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Fröling PE1c Pelletkazán 

Előnyök 

• Integrált kondenzációs technika 
o magas hatásfok (106%) 
o alacsony tüzelőanyag-költségek 
o radiátorokhoz, fal- és padlófűtéshez 

 

• Helyiséglevegőtől független működés 
o nincs szükség levegőbevezető nyílásra 

a kazánházban 
o maximális hatékonyság 

 
• Opcionálisan integrálható részecske leválasztó 

(elektrosztatikus szűrő) 
o utólagos felszerelés lehetséges a 

helyszínen  
o nincs további helyigény 
o kombinált tisztítás hőcserélő 

optimalizáló rendszerrel 
 

• Fordulatszám szabályozott EC-elszívó 
ventilátorok 

o maximális működési kényelem 
o az égés folyamatos optimalizálása 
o akár 40%-kal kevesebb 

energiafelhasználás  

• Teljesen rozsdamentes acélból készült 
hőcserélő 

o hosszú élettartam 
o minimális kopás 

 
• Elzárószelepek másodlagos levegőnyílással 

kombinálva 
o energiatakarékos üzemelés 
o optimális égés 
o alacsony karbantartási költségek 

  

• Gyors., energiatakarékos gyújtás 
o csendes kerámiagyújtó a megbízható 

gyújtáshoz 
o automatikus gyújtás maradék 

parázzsal  
o nincs szükség külön ventilátorra  
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• Nagytérfogatú pellettartály 
o kényelmes töltés (automata) 
o hatékony működés 

 

• Kettős biztonsági rendszer 
o maximális üzembiztonság 
o maximális visszaégési biztonság 

 

• Meghajtás a hőcserélő optimalizáló 
rendszerhez és a hamu eltávolításához 

o még nagyobb hatékonyság 
o tüzelőanyag-megtakarítás 
o közös meghajtás 

 

• Komfort hamueltávolítás 
o hosszú ürítési intervallumok 
o kényelmes ürítés 

 
• Lambdatronic P 3200 vezérlés 

o pontos égésszabályozás lambda-
vezérléssel 

o a kazán még kényelmesebb kezelése a 
nagyobb érintőképernyőnek 
köszönhetően  

• RBG 3200 helyiségvezérlés 
o akár otthonról irányítható a fűtés 
o értékek és állapotinformációk 

leolvasása 
o beállítások módosítása kényelmese, 

egy gombnyomással 
 

 

• Érintős RBG 3200 helyiségvezérlés 
o irányítsa a fűtést nappalijából 
o értékek és állapotinformációk olvasása 
o intuitív és könnyen használható 
o 4,3” színes képernyő 
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• Akár 10 éves garancia a kopó alkatrészekre 
o előfeltétel: X10+karbantartási 

szerződés 
o 10 éves garancia a munkaidőre 
o 10 éves garancia az anyagokra 
o kiterjedt éves karbantartás a Fröling- 

ellenőrzőlista szerint 
 

• Teljeskörű áttekintés az új Fröling applikáció 
segítségével 

o a kazán egyszerű és intuitív működése 
o a státuszértékek azonnal előhívhatók 

és módosíthatók 
o a fűtési ciklus egyedi elnevezése 
o az állapotváltozások közvetlenül a 

felhasználókhoz érkeznek (pl. e-
mailen, vagy az alkalmazáson 
keresztül) 
 

 

• LOXONE-okos otthoni kapcsolat 
o könnyű integráció 
o célzott kazánvezérlés 
o minden szemmel tartva 
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