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Verwarmen met stukhout

Froling houdt zich al meer dan vijftig jaar bezig met het efficiënte gebruik 
van hout als energiedrager. De naam Froling staat nu dan ook borg 

voor moderne verwarmingstechniek met biomassa. Onze op 
stukhout, houtsnippers en pellets gestookte ketels worden 

over heel Europa met succes gebruikt. Al onze pro-
ducten worden door eigen productievestigingen 

in Oostenrijk en Duitsland vervaardigd.
 Ons dichte servicenetwerk waar-

borgt snelle assistentie.

Hout is een in eigen land voorhanden, milieuvriendelijke brandstof die in 
grote hoeveelheden aangroeit, CO2-neutraal verbrandt en onafhankelijk 
maakt van internationale crisishaarden. Bovendien worden door het 
gebruik van hout uit eigen land talrijke arbeidsplaatsen veiliggesteld. 
Daarom is hout zowel uit economisch als ecologisch oogpunt de 
optimale brandstof.

Stukhout als brandstof (tot 56 cm)
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S4 Turbo: de nieuwe generatie stukhoutketels
Ontdek de wereld van de moderne stukhoutketeltechniek! Onze ervaren ingenieurs hebben zich voor de 
S4 Turbo hoge doelen gesteld en deze ook omgezet in werkelijkheid:

• Standaard WOS-techniek (voor optimalisering 
van het rendement).

• Geometrie van de verbrandingskamer voor 
zeer lage emissies door lange uitbrandzone.

• Automatisch opstooksysteem met speciale 
luchtregeling (optioneel: automatische 
ontstekingsvoorziening).

• Comfortabele reiniging en ontassing vanaf de 
voorkant.

• Modulaire regeltechniek met bussysteem.
• Pelleteenheid kan op elk moment worden 

toegevoegd bij de S4 Turbo F (15-40 kW).

De pelleteenheid kan op elk moment later worden toegevoegd
Voor al diegenen die op dit moment alleen stukhout willen verbranden, biedt Froling de flexibele oplossing 
voor de toekomst: Dankzij de modulaire constructie kan bij de S4 Turbo F met pelletflens de pelleteenheid 
look ater nog op elk gewenst moment worden toegevoegd. (optioneel tot 40 kW)

Modulaire constructie
De S4 Turbo F biedt al bij de plaatsing in uw verwarmingsruimte belangrijke voordelen. Door de compactheid 
en de geringe benodigde ruimte wordt de montage in een kleine verwarmingsruimte kinderspel. Dankzij 
de modulaire constructie met maar één afvoerkanaal voor verbrandingsgassen kan de pelleteenheid zeer 
eenvoudig op een later moment worden toegevoegd.

S4 Turbo F met pelletflens (optioneel)
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Modernste technologie

De stukhoutketel met bijzondere voordelen:

Breedbandlambdasonde voor optimale verbranding.

Stille zuigtrekventilator met toerentalregeling, voor de meest comfortabele werking.

Standaard WOS-techniek (rendementoptimalisatiesysteem) voor hoog rendement en gemakkelijke 
reiniging van buitenaf.

Standaard uitgerust met servomotoren voor automatische besturing van de primaire en secundaire lucht.

Royale onderhoudsopeningen voor gemakkelijke reiniging vanaf de voorkant.

Nieuw ketelbedieningsapparaat met 7" touch-display voor een gemakkelijke en intuïtieve bediening.

Smeulgasafzuiging voorkomt dat er rookgas naar buiten komt tijdens het bijvullen.

Losse beschermpanelen (hete bekleding) ter bescherming van de binnenkant van de ketel, voor een 
lange levensduur.

Grote vulruimte voor houtblokken van een halve meter (maximaal 56 cm) maakt lange periodes 
tussen het bijvullen mogelijk.

Automatisch opstooksysteem met speciale luchtregeling voor nog sneller opstoken (optie: 
automatische ontstekingsvoorziening).

Duurzame silicium verbrandingskamer met lange uitbrandzone voor de laagste emissies.

Grote deuren van de vulruimte voor eenvoudig en comfortabel laden van stukken hout. 
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Uniek: condensatietechniek 
voor stukhoutketels

Voorwaarden voor de optimale 
toepassing van condensatietechniek:

- Zo laag mogelijke 
teruglooptemperatuur (bv. vloer- of 
wandverwarming)

- Systeem voor verbrandingsgassen 
dat ongevoelig voor vocht en 
roetbrandbestendig is

- Kanaalaansluiting voor 
condensaatafvoer en afvoer van het 
spoelwater

1

1

Overzicht van 
condensatiewarmtewisselaars:

Warmtewisselaar van RVS

Automatische spoelvoorziening

Afvoer met sifon voor het afvoeren 
van het condensaat

2

2

3

De Froling S4 Turbo (28 kW) is wereldwijd de enige 
stukhoutketel die ook leverbaar is met innovatieve 
condensatietechniek (als optie). De energie die 
verborgen zit in de verbrandingsgassen verdwijnt bij 
traditionele oplossingen ongebruikt door de schoorsteen. 
Bij dit apparaat wordt zij echter benut door een extra 
warmtewisselaar aan de achterkant van de ketel en naar 
het verwarmingssysteem gevoerd. Daardoor wordt een 
voor stukhoutketels uniek ketelrendement behaald 
van meer dan 100 procent (Hu). Al in 1996 heeft 
Froling de innovatieprijs gewonnen op de energiebesparingsbeurs Wels, voor een condensatietoepassing 
voor de verbranding van biomassa; Froling geldt daardoor als pionier in deze techniek. De warmtewisselaar 
is gemaakt van hoogwaardig RVS. De reiniging gebeurt via een spoelsysteem met water. De module kan 
ook naderhand als optie worden gemonteerd.

Rendementen 

van tot 101,1%

3

VERBRANDINGSGAS

VERBRANDINGS-
GASKETEL

AFVOER VAN 
CONDENSAAT

met condensatie
en besturing
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De volgende generatie

Kenmerk: Uniek automatisch opstooksysteem
Uw voordelen: • Vullen, aansteken, deuren sluiten, verwarmen 
 •  Geen rookontwikkeling in de 

verwarmingsruimte
 •  Automatische ontstekingsvoorziening 

(optioneel)

Dat is uniek! Vanwege een speciale geleiding van de primaire 
lucht kan de verwarmingsdeur bij de S4 Turbo, in tegenstel-
ling tot de traditionele houtvergassers, onmiddellijk na de ont-
steking gesloten worden.

En wie het zich nog gemakkelijker wil maken, kiest voor de 
optioneel verkrijgbare automatische ontstekingsvoorzie-
ning. Zo comfortabel kan verwarmen met stukhout zijn!

Kenmerk:  Grote vulruimte voor blokken hout van 
een halve meter (maximaal 56 cm) met 
hete bekleding

Uw voordelen: • Gemakkelijk te vullen 

 • Lange brandduur 

 • Lange periodes tussen het bijvullen

De S4 Turbo maakt het al vanaf een vermogen van 15 kW 
mogelijk om houtblokken te verbranden met een lengte 
van maximaal 56 cm. De installatie is gemakkelijk te 
voeden vanaf de voorkant en vanwege de grote vulruimte 
zijn lange periodes tussen het bijvullen mogelijk. Vaak 
is één ketelvulling genoeg voor de hele dag. De losse 
beschermpanelen (hete bekleding) kunnen gemakkelijk 
worden weggehaald voor reinigingsdoeleinden, bovendien 
beschermen ze de binnenwand van de ketel en waarborgen 
een lange levensduur.

Kenmerk:  Nieuwe vorm van de verbrandingskamer
Uw voordelen: • Zeer lange uitbrandzone 
 • Gereduceerde emissies 
 •  Wezenlijke bijdrage aan de milieube-

scherming

Froling heeft de beproefde cilindervormige geometrie van de 
verbrandingskamer verder ontwikkeld en stelt nieuwe maat-
staven met een geoptimaliseerde geleiding van de verwar-
mingsgassen. De buitengewoon lange uitbrandzone zorgt 
voor zeer lage emissies. Zo levert u met deze stukhoutketel 
een aanzienlijke bijdrage tot het schoonhouden van de lucht. 
De stevige constructie en het gebruik van siliciumcarbide 
als grondstof voor de hogetemperatuur-verbrandingskamer 
maken een nog langere levensduur mogelijk.



S4 Turbo

www.froeling.com 7

Kenmerk: Speciale smeulgasafzuiging
Uw voordelen: • Geen rookontwikkeling bij het bijvullen 

 • Schone toestand in de verwarmingsruimte

De speciale smeulgasafzuiging voorkomt ook bij het bijvullen dat 
er rookgas naar buiten komt, en wel in elke verbrandingsfase.

Kenmerk: Standaard WOS-techniek
Uw voordelen: • Nog hoger rendement 
 • Comfortabele reiniging van buitenaf 
 • Besparing van brandstof

Comfort mag geen compromissen kennen. Het bij de S4 Tur-
bo standaard geïntegreerde WOS (rendementoptimalisatie-
systeem) bestaat uit speciale turbulatoren die in de warmte-
wisselingsbuizen zijn geplaatst. Het hendelmechanisme maakt 
gemakkelijke, eenvoudige reiniging van de verwarmingsvlakken 
van buitenaf mogelijk. Schone verwarmingsvlakken zorgen voor 
hogere rendementen en daardoor voor brandstofbesparing.

Kenmerk:	 Pelletflens	voor	S4	Turbo	F	(optie)
Uw voordelen: •  De pelleteenheid kan op elk moment later 

worden toegevoegd
 • Stukhout en pellets perfect gecombineerd

Voor al diegenen die in de toekomst ook pellets willen verbranden, 
biedt Froling de flexibele oplossing: Bij de S4 Turbo F 15-40 met 
pelletflens kan de pelleteenheid op elk gewenst moment worden 
toegevoegd.

Kenmerk:  Zuigtrekventilator met toerentalregeling 
en lambdabesturing met breedbandsonde

Uw voordelen: • Maximaal gebruikscomfort 
 •  Permanente stabilisatie van de 

verbranding

De betrouwbaarheid van de S4 Turbo wordt verder nog geop-
timaliseerd door de standaard ingebouwde zuigtrekventilator. 
Hiermee kan de ketel ook probleemloos worden opgestart als de 
schoorsteen koud is. Bovendien stabiliseert de toerentalregeling 
van de zuigtrekventilator de verbranding over de totale brand-
duur en past hij de prestaties aan de vraag aan. Bovendien werkt 
de zuigtrekventilator heel geluidsarm en stroombesparend.
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Besturing Lambdatronic S 3200
Uw voordelen:
•  Exacte regeling van de verbranding door 

lambdabesturing met breedbandsonde
• Grote, overzichtelijke bedieningseenheid

Met de ketelbesturing Lambdatronic S 3200 en 
touchdisplay gaat Froling de toekomst in. Het 
intelligente besturingsmanagement maakt opname 
van tot 18 verwarmingscircuits, tot 4 buffertanks en 
tot 8 warmwatertanks mogelijk. De bedieningseenheid 
waarborgt een overzichtelijke weergave van de 
werkingscondities. De optimaal gestructureerde menuopbouw 
zorgt voor een eenvoudige bediening. De belangrijkste functies zijn gemakkelijk te 
kiezen via symbolen op het kleurendisplay.

Besturing Lambdatronic S 3200

NIEUW! 7“ Touch-display
Uw voordelen:
•  Individuele inrichting van het eigen verwarmings-

systeem
•  Nog comfortabelere bediening van de ketel door 

het grotere touch-display
• Ketelbedieningsapparaat met touch-display

Comfort met systeem

Met de slechts 8x8 cm grotere ruimtevoeler FRA kunnen de belangrijkste bedrijfswijzen 
van het toegewezen verwarmingscircuit uiterst eenvoudig ingesteld resp. geselecteerd 
worden. De FRA kan zowel met als ook zonder ruimtethermostaat worden aangesloten. 
Dankzij het instelwiel is een verandering van de kamertemperatuur van tot ± 3°C mo-
gelijk.

De RBG 3200 Touch overtuigt door de nieuwe touchpad-interface. Door de 
gestructureerde menuopbouw kan het kamerbedieningsapparaat heel ge-
makkelijk en intuïtief worden bediend. Het circa 17x10 cm grote bedienings-
apparaat met kleurendisplay geeft de belangrijkste functies in één over-
zicht weer en stelt de achtergrondverlichting automatisch in naargelang de 
lichtomstandigheden. Het kamerbedieningsapparaat wordt via een busleiding 
met de ketelbesturing verbonden. 

Ruimtevoeler FRA

Kamerbedieningsapparaat RBG 3200 Touch

Berekening bijvulhoeveelheid stukhout
Te veel stukhout kan ertoe leiden dat de brandstof ondanks volledig geladen buf-
fer nog niet volledig is uitgebrand. De geïntegreerde berekening van de bijvulhoe-
veelheid kan door een eenvoudige parametrisering van het type en het volume 
van de buffertank worden gebruikt. Rekening houdend met de laadtoestand van 
de buffer van dat moment berekent de ketelbesturing de ontbrekende energie. Bij 
het openen van de keteldeur wordt op het display de benodigde brandstofhoeveel-
heid in kilogram weergegeven voor het volledig laden van de buffertank.

Toebehoren voor nog meer comfort
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Online besturing
froeling-connect.com

Voorwaarden waaraan het systeem moet voldoen:

•  Froling verwarmingsketel (kernmodule 

softwareversie V54.04, B05.09) met ketel-

touchdisplay (softwareversie V60.01, B01.20)

• Breedband internetaansluiting

• Internetverbinding van de Froling-verwarmingsketel via netwerk

•  Eindapparaat met internettoegang (smartphone/tablet-pc/laptop/pc) en met 

webbrowser

Platformonafhankelijke

online bediening van de 
verwarmingsinstallatie

Klant
Installateur
Klantenservice

Ieder zijn eigen
toegangsrechten

Met de nieuwe online besturing froeling-connect.com kunnen Froling-verwar-
mingsketels met touch-display op de ketel 24 uur per dag worden gecontroleerd 
en aangestuurd, waar u ook bent. De belangrijkste statuswaarden en instellin-
gen kunnen eenvoudig en gemakkelijk via internet (pc, smartphone, tablet pc, 
...) afgelezen of veranderd worden. Bovendien kan de klant instellen van welke 
statusmeldingen hij via SMS of e-mail op de hoogte gebracht wil worden. 
Met de nieuwe froeling-connect.com kunnen verwarmingseigenaren extra 
gebruikers voor de eigen ketel vrijgeven. Zo hebben bijvoorbeeld de instal-
lateur, buurman, enz. eveneens toegang tot de ketel en kunnen de te ver-
warmen ruimten bewaken, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie.

Toebehoren voor nog meer comfort
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S4 Turbo
De Froling systeemtechniek maakt effici-
ent energiemanagement mogelijk. Maxi-
maal 4 buffertanks, 8 warmwatertanks 
en 18 verwarmingscircuits kunnen in 
het warmtemanagement samenstromen. 
Eveneens profiteert u van mogelijkheden 
om andere vormen van energiewinning 
te combineren, zoals bijvoorbeeld instal-
laties op zonne-energie.
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Kenmerk:   Systeemtechniek voor optimaal 
energieverbruik

Uw voordelen: • Complete oplossingen voor elke behoefte

 •  Optimaal op elkaar afgestemde 
componenten

 • Opname van zonne-energie

Strangregelventiel

Pompengroep
FE

Stukhout-/combiketel
S1 Turbo / S4 Turbo / SP Dual

Thermisch gelaagde solartank voor 
sanitair water H3

Warm 
water

Koud 
water

Strangregelventiel

Pompengroep
FE

Olie-/gasketelStukhout-/combiketel
S1 Turbo / S4 Turbo / SP Dual

WW-boiler
Unicell NT-S

Warm 
water

Koud 
water

Werking met olie Werking met hout

Thermisch gelaagde tank
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S4 Turbo

Aanbevolen afstanden in de verwarmingsruimte

A

B

D

C

Afstanden - S4 Turbo / S4 Turbo met condensatietechniek 15-40 50-60

A Afstand - Isoleerdeur tot muur  [mm] 800 800

B Afstand - Zijkant ketel met WOS-hendel tot de muur  [mm] 800 800

C Afstand - Achterkant tot muur*  [mm] 500/1000 800

D Afstand - Zijkant ketel tot muur  [mm] 200 200

Afstanden - S4 Turbo F / SP Dual 15-28 34-40

A Afstand - Isoleerdeur tot muur [mm] 800 800

B Afstand - Zijkant ketel met WOS-hendel en pelleteenheid tot de muur [mm] 600 700

B1 Afstand - Zijkant ketel zonder pelleteenheid tot muur [mm] 1030 1130

C Afstand - Achterkant tot muur [mm] 500 500

D Afstand - Zijkant ketel tot muur [mm] 200 200

E Benodigde ruimte voor geopend deksel [mm] 300 300

Afmetingen - S4 met condensatietechniek 28
L Lengte ketel zonder zuigtrek [mm] 1815

L1 Lengte ketel + condensatiewarmtewisselaar [mm] 1815

B Breedte ketel met retouraansluiting [mm] 700

B1 Afstand condensaatafvoer - ketelzijde [mm] 365

H1 Aansluithoogte afvoerkanaal verbrandingsgassen [mm] 1545

H2 Aansluithoogte zuigtrekventilator [mm] 1290

H3 Aansluithoogte condensaatafvoer [mm] 390 - 680

H4 Aansluithoogte terugloop [mm] 1170

H5 Aansluithoogte spoelinrichting [mm] 1100

 Doorsnede afvoerkanaal verbrandingsgassen [mm] 150

Nominaal thermisch vermogen* [kW] 32

Ketelrendement [%] 100,1

Elektrisch vermogen [W] 55 - 72

Stof (bij 13% rest-O2) [mg/m³] 11

Inhoud vulruimte  [l] 145

Vuldeur (breedte / hoogte)  [mm] 380/360

Waterinhoud [l] 120

Gewicht van de ketel [kg] 690

Energielabel (ErP) voor S4 28**

*) Bij latere uitrusting met condensatietechniek is een afstand van nog eens 500 mm nodig.

*) Let op de geschikte bufferinhoud!
Neem de BAFA-richtlijnen inzake benodigde buffertanks (geschiktheid) in acht.
** Samengesteld etiket (ketel + bediening + condenserende warmtewisselaar)

S4 Turbo S4 Turbo F / SP Dual 
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Technische gegevens

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
Oostenrijk: Tel +43 (0) 7248 606 • Fax +43 (0) 7248 606-600
Duitsland: Tel +49 (0) 89 927 926-0 • Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-mail: info@froeling.com • Internet: www.froeling.com

P0180917 - Alle afbeeldingen zijn symbolische weergaven!
Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden!

Afmetingen - S4 Turbo / S4 Turbo F 15 22 28 34 40 50 60

L Ketellengte 1125 1125 1125 1215 1215 1215 1215

L1 Totale lengte incl. zuigtrekventilator / L1* 1300 1300 1300 1390 1390 1680 1680

B Ketelbreedte 570 570 570 670 670 670 670

B1 Totale breedte incl. servomotoren 635 635 635 735 735 735 735

H Ketelhoogte 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565

H1  Totale hoogte incl. afvoerkanaal verbran-
dingsgassen / H1* 1610 1610 1610 1610 1610 1480 1480

H2  Aansluithoogte midden afvoerkanaal verbran-
dingsgassen / H2* met verbindingsstuk 85° 1830/1715 1830/1715 1830/1715 1830/1715 1830/1715 1700/1585 1700/1585

H3 Aansluiting voorloop 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360

H4 Aansluiting terugloop 140 140 140 140 140 140 140

H5 Aansluiting veiligheidswarmtewisselaar 970 970 970 970 970 960 960

 Diameter afvoerkanaal verbrandingsgassen 150 150 150 150 150 150 150

Techn. gegevens - S4 Turbo / S4 Turbo F 15 22 28 34 40 50 60

Nominaal thermisch vermogen [kW] 15 22 281) 341) 40 501) 60

Energielabel (ErP)2)

Ketelrendement [%] 92,3 92,7 92,81) 92,91) 93 941) 94,9

Elektrisch vermogen [W] 40 50-105 50-105 50-105 50-105 100-140 100-165

Stof (bij 13% rest-O2) [mg/mJ] 11 13 121) 101) 9 111) 12

Inhoud vulruimte [l] 145 145 145 190 190 200 200

Vuldeur (breedte / hoogte) [mm] 380/360 380/360 380/360 380/360 380/360 380/360 380/360

Waterinhoud [l] 115 115 115 175 175 170 170

Gewicht van de ketel [kg] 640 645 650 735 745 793 803

*) gemarkeerde maten alleen voor S4 Turbo 50/60; alle afmetingen in mm

*) Techn. prestatiegegevens conform testrapport van TÜV Austria Services GmbH
1) Waarden conform EN 303-5 Pt.5.1.4 geïnterpoleerd
2) Samengesteld etiket (ketel + bediening )




