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Fröling kotel na štěpky___
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Robustní technika s promyšlenými detaily
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T4__

Nový Fröling T4 se speciálními výhodami: 

Nový kotel T4

Komfortní, kompaktní, ekonomický a bezpečný: Nový kotel T4 od firmy Fröling myslí na vše. Díky jeho inteligentnímu a plně
automatickému provozu může tento kotel spalovat efektivně štěpky i pelety. Firma Fröling navíc nabízí mnoho podávacích
systémů paliva pro různé požadavky. Do detailů promyšlený systém zaručuje optimální využití energie. Kotel Fröling T4 se
tak stará o komfortní vytápění s nejvyšším možným stupněm bezpečnosti. 
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Vysoce kvalitní vysokoteplotní šamotová spalovací komora pro efektivní spalování při vysoké účinnosti 
a minimálních emisích. 

Dvoudílný rošt se skládá z pevné přikládací zóny a automatického sklopného roštu pro odstraňování popela 
a cizích těles. 

Automatické odstraňování popela z retorty a z výměníku tepla do velké a pojízdné nádoby na popel. 

Podtlakem regulovaný přívod spalovacího vzduchu pouze s jedním servopohonem pro primární a sekundární vzduch. 

Přikládací šnek se spojenou protipožární rotační klapkou pro optimální přísun paliva a maximální bezpečnost.

Třítahový výměník tepla s integrovaným systémem optimalizace účinnosti WOS (virbulátory pro automatické 
čištění výměníku tepla). 

Sací ventilátor s regulací otáček a kontrolou funkce pro maximální provozní spolehlivost. 

Řídící jednotka Lambdatronic H 3200 s inovativní sběrnicovou technologií. 

Vysoce kvalitní kompletní izolace pro minimální tepelné ztráty. 

Energeticky úsporné pohony (čelní ozubený převod) pro nejnižší spotřebu energie. 

Minimální požadavky na prostor díky kompaktní architektuře jednotky. 
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___T4

Spalovací komora kotle T4 je celoplošně vyložena vysoce kvalitním 
žáruvzdorným materiálem (karbid křemíku). Tím je vytvořena mimořádně
horká spalovací zóna, která  umožňuje optimální spalování a tím
i minimální emise škodlivých látek. Patentovaný tvar spalovací komory
umožňuje  proudění vzduchu ve spalovací komoře, aniž by bylo nutné
používat dodatečné těsnění, které je nákladné a náchylné k opotřebení.
Kromě toho nový tvar  retorty podstatně zvyšuje komfort údržby spalovací
komory, protože ji lze jednoduše demontovat. 

Vysokoteplotní šamotová spalovací komora  

Výhody: • Optimální spalování 
• Minimální emise 

Spalování kotle T4 je řízeno výhradně podtlakem. V kombinaci se sacím
ventilátorem s regulací otáček a kontrolou funkce zajiš�uje maximální
provozní bezpečnost. Novinkou je inovativní systém distribuce vzduchu
ve spalovací zóně. Díky společnému pohonu se primární a sekundární
vzduch optimálně přizpůsobí aktuálním podmínkám ve spalovací komoře.
V kombinaci s Lambda-řízením jsou zajištěny nejnižší emise.  

Perfektní regulace spalování 

Výhody: • Optimální hodnoty emisí 
• Ekonomická spotřeba paliva 
• Automatická adaptace na různou kvalitu paliva 

Kotel T4 je z výroby smontovaný a zapojený. Je nutné pouze
připojit podávací jednotku a příslušný vynášecí systém 
s protipožární rotační klapkou. To vše šetří čas a peníze. 
Díky cílenému uspořádání agregátů byly jednak sníženy 
na minimum nároky na prostor a také dosaženo vnějšího 
kompaktního designu. Díky tomu je možné kotel T4 použít 
ve velmi stísněných prostorách. 

Snadná instalace na místě 

Výhody: • Rychlá montáž 
• Malé rozměry 
• Podávací  jednotka vlevo nebo vpravo 

K dispozici je levá nebo pravá
varianta podávací jednotky. 
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T4__

Dvoudílný rošt zajiš�uje optimální spalování štěpky a pelet. Pevný 
přikládací rošt zajiš�uje rovnoměrné rozložení paliva ve spalovací zóně.
O 90° otočný sklopný rošt, který je umístěný uprostřed, zajiš�uje 
spolehlivé odstraňování popela a cizích těles ze spalovací komory. 
Díky speciální slitině tento rošt vykazuje dlouhou životnost. 

Chytrá technologie roštu 

Výhody: • Ideální podmínky spalování 
• Automatické čištění 

Při spalování vznikající popel z retorty a výměníku tepla je plně 
automaticky dopravován do společné nádoby na popel. Když je potřeba
nádobu na popel vyprázdnit, řízení kotle Vás informuje. Vyprázdnění
nádoby na popel je díky jeho kolečkům velmi snadné. Kromě toho 
uzavírací klapka zaručuje, že při dopravě nebude vypadávat ven 
žádný popel. 

Snadno se čistí 

Výhody: • Automatické odstraňování popela 
• Snadné vyprazdňování nádoby na popel 

Extrémně kompaktní přikládací  jednotka nového kotle T4 se již ze
závodu Fröling standardně dodává s patentovanou dvoukomorovou
rotační protipožární klapkou. Tato kombinace zaručuje maximální
zabezpečení proti zpětnému prohoření a spolehlivě přikládání paliva
do spalovací zóny. Přiváděcí jednotka a rotační klapka jsou poháněny
společným úsporným motorem (čelní ozubený převod). To zaručuje
energetickou účinnost na nejvyšší úrovni. 

Přikládací jednotka s rotační klapkou 

Výhody: • Maximální zabezpečení proti zpětnému prohoření
• Spolehlivé přikládání paliva 
• Maximální energetická účinnost 
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S novým systémem řízení kotle 
S 3200 míří Fröling do budoucnosti. Uživatelsky 

optimalizovaná obslužná jednotka a individuálně nastavitelný
pozorovací úhel garantují přehledné zobrazení všech provozních stavů. 

Díky optimalizované struktuře uživatelské nabídky je ovládání kotle intuitivní. Nejdůležitější 
funkce lze pohodlně ovládat pomocí vyhrazených tlačítek.

Řídící jednotka Lambdatronic H 3200 

Výhody: • Přesné řízení spalování přes sériově zabudovanou lamdasondou 
• Velký, jasný ovládací panel s nastavitelným pozorovacím úhlem 
• Ovládání pomocí menu s on-line nápovědou 
• Ovládání kotle z obývacího pokoje 

Vlastní sběrnice Fröling umožňuje nezávislou montáž rozšiřujících modulů na různé prvky systému - na kotel, na
rozvaděč topení, na zásobník, do obývacího pokoje i sousedního domu: lokální řídící prvky je možné namontovat
všude, kde jsou potřeba. Další výhodou systému je minimální náročnost na kabelové propojení. 

Ještě většího komfortu dosáhnete s novým 
dálkovým ovládáním RBG 3200 (možnost 
za příplatek). Ovládání vytápění tak s ním probíhá
pohodlně a snadno přímo z obývacího pokoje. 
Všechny důležité hodnoty a zprávy o stavu můžete 
jednoduchým způsobem vyčíst a pomocí tlačítek 
můžete provádět veškerá nastavení. 

T4-CZ-5.qxd  31.8.2011  15:21  Page 6



www.froeling.cz

Lambdatronic H 3200__

Tato technologie Fröling umožňuje efektivní
řízení spotřeby energie. Do systému lze zařadit
až 4 vyrovnávací zásobníky, až 8 zásobníků na
horkou vodu a až 18 topných okruhů. Můžete
také těžit z možností integrace dalších forem
získávání energie, jako jsou solární panely. 

Technologie pro optimální využití energie 

Výhody: • Kompletní řešení pro každou potřebu 
• Optimálně vzájemně kompatibilní komponenty 
• Integrace solární energie 

Fröling T4 se solárním
 zásob

níkem
 a p

říp
ravou tep

lé vod
y

Štípací hrana 

Robustní plech s břitem
štípe větší části paliva
a zajiš�uje tak nepřetržitou
dodávku paliva. 

Podávací žlab

Speciální tvar žlabu zajiš�uje
bezporuchový přísun paliva.
Systém funguje hladce a je
tak energeticky účinnější i
při maximálním výkonu. 

Pružinové listy 

Dvě silné pružiny se starají
o rovnoměrné naplnění
podávacího šneku. Robustní
trhací háky rozmělňují palivo
a tím zajiš�ují vyprázdnění
zásobníku paliva.
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Technické údaje

ROZMĚRY T4 24 / 30 T4 40 / 50 T4 60 T4 75 T4 90 T4 110

H Výška kotle [mm] 1390 1620 1620 1620 1720 1720

H1 Celková výška včetně koncovky odkouření [mm] 1440 1670 1670 1670 1770 1770

H2 Výška připojení výstupu [mm] 1195 1425 1425 1425 1530 1530

H3 Výška připojení zpátečky [mm] 270 270 270 270 170 170

H4 Výška výpusti [mm] 140 140 140 140 140 140

H5 Výška připojení přikladače [mm] 560 600 595 595 650 650

B Šířka kotle [mm] 600 770 770 770 880 880

B1 Celková šířka včetně přikladače [mm] 1360 1530 1530 1530 1640 1640

B2 Šířka přikladače [mm] 760 760 760 760 760 760

B3 Vzdálenost boku kotle od přikladače [mm] 470 470 470 470 470 470

L Hloubka kotle [mm] 1200 1200 1570 1570 1570 1570

L1 Celková hloubka včetně turbiny a popelníku [mm] 1430 1430 1920 1920 1920 1920

L2 Vzdálenost zadní stěny kotle k přírubě přikladače [mm] 760 760 1045 1045 1045 1045

TECHNICKÁ DATA T4 24 T4 30 T4 40 T4 50 T4 60 T4 75 T4 90 T4 110

Jmenovitý výkon [kW] 24 30 40 50 60 75 90 110

Rozsah výkonu [kW] 7,2 - 24 9 - 30 12 - 40 15 - 50 18 - 60 22,5 - 75 27 - 90 33 - 110

El. připojení [V / Hz]

El. výkon [W] 115 142 180 210 – – – –

Váha kotle včetně izolace a přikladače (bez vody) [kg] 620 640 840 860 – – 1350 1370 

Objem vody [l] 105 105 160 160 – – – –

Maximální provozní teplota [°C] 90 90 90 90 90 90 90 90

Maximální přetlak [bar] 3 3 3 3 3 3 3 3

Průměr odkouření [mm] 150 150 150 150 200 200 200 200

Výhradní zastoupení pro Českou republiku

rioni s.r.o.
190 14 Praha 9, Lovčická 767

Telefon: +420 608 202 182 • Fax: +420 281 962 617
E-mail: rioni.sro@rioni.cz • www.rioni.cz

400 V / 50 Hz - 20 A
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