikkerhed, da 
belastningen er lagt ud på flere kedler.
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Importør:                                                         Forhandler:

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


