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Ogrzewanie zrębkami, wiórami i peletem

Firma Fröling od momentu powstania koncentruje swoją uwagę na wydajnym wykorzystaniu potencjału energetycznego
drewna. Dziś nazwa Fröling kojarzy się z nowoczesną techniką spalania biomasy drzewnej. Nasze kotły opalane
drewnem opałowym, zrębkami, wiórami, trocinami czy peletem cieszą się popularnością w całej Europie i na świecie.
Produkcja kotłów realizowana jest całkowicie w naszych zakładach produkcyjnych w Austrii i Niemczech. Gęsta sieć
serwisowa gwarantuje bezpieczeństwo klientom i szybkość reakcji.

Paliwa: zrębki, wióry, trociny czy pelet

Paliwa te (biomasa drzewna), to ekologiczny materiał opałowy, łatwo
dostępny na lokalnych rynkach i niepoddający się mechanizmom kryzysu.
Ponadto produkcja takich paliw gwarantuje dodatkowe zatrudnienie na
lokalnym rynku pracy. Dlatego też, jest to optymalny materiał opałowy
zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.
Odpady drzewne w formie gałęzi i odpadów tartacznych rozdrabnia się za pomocą rębaków i innych urządzeń przeznaczonych do takich celów. W ten sposób powstają zrębki i wióry, które w zależności od granulacji i wilgotności klasyfikowane
są według norm.

Pelety produkuje się z drewna w stanie naturalnym. Powstające podczas jego obróbki wióry, zrębki i trociny, są produktami ubocznymi w
przemyśle obróbki drewna. Materiały te bez żadnych dodatków (lepiszczy)
są zagęszczane pod wysokim ciśnieniem i formowane do odpowiedniej
unormowanej granulacji. Dzięki wysokiej wartości opałowej, dużej gęstości nasypowej są wygodne do transportu i przechowywania. Pellety
sprawdzają się jako optymalny materiał opałowy w całkowicie zautomatyzowanych kotłowniach przemysłowych, a przede
wszystkim zapewniają bardzo wysoki komfort obsługi domowych kotłowni. Pelety, w większych ilościach, transportowane
są autocysternami, z których w bardzo łatwy sposób zastaje napełniany magazyn na paliwo. Innymi możliwościami są
opakowania w workach lub big bagach.

TX 150__

Nowy Fröling: Fröling TX
Pełen komfort, kompaktowa budowa,
energooszczędność i niezawodność :
Nowy kocioł Föling TX przekonuje każdego Klienta swoją niepowtarzalnośą.
Swoją inteligentną konstrukcją jako w pełni
automatyczny kocioł na wióry, zrębki i pelety,
gwarantuje on optymalne spalanie przy
utrzymaniu wysokiej sprawności.
Dla kotła TX Fröling oferuje również dopasowane systemy podawania paliwa do każdych wymogów sytuacyjnych.

Przemyślana w każdym punkcie technika systemowa gwarantuje optymalne wykorzystanie energii, perfekcję
obsługi, bezpieczeństwo użytkowania i wysoką jakość. Fröling TX jest gwarantem jakości i bezpieczeństwa.
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Wysokie wymogi – inteligentne rozwiązania
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TX 150__

Argumenty wyróżniające kocioł Fröling TX:

1

Napowietrzany ruszt schodkowy – podsuszanie paliwa i optymalne spalanie.

2

Ruchomy ruszt spalania – całkowite spalanie i samoczynne oczyszczanie podczas pracy kotła.

3

Przemyślane usytułowanie ślimaka (odpornego na wysokie temperatury) odprowadzającego popiół.

4

Wysokiej jakości, odporne na wysokie temperatury palenisko wyłożone szamotem umożliwiające utrzymanie
wartości emisyjnych na najniżym poziomie przy zachowaniu wysokiej sprawności.
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Pionowo usytułowany, rurowy wymiennik ciepła, system optymalizacji sprawności (WOS) z automatycznie
poruszanymi wirbulatorami czyszczącymi gwarantuje nieustannie stałą drożność systemu odprowadzania spalin
i skuteczną wymianę ciepła.
Pełna i szczelana izolacja kotła minimalizująca straty ciepła promieniowania.
Małe parametry pomieszczenia dzięki kompaktowej, dwustronnej konstrukcji kotła.
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Przejrzystość konstrukcji – perfekcja detali

Wysokotemperaturowa komora spalania wyłożona szamotem
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Ślimak stokera

2

Ruszt schodkowy

3

Ruszt ruchomy

4

Wysokotemperaturowa, szamotowa komora spalania
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Ślimak odpopielający

6

Mobilny pojemnik popiołu

TX 150__
Innowacyjna konstrukcja rusztu

Kombinacja napowietrzanego rusztu
schodkowego i rusztu paleniska z mechanizmem zapadkowym, realizuje
odpowiednie podsuszanie paliwa i optymalne spalanie. Nizależnie od wilgotności paliwa gwarantowane jest tym
sposobem całkowite spalenie paliwa
przy utrzymaniu najniższych wartości
emisyjnych i stałym stopniu sprawności. W celu realizacji prac serwisowych (czyszczenie rusztu), kocioł nie
musi być wyłączany. Dodatkowe rozpalanie nie jest konieczne.
Ruszt palnika –pozycja 45°

Przykładowa kotłownia z kotłem TX 150 i nagarniaczem piórowym FBR
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Ruszt palnika – pozycja 90°

Komfort z systemem

Argument :

Automatyka Lambdatronic H 3200

Korzyści:

• perfekcyjna regulacja poprzez standardowe wyposażenie w sondę lambda
• duży i przejrzysty wyświetlacz, symbole graficzne
• obsługa poprzez menu z możliwością pomocy online
• obsługa kotła z pomieszczenia referencyjnego przy użyciu sterownika RBG 3200

Nowa automatyka kotła H 3200 prowadzi firmę Fröling w kierunku przyszłości. Dopasowany do potrzeb użytkownika panel sterowania wyposażony w podświetlany wyświetlacz i graficzne informacje stanu pracy,
umożliwia bezproblemową i łatwą obsługę. Wykorzystanie strukturowej
budowy menu ułatwia obsługującemu bezproblemowe prowadzenie poprzez wszystkie funkcje kotła i systemu. Podstawowe funkcje kotłowni
i elementy sytemu grzewczego, wyszczególnione są na zewnątrz panelu.
Okablowane fabrycznie podzespoły minimalizują prace podłączeniowe
i tym samym koszty instalacji elektrycznej.

System połączeniowy techniką magistrali (Bus-System) umożliwia montaż poszczególnych modułów
regulacyjnych niezależnie od miejsca kotłowni. Usytułowanie dodatkowych modułów następuje tam, gdzie
jest to konieczne : przy kotle, rozdzielaczu, w pomieszczeniu zbiorników czy w innym
obiekcie związanym z systemem kotłowni.
Dodatkowym atutem jest również zminimalizowanie prac okablowania elektrycznego
Podwyższenie komfortu dla użytkownika
oferuje dodatkowo nowy sterownik pokojowy
RBG 3200. Kontrola i sterowanie kotłem następuje wygodnie z dowolnie wybranego pomieszczenia. Wszystkie parametry mogą być kontrolowane i zmieniane według potrzeb. Nawigacja kotła
realizowana jest w tym przypadku z miejsca niezależnego od kotłowni.
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Nagarniacz piórowy FBR
Podczas napełnionego magazynu, pióra nagarniacza przylegają do tarczy nagarniacza.
W miarę wybierania paliwa,
elastyczne ramiona obejmują coraz większą powierzchnię
i nagarniają paliwo do otwartego kanału ślimakowego.
System ten nie wymaga
żadnych prac serwisowych
i konserwacyjnych.

Nagarniacz z ramionami przegubowymi
Podawanie paliwa systemem
ramienia przegubowego charakteryzuje się niezawodnością
i stabilnością. Ten, w pełni automatyczny system, nie wymaga
żadnych prac serwisowych.
Specjalna, trapezowa forma
kanału ślimaka i specjalna
budowa wężownicy ślimaka
gwarantują bezawaryjne działanie i mały pobór mocy.

System ramion przegubowych
stosowany jest często dla
magazynów o dużych wysokościach nasypowych.

Inne systemy podawania paliwa na zapytanie!
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Systemy podawania paliwa
Przykładowe rozwiązania techniczne w praktyce

Zewnętrzny magazyn paliwa
Magazyn paliwa na zewnątrz napełniany
bezpośrednio. Dobudowane pomieszczenie magazynowe pozwala na optymalne
dopasowanie pojemności paliwa do potrzeb użytkownika.

Wprowadzenie paliwa specjalnym
ślimakiem załadowczym

Magazyn paliwa w połączeniu z luką załadowczą i ślimakiem podającym.
Adaptacja wnęki okna piwnicznego jako
wsyp paliwa jest, w tym przypadku, bardzo
prostym i wygodnym rozwiązaniem.

Magazyn paliwa nad kotłownią
Możliwość usytuowania magazynu paliwa nad kotłownią. Transport paliwa do kotła
realizowany jest poprzez rurę spadową. Tego
typu rozwiązanie wymaga instalacji śluzy
celkowej.
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Argument :

Korzyści :

Optymalne dopasowanie systemów –
maksymalne wykorzystanie energii
• kompletne rozwiązania na każdą potrzebę
• optymalnie dopasowane podzespoły i systemy
• integracja energii słonecznej

Przemyślany, modułowy system firmy Fröling
umożliwia optymalne zarządzanie energią.
Kontrola i sterowanie pracą 4 buforów,
8 zbiorników wody ciepłej, regulacja 18
obiegów grzewczych, integracja pracy systemu solarnego czy innych źródeł ciepła,
przedstawiają nieograniczone możliwości
systemu kontroli energii !

Przykładowa kotłownia i decentralne ogrzewanie innych obiektów w systemie : Fröling TX,
zbiornik buforowy i Unicell NT-S
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Parametry techniczne

WYMIARY

TX 150

H

wysokość

[mm]

1880

H1

wysokość króćce zasilania i powrotu

[mm]

1935

H2

wysokość czopucha bez recyrkulacji spalin

[mm]

770

H3

wysokość czopucha z recyrkulacją spalin

[mm]

1270

B

szerokość

[mm]

1900

L

długość całkowita systemu

[mm]

2410

L1

długość kotła

[mm]

960

L2

długość jednostki stokera

[mm]

890

L3

długość pojemnika na popiół

[mm]

560

PARAMETRY TECHNICZNE
Moc znamionowa (zrębki, wióry według normy ÖNORM, W30)

TX 150
[kW]

150

[kg/h]

53

Średnica czopucha

[mm]

200

Średnica ślimaka stokera

[mm]

110

[kg]

1950

[l]

440

Maksymalna temperatura kotła

[°C]

95

Minimalna temperatura powrotu

[°C]

65

[bar]

3

[°C]

150

Zużycie paliwa przy mocy znamionowej (G50/W30)

Waga kotła
Pojemność wody w kotle

Maksymalne ciśnienie robocze
Temperatura spalin przy mocy znamionowej

Dodatkowe informacje techniczne na zapytanie.
Chętnie doradzimy.
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