P4 Pellet
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Verwarmen met pellets
Froling houdt zich al meer dan vijftig jaar bezig met het efficiënte gebruik
van hout als energiedrager. De naam Froling staat nu dan ook borg
voor moderne verwarmingstechniek met biomassa. Onze op
stukhout, houtsnippers en pellets gestookte ketels worden
over heel Europa met succes gebruikt. Al onze producten worden door eigen productievestigingen
in Oostenrijk en Duitsland vervaardigd.
Ons dichte servicenetwerk waarborgt snelle assistentie.

Bespaar met pellets, maar met volledig comfort
De prijsontwikkeling van de diverse energiedragers in de laatste jaren toont de voordelen van houtpellets:
deze ecologisch zuivere manier van verwarmen is ook financieel aantrekkelijk. De energiedrager hout is
vernieuwbaar en daardoor CO2-neutraal. Pellets bestaan uit onvermengd hout. De grote hoeveelheden schaafsel
en spaanders die in de houtverwerkingsindustrie
als nevenproduct ontstaan, worden zonder
verdere behandeling verdicht en tot pellets
geperst. Door de hoge energiedichtheid
en de eenvoudige leverings- en
opslagmogelijkheid vormen pellets de
optimale brandstof voor volautomatische
verwarmingsinstallaties. De pellets
worden geleverd met tankwagens van
waaruit de opslagruimte direct gevuld
wordt.
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P4 Pellet

De nieuwe generatie
pelletketels
Met de nieuwe P4 Pellet stelt Froling
internationale maatstaven op het gebied
van techniek en design. De uitgekiende,
volautomatische bedrijfswijze van dit nieuwe
product van Froling zorgt voor perfect
comfort.

www.froeling.com
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Meervoudig onderscheiden
Onderscheidingen voor kwaliteit en veiligheid
Bij de ontwikkeling van de P4 Pellet is vooral gelet op de energie-efficiëntie, duurzaamheid
en stabiliteit. Dit wordt nog eens sterk benadrukt door de toekenning van het officiële
Oostenrijkse milieukeurmerk aan de ketel. De P4 Pellet verbruikt in bedrijf weinig
stroom, waardoor de bedrijfskosten laag gehouden worden.

UMWELTZEICHEN
Oostenrijk

Moderne biomassaketels gelden als op de toekomst gericht en spaarzaam. Dit wordt ook gewaarborgd
door talrijke internationale eisen met betrekking tot emissies en efficiëntie. Hier zijn vooral in Oostenrijk de
limieten volgens Art. 15a B-VG en in Duitsland de in begin 2010 afgeschafte nationale hinderwet (omgezet in
de Bundes-Immissionsschutzverordnung (nationale verordening inzake uitstootbescherming)) maatgevend.

VESTA-Award
VS
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Grand Prix de l’InnovatiNew Product of the
on-Salon BOIS ENERGIE 2008
Show Award
Frankrijk
Ierland

Plus X Award
Internationaal

P4 Pellet
Van lage-energiewoningen tot meergezinswoningen
Bij het bepalen van de vereiste warmte spelen vooral de verwarmde woonoppervlakken en het type
bouw een beslissende rol. De P4 Pellet wordt geboden met tien verschillende vermogens en kan met
zijn brede vermogensspectrum en de modulerende ketelsturing zowel in lage-energiewoningen alsook
in gebouwen waar meer warmte vereist wordt, worden gebruikt. Ook koppeling aan een bestaande
verwarmingsinstallatie is mogelijk. Het intelligente regelingsmanagement van de Froling Lambdatronic
P 3200 neemt alle controlefuncties voor zijn rekening en maakt zelfs bewaking van afstand, door middel
van een pc of mobiele telefoon, mogelijk.
P4 Pellet 15/20/25

P4 Pellet 32/38

P4 Pellet 48/60/80/100/105

Comfort-asladen

Automatische ontassing

Automatische ontassing

Comfort-aslade (P4 15-25)
Bij de comfort-ontassing wordt de as automatisch
in twee asladen gebracht. Door het transportdeksel
te plaatsen kan de lade eenvoudig en stofvrij naar
de plaats worden gebracht waar hij geleegd moet
worden.

Comfort-aslade
Automatische
ontassing
(P4 15-25)
(vanaf P4 32)
Bij de automatische ontassing wordt de as in twee
externe ashouders gevoerd. Door het slimme
vergrendelmechanisme kan de ashouder snel en
probleemloos gedemonteerd worden.

www.froeling.com
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Modernste technologie
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P4 Pellet

De nieuwe pelletketel met de bijzondere voordelen:
1

Meerlagige isolering voor maximaal warmtebehoud.

2

Standaard automatische WOS-techniek (rendementoptimalisatiesysteem) voor maximaal
rendement en voor automatische reiniging van de warmtewisselaar.

3

Nieuw ketelbedieningsapparaat met 7” touch-display voor een gemakkelijke en intuïtieve bediening.

4

Stille zuigtrekventilator met toerentalregeling en met functiebewaking voor de grootst mogelijke
bedrijfszekerheid.

5

Royaal gedimensioneerde pellethouder met automatisch pellettransport en geïntegreerde
geluiddemping (volume 90 - 280 liter).

6

Opslagruimte met afsluitschuif.

7

Geïsoleerde reinigingsdeur voor het beste warmtebehoud.

8

Royale comfort-asladen bij P4 Pellet 15 - 25.

9

Automatische ontassing in twee gesloten ashouders bij P4 Pellet 32 - 105.

10

Gepatenteerde meerkringswarmtewisselaar voor een glijdende werking, bij uitstek geschikt voor
het verwarmen van lage-energiewoningen. De drietreksconstructie van de warmtewisselaar
waarborgt de grootst mogelijke asafscheiding. Daarnaast is er geen externe terugloopbypass nodig.

11

Automatisch schuifrooster voor ontassing, met het oog op een onderhoudsvrij bedrijf.

12

Beproefde brander met afsluitschuif.

13

Automatische ontsteking door middel van heteluchtventilator.

14

Speciale cycloon met geïntegreerde geluiddemping voor een nagenoeg geluidloze werking.

www.froeling.com
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Perfectie tot op het detail

Slim bij plaatsing en installatie

Kenmerk:

Plug and Play

Uw voordelen: • Uitpakken, aansluiten, verwarmen
• Weinig ruimte nodig
• Gemakkelijk te plaatsen
Al bij plaatsing van de P4 Pellet in uw verwarmingsruimte
komen belangrijke voordelen naar voren. Door zijn
compactheid wordt de montage van de P4 Pellet
ook in een kleine verwarmingsruimte kinderspel.
Alle componenten zijn al bedraad. Maar als het toch
nodig is, kunnen componenten met slechts enkele
handelingen worden gedemonteerd. Het plaatsen kan
ook in delen gebeuren. Hierdoor is de P4 Pellet ook
zeer interessant voor oplossingen in de sanering.
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P4 Pellet
Kenmerk:	Meerlaagse warmtewisselaar in
drietreksuitvoering
Uw voordelen: • Maximaal ketelrendement
• Aanzienlijke kostenbesparing
• Lange levensduur
De gepatenteerde meerkringswarmtewisselaar maakt
bij de P4 Pellet een in elk opzicht optimaal aangepast
bedrijf mogelijk. Een externe terugloopbypass is niet
nodig. Gecombineerd met de glijdende ketelsturing
leidt dit tot een aanzienlijke besparing in het verbruik.
De speciale ketelconstructie voorkomt daling tot onder
het dauwpunt en verzekert een zeer lange levensduur
van de P4 Pellet. De drietreksconstructie leidt de
route van de afgevoerde gassen in de ketel meerdere
malen om en zorgt zodoende voor een buitengewoon
efficiënte asafscheiding.

Kenmerk:

Gemakkelijk te reinigen

Uw voordelen: • Schone verbranding
• Zeer lage emissies
• Automatische ontassing
Met de P4 Pellet kiest u voor een kwaliteitsproduct. Het
automatische schuifrooster maakt een comfortabele,
onderhoudsvrije werking mogelijk. Zoals bij elke
houtverbranding wordt ook bij de verbranding van
pellets as veroorzaakt. Deze wordt bij de P4 Pellet
automatisch in twee ashouders gevoerd, die eenvoudig
en comfortabel te legen zijn.

Kenmerk:

Energie-efficiëntie

Uw voordelen: • Laag stroomverbruik
• Lage bedrijfskosten
Bij de ontwikkeling van de P4 Pellet is vooral gelet
op de energie-efficiëntie. Dit wordt nog eens sterk
benadrukt door de onderscheiding van de ketel met
het Duitse milieukeurmerk "Der Blaue Engel" en het
officiële Oostenrijkse milieukeurmerk. De P4 Pellet
verbruikt in bedrijf weinig stroom, waardoor de
bedrijfskosten laag gehouden worden.

www.froeling.com
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Perfectie tot op het detail
Kenmerk:	Zuigtrekventilator met toerentalregeling
en lambdabesturing
Uw voordelen: • Maximaal gebruikscomfort
• Permanente optimalisatie van de verbranding
De standaard zuigtrekventilator met toerentalregeling zorgt
voor precies de juiste hoeveelheid lucht bij de verbranding.
In combinatie met de breedband lambdasonde worden
optimale verbrandingsomstandigheden gecreëerd.

Kenmerk:	
Werking onafhankelijk van de omgevingslucht
Uw voordelen:

• Zeer goed geschikt voor lage-energiewoningen
• Grootst mogelijke efficiëntie van de installatie

Lage-energiewoningen hebben een gesloten gebouwschil. In
traditionele verwarmingsruimten ontstaat door de noodzakelijke
luchttoevoeropeningen een ongecontroleerd warmteverlies. Bij
ketels die niet afhankelijk zijn van de omgevingslucht wordt
dit vermeden, vanwege de directe luchtaansluiting. Bovendien
wordt de temperatuur van de toegevoerde verbrandingslucht
door een geïntegreerd voorverwarmingssysteem verhoogd,
waardoor de efficiëntie van de installatie toeneemt.

Kenmerk:
Omvangrijk veiligheidsconcept
Uw voordelen: • Grootst mogelijke bedrijfsveiligheid
• Maximale betrouwbaarheid
De valpijp vormt in combinatie met de beproefde brander met
afsluitschuif en de opslagruimte met afsluitschuif een dubbel
sluissysteem. De zelftest voor de start van de installatie en
de automatische foutendiagnose completeren dit unieke
veiligheidsconcept.

Kenmerk:
Ook ideaal voor inbouw in de container
Uw voordelen: • Decentralisatie van de verwarmings- en
opslagruimte
• Alles uit één hand
• Perfect op elkaar afgestemde componenten
De Froling Energiebox is de complete oplossing uit één hand.
Alle componenten zijn perfect op elkaar afgestemd.
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P4 Pellet
Optie: Condensatietechniek

met condensatie
en besturing

Bij de vermogens van 15 tot 60 kW is de Froling Pelletketel P4 als
variant ook leverbaar met innovatieve condensatietechniek. De
energie die verborgen zit in de verbrandingsgassen verdwijnt bij
traditionele oplossingen ongebruikt door de schoorsteen. Bij dit
apparaat wordt zij echter benut door een extra warmtewisselaar
aan de achterkant van de ketel en naar het verwarmingssysteem
gevoerd. Hierdoor wordt een ketelrendement van meer dan 104
procent (Hu) bereikt. Al in 1996 heeft Froling de innovatieprijs
van de energiebesparingsbeurs Wels gewonnen voor een

en
ment
e
d
n
e
R
%
t 104
van to

condensatietoepassing voor de verbranding van biomassa; Froling
geldt daardoor als pionier op dit gebied.
De warmtewisselaar is gemaakt van hoogwaardig RVS. De reiniging
gebeurt via een spoelsysteem met water. De module kan ook
naderhand als optie worden gemonteerd.

Overzicht van
condensatiewarmtewisselaars:
1

Warmtewisselaar van RVS

2

Automatische spoelvoorziening

3

Afvoer met sifon voor het afvoeren
van het condensaat

2

Voorwaarden voor de optimale
toepassing van condensatietechniek:

1

- Zo laag mogelijke
teruglooptemperatuur (bv. vloer- of
wandverwarming)
- Systeem voor verbrandingsgassen
dat ongevoelig voor vocht en
roetbrandbestendig is.
- Kanaalaansluiting voor
condensaatafvoer en afvoer van het
spoelwater

3

www.froeling.com
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Transporteren met systeem
Pelletaanzuigsysteem RS 4 / RS 8

RS 4

RS 8

• eenvoudige montage
• geen aflopende vloer in de silo noodzakelijk
• meer volume van de opslagruimte (30%)
• automatische omschakeling tussen de sondes
• automatische terugspoeling
• onderhoudsvrij systeem.
Het NIEUWE pelletaanzuigsysteem RS 4 / RS 8
zorgt voor meer plaats in uw opslagruimte. Door
de flexibele en plaatsonafhankelijke montage
van de afzuigsondes is het mogelijk alle hoeken
van de ruimte optimaal te benutten. Als vuistregel geldt: per m² oppervlak voor pelletopslag moet een
afzuigsonde worden ingepland.
De keuze van 4 of 8 afzuigsondes vindt automatisch plaats in vastgelegde cycli, voor de besturing zorgt de pelletketel. Mocht er onverwacht
toch een storing in de afzuigsonde ontstaan, dan wordt deze door een
geheel automatische omkering van de luchtgeleiding (terugspoeling) weer opgeheven.
Afbeelding geheel automatische terugspoeling

4-voudig zuigsondesysteem handmatig

Uitvoering zoals hierboven,
het verschil dat handmatige/manuele
omschakeling tussen zuigsonden mogelijk is.
12

P4 Pellet
Aanzuigsysteem met wormschroef

1-2-3 Aanzuigsysteem met wormschroef

Het Froling aanzuigsysteem met wormschroef is
de ideale oplossing voor rechthoekige ruimten met
afname aan de voorkant.

Met het 1-2-3 aanzuigsysteem met wormschroef
biedt Froling de optimale oplossing voor grote
opslagruimten.

Door de diepe, verticale positie van de toevoerschroef
wordt het volume van de ruimte optimaal benut
en wordt totale lediging van de opslagruimte
gewaarborgd. De combinatie met het aanzuigsysteem
van Froling maakt bovendien een flexibele opstelling
van de ketel mogelijk.

Afhankelijk van de omvang van de opslagruimte
worden twee of drie wormschroeven parallel aan elkaar
gepositioneerd en in het brandstoftransport van het
aanzuigsysteem geïntegreerd. De automatische keuze
van de wormschroef schakelt de aanzuigschroeven in
vastgelegde cycli automatisch verder en waarborgt
zo een gelijkmatige lediging van de opslagruimte.

Vulaansluiting voor pellets
De pellets worden met tankwagens aangeleverd en via de vulaansluiting de opslagruimte
in geblazen. De tweede opening dient voor gecontroleerde en stofvrije afvoer van de
wegstromende lucht.

Pelletmol®

Toevoer met zaksilo

Zaksilosystemen bieden een flexibele en vooral
eenvoudige mogelijkheid om pellets op te slaan. Ze
zijn leverbaar in 9 verschillende oppervlakken (van
1,5 m x 1,25 m tot 2,9 m x 2,9 m) met een capaciteit,
afhankelijk van het stortgewicht, van tussen 1,6 en
7,4 ton.
Het gebruik van een zaksilo brengt meerdere voordelen
met zich mee: eenvoudige montage, stofdicht,
en indien nodig is ook opstelling in de buitenlucht
mogelijk, met de noodzakelijke bescherming tegen
regen en UV-licht.

Dit toevoersysteem voor pellets overtuigt door zijn
eenvoudige montage en het optimale gebruik van
het opslagvolume.
De Pelletmol® zuigt de pellets van bovenaf op en zorgt
zo voor een optimaal brandstoftransport naar de ketel. Daarbij verplaatst de mol zich automatisch tot in
elke hoek van de opslagruimte en waarborgt zo een
optimale lediging.

www.froeling.com
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Comfort met systeem
Optie: brandstofafstemming door pelletontstoffer PST
Houten pellets zijn schoon en van hoge kwaliteit. Eventueel aanwezige
overschotten aan houtstof kunnen met de pelletontstoffer PST uit de brandstof
worden gefilterd. Dit optimaliseert de zuinigheid van de verbrandingszone in
de loop der jaren. De pelletontstoffer PST wordt op een vrij te kiezen positie
in de retourluchtleiding van het pelletaanzuigsysteem gemonteerd.
Door de cycloonopbouw worden
de stofdeeltjes uit de retourlucht
geïsoleerd en naar binnen
afgescheiden. De houder kan
gemakkelijk worden weggenomen
en eenvoudig naar de plaats worden
gebracht waar hij geleegd moet
worden. Het systeem kan op ieder
moment worden toegevoegd en is
onderhoudsvrij.

Vulreservoirs
Als het niet mogelijk is een brandstofopslagruimte te creëren, vormt een vulreservoir het optimale
alternatief. Door de modulaire constructie kan later op elk gewenst moment een automatisch vulsysteem
worden toegevoegd.

Afmetingen en gegevens

P4 Pellet 15

P4 Pellet 20

P4 Pellet 25

[mm]

740

740

740

L1 Lengte incl. zuigtrekventilator

[mm]

940

940

940

B

[mm]

600

770

770

B1 Breedte incl. vulreservoir

[mm]

1425

1595

1595

B2 Breedte vulreservoir

[mm]

825

825

825

H

[mm]

1280

1280

1280

H1 Hoogte vulreservoir

[mm]

1400

1400

1400

H2 Hoogte vulreservoir, open

[mm]

1890

1890

1890

[l]

235

235

235

[kg]

406

470

480

L

Ketellengte

Ketelbreedte

Ketelhoogte

Capaciteit
Totaalgewicht incl. ketel
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Besturing Lambdatronic P 3200
Met de ketelbesturing Lambdatronic P 3200 en
touchdisplay gaat Froling de toekomst in. Het
intelligente besturingsmanagement maakt opname
van tot 18 verwarmingscircuits, tot 4 buffertanks en
tot 8 warmwatertanks mogelijk. De bedieningseenheid
waarborgt een overzichtelijke weergave van de
werkingscondities. De optimaal gestructureerde menuopbouw
zorgt voor een eenvoudige bediening. De belangrijkste functies zijn gemakkelijk te
kiezen via symbolen op het kleurendisplay.
Besturing Lambdatronic P 3200
Uw voordelen:
• Exacte regeling van de verbranding door
lambdabesturing met breedbandsonde
• Grote, overzichtelijke bedieningseenheid

NIEUW! 7“ Touch-display
Uw voordelen:
• Individuele inrichting van het eigen verwarmingssysteem
• Nog comfortabelere bediening van de ketel door
het grotere touch-display
• Ketelbedieningsapparaat met touch-display

Toebehoren voor nog meer comfort
Ruimtevoeler FRA
Met de slechts 8x8 cm grotere ruimtevoeler FRA kunnen de belangrijkste bedrijfswijzen
van het toegewezen verwarmingscircuit uiterst eenvoudig ingesteld resp. geselecteerd
worden. De FRA kan zowel met als ook zonder ruimtethermostaat worden aangesloten.
Dankzij het instelwiel is een verandering van de kamertemperatuur van tot ± 3°C
mogelijk.

Kamerbedieningsapparaat RBG 3200
Een nog groter comfort bereikt u met het kamerbedieningsapparaat RBG
3200. De verwarmingsnavigatie gebeurt comfortabel vanuit de woonkamer.
Op het bedieningsapparaat van 19x8 cm kunnen alle belangrijke waarden
en statusmeldingen op uiterst eenvoudige wijze worden afgelezen en alle
instellingen kunnen met een druk op de knop worden uitgevoerd.

Kamerbedieningsapparaat RBG 3200 Touch
De RBG 3200 Touch overtuigt door de nieuwe touchpad-interface. Door de gestructureerde menuopbouw kan het kamerbedieningsapparaat heel gemakkelijk
en intuïtief worden bediend. Het circa 17x10 cm grote bedieningsapparaat met
kleurendisplay geeft de belangrijkste functies in één overzicht weer en stelt de
achtergrondverlichting automatisch in naargelang de lichtomstandigheden. Het kamerbedieningsapparaat wordt via een busleiding met de ketelbesturing verbonden.

www.froeling.com
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Comfort met systeem
Online-besturing

froeling-connect.com

Met de nieuwe online besturing froeling-connect.com kunnen Frolingverwarmingsketels met touchdisplay op de ketel 24 uur per dag worden
gecontroleerd en geregeld, waar u ook bent. De belangrijkste statuswaarden
en instellingen kunnen eenvoudig en gemakkelijk via internet (pc, smartphone,
tablet pc, ...) afgelezen of veranderd worden. Bovendien kan de klant instellen
van welke statusmeldingen hij via SMS of e-mail op de hoogte gebracht wil
worden. Met de nieuwe froeling-connect.com kunnen verwarmingseigenaren
extra gebruikers voor de eigen ketel vrijgeven. Zo hebben bijvoorbeeld de
installateur, buurman, enz. eveneens toegang tot de ketel en kunnen de te
verwarmen ruimten bewaken, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie.

Platformonafhankelijk
Individuele
toegangsrechten

Online bediening van de
verwarmingsinstallatie

Klant
Installateur
Klantenservice

Voorwaarden waar het systeem aan moet voldoen:
• F
 roling verwarmingsketel (kernmodule

• Breedband internetaansluiting

softwareversie V54.04, B05.09) met ketel-

• Internetverbinding van de Froling verwarmingsketel via een netwerk

touchdisplay (softwareversie V60.01, B01.20)

• E
 indapparaat waarop internet kan worden gebruikt (smartphone/tablet pc/
laptop/pc) met een web-browser

16

P4 Pellet
Kenmerk:

Systeemtechniek voor optimaal energieverbruik

Uw voordelen: • Totaaloplossingen voor elke behoefte
• Optimaal op elkaar afgestemde componenten
• Integratie van zonne-energie

P4 Pellet met S3 Turbo, gelaagde buffertank en Unicell NT-S
P4 Pellet met Unicell NT-S

De Froling systeemtechniek maakt efficiënt energiemanagement mogelijk. Er kunnen maximaal 4
buffertanks, 8 warmwatertanks en 18 verwarmingscircuits in het warmtemanagement worden opgenomen.

www.froeling.com
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Perfecte opname

P4 Pellet met warmwatertank H3 en opname van zonne-energie

Twee P4 Pellets met gelaagde buffertank communicerend

Drie P4 Pellets met gelaagde buffertank

18

P4 Pellet
Zonne-energiepakket WMZ (optie)
Met de set voor warmteafrekening krijgt u een rekenkundig referentiepunt voor wat betreft de spaarzaamheid
van uw zonne-energiesysteem. De voor- en teruglooptemperatuur, het debiet, alsook het dagelijkse en
het totale vermogen van het zonne-energiesysteem worden met de Lambdatronic P 3200 geanalyseerd
en overzichtelijk weergegeven.

Glijdende ketelsturing
Bij glijdende ketelsturing wordt de Froling P4 Pellet alleen tot het door de verwarmingsomgeving
(warmwatertank, verwarmingscircuit met radiatoren) gewenste temperatuurniveau verwarmd. Onnodige
warmteverliezen worden zo vermeden. Deze bijzonderheid garandeert een maximum aan efficiëntie.
Verder bespaart u zich een externe terugloopbypass
Uw voordelen: • Minimale warmteverliezen
• Maximale efficiëntie
• Geen externe terugloopbypass nodig

NIEUW! Froling cascadesturing
Vooral bij grotere objecten, zoals hotels of openbare gebouwen, zijn er aanzienlijke variaties in de vereiste
warmte. Hier biedt Froling met de zogenoemde cascade de nodige flexibiliteit. Bij deze intelligente oplossing
kunnen maximaal vier pelletketels P4 Pellet bedrijfszeker aaneengeschakeld worden en kan een totaal
vermogen van maximaal 420 kW worden bereikt. De voordelen van een cascade zijn ook merkbaar in
het warme seizoen. Als er weinig warmte nodig is, dan is vaak één ketel voldoende om voor het warme
water te zorgen. Zo wordt ook hier een uiterst efficiënte en zuinige verwarmingsoplossing bereikt. Nog
een pluspunt is de verder verhoogde bedrijfszekerheid, aangezien de productie van thermisch vermogen
over meerdere ketels is verdeeld.

Aanbevolen
minimumafstanden
in verwarmingsruimte

P4 Pellet met condensatiewarmtewisselaar

P4 Pellet
Minimumafstanden in de verwarmingsruimte - P4 Pellet

8 - 15

20 - 25

32 - 38

45 - 60

70 - 105

A

Min. afstand tot verbrandingsruimte

300

300

300

300

300

B

Onderhoudsgebied zuigtrekventilator

300

300

300

300

300

B*

Benodigde ruimte incl. onderhoudsgebied zuigtrekventilator met

300

350

450

450

-

C

Benodigde ruimte isoleerdeur

550

720

830

490

590

Benodigde ruimte met insteekbare isoleerdeur

400

400

300

-

-

Min. afstand tot zijkant ketel

200

200

200

200

200

D

condensatiewarmtewisselaar

Alle aanduidingen in mm.

www.froeling.com
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Afmetingen - P4 Pellet [mm]

L

Ketellengte

L*

Ketellengte1)

L1

Totale lengte incl. zuigtrek

1)

P4 15

P4 20

P4 25

740

740

740

860

860

P4 32

P4 38

P4 48

P4 60

P4 80

P4 100

P4 105

820

820

900

900

1000

1000

1000

940

940

1020

1020

1070

1070

1070

860

L1* Totale lengte incl. zuigtrek
B

Ketelbreedte

600

770

770

860

860

1030

1030

1235

1235

1235

B*

Ketelbreedte incl. opname2)

705

875

875

965

965

1275

1275

1480

1480

1480

B1

Totale breedte incl. zuigcycloon

1185

1355

1355

1445

1445

1790

1790

2085

2085

2085

H

Ketelhoogte

1280

1280

1280

1430

1430

1585

1585

1710

1710

1710

H1

Totale hoogte incl. zuigcycloon

1660

1660

1660

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

H2

Aansluithoogte afvoerkanaal verbrandingsgassen

1350

1350

1350

1530

1530

1685

1685

1785

1785

1785

H3

Aansluithoogte voorloop (tot 38 kW)

460

460

460

460

460

H4

Aansluithoogte terugloop (tot 38 kW)

940

955

955

1085

1085

H3

Aansluithoogte terugloop (vanaf 48 kW)

515

515

520

520

520

H4

Aansluithoogte voorloop (vanaf 48 kW)

H5

Aansluithoogte lediging

H6
H8

3)

1290

1290

1410

1410

1410

460

460

460

460

460

490

490

500

500

500

Aansluithoogte ontluchting

1030

1030

1030

1155

1155

1310

1310

1430

1430

1430

Aansluithoogte zuigtrek

1090

1090

1090

1215

1215

1375

1375

1495

1495

1495

H15 Aansluithoogte zuigsysteem

1480

1480

1480

1720

1720

1720

1720

1720

1720

1720

130

130

130

150

150

150

150

200

200

200

Diameter afvoerkanaal verbrandingsgassen
1) Alle ketels kunnen passeren door een deur van 88 cm breed.

2) Breedte v.d. ketel incl. opname voor plaatsingseenheid. Stemt overeen met de minimale plaatsingsbreedte na demontage van verbrandingsruimte, zuigcycloon en verbrandingseenheid.
3) Stemt overeen met de minimale plaatsingshoogte na demontage van verbrandingsruimte, zuigcycloon en verbrandingseenheid.

Technische gegevens - P4 Pellet

P4 15

P4 20

P4 25

P4 32

P4 38

P4 48

P4 60

P4 80

P4 100

P4 105

Nominaal thermisch vermogen 

[kW]

14,9

20

25

32

38

48

58,5

80

100

105

Bereik thermisch vermogen 

[kW]

3,1-14,9

6,0-20,0

7,5-25,0

8,9-32,0

8,9-38,0

14,4-48,0

17,3-58,5

24-80

24-100

24-105

55

71

87

110

110

120

120

115

112

112

Energielabel (ErP)*
Elektrisch vermogen 

[W]

Waterinhoud 
Gewicht van de ketel 

[l]
[kg]

70

80

80

125

125

170

170

280

280

280

355

425

435

525

535

755

765

1090

1100

1110

* Samengesteld etiket (ketel + bediening)

Uw Froling-partner:

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
P0191316 - Alle afbeeldingen zijn symbolische weergaven! Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden! Bron voor extern beeldmateriaal: www.propellets.at, www.aboutpixel.de
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