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Λέβητες

PELLET 3

Στερεά καύσιμα
Εμπειρία 30 Ετών
Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο χώρο της θέρμανσης.

Η αποστολή μας:

Αξιοποιούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο μας, παρέχοντας στους
πελάτες μας την άριστη σχέση επένδυσης απόδοσης.
Βελτιώνουμε διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας εξασφαλίζοντας την
καλύτερη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
Επιδιώκουμε την αναβάθμιση της αγοράς μας και του ρόλου μας σε αυτήν.

Οι αρχές μας:

• Ποιότητα σε όλες τις δράσεις μας.
• Συνέπεια στις δεσμεύσεις μας απέναντι σε προμηθευτές, πελάτες και
καταναλωτές.
• Επιλογή λύσεων με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων
και την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Η KLIMATIKA είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος του Αυστριακού
κατασκευαστικού οίκου λεβήτων στερεών καυσίμων, Froling.

α) Τι σημαίνει ο “όρος” στερεά καύσιμα και ποια είναι τα
στερεά καύσιμα;
Με τον όρο στερεά καύσιμα αναφερόμαστε στα στερεά
υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται σαν καύσιμα για να
παράγουν ενέργεια και κατ’ επέκταση θερμότητα. Στερεά
καύσιμα είναι το ξύλο, το pellet, ο πυρήνας, το καλαμπόκι το
σιτάρι και άλλα δημητριακά.
β) Ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι τύποι στερεών
καυσίμων;
Σε παγκόσμια κλίμακα, συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας, οι πιο διαδεδομένοι τύποι στερεών καυσίμων είναι
το Pellet και το Ξύλο.

Οικολογικά & Οικονομικά Οφέλη
Η εξέλιξη των τιμών των διαφόρων πηγών ενέργειας κατά τα τελευταία έτη
αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα οφέλη από τη χρήση των στερεών καυσίμων:
Φιλικά προς το περιβάλλον και οικονομικά ελκυστικά. Το ξύλο αποτελεί μια
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Οι λέβητες στερεών καυσίμων μπορούν να μειώσουν το κόστος θέρμανσης κατά
40%-60% σε σχέση με τους λέβητες πετρελαίου, ενώ παράλληλα βοηθούν στην
προστασία του περιβάλλοντος καθώς εκλύουν ελάχιστους ρύπους.

Pellet
Ο Ηγέτης στα Στερεά Καύσιμα
Η Αυστριακή εταιρεία Froling δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία, για
περισσότερα από 50 χρόνια, στην κατασκευή λεβήτων στερεών καυσίμων
(λέβητες ξύλου - λέβητες pellet). Παράλληλα η εξειδίκευση και η εμπειρία
όλων αυτών των ετών έχει οδηγήσει την Froling στην καθιέρωσή της,
ως την πρωτοπόρο εταιρεία στην παραγωγή σύγχρονων συστημάτων στερεών
καυσίμων.

Το pellet είναι στερεό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο υλικό, έχει
κυλινδρική μορφή και είναι ιδιαίτερα συμπαγές. Ανήκει στη κατηγορία των
στερεών καυσίμων και παράγεται από προϊόντα επεξεργασίας ξύλου ή και φυτών
(π.χ. πριονίδια, αγριαγκινάρα). Το pellet έχει σαν χαρακτηριστικό την χαμηλή
περιεκτικότητα σε υγρασία (περίπου 10%) και έτσι κατά την καύση του παρέχει
πολύ υψηλή απόδοση.

Επιτεύγματα & Καινοτομία

Η Froling είναι η πρώτη εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει και εν συνεχεία
εφαρμόσει την τεχνολογία της πυρόλυσης στους λέβητες ξύλου, ενώ
παράλληλα έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τη χρήση του αισθητήρα “λάμδα*”
τόσο στους λέβητες ξύλου, όσο και σε αυτούς του pellet.

Διακρίσεις & Καταξίωση

Το κύρος και η τεχνογνωσία της Froling πιστοποιείται από την κατοχή
βραβείων διεθνούς φήμης τα οποία τεκμηριώνουν αφενός μεν την ανώτερη
ποιότητα των προϊόντων, αλλά παράλληλα επιβραβεύουν και το τμήμα έρευνας
και ανάπτυξης της Froling, το οποίο απαρτίζεται από μηχανικούς, συμβούλους
ενέργειας και τεχνικούς εγκαταστάτες.
Η Froling ως πρωτοπόρος εταιρεία στην κατασκευή συστημάτων στερεών
καυσίμων (λέβητες ξύλου-λέβητες pellet) έχει μέχρι σήμερα επιτύχει την
εδραίωση των προϊόντων της σε περισσότερες από 39 χώρες, με κυριότερες τις
Αμερική, Γερμανία, Βέλγιο, Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Αυστρία, Αγγλία, Ιρλανδία,
Σουηδία, Σλοβενία, Νορβηγία, Πολωνία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ισπανία.

*Λάμδα: Συντελεστής "λάμδα" ορίζεται ο λόγος της μάζας του αέρα προς την μάζα του καυσίμου για
την τέλεια καύση.
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Κατάλληλος για κάθε
τύπο κτιρίου.

Η Επόμενη Γενιά στους
Λέβητες Pellet

Ο λέβητας P4 PELLET διατίθεται σε οκτώ μοντέλα
από 8kw έως 1000kw και καλύπτει οποιαδήποτε
ανάγκη και αν προκύψει. Είναι κατάλληλος τόσο για
μονοκατοικίες και μικρά κτίρια αλλά και για μεγάλα
οικοδομικά συγκροτήματα. Ο έξυπνος πίνακας
οργάνων με την διαχείριση του συντελεστή “λάμδα”
και την ενσωματωμένη αντιστάθμιση, αναλαμβάνει την
διαχείριση των λειτουργιών του λέβητα, ακόμα και από
το κινητό τηλέφωνου του κατόχου ενός λέβητα froling
P4 PELLET.

H froling με το P4 Pellet θέτει νέα δεδομένα στην τεχνολογία
και τον σχεδιασμό (design) λεβήτων με καύση pellet. Η
πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία, πιστοποιημένη με το
διεθνούς φήμης βραβείο “DER BLAUE ENGEL”, εγγυάται την
απροβλημάτιστη λειτουργία, την ασφάλεια και την εξαιρετική
θερμική απόδοση.

Συρτάρι
υπολειμμάτων καύσης

Διακρίσεις P4 Pellet

Το εργονομικά σχεδιασμένο συρτάρι στάχτης εγγυάται
την εύκολη μεταφορά και απόρριψή της.

Ο λέβητας P4 Pellet είναι βραβευμένος για την ποιότητά του
με πληθώρα διεθνούς φήμης βραβείων τόσο στην Ευρώπη
όσο και στις Η.Π.Α. Κορυφαία στιγμή αποτελεί η κατάκτηση
του Γερμανικού βραβείου “DER BLAUE ENGEL” και η κατάκτηση
του οικολογικού Αυστριακού βραβείου “ECO-LABEL”.

Διακρίσεις Βραβείου
“ΜΠΛΕ ΑΓΓΕΛΟΣ”
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση.
• Σημαντικά χαμηλότερη εκπομπή ρύπων ακόμα και από τα
αυστηρά όρια που ορίζει το πρότυπο DIN.
• Μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία.

DER BLAUE ENGEL
Γερμανία

Συρτάρι
υπολειμμάτων καύσης
με αυτόματο καπάκι
Το εργονομικά σχεδιασμένο συρτάρι στάχτης εγγυάται
την εύκολη μεταφορά και απόρριψή της. Διαθέσιμο
στα μοντέλα από 32kw και άνω.

Αυστρία

Αμερική

Γαλλία

Ιρλανδία
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Προηγμένη Τεχνολογία
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Σημεία Υπεροχής
1. Εύκολη Τοποθέτηση
Πλεονεκτήματα
• Διαδικασία εγκατάστασης με τρία βήματα
• Δεν απαιτείται μεγάλης χωρητικότητας λεβητοστάσιο
• Εύκολη εγκατάσταση
Τα πλεονεκτήματα του P4 Pellet είναι εμφανή ακόμα και
πριν την τοποθέτησή του στο λεβητοστάσιο! Το μέγεθος
και το σχήμα του λέβητα συμβάλλουν σε αυτό, παρέχοντας
τη δυνατότητα να εγκατασταθεί και στο πιο μικρό, σε
διαστάσεις, λεβητοστάσιο. Επίσης αν κριθεί αναγκαίο ο
λέβητας μπορεί να διαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα χωρίς
να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.

2. Θάλαμος καύσης τριών
διαδρομών
Πλεονεκτήματα
• Μέγιστη χρήση του ωφέλιμου όγκου του λέβητα
• Σημαντική εξοικονόμιση καυσίμου
• Μεγάλη διάρκεια αντοχής στον χρόνο
Ο πατενταρισμένος θάλαμος καύσης πολλαπλών
διαδρομών εξασφαλίζει ότι ο P4 Pellet μπορεί να
προσαρμοστεί ιδανικά σε κάθε ανάγκη. Η ειδική κατασκευή
του λέβητα αποτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας
κάτω από το σημείο δρόσου (θερμοκρασία υγροποίησης
καυσαερίων) και εξασφαλίζει ότι ο P4 έχει πολύ αραιά
διαστήματα service. Ο σχεδιασμός των τριών διαδρομών
καυσαερίων εξασφαλίζει την εύκολη απομάκρυνση της
στάχτης.

3. Σύστημα καθαρισμού
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1. Πολυεπίπεδη μόνωση για περιορισμό των θερμικών απωλειών.
2. Σύστημα W.O.S. για μέγιστη απόδοση και αυτόματο καθαρισμό.
3. Πίνακας οργάνων τεχνολογίας τύπου “bus” και δυνατότητας ελέγχου του συντελεστή “λάμδα”.
4. Ανεμιστήρας inverter ρύθμισης της καύσης για μέγιστη απόδοση και ασφαλή λειτουργία.
5. Δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου (pellet).

Πλεονεκτήματα
• Καθαρή καύση
• Εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων
• Αυτόματη απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καύσης
Κατά την καύση του pellet παράγεται στάχτη.
Ο λέβητας P4 Pellet, μέσω της συρόμενης σχάρας που
είναι τοποθετημένη στο θάλαμο της καύσης, μεταφέρει
αυτόματα τα υπολείμματα στάχτης από το θάλαμο καύσης
στα δύο μεγάλα δοχεία εναπόθεσής της.

6. Βαλβίδα ελέγχου πλήρωσης δεξαμενής (διαθέσιμος στο σύστημα με αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου).
7. Θυρίδα με μόνωση (περιοχή θαλάμου υπολειμμάτων καύσης).
8. Συρτάρι υποδοχής της στάχτης με μεγάλη χωρητικότητα για ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος
μεταξύ των επαναλαμβανόμενων καθαρισμών.
9. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού της στάχτης με κοχλία (στον αρχικό εξοπλισμό από τα 32kw και άνω).
10. Ο πατενταρισμένος θάλαμος καύσης τριών διαδρομών καυσαερίων εγγυάται την υψηλή απόδοση του
λέβητα και παράλληλα αναλαμβάνει τον διαχωρισμό της στάχτης στα δύο δοχεία υπολειμμάτων.  Σε αυτό
συμβάλλει ο αγωγός του θαλάμου καύσης του λέβητα.
11. Συρόμενη σχάρα για την αυτόματη εναπόθεση της στάχτης στον χώρο υπολειμμάτων.
12. Σύστημα ελέγχου ροής καυσίμου.
13. Σύστημα αυτόματης ανάφλεξης.

4. Οικονομική λειτουργία
Πλεονεκτήματα
• Μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου
• Με σεβασμό προς το περιβάλλον
Ο λέβητας P4-pellet είναι ο πλέον οικονομικός λέβητας
γιατί καταναλώνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο την καύσιμη
ύλη (pellet). Είναι πιστοποιημένος για αυτή την λειτουργία
με τα διεθνούς φήμης βραβεία “DER BLAUE ENGEL” και το
“ECOLABEL”.

Λέβητες

PELLET 7

Προηγμένη Τεχνολογία
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Σημεία Υπεροχής
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5. Ανεμιστήρας inverter ρύθμισης
της καύσης με έλεγχο του “λάμδα”

Έξοδος καυσαερίων
προς καπνοδόχο

Πλεονεκτήματα
• Μέγιστη ευκολία χρήσης
• Εξαιρετική απόδοση καύσης
Ο ανεμιστήρας ρύθμισης της καύσης ρυθμίζει την ποσότητα του
αέρα που απαιτείται για την καύση. Παράλληλα, λειτουργώντας
μαζί με τον αισθητήρα “λάμδα” εξασφαλίζει την τέλεια καύση.
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6. Επιπλέον ασφάλεια λειτουργίας
Πλεονεκτήματα
• Ασφαλής λειτουργία
• Αξιοπιστία

Είσοδος
καυσαερίων
από το λέβητα

Το σύστημα ελέγχου ροής καυσίμου μαζί με τον αισθητήρα
καύσης, στην περιοχή όπου γίνεται η ανάφλεξη της φλόγας,
εκτελούν μια σειρά από διαγνωστικούς ελέγχους κατά τη
διαδικασία έναρξης της λειτουργίας του λέβητα. Μια επιπλέον
δικλείδα ασφαλείας για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

1

Τεχνολογία
συμπύκνωσηςΚαινοτομία
της froling
Η τεχνολογία συμπύκνωσης είναι διαθέσιμη για τα
μοντέλα ισχύος 8kw έως 25kw. Με την προσθήκη
του θερμικού εναλλάκτη στην έξοδο καυσαερίων του
λέβητα (οπίσθιο μέρος του λέβητα) επιτυγχάνεται
η αύξηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα στο
104%. Η froling το 1996 στην έκθεση του Wels στην
περιοχή της Αυστρίας έλαβε το βραβείο καινοτομίας
ως “ο πρώτος λέβητας στερεών καυσίμων με
τεχνολογία συμπύκνωσης”. Ο ανοξείδωτος  θερμικός
εναλλάκτης μπορεί να τοποθετηθεί εκ των υστέρων
της εγκατάστασης του λέβητα.

Αποστράγγιση
συμπυκνωμάτων
3

1. Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας
2. Αυτόματο σύστημα καθαρισμού
3. Σιφόνι αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

Μέγιστο όφελος από την τεχνολογία
συμπύκνωσης
Συνιστάται ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις “χαμηλών θερμοκρασιών” π.χ. ενδοδαπέδια
θέρμανση, θέρμανση από οροφή, fan coils και θερμαντικά σώματα χαμηλών
θερμοκρασιών

Λέβητες
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Λέβητες

PELLET 11

Τροφοδοσία Καυσίμου
Σιλό αποθήκευσης
Δυνατότητα αποθήκευσης του καυσίμου (pellet) σε δεξαμενή
“τύπου” σιλό. Μπορεί να αποθηκευτεί όση ποσότητα καυσίμου
επιθυμούμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η δεξαμενή
μπορεί να τοποθετηθεί είτε εσωτερικά (εντός λεβητοστασίου)
είτε εξωτερικά, με τα κατάλληλα καλύμματα για προστασία
από τη βροχή και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων P 3200 η froling κάνει
ένα βήμα μπροστά. Ο πίνακας οργάνων είναι σχεδιασμένος
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη παρέχοντας
παράλληλα τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας κλίσης για
να είναι ευανάγνωστος. Η οργανωμένη δομή των μενού του
πίνακα τον καθιστούν εύκολο στη χρήση και μπορούν πολύ
εύκολα να ρυθμιστούν όλες οι λειτουργίες του λέβητα.
Ο πίνακας υποστηρίζει επιπλέον τη δυνατότητα για έλεγχο
όλων των λειτουργιών του λέβητα μέσα από τον εσωτερικό
χώρο του σπιτιού χωρίς να απαιτείται η μετάβαση στο
λεβητοστάσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεσή του με
τον πίνακα RBG 3200.

Χειριστήριο χώρου RBG 3200 για
μεγαλύτερη άνεση

Ενσωματωμένη δεξαμενή
Δεξαμενή καυσίμου (pellet) ενσωματωμένη στο κύριο “σώμα”
του λέβητα. Η δεξαμενή καυσίμου έχει χωρητικότητα 235lt και
αποτελεί την ιδανική λύση για όσους δεν διαθέτουν επαρκή
αποθηκευτικό χώρο για την τοποθέτηση δεξαμενής (μικρό
λεβητοστάσιο). Διαθέσιμο στα μοντέλα από 8kw έως 25kw.

Χειριστήριο χώρου για απομακρυσμένο έλεγχο και ρύθμιση
όλων των λειτουργιών του λέβητα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων του λέβητα διαχειρίζεται
όλες τις λειτουργίες του συστήματος ενώ παράλληλα είναι
ιδιαίτερα εύκολος στη χρήση του. Ο πίνακας οργάνων είναι
αποσπώμενος και μπορούν όλες οι λειτουργίες να ελεγχθούν
μέσα από το σπίτι, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση στο
λεβητοστάσιο.

Froling SMS Box
Πλεονεκτήματα
• Ένδειξη μηνυμάτων μέσω S.M.S.
• Έλεγχος οποιαδήποτε στιγμή (on-line).
Το froling SMS box παρέχει την δυνατότητα χειρισμού του
λέβητα μέσω του κινητού τηλεφώνου. Το SMS box μπορεί να
προγραμματιστεί απευθείας μέσω του κινητού τηλεφώνου και
φέρει δύο μηνύματα ένδειξης σφαλμάτων και δύο μηνύματα
ένδειξης λειτουργίας.

Άνεση & Ευκολία

Μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση
λειτουργίας του λέβητα (έναρξη / παύση λειτουργίας /
κατάσταση αδράνειας) ενώ για την επιβεβαίωση των εντολών
ο χρήστης λαμβάνει SMS επιβεβαίωσης στη συσκευή του.
Ιδανική λύση για κάθε περίπτωση.

Πίνακας οργάνων Lamdatronic
P 3200

Froling Visualisierung 3200

Πλεονεκτήματα

• Απεικόνιση και έλεγχος λειτουργιών μέσω Η/Υ

• Διαχείριση όλων των λειτουργιών του λέβητα μέσω της ενσωματωμένης
αντιστάθμισης και παράλληλα έλεγχος της λειτουργίας του συντελεστή
“λάμδα”.

• Καταγραφή δεδομένων λέβητα

• Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης.
• Ενσωματωμένο κουμπί “βοήθειας” και οργανωμένα μενού για εύκολο
χειρισμό.
• Δυνατότητα ελέγχου των λειτουργιών του λέβητα μέσα από τον
εσωτερικό χώρου του κτιρίου.

Πλεονεκτήματα

• Έλεγχος, εξ’ αποστάσεως, μέσω Internet
Έλεγχος των λειτουργιών του λέβητα μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να
απεικονισθούν και να τροποποιηθούν από την οθόνη του
υπολογιστή. Η εργασία σε περιβάλλον Windows και τα
εργονομικά μενού εξασφαλίζουν την εύκολη χρήση της
υπηρεσίας.
Το froling Visualisation 3200 μπορεί να συνδεθεί μέσω
τηλεφωνικού modem και να ελέγχει το σύστημα θέρμανσης
από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η ιδανική λύση για όσους
διαθέτουν εξοχική κατοικία.

Λέβητες
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• Έλεγχος οποιαδήποτε στιγμή (on-line).
Το froling SMS box παρέχει την δυνατότητα χειρισμού του
λέβητα μέσω του κινητού τηλεφώνου. Το SMS box μπορεί να
προγραμματιστεί απευθείας μέσω του κινητού τηλεφώνου και
φέρει δύο μηνύματα ένδειξης σφαλμάτων και δύο μηνύματα
ένδειξης λειτουργίας.

Άνεση & Ευκολία

Μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση
λειτουργίας του λέβητα (έναρξη / παύση λειτουργίας /
κατάσταση αδράνειας) ενώ για την επιβεβαίωση των εντολών
ο χρήστης λαμβάνει SMS επιβεβαίωσης στη συσκευή του.
Ιδανική λύση για κάθε περίπτωση.

Πίνακας οργάνων Lamdatronic
P 3200

Froling Visualisierung 3200

Πλεονεκτήματα

• Απεικόνιση και έλεγχος λειτουργιών μέσω Η/Υ

• Διαχείριση όλων των λειτουργιών του λέβητα μέσω της ενσωματωμένης
αντιστάθμισης και παράλληλα έλεγχος της λειτουργίας του συντελεστή
“λάμδα”.

• Καταγραφή δεδομένων λέβητα

• Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης.
• Ενσωματωμένο κουμπί “βοήθειας” και οργανωμένα μενού για εύκολο
χειρισμό.
• Δυνατότητα ελέγχου των λειτουργιών του λέβητα μέσα από τον
εσωτερικό χώρου του κτιρίου.

Πλεονεκτήματα

• Έλεγχος, εξ’ αποστάσεως, μέσω Internet
Έλεγχος των λειτουργιών του λέβητα μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας μπορούν να
απεικονισθούν και να τροποποιηθούν από την οθόνη του
υπολογιστή. Η εργασία σε περιβάλλον Windows και τα
εργονομικά μενού εξασφαλίζουν την εύκολη χρήση της
υπηρεσίας.
Το froling Visualisation 3200 μπορεί να συνδεθεί μέσω
τηλεφωνικού modem και να ελέγχει το σύστημα θέρμανσης
από οποιαδήποτε τοποθεσία. Η ιδανική λύση για όσους
διαθέτουν εξοχική κατοικία.

Λέβητες

PELLET 13

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Froling P4 Pellet

P4 Supply Bin

Αναλυτική παρουσίαση, video, του τρόπου λειτουργίας του λέβητα P4 Supply Bin μπορείτε
να παρακολουθήσετε στο κανάλι της KLIMATIKA στο YouTube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.youtube.com/user/KLIMATIKASA

Διαστάσεις P4 Supply Bin

P4 Pellet 8

P4 Pellet 15

P4 Pellet 20

P4 Pellet 25

L

Μήκος λέβητα
[mm]

740

740

740

740

L1

Μήκος με ανεμιστήρα
απαγωγής καυσαερίων
[mm]

940

940

940

940

B

Πλάτος λέβητα
[mm]

600

600

770

770

Β1

Συνολικό πλάτος
λέβητα
[mm]

1425

1425

1425

1425

Β2

Πλάτος δεξαμενής
καυσίμου
[mm]

825

825

825

825

Η

Ύψος λέβητα
[mm]

1280

1280

1280

1280

H1

Ύψος δεξαμενής
[mm]

1400

1400

1400

1400

H2

Ύψος με ανοικτό
καπάκι δεξαμενής
[mm]

1890

1890

1890

1890

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

P4 Pellet 8

P4 Pellet 15

P4 Pellet 20

P4 Pellet 25

Χωρητικότητα δεξαμενής
[l]

235

235

235

235

Συνολικό βάρος
[kg]

396

406

470

480

Λέβητες

PELLET 13

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Froling P4 Pellet

P4 Supply Bin

Αναλυτική παρουσίαση, video, του τρόπου λειτουργίας του λέβητα P4 Supply Bin μπορείτε
να παρακολουθήσετε στο κανάλι της KLIMATIKA στο YouTube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.youtube.com/user/KLIMATIKASA

Διαστάσεις P4 Supply Bin

P4 Pellet 8

P4 Pellet 15

P4 Pellet 20

P4 Pellet 25

L

Μήκος λέβητα
[mm]

740

740

740

740

L1

Μήκος με ανεμιστήρα
απαγωγής καυσαερίων
[mm]

940

940

940

940

B

Πλάτος λέβητα
[mm]

600

600

770

770

Β1

Συνολικό πλάτος
λέβητα
[mm]

1425

1425

1425

1425

Β2

Πλάτος δεξαμενής
καυσίμου
[mm]

825

825

825

825

Η

Ύψος λέβητα
[mm]

1280

1280

1280

1280

H1

Ύψος δεξαμενής
[mm]

1400

1400

1400

1400

H2

Ύψος με ανοικτό
καπάκι δεξαμενής
[mm]

1890

1890

1890

1890

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

P4 Pellet 8

P4 Pellet 15

P4 Pellet 20

P4 Pellet 25

Χωρητικότητα δεξαμενής
[l]

235

235

235

235

Συνολικό βάρος
[kg]

396

406

470

480

Λέβητες
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Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Froling P4 Pellet

P4 Pellet

Αναλυτική παρουσίαση, video, του τρόπου λειτουργίας του λέβητα P4 Pellet μπορείτε να
παρακολουθήσετε στο κανάλι της KLIMATIKA στο YouTube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.youtube.com/user/KLIMATIKASA

Διαστάσεις P4 Pellet

P4 8

P4 15

P4 20

P4 25

L

Μήκος λέβητα

740

740

740

740

L*

Μήκος λέβητα με
ανεμιστήρα

L1

Συνολικό μήκος

P4 48

P4 60

820

900

900

L1*

Συνολικό μήκος

1020

1020

1100

1100

B

Πλάτος λέβητα

600

600

770

770

860

860

1030

1030

B*

Πλάτος λέβητα με
εσοχή τροφοδοσίας

705

705

875

875

965

965

1275

1275

Β1

Συνολικό πλάτος με
δεξαμενή

1185

1185

1355

1355

1445

1445

1790

1790

Η

Ύψος λέβητα

1280

1280

1280

1280

1430

1430

1585

1585

H1

Ύψος δεξαμενής

1660

1660

1660

1660

1900

1900

1900

1900

H2

Ύψος λέβητα με
καμινάδα

1350

1350

1350

1350

1530

1530

1685

1685

H3

Προσαγωγή προς
δίκτυο

460

460

460

460

460

460

515

515

H4

Επιστροφή από
δίκτυο

940

940

955

955

1085

1085

1240

1240

H5

Κένωση δικτύου

460

460

460

460

460

460

515

515

H6

Εξαεριστικό λέβητα

1030

1030

1030

1030

1155

1155

1310

1310

H8

Ύψος ανεμιστήρα
εξαγωγής

1090

1090

1090

1090

1215

1215

1375

1375

H15

Υποδοχή αυτόματης
τροφοδοσίας

1480

1480

1480

1480

1720

1720

1720

1720

Διάμετρος
καπνοδόχου

130

130

130

130

150

150

150

150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά P4 Pellet

P4 8

P4 15

P4 20

P4 25

P4 32

P4 38

P4 48

P4 60

Ονομαστική θερμική ισχύς
[kW]

10,5

14,9

20,0

25,0

32,0

38,0

48,0

58,5

3,1-10,5

3,1-14,9

6,0-20,0

7,5-25,0

8,9-32,0

8,9-38,0

14,448,0

17,358,5

Ηλεκτρική ισχύς
[W]

96

123

110

110

110

110

120

120

Χωρητικότητα νερού
[l]

70

70

80

80

125

125

170

170

Βάρος λέβητα
[kg]

345

355

425

435

525

535

750

760

Ισχύς
[kW]

940

Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε mm

940

940

P4 32

P4 38

820
940

Λέβητες

PELLET 15

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Froling P4 Pellet

P4 Pellet

Αναλυτική παρουσίαση, video, του τρόπου λειτουργίας του λέβητα P4 Pellet μπορείτε να
παρακολουθήσετε στο κανάλι της KLIMATIKA στο YouTube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.youtube.com/user/KLIMATIKASA

Διαστάσεις P4 Pellet

P4 8

P4 15

P4 20

P4 25
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900

L1*
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1020
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B
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770
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860

1030

1030

B*
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705
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875

965

965

1275

1275

Β1
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1185

1355

1355

1445

1445

1790

1790

Η

Ύψος λέβητα

1280

1280

1280

1280

1430

1430

1585

1585

H1

Ύψος δεξαμενής

1660

1660

1660

1660

1900

1900

1900

1900

H2

Ύψος λέβητα με
καμινάδα

1350

1350

1350

1350

1530

1530

1685

1685

H3

Προσαγωγή προς
δίκτυο

460

460

460

460

460

460

515

515

H4

Επιστροφή από
δίκτυο

940

940

955

955

1085

1085

1240

1240

H5

Κένωση δικτύου

460

460

460

460

460

460

515

515

H6

Εξαεριστικό λέβητα

1030

1030

1030

1030

1155

1155

1310

1310

H8

Ύψος ανεμιστήρα
εξαγωγής

1090

1090

1090

1090

1215

1215

1375

1375

H15

Υποδοχή αυτόματης
τροφοδοσίας

1480

1480

1480

1480

1720

1720

1720

1720

Διάμετρος
καπνοδόχου

130

130

130

130

150

150

150

150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά P4 Pellet

P4 8

P4 15

P4 20

P4 25

P4 32

P4 38

P4 48

P4 60

Ονομαστική θερμική ισχύς
[kW]

10,5

14,9

20,0

25,0

32,0

38,0

48,0

58,5

3,1-10,5

3,1-14,9

6,0-20,0

7,5-25,0

8,9-32,0

8,9-38,0

14,448,0

17,358,5

Ηλεκτρική ισχύς
[W]

96

123

110

110

110

110

120

120

Χωρητικότητα νερού
[l]

70

70

80

80

125

125

170

170

Βάρος λέβητα
[kg]

345

355

425

435

525

535

750

760

Ισχύς
[kW]

940

Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε mm

940

940

P4 32

P4 38

820
940
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PELLET
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

AΘHNA: Bασ. Κωνσταντίνου 281, 194 00 Κορωπί
Tηλ.: 210 6624526, 210 6627929
Fax: 210 6623343,
e-mail: klimatika@klimatika.gr
www.klimatika.gr
ΘΕΣ/NIKH: 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Κατερίνης
Τ.Θ.: 1415, 57009 Καλοχώρι
Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668
Fax: 2310 754017
e-mail: klimatikabe@klimatika.gr
www.klimatika.gr
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www.froeling.at
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