
T S D  -  O F F I C I Ë L E  D E A L E R
V O O R  F R Ö L I N G  I N  B E L G I Ë

BIOMASSA EXPERT

Al meer dan 50 jaar is de oostenrijkse onderneming  
Fröling pionier in productie van houtverwarmings- 
systemen.

Hun innovative en goed opgezette techniek  
veroorloofd een zuivere verbranding met hoge  
rendementen - bij een gegarandeerd hoog  
gebruikscomfort!

STERKE PARTNER

Als officiële importeur van Fröling voor  
België bieden wij u individuele oplossingen voor biomassa- 
verwarmingen, die perfect op uw behoeftes zijn  
afgestemt!

Dankzij en groot partnernetwerk in heel België en de 
ervaring van meer dan 25 jaar maakt ons de betrouw-
bare partner dichtbij!

TSD - expert voor biomassaverwarmingen,  
warmtenetwerken en HVAC automatisering.

TSD - officiële importeur en dealer
voor Fröling in België.

Performante geavanceerde technologie & een betrouwbaar ervaren partner
- de sleutels voor uw succesvol project!
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froeling-connect.com

www.froeling.com

Via de nieuwe online-besturing froeling-connect.com kunnen de Fröling ketels dag en nacht vanaf overal 
worden gecontroleerd en bediend. De belangrijkste waardes kunnen simpelweg via internet worden afgelezen 
of gewijzigd.

Bovendien kan de klant zelf instellen welke meldingen  via  sms  of  e-mail worden doorgegeven. Met de 
nieuwe froeling-connect.com kan men ook de ketel door anderen laten bedienen - waarbij bijvoorbeeld de 
installateur of anderen ook toegang hebben tot de ketel voor een controle of in geval van eventuele storingen.
Voor het gebruik van froeling-connect zijn een Fröling ketel met touchdisplay en internetaansluiting nodig. 
Nadat er verbinding is en de ketel is vrijgegeven kan via een webbrowser op de smartphone of computer het 
systeem bereikt worden.

NEW: Online-besturing froeling-connect.com
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froeling-connect.com

Klant
Installateur
Klantendienst
Administrator

Systeemvoorwaarden:
 Fröling ketel met touchdisplay
 Internetverbinding van de ketel via netwerk
 Internetaansluiting
 Smartphone, tablet pc, laptop, computer met webbrowser

Voordelen:

• Online bediening en controle van de ketel

• Altijd en overal beschikbaar

• Platform onafhankelijk

• Individuele toegangscode
(bijv. installateur, buurman, klantendienst)

• Automatische toestandsmeldingen via SMS/E-Mail
(bijv. Aslade ledigen)

Page 3 of 4 Meer informatie op www.froeling-tsd.be

https://www.froeling-tsd.be/nl/#contact?utm_source=froeling-tsd.be/pdf/&utm_medium=referral&utm_campaign=pdfs&utm_term=de&utm_content=contact


P0220917_de - Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen! 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!

Beter stoken met een 
biomassaketel van Fröling

18, In den Allern  |  L- 9911 TROISVIERGES 
Contactgegevens
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