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Met de nieuwe Lambdatronic S/P/H 3200 besturing neemt Froling een stap in de toekomst. De door 
Lambda gestuurde besturing met breedbandsonde zorgt voor precieze verbranding. Voor het aansturen 
van 4 opslagtanks, 8 warmwatertanks en 18 verwarmingscircuits is er voor elk systeem een oplossing.
Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bijvoorbeeld zonnepanelen of andere producten te 
integreren. Informeer naar de mogelijkheden.

Voordelen:
• Exacte verbrandingsregeling
• Eenvoudige en intuïtieve werking
• NIEUW! Gemakkelijke bediening via 7“ kleuren touchscreen

LAMBDATRONIC S/P/H 3200

Al jaren is de technologische vooruitgang één van Frölings prioriteiten. Dit werd bevestigd door weer een   
Plus X Award te winnen. Dat is ‘s werelds grootste innovatieprijs voor technologie, sport en livestyle. 
De biomassaketels van Fröling kwamen aan de top in zes categorieën en waren als beste producten 2016 
/ 2017 geclassificeerd door de jury.

Bekroonde producten:
• PE1 pellet-pelletketel
• SP Dual-compact dual-fuel boiler
• SP dual dual-fuel boiler
• T4 houtsnippers ketel

PTH Hout CV is gespecialiseerd op het gebied van biomassaverbrandingsin-

stallaties. Vanaf 2006 heeft PTH Hout CV zich intensief bezig gehouden met 

de mogelijkheden voor het verwarmen van bedrijven, overheidsinstellingen en 

woonhuizen d.m.v. biomassaketels. Met Fröling als leverancier is PTH Hout CV 

de Nederlandse importeur van deze ketels en kan u voorzien van alle informa-

tie en producten uit het Frölingassortiment.

CHP 50 TI350 Lambdamat; nu tot 1500 kW

Nieuw van Fröling

De naam Fröling staat al meer dan 50 jaar   voor “state-of-the-art”- 

verwarmingsketels. Vanaf het begin heeft Fröling zich beziggehouden 

met het efficiënt en milieubewust omzetten van biomassa naar energie. 

Fröling’s brandhout-, houtsnippers- en pelletketels worden met succes 

toegepast in heel Europa.

Met ons XXL onderhoudscontract krijgt u vijf of tien jaar volledige garantie. Onderhoud wordt uitgevoerd 
door onze technici. Onze medewerkers kennen al onze producten van binnen en buiten en hebben de 
knowhow en specialistische gereedschappen om uw systeem professioneel en optimaal te onderhouden.

Voordelen:
• Hoge bedrijfsveiligheid en betrouwbaarheid
• Maximale levensduur
• Regelmatig updaten van uw systeem
• Blijvende lage verwarmingskosten dankzij optimale efficiëntie

Naast de PTH app profiteert u van de nieuwe Fröling Connect internetportal. 
Ook hier kunt u uw systeem gemakkelijk bedienen via internet. Gemakkelijk in 
gebruik en 24/7 beschikbaar om de waarden van de systemen te raadplegen of 
aan te passen, waar u ook bent. Beschikbaar op elk platform: smartphone, PC of 
tablet.

Voordelen:
• Bediening van het verwarmingssysteem online
• Individuele toegangsrechten
• Beschikbaar op elk gewenst moment, op elke plaats. 24/7
• Platform-onafhankelijk
• Beschikbaar voor Lambdatronic S/P/H 3200 met touchscherm

PLUS X AWARD: DE BESTE PRODUCTEN  

5 en 10 JAAR XXL GARANTIE *MET EEN XXL ONDERHOUD CONTRACT

PTH, uw partner in duurzame energie!
Individuele toegang

Bedien het systeem online

Platform
verwarmen op z’n best

Fröling

PTH Hout CV

FROLING CONNECT¨
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De nieuwe S1 Turbo stukhout ketel
Frölings nieuwe stukhoutketel S1 Turbo combineert alle goede kenmerken van 
een “state of the art“ biomassa verbrandingssysteem.

• Duurzame siliciumcarbide verbrandingskamer, gemakkelijk (los) te vervangen
• Grote brandstof vulruimte  voor houtblokken tot 56 cm lengte.
• Automatische regeling van primaire-, en secundaire lucht.
• Hoog-temperatuur turbulator verbrandingskamer.
• Lambdatronic S3200 besturingssysteem.
• Volledig thermisch geïsoleerd.

Hoogwaardige keteltechnologie voor een middenklasseprijs 
Met de S3 Turbo heeft Fröling zich volledig geconcentreerd op de belangrijkste 
kernpunten van een stukhout ketel. De S3 heeft vele kenmerken die gewoonlijk 
alleen in stukhoutketels van topklasse te vinden zijn.

• Gepatenteerde, cilindervormige hogetemp.turbulatorverbrandingskamer 
voor uitstekende verbrandingswaarden.

• Eigen opstookdeuren voor comfortabel opstoken.
• Smeulgasafzuiging voor rookvrij toevoegen van hout.
• Zuigtrekventilator met toerentalregeling voor vermogensregeling en 

volledige veiligheid tijdens de werking.

S4 TURBO de nieuwe generatie stukhoutketels
Ontdek de wereld van de moderne stukhoutketeltechniek! Onze ervaren 
ingenieurs hebben zich bij de ontwikkeling van de nieuwe S4 Turbo
hoge doelen gesteld en deze ook omgezet in werkelijkheid:

• Best mogelijke verbranding ten aanzien van emissie en rendement.
• Verbrandingskamer met lange levensduur.
• Uitgebreide automatische functies (b.v. automatisch opstoken).
• Comfortabele reiniging en ontassing.
• Modulaire regeltechniek met een Fröling bussysteem.

S3 TURBO Stukhout Ketel 20-45 kW

S1 TURBO Stukhout Ketel 15-20 kW

S4 TURBO Stukhout Ketel 15-60 kW

Lambdatronic SP 3200 besturing met Fröling innovatieve bustechniek
Brandkamerbescherming tijdens bijvullen door geharde platen
Grote brandstofruimte voor stammen tot 56 cm
Duurzame siliciumcarbide verbrandingskamer
Grote openingen voor onderhoud en schoonmaken
Dubbele beveiligingsklep
Grote pelletvoorraad
Watergekoelde pelletflens aansluiting
Hoge kwaliteit pelletbrander met automatisch schuivend rooster
Volledig thermisch geïsoleerd
Handige grote aslade voor gemakkelijk ledigen met grote tijdsintervallen

Twee systemen perfect gecombineerd - stukhout en pellethout
De SP Dual stukhout en pelletketel combineert twee perfecte systemen.
Het voldoet aan alle eisen  voor stukhout en pellet brandstof in twee aparte 
verbrandingskamers. Zéér efficient en zéér handig. De SP Dual zorgt voor lage 
emissies en energiekosten. Het brandhout kan automatisch ontstoken worden 
op elk gewenst moment met behulp van de pelletbrander. Zodra het brandhout 
op is, schakelt het besturingssysteem  automatisch de pelletbrander in wer-
king. Het grote vulreservoir voor pellets kan automatisch worden gevuld met 
een beproefd toevoersysteem van Fröling.

SP DUAL Compact Ketel 15-20 kW

FKE Aqua 8-17 kW
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SP DUAL Ketel 15-40 kW

De SP DUAL Compact is het kleinere broertje van de SP DUAL. 
De SP Dual Compact heeft dezelfde eigenschappen van de SP Dual, 
maar een kleiner formaat en een maximaal vermogen van 20 kW.

Fröling zet een nieuwe standaard met de nieuwe watervoerende inzet 
stukhoutkachel FKE AQUA. De FKE AQUA zorgt voor een aangename 
warmte in de woonkamer. Dit geeft door de zichtbare vlam een   prachtige 
ambiance. Het voorzetpaneel kan worden aangekleed met natuursteen, 
tegel of pleisterwerk. Daarnaast kan de FKE AQUA worden ingemetseld 
zoals gewenst, zodat deze naar eigen wens aangekleed kan worden.

De inzethaard heeft een zelfsluitende deur (scharnieren links of rechts). Te 
gebruiken tot stammen van max. 33 cm (8 kW) of 50 cm (17 kW). Ongeveer 
80% van de teruggewonnen warmte-energie wordt toegevoerd aan het buffer-
geheugen en vervolgens aan het verwarmingssysteem. Aansluiting van een 
zonne-systeem is ook mogelijk via een gelaagde zonnetank. Rendementen van 
meer dan 84% kunnen worden bereikt.

Eenvoudig uit te breiden tot 17 kW
Zelfsluitende deur
Royaal venster
Individueel design
Beschikbare 8-17 kW

•
•
•
•
•
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Handig, robuust, zuinig en betrouwbaar: de nieuwe Fröling kan gegarandeerd 
aan alle behoeften voorzien. Dankzij het intelligente en volledig geautoma-
tiseerde systeem kan deze ketel worden gebruikt voor houtsnippers (met 
maximaal 30% vocht) en pellets.

• Lambdatronic H 3200 besturing met innovatieve bustechniek
• 3 trek warmtewisselaar met automatisch reinigingssysteem (WOS)
• Hoog-temperatuur turbulator verbrandingskamer
• Toerental geregelde zuigtrekventilator
• Luchtgekoeld trappenrooster
• Volledig thermisch geisoleerd

TX Pellet 200 - 250 kW

Het bewegende rooster is het middelpunt van deze innovatieve ketel technolo-
gie. Het is geschikt voor een breed scala aan brandstofsoorten met vochtge-
halten tot 50%. De gepatenteerde verticale warmtewisselaar gebruikt rookgas-
circulatie. Dit resulteert in een uitstekende functionaliteit alsmede comfort.

• Rookgas circulatiesysteem om de verbranding te optimaliseren
• Lambdatronic SPS 4000 besturing met 7 inch kleuren touchscreen
• Regeling van primaire, secundaire en tertiaire verbrandingslucht d.m.v.  

stelmotoren
• Hoog-temperatuur verbrandingskamer met een gietijzeren beweegbaar 

voorschuifrooster
• Toevoer van brandstof wordt door een wormwiel verzorgt
• Het toevoerkanaal is watergekoeld, de gietijzeren roosters zijn  

luchtgekoeld
• Afvoer van as geschiedt middels een ontassings-vijzel in een  

externe container

Een van de belangrijkste kenmerken van de Lambdamat lijn zijn de unieke com-
pacte buitenmaten. De twee verschillende soorten ketels hebben betrekking op 
de volgende applicatie-eisen : een “ Industrial “ -model voor droge brandstof-
fen en een “Gemeenschappelijk” model voor brandstoffen met maximaal 50 % 
water inhoud.

• Stappen rooster ( Industrial ) of bewegend rooster ( Gemeenschappelijk )
• Multi-layer hoge temperatuur - firebrick gevoerde verbrandingskamer
• 3 - trek warmtewisselaar met automatische reiniging
• Schroef ( G 50 ) / hydraulisch ( G 100 ) loading
• Rookgasrecirculatie systeem om de verbranding te optimaliseren
• Volautomatische asverwijdering

TURBOMAT Snipperhout 150 - 500 kW

LAMBDAMAT Snipperhout 300 - 1500 kWT4 Pellet 24-150 kW
Gebruiksvriendelijk, compact, zuinig en veilig. Deze ketel is geschikt voor het 
verbranden van zowel houtsnippers en pellets dankzij het volledig automatische 
besturingssysteem. Door de uitgebreide technologie van de betrouwbare en 
kwalitatief hoogwaardige Fröling T4 wordt een hoog rendement behaald.

• Duurzame siliciumcarbide verbrandingskamer
• Automatische asverwijdering van verbrandingskamer en warmtewisselaar
• Stokersschroef met roterende beveiligingsklep voor optimale toevoer van 

brandstof
• 3 trek warmtewisselaar met automatisch reinigingssysteem (WOS)
• Toerental geregelde zuigtrekventilator
• Lambdatronic H 3200 besturing met innovatieve bustechniek
• Lambda Sonde voor automatisch bijstellen op verschillende brandstof 

kwaliteiten

Met de nieuwe P4 stelt Fröling internationale maatstaven op het gebied van 
techniek en design. De uitgekiende volautomatische werking van dit product 
zorgt voor een perfect comfort.

• Lambdatronic P 3200 besturing
• Toerental geregelde zuigtrekventilator
• Automatische reiniging systeem (WOS)
• Dubbele beveiligingsklep
• Gepatenteerde 3-trek warmtewisselaar
• Automatisch schuivend rooster voor verwijderen van asresten
• Automatische ontsteking

P4 Pellet  15 - 105 kW

PE1 Pellet  7 - 35 kW
De nieuwe Fröling PE1 Pellet
De compacte oplossing voor de verwarmingsruimte. Met een oppervlak van 
slechts 0,38 m² stelt de pelletketel PE1 Pellet nieuwe maatstaven. 

• Automatisch reinigingssysteem (WOS)
• Lambda Sonde voor automatisch bijstellen op verschillende brandstof 

kwaliteiten.
• Automatische ontsteking
• Toerental geregelde zuigtrekventilator
• Dubbele beveiliging tegen terugbranden voor maximale veiligheid.
• Optioneel; Uniek = Boilerblok voor warm water en een hydraulische blok 

met warmwater circulatiepompen, mengkranen voor verwarmingscircuits 
en boilervulling
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TI 350 - De nieuwe industrie ketel Buffertank systemen

Warmtepomp

Hoog temperatuur verbrandingskamer met bewegend trappenrooster
De hoge temperatuur verbrandingskamer is op gebouwd uit 4 delen (vuurvaste 
stenen / isolatie1/ luchtmantel / isolatie 2), waardoor een optimale zuivere 
verbranding bereikt wordt. De mantelkoeling zorgt samen met het waterge-
koelde invoerkanaal voor minimale verliezen en een hoge betrouwbaarheid. 
Met behulp van het beweegbaar trappenrooster worden ook slechtere brand-
stoffen en slakgevoelige brandstoffen onderhouds- en storingsvrij verbrand. 
De primaire lucht/ zoneregeling garandeert een optimale verbranding van 
de brandstoffen, ook zorgt dit voor uitstekende emissiewaarden. De onder 
het rooster vallende asresten worden vol automatisch naar de ascontainer 
getransporteerd. 

Staande Warmtewisselaar
Door de staande warmtewisselaar reinigt deze zichzelf, extra worden de wis-
selaar oppervlakten gereinigd door een automatische WOS. Dit resulteert in 
een constant hoog rendement. De ontassing word verzorgd door een degelijke 
vijzel welke de asresten naar de as boxen transporteert.

De nieuwe TI 350 van Froling heeft de belangrijkste kenmerken van een 
industrie verbrandingsketel in de meest compacte bouwvorm.
Industrieel beweegbaar trappenrooster voor 24 uur vollast werking en een 
diversiteit aan brandstoffen
Rookgas recirculatie optimaliseert het verbrandingsresultaat 
Staande 3-trek warmtewisselaar inclusief automatische reiniging
Besturing door H3200 met Touchscreen, voorbedraad en gereed voor 
internetconnectie

Buffertank (300 tot 2200 ltr.)
Standaard buffertank. 
Omdat de temperatuurlagen nauwkeurig zijn tot op de centimeter, worden maximale energieopbrengsten en 
lage warmteverliezen gegarandeerd. Verkrijgbaar als tankopstelling waardoor meerdere tanks strak tegen elkaar 
gekoppeld kunnen worden, hierdoor kunt u ruimte besparen.
(Ook met flensaansluiting tot 10.000 ltr.)

Buffertank met Solar 
Solar-gelaagde tanks van Fröling zijn voorzien van een indrukwekkend warmtemanagement concept dat zorgt 
voor een optimale energie-inname en opslag in het bijzonder. Met deze solar-gelaagde tank kunt u gemakkelijk 
solar energie integreren. Te verkrijgen met 1 of 2 spiralen.

Hygiënisch gelaagde tank (H2)
Buffertank met geïntrigeerde tapwaterspiraal, waardoor sprake is van een hygiënische warmwatervoorziening 
volgens het doorstroom principe. Het is een warmwater boiler en gelaagd buffervat in één.

Hygiënisch solar gelaagde tank (H3)
Met de hygiënisch Solar-gelaagde tank H3 krijg u een warmwater boiler, gelaagde tank en zonne-gelaagde tank 
in één product. Twee hoog vermogen solar spiralen garanderen een efficiënte afgifte van solar warmte.

Boiler
Met 200-500 liter tank levert de Unicell warm waterboiler gegarandeerd en zo optimaal mogelijk uw tapwater. 
Dankzij de dubbele spiraal kan hij ook gebruikt worden voor opwarming door zonnecollectoren. Naverwarming 
geschiedt door middel van de bovenste spiraal door uw biomassa installatie.

Warmtepomp boiler
Flexibele verwarming van uw tapwater door de geïntregeerde hoog rendement compressor, met een COP 
van 3,8 volgend EN 255-3 bij 15°C aangezogen lucht. 
Door de standaard ingebouwde wisselaar kan deze boiler bij- of naverwarmd worden door uw biomassa installatie.

De CHP 50 levert zowel stroom als warmte. 
Al meer dan 50 jaar heeft Fröling zich bewezen met de verbranding van hout en 
pellets voor het opwekken van warmte. Wij zijn trots u de oplossing te mogen 
laten zien voor het opwekken van stroom én warmte uit houtsnippers en pellets.

De nieuw ontwikkelde CHP 50 is een vast bed vergasser en geeft 51 kW 
elektrisch en 107 kW thermisch vermogen, dit met een zeer hoog gecombineerd 
rendement van 85%.

Om te kunnen voldoen aan veiligheid en specifieke omstandigheden voor 
plaatsing komt Fröling met een kant en klare container oplossing. Duidelijke,  
eenvoudige en veilige bediening maken de CHP50 tot een Plug & Play oplossing. 
De eerste apparaten zijn in gebruik sinds 2013 en onze klanten zijn zeer tevreden 
met alle fasen van het proces geweest, vanaf het eerste consult tot en met de 
installatie en daarna de operationele fase.

CHP-50  51kW elektrisch én 107 kW thermisch
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Kant en klare container oplossing

Zijkanaal ventilator

Materiaal sluis

Fakkel Noodfilter BHKW

Toevoer vijzel

Invoer vijzel

Omzetting eenheid

Drogen

Pyrolyse

Oxydatie

Reductie

Gaskoeler Gasfilter As container

As afvoersluis

As

GAS

Product gas

Kool/As
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Unieke PTH Hout CV app 
24/7 de controle en inzichten over uw geplaatste en geleverde ketels hebben? Dat kan met de PTH 
Hout CV app. Met enkele drukken op de knop ziet u de verbranding en eventuele storingen in de ketel-
systemen. Resetten op afstand en duidelijke sturing en overleg met de storingsmonteur ter plaatste.

Dealer- & Installateurs portal 
Voor de dealer/installateur hebben we een portal gemaakt. Met deze installatieportal (in combinatie 
met deze informatiefolder en -website) kan hij/zij eenvoudig met u een offerte opstellen voor een 
ketel met toebehoren van Fröling, uiteraard volledig naar uw wens. 

Door eenvoudigweg alle stappen te doorlopen, kunt u een complete offerte in pdf maken en deze 
direct versturen per e-mail of printen.

=> Een voorbeeld van een gespecificeerde offerte voor uw klanten.

Alle voordelen van uw dealer op een rij:

Unieke app: controle en 
bediening op afstand

Brandstofopslag systemen

Onderhoud en storing: 24/7 
PTH Hout CV levert de kwaliteitsketels van Fröling. Deze fabrikant levert al meer dan vijftig jaar hoog-
staande biomassaverbrandingsketels. Natuurlijk kan het voorkomen dat er een storing optreedt in één 
van uw ketels of dat de ketels onderhoud nodig hebben. PTH Hout CV biedt via haar dealer- en instal-
lateursnetwerk deze onderhouds- en storingsdienst: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als aanvulling 
daarop heeft PTH Hout CV een tweede-lijns servicedienst met eigen monteurs voor ondersteuning van 
het dealer- en installateursnetwerk met kennis en onderdelen (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Voor storingen belt u:        
• tijdens kantoor uren:   085 4845823
• buiten kantoor uren:    0900 3765464 € 0,80 P/M

Opleiding Storing en Onderhoud 
Als importeur en leverancier van de Fröling verbrandingsketels weet PTH Hout CV alles over deze ver-
brandings-ketels. U kunt als installateur van PTH Hout CV en dealer van de Frölingketels opgeleid worden 
als storing- en onderhoudsmonteur. U krijgt een storing- en onderhoudscursus, inclusief certificaat en 
daarna wordt u opgenomen in onze database als storing- en onderhoudsmonteur.

RS4/RS8
Gemakkelijk te plaatsen zuigmodules op de bodem van de opslagruimte, voor elke m2 dient een zuig-
module geplaatst te worden. De pelletketel schakelt automatisch tussen 4 of 8 verschillende zuigmodules. 
Als onverwacht een zuigmodule verstopt raakt wordt de werking automatisch omgekeerd. Dit gebeurt door 
het automatisch omkeren van de luchtstroom.

Zak silo 
Het zak silo systeem is een gemakkelijke en betrouwbare manier om uw pellets op te slaan. Het systeem 
is gemakkelijk te plaatsen én is stofdicht. Daarnaast zijn er hoezen te verkrijgen welke de silo beschermt 
tegen zon en regen, waardoor de silo ook gemakkelijk buiten geplaatst kan worden.

Ondergrondse silo
Als u geen ruimte binnen of buiten heeft, dan biedt de ondergrondse tank uitkomst. De tank word buiten, 
onder grondniveau, geplaatst en voedt de ketel door middel van een zuigbuis van pellets. Vullen van de tank 
gebeurt door een vulaansluiting boven aan de tank.

Vijzel systeem
Het Fröling vijzel systeem is ideaal voor rechthoekige bunkerruimten waar de ketel voor of naast de opslag 
wordt geplaatst. Door de lange en bijna horizontaal geplaatste vijzelbaan wordt optimaal gebruik gemaakt 
van de beschikbare ruimte. In combinatie met het zuigsysteem van Fröling kan de ketelopstelling op elke 
plaats gemonteerd worden.

Veerarm uitdraai
Veerarm uitdraai voor het aanvoeren van houtsnippers en pellets vanuit de bunker. Speciaal ontworpen 
voor houtsnippers F30/G50 tot W35. Laag energieverbruik door de speciale vorm van de vijzelbaan. 

Walking Floor
Uitermate geschikt voor langwerpige bunkersystemen, door de hydraulische uitvoer van de brandstof is 
deze geschikt voor alle standaard biomassa en zeer geschikt voor opslagruimten met grote capaciteit.



verwarmen op z’n best

Bij de fabricage van onze producten passen we met uiterste precisie onze eigen know how toe in onze fabrieken in 
Duitsland en oostenrijk. Als leverancier van complete verwarmingssystemen zijn wij wereldwijd uw partner bij het 

vinden van uiteenlopende systeemoplossingen. Of het nu gaat om advies, planning, nieuwbouw of renovatie of service: 
PTH en Fröling ondersteunen u en uw dealer in alle opzichten.
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Uw dealer:

Veelzijdig productprogramma in 
vermogensbereik van 7 tot 1500 kW

Uw leverancier in biomassaketels

Stukhout

Snipperhout

Pellets

Andere biomassa


