Visoka tehnologija brez meja

Proizvajalec Froling se je že od samega začetka specializiral za učinkovito uporabo lesa kot energenta.
Danes je Froling sinonim za najsodobnejšo tehniko ogrevanja z biomaso. Naši kotli za polena, sekance in
pelete se uspešno uporabljajo po vsej Evropi. Vse svoje izdelke izdelujemo v lastnih tovarnah v Avstriji
in Nemčiji. Naša zelo razširjena servisna mreža zagotavlja varnost.

Sekanci, oblanci, peleti in drugo
Sekanci so domače gorivo, na katerega ne vplivajo krize in je prijazno do
okolja. Poleg tega se z izdelavo sekancev zagotavljajo domača delovna mesta.
Zaradi tega so sekanci z ekonomskega in okoljskega vidika optimalno gorivo.
Odpadni les, kot so veje, vrhovi dreves in odpadni material od žaganja lesa,
se v sekalniku predela v sekance. Sekanci so glede na uporabljen les uvrščeni
v različne kakovostne razrede.
Lesni peleti so iz neobdelanega lesa. Velike količine stranskih produktov lesne
industrije, kot so žagovina in oblanci, se neobdelani stisnejo in peletirajo. Zaradi
visoke energijske gostote ter preprostega dostavljanja in skladiščenja so peleti
optimalno gorivo za popolnoma samodejne kurilne naprave. Peleti se lahko
dostavljajo s cisterno, z njimi pa neposredno napolnimo skladiščni prostor.

Kot odpadni material in stranski proizvod lesne industrije so peleti logična
izbira. Zaradi lastnosti tega izjemno suhega kurilnega materiala jih moramo
uporabljati s posebno robustno kurilno tehniko.
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Turbomat

Vložite v prihodnost
Turbomat proizvajalca Froling je edinstven
sistem ogrevanja za popolnoma samodejno
kurjenje različnih lesnih materialov. Kot eden
vodilnih proizvajalcev kurilnih naprav na biomaso
je Froling v Turbomat vložil vse svoje izkušnje in
znanje o inovacijah prihodnosti. Izdelati so želeli
kotel, ki bi bil poleg kurjenja sekancev primeren
tudi za kurjenje drugih goriv iz biomase.
Poleg izjemne tehnike izgorevanja ima kotel
Turbomat na voljo še posebne možnosti
regulacije. Serijska lambda regulacija, nadzor
temperature zgorevalne komore in regulacija
podtlaka zagotavljajo odlično zgorevanje različnih
materialov. Ponujeno udobje postavlja nova
merila v tem zmogljivostnem razredu.
Dodajanje materiala, zgorevanje, regulacija in
odstranjevanje pepela potekajo popolnoma samodejno. Poleg sodobne tehnike
je kotel Turbomat tudi zelo robusten, z dolgo življenjsko dobo in preprost za vzdrževanje.

www.froeling.com
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Robustna tehnika s pametnimi podrobnostmi
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4

TM 150/200/250
Izjemne značilnosti:
1

Kanal dozirnega polža je v obliki trapeza, kar zagotavlja preprost vnos in popolno fleksibilnost pri
uporabi različnih velikosti goriv. Pogonska enota je skladna z industrijskimi standardi, ima dolgo
življenjsko dobo in je mehansko ločena od transportnega kanala. To preprečuje, da bi gibanje polža
vplivalo na pogonsko enoto.
Pri modelu TM 200/250 se področje vnosa pri visoki temperaturi dodatno hladi z vodo. Tako se
zlasti pri gorivih z visoko vlažnostjo izvede smiselno predsušenje kurilnega materiala.

2

4-slojna visokotemperaturna zgorevalna komora (šamot/izolacija 1/zračni plašč/izolacija 2) je
iz visokokakovostnih in na temperaturo odpornih šamotnih elementov ter zagotavlja optimalno
kurjenje tudi manj gorljivega kurilnega materiala (npr. zaradi visoke vlažnosti) ali alternativnih
goriv, kot je npr. miskantus.

3

Premična rešetka omogoča trajno homogenizacijo poteka izgorevanja in prisilno vodeno
odstranjevanje ostankov izgorevanja.

4

Samodejno odstranjevanje pepela v posodo za pepel.

5

Pokončni 3-potni toplotni izmenjevalec in sistem za optimizacijo izkoristka (WOS) s samodejnimi
virbulatorji za čiščenje in minimalno stopnjo emisij prahu (< 50 mg/Nm³).

6

Recirkulacija dimnih plinov AGR (dodatna možnost) optimizira rezultate zgorevanja (moč, emisije ...)
pri posebej zahtevnih gorivih, kot so npr. peleti, žagovina, miskantus.

7

Ventilator prisilnega vleka, reguliran s številom vrtljajev in nadzorom delovanja skupaj z regulacijo
podtlaka vseskozi skrbi za prilagajanje delovanja kotla na različna goriva in pogoje dimnika.

8

Večslojna toplotna izolacija zagotavlja minimalno izgubo toplote.

9

Velika masivna vrata zgorevalne komore omogočajo enostaven dostop pri vzdrževanju.

www.froeling.com
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Koncept z edinstvenimi prednostmi
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TURBOMAT 300/320/400/500
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TM 300/320/400/500
Izjemne značilnosti:
1

Kanal dozirnega polža je v obliki trapeza, kar zagotavlja preprost vnos in popolno fleksibilnost pri
uporabi različnih velikosti goriv. Pogonska enota je skladna z industrijskimi standardi, ima dolgo
življenjsko dobo in je mehansko ločena od transportnega kanala. To preprečuje, da bi gibanje
polža vplivalo na pogonsko enoto.
Kot posebnost se področje vnosa pri visoki temperaturi dodatno hladi z vodo. Tako se zlasti pri
gorivih z visoko vlažnostjo izvede smiselno predsušenje kurilnega materiala.

2

Drugi ventilator vžiga (dodatna možnost) za težje vnetljiv (npr. vlažen) kurilni material.

3

4-slojna visokotemperaturna zgorevalna komora (šamot/izolacija 1/zračni plašč/izolacija 2) je
iz visokokakovostnih in na temperaturo odpornih šamotnih elementov ter zagotavlja optimalno
kurjenje tudi manj gorljivega kurilnega materiala (npr. zaradi visoke vlažnosti) ali alternativnih
goriv, kot je npr. miskantus.

4

Cona za visokotemperaturno naknadno zgorevanje z vročo šamotno oblogo podaljša trajanje
izgorevanja. Dodatno povečanje učinkovitosti in izkoristka pride v poštev predvsem pri nižjih
kakovostih goriva.

5

Premična rešetka omogoča trajno homogenizacijo poteka izgorevanja in prisilno vodeno
odstranjevanje ostankov izgorevanja. Inovativno ločena cona primarnega zraka zagotavlja
izjemne rezultate zgorevanja z emisijami CO pod 10 mg/MJ!

6

Pokončni patentirani 4-potni toplotni izmenjevalec z vgrajenim ciklonskim ločevanjem prahu
in sistemom za optimizacijo izkoristka (WOS) s funkcijo samodejnega čiščenja. Delovni tlak
do 6 barov.

7

Hlajenje plašča retortov za vžig zmanjšuje oddajanje toplote. Toplota se namensko uporablja
za predhodno segrevanje zgorevalnega zraka.

8

Recirkulacija dimnih plinov AGR (dodatna možnost) optimizira rezultate zgorevanja (moč, emisije ...)
pri posebej zahtevnih gorivih, kot so npr. peleti, žagovina, miskantus.

9

Ventilator prisilnega vleka, reguliran s številom vrtljajev in nadzorom delovanja skupaj z regulacijo
podtlaka vseskozi skrbi za prilagajanje delovanja kotla na različna goriva in pogoje dimnika.

10

Večslojna toplotna izolacija zagotavlja minimalno izgubo toplote.

11

Velika masivna vrata zgorevalne komore omogočajo enostaven dostop pri vzdrževanju.

www.froeling.com
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Premišljena vsaka podrobnost
Značilnosti: Visokotemperaturna zgorevalna
komora s premično rešetko
Prednosti:
• brez oblog žlindre
• optimalno izgorevanje
• minimalne emisije
• samodejno odstranjevanje pepela
Visokotemperaturna zgorevalna komora je sestavljena
iz 4 slojev, kar zagotavlja čisto zgorevanje. Hlajenje
ohišja skupaj z vodno hlajenim vnosnim kanalom skrbi za
zmanjšanje izgube zaradi odvajanja toplote in zagotavlja
visoko stopnjo učinkovitosti. S premično rešetko je tudi
pri gorivih slabše kakovosti in višjo stopnjo tvorjenja
žlindre delovanje brezhibno. Ločena cona primarnega
zraka zagotavlja optimalno izgorevanje. Emisije so tako
zelo nizke (CO pod 10 mg/MJ). Pepel pod rešetko se
z grabljami samodejno odstrani v posodo za pepel.

Značilnosti: Pokončni toplotni izmenjevalec
Prednosti:
• optimalen prenos toplote
• samodejno čiščenje zgorevalne površine
• visoka stopnja učinkovitosti in izkoristka
• manjše emisije prahu
Zaradi pokončnega položaja se izmenjevalec toplote čisti
praktično sam. Dodatno se samodejno čistijo zgorevalne
površine. To vpliva na višjo stopnjo učinkovitosti. Serijsko
vgrajena varnostna baterija preprečuje pregrevanje.
Patentiran večciklonski ločevalnik prahu, ki je vgrajen
v izmenjevalnik toplote kotla Turbomat 320 oz. 500, skrbi za
izpolnjevanje mejnih vrednosti emisij praha. Odstranjevanje
pepela se izvaja z robustnimi transportnimi polži, ki pepel
odstranijo v posode. Posode lahko preprosto odstranite in
izpraznite od zunaj.
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Turbomat
Značilnosti: Robustna in za servisiranje preprosta
izvedba
Prednosti:
• minimalno vzdrževanje
• preprosto servisiranje komponent
• zmanjšanje stroškov
• visoka stopnja varnosti delovanja
Turbomat je kljub vsej visoki tehnologiji zelo preprost za
servisiranje. Vse komponente od prekatov do rešetk lahko
po potrebi preprosto in cenovno ugodno zamenjate. Varno
delovanje zagotavljata vgrajena požarna loputa oz. požarna
zvezda in sistem za nadzor podtlaka.
Poleg tega lahko kotlu dodatno priključite oljni ali plinski
gorilnik in tako zagotovite delovanja kotla v izjemnih primerih.

Značilnosti: Recirkulacija dimnih plinov (AGR)
Prednosti:
• optimizacija zgorevanja
• zaščita delov, ki so v stiku z ognjem
Z ventilatorjem za recirkulacijo dimnih plinov z reguliranim
številom vrtljajev se del dimnih plinov še enkrat uporabi
za zgorevanje. S samodejno progresivno vrtljivo loputo
v obliki primarne in sekundarne recirkulacije se preostali
kisik v dimnih plinih še enkrat pošlje v zgorevalno cono.
Na ta način se zmanjšajo emisije NOx. Tako sistem tudi pri
kakovostnem in suhem gorivu zagotavlja dodatno zaščito
šamota. Hkrati sistem tako pri vlažnem in kot tudi pri
suhem gorivu poskrbi za optimalno zgorevanje in moč.

www.froeling.com
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Tehnični podatki
Turbomat 150/200/250

MERE

TM 150

TM 200

TM 250

H1 Višina kotla vključno z izolacijo

[mm]

1880

1880

1880

H2 Višina priključka za predtok/povratnega priključka

[mm]

1935

1935

1935

H3 Višina dozirnega polža vključno s požarnim sistemom

[mm]

790

850

850

H4 Višina priključka dimne cevi brez recirkulacije dimnih plinov

[mm]

770

800

800

H5 Višina priključka dimne cevi z recirkulacijo dimnih plinov

[mm]

1105

1080

1080

B

[mm]

2170

2890

2890

B1 Širina kotla vključno z izolacijo

[mm]

1870

1930

1930

B2 Širina premične enote za pepel

[mm]

870

870

870

L

[mm]

2630

2860

2860

L1 Dolžina kotla brez izolacije

[mm]

1720

1880

1880

L2 Dolžina dozirnega polža

[mm]

940

970

970

L3 Dolžina premične enote za pepel

[mm]

600

600

600

L4 Dolžina izmenjevalca toplote brez izolacije

[mm]

790

950

950

TM 150

TM 200

TM 250

[kW]

150

199

250

[kg]

3300

3820

3820

[mm]

200

250

250

[l]

440

570

570

Skupna širina vključno z vgradnimi deli

Skupna dolžina vključno z vgradnimi deli

TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč

(sekanci P45A, stara oznaka W30 po standardu ÖNORM)

Skupna teža vključno z vgradnimi deli
Premer cevi za dimne pline
Prostornina vode
Najvišja dovoljena delovna temperatura

[°C]

90

90

90

Najnižja temperatura povratnega voda

[°C]

65

65

65

[bar]

3

3

3

[°C]

150

150

150

Najvišji dovoljeni obratovalni tlak
Temperatura dimnih plinov pri nazivni obremenitvi
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Turbomat
Turbomat 300/320/400/500

MERE

TM 300/320

TM 400/500

H1 Skupna višina

[mm]

2560

2720

H3 Višina priključka povratka

[mm]

640

710

H4 Višina priključka za predtoka

[mm]

1850

2000

H5 Višina priključka za cev za izpušne pline
brez recirkulacije izpušnih plinov

[mm]

960

985

H6 Višina priključka dimne cevi z recirkulacijo dimnih plinov

[mm]

1905

2075

B

[mm]

2780

2990

B1 Širina kotla

[mm]

2200

2500

B2 Širina izmenjevalca toplote

[mm]

1080

1280

L

[mm]

3390

3660

L1 Dolžina kotla

[mm]

2360

2600

L2 Dolžina dozirnega polža

[mm]

1030

1060

Skupna širina naprave

Skupna dolžina

TEHNIČNI PODATKI
Nazivna moč

(sekanci P45A, stara oznaka W30 po standardu ÖNORM)

[kW]

TM 300

TM 320

TM 400

TM 500

300

320

400

500

Premer cevi za dimne pline

[mm]

300

300

350

350

Premer dozirnega polža

[mm]

150

150

200

200

6200

6200

8400

8400

560

560

750

750

Skupna teža vključno z vgradnimi deli

[kg]

Prostornina vode

[l]

Najvišja dovoljena delovna temperatura

[°C]

90

90

90

90

Najnižja temperatura povratnega voda

[°C]

65

65

65

65

[bar]

6

6

6

6

[°C]

140

140

140

140

Najvišji dovoljeni delovni tlak
Temperatura dimnih plinov pri nazivni obremenitvi

www.froeling.com
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Transportni sistem za gorivo
Sistemi za iznos Froling – desetletja izkušenj
Proizvajalec Froling ima dolgoletne izkušnje na področju iznosnih in transportnih sistemov. Pri manjših
in pri večjih napravah: proizvajalec Froling dobavlja robustne iznosne in transportne sisteme najvišjega
standarda. Tako pri kotlih Turbomat 320 in Turbomat 500 obstaja možnost priključitve hidravličnega
iznosnega sistema, ki je zlasti primeren za groba ali dolgovlaknata goriva.

Krožni zgibni iznosni sistem TGR

Iznos s poševnim polžem

12

Za prenos goriva iz skladišča
z največjim delovnim
premerom 6 metrov. Sistem
je preprost za vzdrževanje
in je posebej zasnovan za
goriva, pri katerih je zaradi
manjše pretočnosti potrebna
višja kapaciteta prenosa.
Patentirana sestava sistema
zagotavlja tiho in učinkovito
delovanje.

Sistem se v glavnem uporablja
v lesni industriji kot iznosni polž
za silos. Skrbi za enakomeren
in zanesljiv prenos goriva iz
visokih silosov.

Turbomat
Iznos z vodoravnim polžem

Iznos s potisno palico

Masivna konstrukcija za
skrajne nasipne teže pri
iznosu iz visokih silosov.
Sistem se predvsem uporablja
za žagovino in v skladiščih
z večjim premerom.

To je različica iznosa za
pravokotna skladišča. Sistem
je primeren za vsa običajna
goriva iz lesne biomase.
Sistem prenosa s potisno
palico je zelo robusten in se
je do zdaj izkazal zlasti pri
iznosu goriv iz velikih skladišč
za sekance.

Na voljo so številne fleksibilne rešitve za individualni transport goriv, kot so npr. transportni trakovi,
navpični transportni sistemi, transportni sistemi brez polžev, popolnoma hidravlični transportni sistemi, itd.

Za več podrobnosti se obrnite na naš prodajni oddelek.

www.froeling.com
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Do udobja s sistemom
Značilnosti: Regulator Lambdatronic H 3000
Prednosti:
• optimalna regulacija zgorevanja
• prilagajanje različnim lastnostim goriv
• vzdrževanje na daljavo
(dodatna možnost)
Modularni koncept regulacije Lambdatronic zagotavlja
idealno izgorevanje. Kotel se samodejno prilagodi različnim
lastnostim goriv. Regulator Lambdatronic omogoča tudi
regulacijo ogrevalnih krogov glede na vremenske pogoje
in natančno regulacijo sistemov akumulatorjev toplote.
V povezavi z modemom lahko Froling (Biomasa) neposredno
izvede vzdrževanje na daljavo. Lambda regulacija, natančna
regulacija primarnega, sekundarnega in terciarnega
zraka, nadzor temperature zgorevalne komore, regulacija
podtlaka in recirkulacija dimnih plinov zagotavljajo odlično
zgorevanje različnih materialov (nadzor moči žerjavice).

Značilnosti: NOVO: Krmilnik Froling SPS 4000
Prednosti:
• zmogljiv krmilnik SPS s 5,7-palčnim
barvnim zaslonom na dotik
• varen in preprost dostop na daljavo
s sistemom vizualizacije Froling
• številne funkcije
Krmilnik SPS 4000 je na voljo kot dodatna možnost in je
narejen po industrijskih standardih. Sistem je pregleden in
preprost za upravljanje ter ima na voljo številne nastavitvene
možnosti in možnosti vizualizacije za individualno, učinkovito
in stabilno delovanje kotla. Krmilnik Froling SPS 4000 ima
na voljo številne funkcije, kot so upravljanje akumulatorja
toplote s 5 tipali, regulacija ogrevalnih krogov oz.
temperature, zunanji vnos moči, upravljanje kaskade ter
nadzor in krmiljenje dodatnih perifernih komponent. Sistem
vizualizacije Froling zagotavlja popolno transparentnost
delovanja s prikazi trendov, situacij in alarmov.

Značilnosti: Sistem vizualizacije Froling
Prednosti:
• nadzor in upravljanje z računalnikom

Dodatni sistem vizualizacije omogoča udobno
krmiljenje naprave na daljavo z računalnikom.
• zapisovanje podatkov o delovanju
Spremenite in prikažete lahko vse vrednosti
in parametre. Uporabniški vmesnik Windows
kotla
in pregledna struktura menija zagotavljata
• nadzor na daljavo prek modema.
preprosto uporabo. Pri uporabi z modemom
je mogoča povezava s sistemom vizualizacije prek telefonskega omrežja. Tako lahko kurilno napravo
nadzorujete kjerkoli.
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Turbomat
Turbomat s slojnim akumulatorjem toplote

POZOR:
Mere priključka morajo ustrezati
pretoku!

HRANILNIK
FROLING
Izolacija na mestu vgradnje

Upravljanje tipala 1 H3000

5 potopnih tipal za razširitvenimodul s 5 tipali

Upravljanje tipala 2 H3000

Mešalni ventil 1
Črpalka 1
Tipalo 1 (naležno tipalo)

Tipalo 3: tipalo
povratnega
delovanja 3
(potopno tipalo)

Toplotni vod

Mešalni ventil za
povečanje povratnega
delovanja 230 VAC;
3-točkovni, 90°,
največ 2 minuti

Kotel za sekance
TURBOMAT proizvajalca
FROLING z regulatorjem:
Lambdatronic H3000

Porabnik

»Cevni razdelilnik«
na področju priključkov za
predtok in povratek hranilnika,
najvišja hitrost:
0,3 m/sekundo

Pretočna zmogljivost
kotlovske črpalke
je navedena
v tehničnih podatkih

2 povezana KOMBINIRANA
HRANILNIKA z AKUMULACIJO
v PLASTEH

Upravljanje tipala 1 H3000

5 potopnih tipal za razširitveni modul s 5 tipali

Upravljanje tipala 2 H3000

Kotel za sekance
TURBOMAT proizvajalca
FROLING z regulatorjem:
Lambdatronic H3000

Črpalka 1
Tipalo 1
(naležno tipalo)

»Cevni razdelilnik«
na področju povratnega
priključka, najvišja hitrost
sekundarnega kotla:
0,3 m/sekundo

Pretočna zmogljivost
kotlovske črpalke
je navedena
v tehničnih podatkih.

Tipalo 3: tipalo
povratnega
delovanja 3
(potopno tipalo)

Mešalni ventil 1

Porabnik

»Cevni razdelilnik«
na področju priključkov za
predtok in povratek hranilnika,
najvišja hitrost:
0,3 m/sekundo

Mešalni ventil za
povečanje povratnega
toka 230 VAC;
3-točkovni, 90°,
največ 2 minuti

Sekundarni kotel na mestu vgradnje
(krmiljenje kotla, kotlovska
črpalka in mešalni ventil)

www.froeling.com

Toplotni vod

Turbomat s sekundarnim kotlom in dvema hranilnikoma z akumulacijo po plasteh
(vzpostavljena komunikacija)

POZOR:
Mere priključka morajo
ustrezati pretoku!!
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Sistem za polnjenje skladišča
Sistem za polnjenje skladišča
BFSV/BFSU/BFSV-H
Prednosti:

•
•
•
•
•

preprosta montaža
visoka zmogljivost (do 45 m³/uro)
velika dolžina izmeta (do 9 metrov)
optimalna porazdelitev goriva
primeren za sekance P16A–P45A
(stara oznaka G30, G50).
BFSV-H

Sistemi za polnjenje skladišča proizvajalca Froling
v navpični (navpični transportni polž BFSV) in
vodoravni izvedbi (vodoravni transportni polž BFSU) s svojo
kapaciteto polnjenja (do 45 m³/h) postavljajo nova merila na področju
varnosti in polnjenja skladišč.
Sekanci se s polžem iz korita prenesejo v transportno enoto, ki gorivo
transportira na želeno višino do razdelilne plošče. Sistemi za polnjenje
skladišča proizvajalca Froling omogočajo polnjenje skladišča z manj
prašenja in poskrbijo za kar najboljšo porazdelitev goriva po skladišču.

Visoka kapaciteta polnjenja in velika dolžina izmeta
Z ločenim pogonom razdelilne plošče in z visokim številom vrtljajev sistem
dosega visoko kapaciteto polnjenja. Dolžina izmeta je odvisna od zrnavosti
in teže goriva ter položaja razdelilne plošče. Večji in težji so sekanci in
višje je glava izmeta, večja je dolžina izmeta. Odvisno od lastnosti goriv in
pogojev okolice lahko sistem doseže dolžino izmeta do 9 metrov.

Višina izmeta 5 metrov

Višina izmeta 7 metrov

VIŠINA IZMETA

Višina izmeta 3 metre

P16A

P45A

P16A

P45A

P16A

P45A

(stara oznaka G30)

(stara oznaka
G50)

(stara oznaka G30)

(stara
oznaka
G50)

(stara oznaka G30)

(stara
oznaka
G50)

DOLŽINA IZMETA
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DOLŽINA IZMETA

DOLŽINA IZMETA

BFSV / BFSU / BFSV-H

Transportni polž

Zaznavanje napolnjenosti

Energijsko varčni pogoni

Transportni polž brez jedra
(Ø 225 mm) zagotavlja dolgo
življenjsko dobo in brezhibno
delovanje tudi pri uporabi pri
večjih sekancih.

Dva senzorja zaznata, ko
je skladišče napolnjeno, in
samodejno zaustavita vnos
goriva.

Vsi pogoni delujejo s stopnjo
učinkovitosti nad 90 odstotkov
in tako zagotavljajo energijsko
varčno delovanje. Vsi pogoni
v skladišču so zaščiteni pred
eksplozijami.

V

BFS

U

BFS

Optimalna porazdelitev goriva
Usmerjanje delovanja v desno in levo
z razdelilno ploščo zagotavlja dobro napolnjenost
skladišča. Dodatna prednost je polsamodejno krmiljenje
obračanja. Če senzor stanja napolnjenosti zazna, da je stanje
goriva na tem delu skladišča doseglo maksimalni nivo, se samodejno
prekine dovajanje goriva in ročno lahko spremenite smer razdelilne plošče. Tako zagotovimo
najboljšo porazdelitev goriva v skladišču.

Za optimalne pogoje delovanja mora biti sistem za polnjenje skladišča nameščen na sredini, na
ožjem delu skladišča. Tudi v drugih položajih (ob strani, na širokem delu itd.) sistem zelo dobro
izkorišča prostornino skladišča.

BFSV / BFSU

BFSV / BFSU

www.froeling.com

BFSV
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Energijski kontejner

Energijski kontejner Froling
Kurilni kontejnerji s porazdelitvijo zgorevalne komore in skladišča zavzamejo manj prostora oz. zlasti pri
obnovitvi obstoječe stavbe poenostavijo namestitev kurilne naprave na biomaso.
Energijski kontejner proizvajalca Froling v izvedbah Modul in Individual je odlična rešitev
za ogrevanje s sekanci, peleti in žagovino. Izvedba Modul (armirani beton) ima zaradi
standardizacije zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Izvedba Individual
(na izbor armirani beton ali jeklo) omogoča rešitve
za skoraj vse zahteve.
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Energijski kontejner Individual
Energijski kontejner Froling
Energijski kontejner Individual se posebej prilagodi vašim zahtevam in omogoča skoraj neomejene
prilagoditvene možnosti. Zaradi velikega števila možnosti in individualnega načrtovanja je energijski
kontejner Individual zlasti primeren za sisteme Froling TX, Turbomat in Lambdamat.
Načrtovanje s strani inženirjev proizvajalca Froling zagotavlja popoln komplet rešitev tako kot pri izvedbi
Modul. Kurilni sistem, transportni sistem, skladišče goriva oz. glede na izvedbo hranilnik in sistem za
polnjenje skladišča vse v enem ter popolna usklajenost med sistemi. Kontejner je lahko iz armiranega
betona ali jekla.
Energijski kontejner Individual z dvema sistemoma Turbomat in dvema
mehanskima mešaloma
ter transportnim polžem.

Moč do 500 kW

Možnost
skladišča
razširitve

Drugo napravo na
sekance Turbomat lahko
kadarkoli nadgradite.
V tem primeru ni potreben
vmesni transportni polž.
Polnjenje skladišča se
izvede z navpičnim
transportnim polžem in
neposredno prek velikih
vrat skladišča.

lahko
2. kotel
ite
a
n dgrad
kadarkoli

Moč do 1000 kW

E n e r g i j s k i ko n t e j n e r
Individual proizvajalca
Froling s sistemoma
Turbomat 320 kW in
Tu r b o m a t 5 0 0 k W.
Mehansko mešalo in
prenos z zgibno roko za
sekance in pelete.
Peleti se v skladišče polnijo preko polnilnih pip, sekanci pa prek velikih vrat
skladišča.

www.froeling.com
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