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eco

Aplicaţia ecoNET este disponibilă pentru dispozitive 
mobile cu sistem de operare Android și iOS.

Vizualizarea grafică a istoricului de funcţionare 
reprezintă un avantaj major pentru utilizator.

Utilizatorul poate ajusta parametri de bază reglând 
astfel funcţionarea întregii instalaţii de încălzire. 

Modulul ecoNET asigură controlul cazanului prin 
internet utilizând un calculator, tabletă sau smartphone.

O NOUĂ DIMENSIUNE A CONFORTULUI

Utilizatorul are posibilitatea de a regla scheme de 
temperaturi individuale pentru noapte și zi.

Se pot regla funcţiile de bază ale cazanului și alege 
diferite moduri de funcţionare. Dispozitivul afișează 
nivelul de combustibil sau alarmele.

Dispozitiv de comandă de la distanţă echipat cu ecran 
tactil și termostat de cameră pentru reglarea ușoară a 
temperaturii.

Pe lângă funcţia de termostat, oferă utilizatorului o 
gamă variată de posibilităţi pentru controlul și 
supravegherea centralei și a instalaţiei de încălzire.

ecoSTER x40 / x80
CONTROL DIRECT DIN CAMERA DE ZI

ecoNET

DESCARCĂ APLICATIA ECONET
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Aceste eforturi au plasat THERMOSTAHL ca un producător de 
top cu deschidere către Europa.

Oferim o gamă largă de produse atât pentru reședinţe cât și 
pentru sectorul industrial cu aplicaţii pentru combustibil 
lichid, gazos şi solid. Compania se orientează către energie 
regenerabilă, acordând atenţie mediului înconjurător și 
dezvoltării ecologice.

THERMOSTAHL este un grup de companii care produce de 
peste 40 de ani cazane din oţel și sisteme eficiente energetic 
pentru încălzire și apă caldă.

Compania deţine două fabrici, una în Salonic -Grecia cealaltă 
în București -România și o reprezentanţă comercială în 
Polonia. Liniile de producţie sunt echipate cu utilaje de înaltă 
performanţă, asigurând calitatea producţiei în conformitate 
cu standardul de calitate ISO 9001.

Produsele THERMOSTAHL sunt exportate către toate ţările 
din sudul și estul Europei, Balcani, ţările Baltice, Polonia, 
Ucraina, Spania şi Portugalia.

Filozofia companiei este îndreptată întotdeauna către client. 
Ţinta noastră este de a oferi produse eficiente, creare de nouă 
tehnologie ce economisește energie și oferă confort maxim.

Ne concentrăm pe dezvoltarea continuă de tehnologie nouă, 
producţie nouă și îmbunătăţire constantă.

Companiei
Profilul

> Certificare în conformitate cu Standardele Europene

> Design produse inovatoare, ecologice

> Cercetare către noi tehnologii eficiente

> Producţie în conformitate cu standarde înalte de calitate

> Orientare către client şi responsabilitate după vânzare

Valorile 
noastre

Toate produsele sunt fabricate intern, astfel întreaga linie de 
producţie și calitate este sub controlul direct al fabricii. 
Fiecare produs trece prin diverse teste de calitate înainte de 
livrare. Astfel putem garanta funcţionarea perfectă a fiecărui 
produs.

THERMOSTAHL își dezvoltă continuu facilităţile de 
producţie, investind în tehnologii și echipamente de înaltă 
performanţă, pentru a oferi produse de calitate superioară.

Fabrica
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ECODESIGN este o directivă a Comisiei Europene, 
2009/125/CE, cu privire la proiectarea ecologică a produselor 
cu impact energetic. Scopul este reducerea impactului asupra 
mediului pe tot parcursul ciclului de viaţă, cu o proiectare mai 
bună a produsului.

Unul dintre principiile care au stat la fondarea companiei 
THERMOSTAHL este spiritul inovator. Tocmai de aceea dorim 
să anunţăm cu mândrie că produsele noastre au obţinut 
certificarea ECODESIGN.

Ecodesign

THERMOSTAHL își dezvoltă continuu facilităţile de 
producţie, investind în tehnologii și echipamente de înaltă 
performanţă, pentru a oferi produse de calitate superioară.

Toate produsele sunt fabricate intern, astfel întreaga linie de 
producţie și calitate este sub controlul direct al fabricii. 
Fiecare produs trece prin diverse teste de calitate înainte de 
livrare. Astfel putem garanta funcţionarea perfectă a fiecărui 
produs.

Calitate

Specificațiile tehnice și manualele sunt întocmite cu desene 
3D pentru claritate și calitate.

THERMOSTAHL investește în departamentul de proiectare și 
laborator de testare anuală, pentru a oferi produse inovative.

Implementăm vasta experienţă know-how, în conformitate 
cu cele mai noi tendințe tehnologice și Standardele Europene 
de calitate, siguranţă, eficienţă și emisii.

Toate produsele noastre sunt proiectate având orientare 
către eficienţă, funcţionare nepoluantă, materiale de calitate 
superioară și funcționalitate prietenoasă cu utilizatorul.

Toate produsele sunt proiectate utilizând programul 3D CAD 
SOLIDWORKS. Toate compenentele sunt examinate și 
testate înainte de integrarea finală. 

Proiectare

Toate produsele THERMOSTAHL sunt certificate CE în 
conformitate cu standardele europene. Aceasta este o 
garanţie pentru randament ridicat, emisii reduse și 
respectarea tuturor cerinţelor de siguranţă.

Compania este certificată de organismul de certificare 
acreditat TÜV Thüringen, Germania.

Compania THERMOSTAHL asigură calitate ridicată pentru 
întreaga activitate conform standardului internaţional    
pentru sisteme de management ISO 9001.

Certificări

Practic toate cazanele certificate ECODESIGN îndeplinesc 
încadrarea în Clasa 5 a standardului EN 303-5:2012 privind 
emisiile, eficienţa, precum și consumul de energie electrică 
al cazanelor. În plus, prevede criterii de siguranţă în 
exploatare și compatibilitate cu dispozitive auxiliare de 
automatizare pentru controlul temperaturii și economisire de 
energie.  

Pentru prima dată, termenul de eficienţă sezonieră este 
utilizat, acesta luand în considerare funcţionarea la puterea 
minimă, nominală și de staţionare.

Directiva ECODESIGN vine în completarea solicitărilor 
standardului  cazanelor pe combustibili solizi (EN 303-
5:2012).

Ce inseamna ECODESIGN pentru cazanele pe combustibil 
solid?

Gama de produse THERMOSTAHL îndeplineste cerinţele 
normei europene EN 303-5:2012, cu încadrare în CLASA 
5, precum și cerinţele ECODESIGN cu încadrare în clasa 
energetica A+.

Aceaași regulă se aplică și în cazul emisiilor (CO, praf, 
compuși organici volatili) care este extinsă la măsurarea 
emisiilor de oxizi de azot (Nox). 

PROFILUL COMPANIE I PROFILUL COMPANIE I
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SISTEME DE ÎNCALZIRE

ȘI ENERGIE  

THERMOSTAHL WEB

www.thermostahl.ro

Pe site-ul nostru regasiți informaţii și noutăți despre 
produsele THERMOSTAHL, precum și documentaţie tehnică, 
manuale de instalare și fișe tehnice.

Relația cu clientul

Echipa de specialiști bine instruiţi vă pot oferi idei și soluţii 
pentru orice tip de cerere, de la un spaţiu mic (aplicaţii 
domestice) până la instalaţii industriale complexe.

CONSULTANŢĂ TEHNICĂ

La THERMOSTAHL nu oferim doar produse eficiente 
energetic, oferim soluţii complete de economisire a energiei.

Distribuția

ZONA NORD

Reprezentant zonal
Ervin Szabo
Mob: 0726.740.575
Email: ervinszabo@thermostahl.ro

ZONA SUD

Email: madalin.andrei@thermostahl.ro

Reprezentant zonal
Madalin Andrei
Mob: 0726.366.007

Service

Pregătit să intervină rapid şi în cel mai eficient mod 
posibil, departamentul de service este permanent în 
alertă pentru a garanta o funcţionare ireproșabilă a 
produselor THERMOSTAHL.

Investim în responsabil itatea după vânzarea 
produselor.

Acesta este motivul pentru care oferim tuturor produselor 
fabricate 3 ani garanţie și asigurarea că prin alegerea 
produselor THERMOSTAHL, aţi luat decizia potrivită.

Produsele THERMOSTAHL sunt cunoscute pentru calitatea 
lor, durată mare de viaţă și eficienţă ridicată.

GARANȚIA

Punerea în funcțiune este asigurată de companie la nivel național prin rețeaua proprie de Centre 
Autorizate de Service. 

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE 

Suntem la dispoziția dvs printr-un departament de service intern cu call center dedicat, pentru programari 
de punere în funcțiune, intervenții, sesizări. 

DISPECERAT SERVICE

Program Call Center: Luni-Vineri 08:00-16:00

REȚEA DE CENTRE SERVICE

Deținem o rețea de centre service în toată țara, prin Parteneri Aurizăți Service, listă disponibila pe site 
www.thermostahl.ro.

Ne imbunatațim constant prin instruire intensă, școlarizare periodică și evaluare anuală.

Dispunem de un centru de piese de schimb și asiguram expedierea acestora în toată țara într-un interval 
de 24 de ore. 

PIESE DE SCHIMB

( Dispecerat Service

+40 372 722 796
* E-mail

suport@thermostahl.ro

PROFILUL COMPANIE I PROFILUL COMPANIE I
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Biomasa este orice materie organică produsă prin 
fotosinteză, care poate fi folosită ca sursă de 
energie. Incude o mare varietate de combustibili 
precum: lemn, pellet, brichete, tocătură, resturi 
agricole (seminţe de floarea soarelui, coji, sâmburi 
de fructe), culturi energetice.

Ca și combustibil, biomasa oferă avantaje evidente 
-practic fără conţinut de Sulf și conţinut foarte 
scăzut de cenușă în comparaţie cu cei mai utilizaţi 
combustibili fosili.

Însă cele mai importante avantaje al biomasei sunt: 
regerenarea, curăţenia și nu încarcă atmosfera 
cu CO .2 

Biomasă
Ce este biomasa?

Biomasa este singului combustibil al cărei balanţe 
de dioxid de carbon (CO ) este zero. Pe parcursul 2

vieţii, planta absoarbe prin procesul de fotosinteză 
aceeași cantitate de dioxid de carbon eliberată prin 
ardere. 

Aceasta înseamnă că impactul total al arderii 
biomasei asupra mediului este neutru.

Tip combustibil Valoare 
calorifică
kWh/kg mm

Diametru 
utilizabil

Umiditate 
maximă

%

Con inutţ
cenușă

%

Pellet 4,8-5,2 6-8 <10 <1

Agropellet 4,0-4,2 6-10 <10 <5

Cărbuni 5,2 3-25 <15 4-8

Lignit 1,6-3,8 3-25 <20 <10

Cereale 4,2 3-6 10-13 0,6

Sâmburi măsline 4,2 3-10 <20 <3

Tocătură lemn 4,3 5-25 <20 <4

Scoarţă copac 2,6 5-25 <20 -

Lemn 4,0-4,3 - <20 -

Brichete din lemn 5,2 - <20 <4

> Este natural, nu conține chimicale sau aditivi

> Este un combustibil regenerabil

> Nu dăunează mediului înconjurător

> Poate fi alimentat și ars cu sisteme automate

> Este economic

De ce biomasă?

neutru
CO2

FOTOSINTEZĂ

COPAC

LEMNE

BIOMASĂ

ARDERE

Ce înseamnă neutru CO ?2
biomasă
energie

viață

Forma tipică este cilindrică. Datorită substanțelor 
naturale existente în lemn și care sunt eliberate în 
timpul presării, granulele de peleți devin solide fără 
a fi necesară folosirea adezivilor chimici. 

Pelletul este un produs 100% natural. Este fabricat 
în cea mai mare parte prin presarea rumegușului de 
lemn uscat.

Pelletul se poate obţine și din alte reziduuri 
agricole (seminţe, frunze, paie, etc). Acest tip de 
pellet se mai numește agropellet.

Pellet

Este recomandată utilizarea lemnului cu umiditate 
sub 20%. Astfel, durata de viaţă a cazanului este 
semnificativ mai mare și se poate obţine o 
economie de combustibil de 30-40%.

Combustibil regenerabil, la fel ca Soarele. Cel mai 
important aspect atunci când se utilizează lemnul 
ca și combustibil este umiditatea. Cu cât conţinutul 
de apă este mai redus, cu atât valoarea calorifică 
este mai mare.

Lemnul de esenţă tare este recomandat pentru 
ardere îndelungată, iar lemnul de esenţă moale se 
poate utiliza pentru formarea unui strat de jar la 
pornirea cazanului.

Metoda ideală de uscare este păstrarea lemnului 
după ce a fost tăiat în spaţiu adăpostit și ventilat 
pentru o perioadă de 18-24 luni.

Lemn

Date tehnice pellet

Valoare calorifică kWh/kg 4,9 - 5,2

Denistate kg/m³ 620-700

Diametru mm 6-8

Lungime mm 5 - 40

Conţinut cenușa % <0,5

Umiditate % <10

Conţinut de praf % <1

Caracteristici lemn

Tipuri Valoare calorifică
kWh/kg

Fag 4,0

Stejar 4,2

Mesteacăn 4,3

Plop 4,1

Pin 4,4

Molid, brad 4,5

Brichete 4,0-4,9

11
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SCHEMĂ INSTALARE

management integrat al instalației de încalzire

ecoMAX 920i este un dispozitiv universal, care controlează 
mai multe surse de încălzire și elemente ale instalației de 
încălzire. Livrat în carcasă ce permite asamblarea și 
conectarea facilă.

Controlerul dispune de un program inteligent care 
activează meniul diferitelor elemente, doar atunci când 
acestea sunt conectate. Această soluție asigură 
funcționarea simplă și confortabilă. 

Meniu inteligent

Utilizatorului i se oferă avantajul de a vizualiza istoricul de 
funcționare al cazanului sub formă de grafice.

Ÿ înregistrarea parametrilor esențiali ai funcționării 
panoului.

Ÿ posibilitate de control la distanță prin internet a 
parametrilor sistemului;

Accesul complet la toate funcțiile controlerului este 
posibil prin utilizarea unui modul de internet ecoNET. 
Funcțiile de service sunt disponibile de la distanță prin 
accesare de pe orice dispozitiv mobil.

Control la distanță - ecoNET

Ÿ aplicație intuitivă pentru modulul de control ecoNET;

Ÿ Control 2 circuite de incalzire in versiune standard, până la 
Ÿ Economie de energie datorată managementului integrat al încălzirii

Ÿ Sistem de funcționare Touch & Play
Ÿ Curbe de încălzire în funcție de condițiile meteo

Ÿ Posibilitate de cascadare a cazanelor cu funcționare pe combustibil solid

Ÿ Protecție la îngheț

Ÿ Conectare cu modul de internet WiFi pentru control, actualizare și service
Ÿ Permite conectarea a maxim 6 panouri TOUCH cu senzor de temperatură

Ÿ Panou senzitiv intuitiv cu meniu inteligent

Ÿ Funcționare în rețea BUS, care permite extinderea controlului cu mai multe module de amestec

Ÿ Măsurare temperatură ambientală

CARACTERISTICI PRINCIPALE

CONTROL WIRELESS AL ÎNTREGII INSTALATII

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Control prin internet

Termostat de cameră

Alarme inteligente

Mod Vară/Iarnă Protecție la îngheț

Reglaj funcție de condițiile
meteo

Vană de amestec

Pompă vană amestec

Comandă cazan auxiliar

Control buffer
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Biomasă
Cazane cu funcţionare pe combustibil solid, biomasă-pellet

BIOMASĂ • PELLET • AGROPELLET • CĂRBUNE • LEMNE

Natura ne oferă combustibil ecologic. Biomasa este o sursă nelimitată și regenerabilă de energie care poate fi obţinută 
din aproape orice material organic.

Gama de produse este special concepută pentru a funcţiona pe orice tip de biomasă: pellet, agropellet, reziduuri 
agricole, cereale, coji de fructe, cărbuni, buşteni și brichete. Fără modificări la cazan și cu maximă eficienţă.

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcare lemne

Ÿ Trei sisteme de siguranță împotriva aprinderii silozului

Ÿ Schimbător de căldură cu țevi

Ÿ Arzător performant pentru multiple tipuri de combustibil

Ÿ Grătar adițional pentru alimentare manuală cu lemne

Ÿ Modulare putere ventilator
Ÿ Semnal alarmă la supraîncălzire
Ÿ Control inteligent de la distanță

Ÿ Trei drumuri de fum pentru eficiență ridicată și dimensiuni reduse

Ÿ Eficiență ridicată >88%

Ÿ Cazan policombustibil: funcționare automată cu pellet-biomasă, încărcare manuală lemn

Ÿ Panou de comandă digital cu interfață ușor de utilizat 
Ÿ Control pompă de încălzire și pompă apă caldă

Combustibilul se încarcă în silozul de mare capacitate, 
oferind autonomie de 3 până la 5 zile.

ECOBIO este un cazan policombustibil automat, proiectat 
pentru funcționare cu pellet, cărbune, sâmburi de măsline, 
cereale precum și cu lemne -încărcare manuală. 

Arzătorul are o construcție specială, oferind protecție 
împotriva aprinderii silozului. Combustibilul este 
transportat cu un șnec, angrenat de un motoreductor. 
Aerul pentru ardere este asigurat de un ventilator.

Cazanul este echipat cu panou de comandă digital, cu  
interfață grafică ușor de utilizat, care poate comanda 
pompa de circulație și pompa de boiler apă caldă. 

Opțional, cazanul poate fi echipat cu sistem de aprindere 
automată pellet (versiune ECOBIO-RES) și serpentină de 
protecție demontabilă.

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

pellet cărbuni agropellet cereale

coji fructe sâmburi lemn brichete

Modulare ventilator

Senzor de gaze arse
Detecție prezență flacără

Garanție 3 ani3
years

Dispozitive de siguranță și semnale alarmă

Funcționare policombustibil

Control avansat și conectare de la distanță

cazan policombustibil cu biomasă 25-100 kW
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CONTROLER  ECOMAX 800R

Instalatie
încălzire

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM

Rezervor
ACM

Vană
amestec

Control
meteo

T1

T2

T4

T3

T5

CONSTRUCȚIE CAZAN

10. Disc de ardere

5. Sistem alimentare BI-AX

2. Vizor siloz pentru inspecţie

3. Sistem de transmisie arzător

6. Ușă de alimentare

7. Ușă pentru evacuare cenușă

1. Siloz de mare capacitate

8. Cenușar

9. Grătar pentru lemne

4. Motoreductor arzător

15. Tur cazan

14. Coș de fum

13. Serpentină de protecție (opțional)

12. Schimbător de căldură cu ţevi

16. Tablou de comandă electronic

11. Retur cazan

SISTEM ARZĂTOR

Arderea se realizează pe un grătar special din fontă, aerul necesar arderii este asigurat de ventilator.

Alimentatorul BI-AX cu sistemul inovator Drop-down asigură funcționare constantă, eliminând pericolul de blocare sau 
aprindere a silozului.    

Cazanul este echipat cu siloz de mare capacitate pentru autonomie îndelungată, cu închidere etanșă. Alimentarea cu 
combustibil se realizează cu un șnec melcat angrenat de motoreductor.

Designul special al arzătorului permite utilizarea diferitelor tipuri de combustibil fără a avea nevoie de modificări.

8. Ușiță de vizitare

1. Farfurie de ardere de fontă

3. Senzor temperatură șnec

4. Ventilator

2. Șnec de alimentare

6. Sistem de transmise pe lanț

9. Rezistență de aprindere cristalică

5. Motoreductor

7. Aer auxiliar impotriva intoarceri 
fumului

APRINDERE MANUALĂ

Cazanul este echipat cu un panou de comandă digital performant, care oferă 
control asupra întregii instalații. Panoul modulează viteza ventilatorului și 
controlează motorul cu un timer. 

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, trecând cazanul în 
mod standby, poate controla un boiler de apă caldă, buffer, o vană de 
amestec și poate transmite comandă unui cazan auxiliar. La panoul de 
comandă se poate conecta un termostat de ambient. 

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii despre nivelul de ţ
combustibil, adaptive mixing control, conectarea unui dispozitiv de control 
la distan ă .ţ

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură exterioară pentru 
func ia weather sensitive control. ţ

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă

Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Comandă cazan auxiliar

Control bufferAlimentator

Ventilator exhaustor

Recunoaștere nivel combustibil

SCHEMĂ INSTALARE

T2 - Senzor ACM

T5 - Senzor temperatură exterioară

T1 - Senzor cazan

T4 - Senzor arzător
T3 - Senzor mixer
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exterioară

Comandă cazan auxiliar

Control bufferAlimentator

Ventilator exhaustor

Recunoaștere nivel combustibil

SCHEMĂ INSTALARE

T2 - Senzor ACM

T5 - Senzor temperatură exterioară

T1 - Senzor cazan

T4 - Senzor arzător
T3 - Senzor mixer
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Control
meteol

Pompă
încălzire

Buffer

Pompă
ACM

Rezervor
ACM

Termostat
cameră

Pompă
recirculare

Termostat
cameră

Pompă
amestec

Vană
amestec

Termostat
cameră

Pompă
amestec

Vană
amestec

Extensie MODULE-B

T1

T2

T3

T4

T5

Designul modular al panoului oferă posibilitate de 
integrare și extensie BUS pentru controlul altor 
echipamente.

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii ţ
despre nivelul de combustibil, adaptive mixing control, 
conectarea unui dispozitiv de control la distan ă în ţ
încăpere, controlează pompă încălzire, pompă apă caldă și 
pompă de recirculare. Poate controla un boiler de apă 
caldă, buffer, o vană de amestec și poate transmite 
comandă unui cazan auxiliar.

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură 
exterioară pentru func ia weather sensitive control. ţ

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, 
trecând cazanul în mod standby. La panoul de comandă se 
poate conecta un termostat de ambient. 

Modulare ventilator

Pompă apă caldă

Pompă by-pass

Senzor gaze arse

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Comandă cazan auxiliar

Control bufferAlimentator

Pompă încălzire

Ignitor

Recunoaștere nivel combustibil

SCHEMĂ INSTALARE

Extensiile MODULE-B și MODULE-C nu intră în echiparea standard a cazanului.

T4 - Senzor arzător

T2 - Senzor ACM
T1 - Senzor cazan

T3 - Senzor gaze arse (opţional)

T5 - Senzor temperatură exterioară

DATE TEHNICE

T1 - Tur

T3 - Coș de fum

T5 - Racord conexiune 
serpentină de protecție

T2 - Retur

T4 - Racord de golire

Tip ECB 25 ECB 30 ECB 40 ECB 50 ECB 60 ECB 80 ECB 100

Putere nominală kW 25 30 40 50 60 80 100

Randament % 88 88 88 88 88 88 88

Temperatură maximă C 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Volum siloz lit 300 300 300 300 300 500 500

Conținut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 322 348 376 439 475 785 870

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H1 mm 1195 1195 1195 1310 1310 1650 1650

H mm 1325 1325 1325 1410 1410 1750 1750

W1 mm 580 580 580 730 730 810 810

W mm 1165 1165 1165 1300 1300 1395 1395

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L mm 935 1035 1135 1035 1135 1385 1585

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 mm ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 mm 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”

APRINDERE AUTOMATĂ
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Control
meteol

Pompă
încălzire

Buffer

Pompă
ACM

Rezervor
ACM

Termostat
cameră

Pompă
recirculare

Termostat
cameră

Pompă
amestec

Vană
amestec

Termostat
cameră

Pompă
amestec

Vană
amestec

Extensie MODULE-B

T1

T2

T3

T4

T5

Designul modular al panoului oferă posibilitate de 
integrare și extensie BUS pentru controlul altor 
echipamente.

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii ţ
despre nivelul de combustibil, adaptive mixing control, 
conectarea unui dispozitiv de control la distan ă în ţ
încăpere, controlează pompă încălzire, pompă apă caldă și 
pompă de recirculare. Poate controla un boiler de apă 
caldă, buffer, o vană de amestec și poate transmite 
comandă unui cazan auxiliar.

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură 
exterioară pentru func ia weather sensitive control. ţ

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, 
trecând cazanul în mod standby. La panoul de comandă se 
poate conecta un termostat de ambient. 

Modulare ventilator

Pompă apă caldă

Pompă by-pass

Senzor gaze arse

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Comandă cazan auxiliar

Control bufferAlimentator

Pompă încălzire

Ignitor

Recunoaștere nivel combustibil

SCHEMĂ INSTALARE

Extensiile MODULE-B și MODULE-C nu intră în echiparea standard a cazanului.

T4 - Senzor arzător

T2 - Senzor ACM
T1 - Senzor cazan

T3 - Senzor gaze arse (opţional)

T5 - Senzor temperatură exterioară

DATE TEHNICE

T1 - Tur

T3 - Coș de fum

T5 - Racord conexiune 
serpentină de protecție

T2 - Retur

T4 - Racord de golire

Tip ECB 25 ECB 30 ECB 40 ECB 50 ECB 60 ECB 80 ECB 100

Putere nominală kW 25 30 40 50 60 80 100

Randament % 88 88 88 88 88 88 88

Temperatură maximă C 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Volum siloz lit 300 300 300 300 300 500 500

Conținut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 322 348 376 439 475 785 870

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H1 mm 1195 1195 1195 1310 1310 1650 1650

H mm 1325 1325 1325 1410 1410 1750 1750

W1 mm 580 580 580 730 730 810 810

W mm 1165 1165 1165 1300 1300 1395 1395

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L mm 935 1035 1135 1035 1135 1385 1585

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 mm ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 mm 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”

APRINDERE AUTOMATĂ
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Extractor de cenușă

Control exhaustare
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CONTROLER SYSTEM 400

3. Sistem de transmisie arzător

4. Motoreductor arzător

7. Ușă de alimentare

9. Extractor automat de cenușă

10. Exhaustor

11. Coș de fum

12. Ușă de vizitare spate

14. Tur cazan

15. Racord siguranţă

13. Retur cazan

16. Tablou de comandă electronic

6. Sistem alimentare BI-AX

8. Arzător cu reglaj independent aer 
primar și secundar

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum

5. Ușă curăţare schimbător

2. Siloz de capacitate mare

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

PROFI PELLET este un cazan policombustibil complet 
automatizat, destinat aplicaţiilor industriale. Datorită 
designului special, poate funcţiona cu multiple tipuri de 
combustibil, fără a necesita modificări la cazan.

Cazanul este echipat cu exhaustor (opţional), care asigura 
circulaţia optimă a gazelor arse și a transferului de căldură 
Cazanul se poate echipa suplimentar cu sistem automat 
de extracţie cenușă și sistem pneumatic de curăţăre a 
ţevilor de fum.

Arzătorul este construit din elemenţi demontabile din 
fontă, cu reglaj independent al aerului primar și secundar 
pentru combustie optimă. Aprinderea se face automat prin 
intermediul unei rezistenţe electrice.

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru 
eficienţă maximă până la 90%. Cazanul este echipat cu o 
ușa de sus pentru curăţarea schimbătorului de căldură, 
ușa de jos pentru încărcare manuală cu combustibil și o 
ușa din spate pentru acces prin spate la schimbătorul de 
căldură. 

Funcţionarea tuturor echipamentelor este controlată de 
către un panou avansat, care oferă numeroase 
funcţionalităţi. 

Ÿ Arzător performant pentru multiple tipuri de combustibil;

Ÿ Posibilitate de alimentare manuală cu lemne;

Ÿ Ajustare automată în funcţie de condiţiile meteo, echipat cu senzor de temperatură exterioară;

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Panou de comandă digital, asigură control cazan și instalaţie;

Ÿ Exhaustor cu modulare electronică pentru ardere optimă si tiraj constant;

Ÿ Cazan policombustibil: funcţionare automată cu pellet-biomasă, încărcare manuală lemn;

Ÿ Trei sisteme de siguranţă împotriva aprinderii silozului;

Ÿ Control trei pompe, boiler apă caldă, buffer și control vană amestec;

Ÿ Rezistenţă de aprindere cristalică pentru aprindere rapidă;

Ÿ Sistem automat de extracţie cenușă (opţional)

Ÿ Curăţare pneumatică a ţevilor de fum (opţional)

pellet cărbuni agropellet cereale

coji fructe sâmburi lemn brichete

Modulare completă ventilator

Senzor gaze arse
Detecție flacără

Control digital avansat

CONSTRUCȚIE CAZAN

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii despre nivelul de ţ
combustibil, adaptive mixing control, conectarea unui dispozitiv de control 
de la distanţă.

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură exterioară pentru 
func ia weather sensitive control. ţ

Cazanul este echipat cu panou de comandă digital care oferă control avansat 
al cazanului și a instala iei, cu un display touch screen color de .ţ 7"

Designul modular al panoului oferă posibilitate de integrare și extensie BUS 
pentru controlul altor echipamente.

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, trecând cazanul în 
mod standby, controlează pompă încălzire, pompă apă caldă și pompă de 
recirculare. Poate controla un boiler de apă caldă, buffer, o vană de amestec 
și poate transmite comandă unui cazan auxiliar. În panoul de comandă se 
poate conecta un termostat de ambient. 

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Senzor gaze arse

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Extractor de cenușă

Control bufferAlimentator

Ventilator exhaustor

Ignitor

Recunoaștere nivel combustibil
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CONTROLER SYSTEM 400

3. Sistem de transmisie arzător

4. Motoreductor arzător

7. Ușă de alimentare

9. Extractor automat de cenușă

10. Exhaustor

11. Coș de fum

12. Ușă de vizitare spate

14. Tur cazan

15. Racord siguranţă

13. Retur cazan

16. Tablou de comandă electronic

6. Sistem alimentare BI-AX

8. Arzător cu reglaj independent aer 
primar și secundar

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum

5. Ușă curăţare schimbător

2. Siloz de capacitate mare

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

PROFI PELLET este un cazan policombustibil complet 
automatizat, destinat aplicaţiilor industriale. Datorită 
designului special, poate funcţiona cu multiple tipuri de 
combustibil, fără a necesita modificări la cazan.

Cazanul este echipat cu exhaustor (opţional), care asigura 
circulaţia optimă a gazelor arse și a transferului de căldură 
Cazanul se poate echipa suplimentar cu sistem automat 
de extracţie cenușă și sistem pneumatic de curăţăre a 
ţevilor de fum.

Arzătorul este construit din elemenţi demontabile din 
fontă, cu reglaj independent al aerului primar și secundar 
pentru combustie optimă. Aprinderea se face automat prin 
intermediul unei rezistenţe electrice.

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru 
eficienţă maximă până la 90%. Cazanul este echipat cu o 
ușa de sus pentru curăţarea schimbătorului de căldură, 
ușa de jos pentru încărcare manuală cu combustibil și o 
ușa din spate pentru acces prin spate la schimbătorul de 
căldură. 

Funcţionarea tuturor echipamentelor este controlată de 
către un panou avansat, care oferă numeroase 
funcţionalităţi. 

Ÿ Arzător performant pentru multiple tipuri de combustibil;

Ÿ Posibilitate de alimentare manuală cu lemne;

Ÿ Ajustare automată în funcţie de condiţiile meteo, echipat cu senzor de temperatură exterioară;

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Panou de comandă digital, asigură control cazan și instalaţie;

Ÿ Exhaustor cu modulare electronică pentru ardere optimă si tiraj constant;

Ÿ Cazan policombustibil: funcţionare automată cu pellet-biomasă, încărcare manuală lemn;

Ÿ Trei sisteme de siguranţă împotriva aprinderii silozului;

Ÿ Control trei pompe, boiler apă caldă, buffer și control vană amestec;

Ÿ Rezistenţă de aprindere cristalică pentru aprindere rapidă;

Ÿ Sistem automat de extracţie cenușă (opţional)

Ÿ Curăţare pneumatică a ţevilor de fum (opţional)

pellet cărbuni agropellet cereale

coji fructe sâmburi lemn brichete

Modulare completă ventilator

Senzor gaze arse
Detecție flacără

Control digital avansat

CONSTRUCȚIE CAZAN

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii despre nivelul de ţ
combustibil, adaptive mixing control, conectarea unui dispozitiv de control 
de la distanţă.

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură exterioară pentru 
func ia weather sensitive control. ţ

Cazanul este echipat cu panou de comandă digital care oferă control avansat 
al cazanului și a instala iei, cu un display touch screen color de .ţ 7"

Designul modular al panoului oferă posibilitate de integrare și extensie BUS 
pentru controlul altor echipamente.

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, trecând cazanul în 
mod standby, controlează pompă încălzire, pompă apă caldă și pompă de 
recirculare. Poate controla un boiler de apă caldă, buffer, o vană de amestec 
și poate transmite comandă unui cazan auxiliar. În panoul de comandă se 
poate conecta un termostat de ambient. 

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Senzor gaze arse

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Extractor de cenușă

Control bufferAlimentator

Ventilator exhaustor

Ignitor

Recunoaștere nivel combustibil
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BIOMASĂ

Tip PROFI PELLET 
150

PROFI PELLET 
200

PROFI PELLET 
250

PROFI PELLET 
320

PROFI PELLET 
400

Putere nominală kW 150 200 250 320 400

Randament % 91 91 91 91 91

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3

Conținut apă lit 350 470 580 730 830

Masă kg 1890 2030 2160 2460 2575

Volum siloz lit 1350 1350 1350 1350 1350

Alimentare electrică V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Dimensiuni

H/H1 mm 1990/2100 2170/2280

W /W1/W2 mm 1035/1310/1790 1135/1575/1890

F mm 1620 1620 1620 1765 1765

L/L1/L2 mm 1270/2135/3095 1470/2335/3295 1670/2535/3445 1670/2595/3810 1820/2745/3885

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

Instalatie
încălzire

Termostat
cameră

Pompă
încălzire

Pompă
ACM

Rezervor
ACM

Vană
amestec

Control
meteo

T1

T2

T4

T3

T1

T5

23

DIMENSIUNI

BIOMASĂ

ACCESORII OPȚIONALE

SCHEMĂ INSTALARE

T1 - Senzor cazan
T2 - Senzor ACM
T3 - Senzor gaze arse
T4 - Senzor arzător
T5 - Senzor temperatură exterioară

DATE TEHNICE

T2 - Retur
T3 - Coș de fum

T5 - Racord de golire
T4 - Racord de protecție

T1 - Tur

Canal cenușă cu șnec pentru 
eliminarea cenușii din camera de 
ardere și ţevile schimbătorului. 
Conveiorul este controlat de un 
motoreductor individual la interval 
de timp programabil. Cenușa este 
depozitată în cutie cenușar de 
mare capacitate.

Extractor automat cenușă

Pentru ardere cu eficien ă maximă, ţ
cazanul poate fi echipat cu sondă 
lambda. Senzorul se montează pe 
coșul  cazanulu i  ș i  reglează 
automat sursa de aer (oxigen) 
pentru a ob ine parametri de ardere ţ
perfectă.

Senzor Lambda

Exhaustorul este montat pe coșul 
cazanului, și asigură circulaţia 
o p t i m ă  a  g a z e l o r  a r s e  ș i 
t rans feru lu i  de  că ldură .  Se 
controleaza din tabloul cazanului, 
și se moduleaza automat în funcţie 
de putere.

Exhaustor Senzor presiune apă

Pe grupul de siguranţă se poate 
instala un senzor presiune apă, care 
monitorizează presiunea din cazan 
și transmite o alarmă dacă presiune 
depășește limitele stabilite.

Senzorul de nivel combustibil se 
poate instala pe siloz și poate 
controla automat un sistem de 
alimentare extern pentru a menţine 
nivelul de combustibil.

Senzor nivel combustibilCurăţare pneumatică ţevi

Pe ușa de sus sunt montate duze 
speciale de aer,  echipate cu 
electrovalve rapide cu aer și 
r e z e r v o r  a e r  c o m p r i m a t  c u 
presostat și supapă de siguran . ţă
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BIOMASĂ

Tip PROFI PELLET 
150

PROFI PELLET 
200

PROFI PELLET 
250

PROFI PELLET 
320

PROFI PELLET 
400

Putere nominală kW 150 200 250 320 400

Randament % 91 91 91 91 91

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3

Conținut apă lit 350 470 580 730 830

Masă kg 1890 2030 2160 2460 2575

Volum siloz lit 1350 1350 1350 1350 1350

Alimentare electrică V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Dimensiuni

H/H1 mm 1990/2100 2170/2280

W /W1/W2 mm 1035/1310/1790 1135/1575/1890

F mm 1620 1620 1620 1765 1765

L/L1/L2 mm 1270/2135/3095 1470/2335/3295 1670/2535/3445 1670/2595/3810 1820/2745/3885

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

Instalatie
încălzire

Termostat
cameră

Pompă
încălzire

Pompă
ACM

Rezervor
ACM

Vană
amestec

Control
meteo

T1

T2

T4

T3

T1

T5
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DIMENSIUNI

BIOMASĂ

ACCESORII OPȚIONALE

SCHEMĂ INSTALARE

T1 - Senzor cazan
T2 - Senzor ACM
T3 - Senzor gaze arse
T4 - Senzor arzător
T5 - Senzor temperatură exterioară

DATE TEHNICE

T2 - Retur
T3 - Coș de fum

T5 - Racord de golire
T4 - Racord de protecție

T1 - Tur

Canal cenușă cu șnec pentru 
eliminarea cenușii din camera de 
ardere și ţevile schimbătorului. 
Conveiorul este controlat de un 
motoreductor individual la interval 
de timp programabil. Cenușa este 
depozitată în cutie cenușar de 
mare capacitate.

Extractor automat cenușă

Pentru ardere cu eficien ă maximă, ţ
cazanul poate fi echipat cu sondă 
lambda. Senzorul se montează pe 
coșul  cazanulu i  ș i  reglează 
automat sursa de aer (oxigen) 
pentru a ob ine parametri de ardere ţ
perfectă.

Senzor Lambda

Exhaustorul este montat pe coșul 
cazanului, și asigură circulaţia 
o p t i m ă  a  g a z e l o r  a r s e  ș i 
t rans feru lu i  de  că ldură .  Se 
controleaza din tabloul cazanului, 
și se moduleaza automat în funcţie 
de putere.

Exhaustor Senzor presiune apă

Pe grupul de siguranţă se poate 
instala un senzor presiune apă, care 
monitorizează presiunea din cazan 
și transmite o alarmă dacă presiune 
depășește limitele stabilite.

Senzorul de nivel combustibil se 
poate instala pe siloz și poate 
controla automat un sistem de 
alimentare extern pentru a menţine 
nivelul de combustibil.

Senzor nivel combustibilCurăţare pneumatică ţevi

Pe ușa de sus sunt montate duze 
speciale de aer,  echipate cu 
electrovalve rapide cu aer și 
r e z e r v o r  a e r  c o m p r i m a t  c u 
presostat și supapă de siguran . ţă



PROFI BIO
cazan policombustibil cu alimentator extern 150-400 kW
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Sistem de alimentare rotativ

Alimentator extern independent 
M
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BIOMASĂ

DATE TEHNICE

1

4

7 6

5

12
8

10

9

3

11

13

14

2

15
16

17

18

Tip PROFI BIO 
150

PROFI BIO
200 250

PROFI BIO PROFI BIO
320 400

PROFI BIO

Putere nominală kW 150 200 250 320 400

Randament % 91 91 91 91 91

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3

Conținut apă lit 350 470 580 730 830

Masă kg 2140 2290 2420 2685 2800

Alimentare electrică V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Cazanul este echipat cu exhaustor (opţional), care asigura 
circulaţia optimă a gazelor arse și a transferului de căldură 
Cazanul se poate echipa suplimentar cu sistem automat de 
extracţie cenușă și sistem pneumatic de curăţăre a ţevilor 
de fum.

Funcţionarea tuturor echipamentelor este controlată de 
către un panou avansat, care oferă numeroase 
funcţionalităţi. 

PROFI BIO este un cazan policombustibil complet 
automatizat, cu alimentator extern destinat aplicaţiilor 
industriale. Alimentatorul are construcţie robustă și o 
spirală rezistentă de mari dimensiuni putând să transporte 
combustibil cu dimensiuni de până la 100 mm, precum 
tocatură lemnoasă sau rumeguș.

Arzătorul este construit din elemenţi demontabile din 
fontă, cu reglaj independent al aerului primar și secundar 
pentru combustie optimă. Aprinderea se face automat prin 
intermediul unei rezistenţe electrice.

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru eficienţă 
maximă până la 90%. Cazanul este echipat cu o ușa de sus 
pentru curăţarea schimbătorului de căldură, ușa de jos 
pentru încărcare manuală cu combustibil și o ușa din spate 
pentru acces prin spate la schimbătorul de căldură. 

COMBUSTIBILI

pellet agropellet cereale

coji fructe sâmburi lemn brichete

tocătură rumeguș

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Ÿ Alimentator extern care poate fi instalat paralel sau perpenticular cu cazanul, și poate transporta combustibil de 
dimensiuni mari

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Arzător performant pentru multiple tipuri de combustibil;

Ÿ Trei sisteme de siguranţă împotriva aprinderii silozului;

Ÿ Exhaustor cu modulare electronică pentru ardere optimă si tiraj constant;

Ÿ Posibilitate de alimentare manuală cu lemne;

Ÿ Panou de comandă digital, asigură control cazan și instalaţie;

Ÿ Control trei pompe, boiler apă caldă, buffer și control vană amestec;

Ÿ Rezistenţă de aprindere cristalică pentru aprindere rapidă;

Ÿ Sistem automat de extracţie cenușă (opţional)

Ÿ Curăţare pneumatică a ţevilor de fum (opţional)

Ÿ Ajustare automată în funcţie de condiţiile meteo, echipat cu senzor de temperatură exterioară;

5. Ușă de alimentare

7. Extractor automat de cenușă

13. Racord siguranţă

15. Motoreductor alimentator extern

2. Motoreductor arzător

3. Ușă curăţare schimbător

4. Sistem de alimentare

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum

6. Arzător cu reglaj independent aer primar 
și secundar

8. Exhaustor

9. Coș de fum

10. Ușă de vizitare spate

11. Retur cazan

12. Tur cazan

14. Tablou de comandă electronic

17. Suport cu unghi ajustabil 

18. Lame rotative cu reductor dedicat

16. Alimentator cu formă specială cu spirală 
rezistentă

Extractor de cenușă

Control exhaustare

Control digital avansat

CONSTRUCȚIE CAZAN
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Sistem de alimentare rotativ

Alimentator extern independent 
M
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CONSTRUCȚIE CAZAN
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Tip PROFI BIO 
150 200

PROFI BIO PROFI BIO
250

PROFI BIO
320

PROFI BIO
400

H / H1 mm 1990/2100 2170/2280

W / W1 mm 1035/1790 1135/1890

F mm 1620 1620 1620 1765 1765

L / L1 / L2 mm 1270/2135/6990 1470/2335/7190 1670/2535/7340 1670/2595/7420 1820/2745/7500

L3 / L4 mm 5590/4080 5790/4080 5940/4080 6020/4100 6100/4100

D / R mm 3000/1000

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

BIOMASĂ

27

ECOBIO-RES
T2 - Retur
T3 - Coș de fum
T4 - Racord de protecție

T1 - Tur

T5 - Racord de golire

sistem de aprindere automată pentru cazane cu funcţionare pe biomasă

Cazanele cu funcţionare automată pe pellet și biomasă ECOBIO se 
pot echipa cu sistem de aprindere automată a combustibilului 
format din ignitor (rezistenţă electrică), senzor de temperatură 
gaze arse și panou de comandă corespunzător.

Pentru apr indere,  panoul  s incronizează al imentarea 
combustibilului cu viteza ventilatorului până când se dezvoltă 
flacăra. Când temperatura gazelor arse ajunge la nivelul setat, 
cazanul trece automat din mod de aprindere în mod de funcţionare. 

Aprinderea combustibilului se face cu aer incandescent furnizat de 
ignitorul montat în arzător. Procesul de aprindere este controlat 
de panoul de comandă digital ECOMAX 920P cu ajutor unui senzor 
de temperatură gaze arse montat pe coșul de fum.

Panou
Tip Cazan ECOBIO 

ECOMAX 800R
ECOBIO-RES

ECOMAX 920P
MCL-BIO

ECOMAX 800R
MCL-BIO-RES
ECOMAX 800P

Motor de alimentare ✓ ✓ ✓ ✓

Ventilator ✓ ✓ ✓ ✓

Pompă de by-pass - ✓ ✓ ✓

Pompă încălzire ✓ ✓ ✓ ✓

Pompă ACM ✓ ✓ ✓ ✓

Rezistenţă aprindere - ✓ - ✓

Senzor gaze arse - ✓ - ✓

Control climatic ✓ ✓ ✓ ✓

Vană amestec ✓ ✓ ✓ -

Nivel de combustibil ✓ ✓ ✓ ✓

Termostat de cameră ✓ ✓ ✓ ✓

MODULE-B

Vană amestec I ✓ ✓ ✓ ✓

Vană amestec II ✓ ✓ ✓ ✓

Pompe de circulaţie ✓ ✓ ✓ ✓

Buffer ✓ ✓ ✓ ✓

MODULE-C

Vană amestec III ✓ ✓ ✓ ✓

Vană amestec IV ✓ ✓ ✓ ✓

Pompe de circulaţie ✓ ✓ ✓ ✓

ECOLAMBDA

Sondă lamda ✓ ✓ ✓ ✓

CONTROL AMBIENT

ECOSTER x40 / x80 ✓ ✓ ✓ ✓

ECONET ✓ ✓ ✓ ✓



DIMENSIUNI

BIOMASĂ

26

Tip PROFI BIO 
150 200

PROFI BIO PROFI BIO
250

PROFI BIO
320

PROFI BIO
400

H / H1 mm 1990/2100 2170/2280

W / W1 mm 1035/1790 1135/1890

F mm 1620 1620 1620 1765 1765

L / L1 / L2 mm 1270/2135/6990 1470/2335/7190 1670/2535/7340 1670/2595/7420 1820/2745/7500

L3 / L4 mm 5590/4080 5790/4080 5940/4080 6020/4100 6100/4100

D / R mm 3000/1000

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

BIOMASĂ

27

ECOBIO-RES
T2 - Retur
T3 - Coș de fum
T4 - Racord de protecție

T1 - Tur

T5 - Racord de golire

sistem de aprindere automată pentru cazane cu funcţionare pe biomasă

Cazanele cu funcţionare automată pe pellet și biomasă ECOBIO se 
pot echipa cu sistem de aprindere automată a combustibilului 
format din ignitor (rezistenţă electrică), senzor de temperatură 
gaze arse și panou de comandă corespunzător.

Pentru apr indere,  panoul  s incronizează al imentarea 
combustibilului cu viteza ventilatorului până când se dezvoltă 
flacăra. Când temperatura gazelor arse ajunge la nivelul setat, 
cazanul trece automat din mod de aprindere în mod de funcţionare. 

Aprinderea combustibilului se face cu aer incandescent furnizat de 
ignitorul montat în arzător. Procesul de aprindere este controlat 
de panoul de comandă digital ECOMAX 920P cu ajutor unui senzor 
de temperatură gaze arse montat pe coșul de fum.

Panou
Tip Cazan ECOBIO 

ECOMAX 800R
ECOBIO-RES

ECOMAX 920P
MCL-BIO

ECOMAX 800R
MCL-BIO-RES
ECOMAX 800P

Motor de alimentare ✓ ✓ ✓ ✓

Ventilator ✓ ✓ ✓ ✓

Pompă de by-pass - ✓ ✓ ✓

Pompă încălzire ✓ ✓ ✓ ✓

Pompă ACM ✓ ✓ ✓ ✓

Rezistenţă aprindere - ✓ - ✓

Senzor gaze arse - ✓ - ✓

Control climatic ✓ ✓ ✓ ✓

Vană amestec ✓ ✓ ✓ -

Nivel de combustibil ✓ ✓ ✓ ✓

Termostat de cameră ✓ ✓ ✓ ✓

MODULE-B

Vană amestec I ✓ ✓ ✓ ✓

Vană amestec II ✓ ✓ ✓ ✓

Pompe de circulaţie ✓ ✓ ✓ ✓

Buffer ✓ ✓ ✓ ✓

MODULE-C

Vană amestec III ✓ ✓ ✓ ✓

Vană amestec IV ✓ ✓ ✓ ✓

Pompe de circulaţie ✓ ✓ ✓ ✓

ECOLAMBDA

Sondă lamda ✓ ✓ ✓ ✓

CONTROL AMBIENT

ECOSTER x40 / x80 ✓ ✓ ✓ ✓

ECONET ✓ ✓ ✓ ✓



BIOMASĂ

ECOSTER x80

Este  o  te lecomandă pentru 
instala  Oferă ţia de încălzire.
u t i l i za to ru lu i  acces  la  to ţ i 
parametri ţă . Ecran tactil cu interfa
color. 

Conexiunea este wireless cu unde 
radio.
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Toate modelele se pot echipa cu serpentină de protec ie ca și sistem adi ional de protec ie la ţ ţ ţ
supraîncălzire. Serpentina este realizată din eavă de cupru, este racordată pe partea ţ
superioara a cazanului și este demontabilă, pentru inclocuire ușoară.

Serpentină de protec ie la supraîncălzireţ

Extensie MODULE-B

Modulul este extensie a panoului 
de comandă de bază și permite 
controlul a două vane de amestec.

Pentru ardere cu eficien ă maximă, ţ
cazanul poate fi echipat cu sondă 
lambda. Senzorul se montează pe 
coșul  cazanulu i  ș i  reglează 
automat sursa de aer (oxigen) 
pentru a ob ine parametri de ardere ţ
perfectă.

Modul ECOLAMBDA

Modul de comunicare avansat care 
permite controlul de la distan ă a ţ
cazanului prin intermediul unui 
calculator cu acces la internet. 
Utilizatorul are posibilitatea de a 
controla to i parametrii: modificări ţ
de temperatură, func ionarea ţ
pompelor și a vanelor de amestec, 
precum și monitorizare func ionare ţ
curentă sau istoric. Vizualizarea 
istoricului func ionării cazanului ţ
prezentat sub formă de diagramă 
reprez in tă  un  a l t  bene f i c iu 
important pentru utilizator.

ECONET

Kit de siguran ăţ

Destinat montării în racordul 
special prevăzut pe cazan. Include 
supapa (supapele -în func ie de ţ
c a p a c i t a t e a  c a z a n u l u i )  d e 
s i g u r a n ă ,  a e r i s i t o r  ș i ţ
termomanometru.

Acesta este un dispozitiv wireless 
conectat pr in unde radio cu 
cazanul. ECOSTER x40 este echipat 
c u  t e r m o s t a t  d e  c a m e r ă  ș i 
cronotermostat.

Afișează alarmele și parametrii de 
func ionare al cazanului prin ţ
comunicare ambivalentă.

ECOSTER x40

Asigură arderea cerealelor în 
condi ii optime de eficien ă și ţ ţ
siguran ă.ţ

Adaptor ardere cereale

ACCESORII OPȚIONALE
Aprindere automată

Cazanul ECOBIO poate fi echipat cu sistem automat de aprindere pellet. Aprinderea este 
realizată de o rezistenţă electrică instalată în arzătorul BIOFIRE. Sistemul este controlat de un 
panou de control electronic, cu senzor montat pe coșul de fum.

Pentru a asigura o autonomie extinsă de până la o lună, 
THERMOSTAHL oferă sisteme complete de stocare şi alimentare 
automată cu pellet. 

Ÿ Suprafeţe interne finisate neted pentru curgere excelentă a 
combustibilului;

Ÿ Încărcare mecanică automată și golire prin șnec;

Ÿ Siloz din oţel inoxidabil;

Ÿ Proiectat special pentru pellet din lemn, cereale, boabe, 
sâmburi de fructe;

Ÿ Gură de vizitare pentru verificare nivel combustibil.

Ÿ Volum de la 5 la 50 m³;

Ÿ Stabilitate garantată datorită picioarelor rezistente din oţel;

Ÿ Debit combustibil 5-40 to/h;

Ÿ Disponibil în variante cu distribuitor combustibil pe două căi 
manual sau motorizat.

Șnecurile de alimentare sunt proiectate special în funcţie de: 
combustibilul utilizat, configuraţia instalaţiei și conexiunea la 
siloz. 

Ÿ Lungime standard până la 8 m. La cerere se pot configura cu 
lungime mai mare;

Ÿ Diametru șnec de la 90 la 200 mm;

Ÿ Proiectate special pentru combustibilul utilizat: pellet, 
biomasă, tocătură lemnoasă;

Ÿ Înclinaţie șnec de la 0 (orizontal) până la 90 (vertical);

Procesul de alimentare se poate automatiza prin intermediul 
senzotilor de nivel. Aceștia sunt poziţionaţi pe silozul cazanului 
și asigură un nivel constant de combustibil, controlând șnecul de 
alimentare. Panoul de comandă este configurat în funcţie de 
aplicaţie.

 

Camera cazanelor cu un alimentator pentru două cazane

Soluţie ce include un siloz de mari dimensiuni înafara
camerei cazanului

Alimentator

Magazie combustibil 
solid cu baza 
pentru şnec

Set de cazane alimentate de un singur sistem

Buncăr cazan

Cazan 

Motor şnecŞnec

Siloz exterior
pentru

combustibil
solid

Îmbinare 
siloz -alimentator

SISTEME DE STOCARE ȘI ALIMENTARE
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Pellet
Cazane și arzătoare cu funcţionare pe pellet

PELLET DIN LEMN

Pelletul este un combustibil 100% natural, fabricat din resturi de lemn. Se obţine prin comprimarea rumegușului în 
cilindri mici. Acesta are caracteristici standard, poate fi utilizat în mod automat și oferă o alternativă modernă resurselor 
energetice tradiţionale pentru încălzire.

THERMOSTAHL oferă cazane special concepute pentru a funcţiona pe acest tip de combustibil, având în componenţa lor 
arzător, alimentator și rezervor pe pellet.

MPB
arzător automat pe pellet 40-450 kW

Ÿ Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet

Ÿ Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă 

Ÿ Termostat de siguranţă

Dispozitive de siguranţă:

Ÿ Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD

Ÿ Furtun de alimentare termosensibil

Ÿ Siguranţă fuzibilă

Ÿ În cazul unei pene de curent, toţi parametri setaţi se păstrează în  memoria controlerului

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ ță ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţăRezisten

Ÿ Setare automată a puterii conform necesarului de căldură

Ÿ Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer

Ÿ Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere

THERMOSTAHL MPB este un arzător pe pellet din lemn cu diametrul de 6-8 
mm. Datorită construcţiei cu flacără orizontală, acest arzător asigură o 
ardere eficientă și se potrivește cu multe tipuri de cazane existente pe pia ă.ţ

Puterea arzătorului poate fi setată manual sau automat în funcţie de 
necesarul de căldură.

Camera de ardere este fabricată din oţel inoxidabil refractar, rezistent la 
temperaturi de până la 1.150°С.

Arzătorul este disponibil în două variante: curăţare manuală și curăţare 
automată cu aer comprimat.

Arzătorul este echipat cu panou de comandă, care poate îndeplini mai multe 
funcţii, inclusiv controlul șnecului de alimentare.

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

O el inoxidabil refractarţ

Sisteme de siguran ă și diagnosticare eroriţ

Cură are automată cu aer comprimat ţ

pellet
AISI 310

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE
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Pellet
Cazane și arzătoare cu funcţionare pe pellet

PELLET DIN LEMN

Pelletul este un combustibil 100% natural, fabricat din resturi de lemn. Se obţine prin comprimarea rumegușului în 
cilindri mici. Acesta are caracteristici standard, poate fi utilizat în mod automat și oferă o alternativă modernă resurselor 
energetice tradiţionale pentru încălzire.

THERMOSTAHL oferă cazane special concepute pentru a funcţiona pe acest tip de combustibil, având în componenţa lor 
arzător, alimentator și rezervor pe pellet.

MPB
arzător automat pe pellet 40-450 kW

Ÿ Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet

Ÿ Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă 

Ÿ Termostat de siguranţă

Dispozitive de siguranţă:

Ÿ Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD

Ÿ Furtun de alimentare termosensibil

Ÿ Siguranţă fuzibilă

Ÿ În cazul unei pene de curent, toţi parametri setaţi se păstrează în  memoria controlerului

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ ță ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţăRezisten

Ÿ Setare automată a puterii conform necesarului de căldură

Ÿ Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer

Ÿ Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere

THERMOSTAHL MPB este un arzător pe pellet din lemn cu diametrul de 6-8 
mm. Datorită construcţiei cu flacără orizontală, acest arzător asigură o 
ardere eficientă și se potrivește cu multe tipuri de cazane existente pe pia ă.ţ

Puterea arzătorului poate fi setată manual sau automat în funcţie de 
necesarul de căldură.

Camera de ardere este fabricată din oţel inoxidabil refractar, rezistent la 
temperaturi de până la 1.150°С.

Arzătorul este disponibil în două variante: curăţare manuală și curăţare 
automată cu aer comprimat.

Arzătorul este echipat cu panou de comandă, care poate îndeplini mai multe 
funcţii, inclusiv controlul șnecului de alimentare.

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

O el inoxidabil refractarţ

Sisteme de siguran ă și diagnosticare eroriţ

Cură are automată cu aer comprimat ţ

pellet
AISI 310

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE
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Tip NANI 35 MPB 60 MPB 80 MPB 150 Pro MPB 250 Pro MPB 450 Pro

Putere nominală kW 10-40 20-60 40-80 70-150 100-250 200-450

Consum de combustibil kg ⁄ h 2-8 5-10 8-16 14-30 20-50 40-80

Dimensiuni minim focar LxlxH mm 350x300x350 450x350x400 650x400x500 900x600x600 1200x700x700 1500x800x800

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Consum de energie W 30-40 40-50 40-70 60-70 70-80 180-200

Combustibil Pellet din lemn (diametru 6-8mm, cenușă <1%, umiditate <10%)

Masă kg 14 20 23 45 53 120

Lungime standard șnec m 1,5 1,5 1,5 2 2 2

NANI 35

MPB 60/80

MPB 150/250

PELLET
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CONSTRUCȚIE ARZĂTOR

CONTROLER ARZĂTOR

2. Termostat de siguran ă STBţ

3. Controler cu afisaj LCD integrat

4. Conexiune pentru adaptare sistem cura are ţ
automată

5. Rezisten ă ceramicăţ

6. Tub focar din inox refractar AISI 310

1. Cot metalic de alimentare pellet

Modele MPB 150, MPB 250 și MPB 450 sunt 
echipate standard cu sistemul de cură are ţ
automată.

Op ional arzătorul se poate echipa cu sistem de ţ
cura are automată cu aer comprimat. Sistemul este ţ
format dintr-o electrovalvă și kit conexiune cu aer 
comprimat. Pentru func ionare, sistemul are nevoie de ţ
conectarea unui compresor (nu este inclus). 

Sistem cura are automatăţ

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, C. Setări arzător, D. Setări dispozitiv, E. 
Setări service)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Senzor temperatură cazan

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI
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Tip NANI 35 MPB 60 MPB 80 MPB 150 Pro MPB 250 Pro MPB 450 Pro

Putere nominală kW 10-40 20-60 40-80 70-150 100-250 200-450

Consum de combustibil kg ⁄ h 2-8 5-10 8-16 14-30 20-50 40-80

Dimensiuni minim focar LxlxH mm 350x300x350 450x350x400 650x400x500 900x600x600 1200x700x700 1500x800x800

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Consum de energie W 30-40 40-50 40-70 60-70 70-80 180-200

Combustibil Pellet din lemn (diametru 6-8mm, cenușă <1%, umiditate <10%)

Masă kg 14 20 23 45 53 120

Lungime standard șnec m 1,5 1,5 1,5 2 2 2

NANI 35

MPB 60/80

MPB 150/250
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CONSTRUCȚIE ARZĂTOR

CONTROLER ARZĂTOR

2. Termostat de siguran ă STBţ

3. Controler cu afisaj LCD integrat

4. Conexiune pentru adaptare sistem cura are ţ
automată

5. Rezisten ă ceramicăţ

6. Tub focar din inox refractar AISI 310

1. Cot metalic de alimentare pellet

Modele MPB 150, MPB 250 și MPB 450 sunt 
echipate standard cu sistemul de cură are ţ
automată.

Op ional arzătorul se poate echipa cu sistem de ţ
cura are automată cu aer comprimat. Sistemul este ţ
format dintr-o electrovalvă și kit conexiune cu aer 
comprimat. Pentru func ionare, sistemul are nevoie de ţ
conectarea unui compresor (nu este inclus). 

Sistem cura are automatăţ

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, C. Setări arzător, D. Setări dispozitiv, E. 
Setări service)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Senzor temperatură cazan

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI



Tip arzător

Putere arzător 
recomandat

Dimensiuni minime cam. ardere Diam. tub arz. Diam. flanșă

L l H D D1

kW mm mm mm

NANI 35 20 350 300 350 145 153

NANI 35 / MPB 60 35 450 350 400 145 153

MPB 60 50 600 400 500 180 187

MPB 80 65 650 400 500 180 187

MPB 80 80 700 500 500 180 187

MPB 150 Pro 100 900 600 600 204 210

MPB 150 Pro 120 1.000 600 600 204 214

MPB 150 Pro 150 1.100 600 700 204 214

MPB 250 Pro 200 1.200 700 700 254 265

MPB 250 Pro 250 1.300 800 800 254 265

MPB 450 Pro 320 1.500 800 800 400 418

MPB 450 Pro 450 1.650 850 850 400 418

PELLET
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KIT ADAPTARE
Arzătorul MPB poate fi instalat pe un cazan existent fie de fontă, din oțel, sau 
de gazeificare.

Pentru montarea arzătorului pe cazan Viadrus se oferă kit complet de 
adpatare cu: ușă modificată, flanșă de adaptare, elemenți din fontă pentru 
creșterea randamentului. 

Tip arzător

Putere arzător
recomandat

Număr 
elemenți

Putere cazan 
VIADRUS

Lungime 
cam. ardere

kW buc kW mm

- - 3 17 244

NANI 35 15-20 4 20 339

NANI 35 20-25 5 25 434

NANI 35 24-30 6 30 529

NANI 35 28-35 7 35 624

MPB 60 32-40 8 40 719

MPB 60 36-45 9 45 814

MPB 60 40-49 10 49 909

Dacă se dorește echiparea unui cazan cu 
cameră de ardere presurizată (flacără 
întoarsă), vă rugăm contactați producătorul.

Pentru adaptare la alt tip de cazan, uramariți 
tabelul de mai jos. Dimensiunile camerei de 
ardere a cazanului se referă la cazane cu tiraj 
natural (dimensiunile pot să difere cu o 
marja  de până la  10% din  valor i le 
menționate). Dacă dimensiunea L este 
micșorată, dimensiunea H trebuie majorată 
pentru a obține aceeași putere.

cazan automat pe pellet 25-50 kW

Ÿ Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă

Ÿ Centrală pe pellet cu dimensiuni compacte

Ÿ Rezistență din ceramică pentru aprindere rapidă

Ÿ Siloz încorporat deasupra cazanului pentru economisirea spațiului
Ÿ Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD
Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)
Ÿ Setare automată a puterii conform necesarului de căldură

Ÿ Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere

Ÿ Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer

Gama PELLET MINI este o soluție extrem de compactă și 
eficientă pentru funcţionare pe pellet.

Cazanul este presurizat, cu schimbător de caldură cu țevi, 
care oferă suprafaţă mare de schimb termic la dimensiuni 
exterioare reduse și funcţionare optimă a arzătorului pe 
pellet. 

Produsul include: cazan, arzător pellet, șnec de 
alimentare și siloz de combustibil încorporat.

Cazanul este simplu de curăţat și întreţinut, si vine cu 
cenusar de volum mare poziționat sub cazan.  

Ușa este reversibilă, deschiderea acesteia poate fi reglată 
pe ambele părți. 

pellet

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Garanţie 3 ani3
years

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

Sisteme de siguranţă și diagnosticare erori

Curăţare automată arzător cu aer comprimat 



Tip arzător

Putere arzător 
recomandat

Dimensiuni minime cam. ardere Diam. tub arz. Diam. flanșă

L l H D D1

kW mm mm mm

NANI 35 20 350 300 350 145 153

NANI 35 / MPB 60 35 450 350 400 145 153

MPB 60 50 600 400 500 180 187

MPB 80 65 650 400 500 180 187

MPB 80 80 700 500 500 180 187

MPB 150 Pro 100 900 600 600 204 210

MPB 150 Pro 120 1.000 600 600 204 214

MPB 150 Pro 150 1.100 600 700 204 214

MPB 250 Pro 200 1.200 700 700 254 265

MPB 250 Pro 250 1.300 800 800 254 265

MPB 450 Pro 320 1.500 800 800 400 418

MPB 450 Pro 450 1.650 850 850 400 418
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PLC MINI

PELLET

35

KIT ADAPTARE
Arzătorul MPB poate fi instalat pe un cazan existent fie de fontă, din oțel, sau 
de gazeificare.

Pentru montarea arzătorului pe cazan Viadrus se oferă kit complet de 
adpatare cu: ușă modificată, flanșă de adaptare, elemenți din fontă pentru 
creșterea randamentului. 

Tip arzător

Putere arzător
recomandat

Număr 
elemenți

Putere cazan 
VIADRUS

Lungime 
cam. ardere

kW buc kW mm

- - 3 17 244

NANI 35 15-20 4 20 339

NANI 35 20-25 5 25 434

NANI 35 24-30 6 30 529

NANI 35 28-35 7 35 624

MPB 60 32-40 8 40 719

MPB 60 36-45 9 45 814

MPB 60 40-49 10 49 909

Dacă se dorește echiparea unui cazan cu 
cameră de ardere presurizată (flacără 
întoarsă), vă rugăm contactați producătorul.

Pentru adaptare la alt tip de cazan, uramariți 
tabelul de mai jos. Dimensiunile camerei de 
ardere a cazanului se referă la cazane cu tiraj 
natural (dimensiunile pot să difere cu o 
marja  de până la  10% din  valor i le 
menționate). Dacă dimensiunea L este 
micșorată, dimensiunea H trebuie majorată 
pentru a obține aceeași putere.

cazan automat pe pellet 25-50 kW

Ÿ Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă

Ÿ Centrală pe pellet cu dimensiuni compacte

Ÿ Rezistență din ceramică pentru aprindere rapidă

Ÿ Siloz încorporat deasupra cazanului pentru economisirea spațiului
Ÿ Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD
Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)
Ÿ Setare automată a puterii conform necesarului de căldură

Ÿ Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere

Ÿ Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer

Gama PELLET MINI este o soluție extrem de compactă și 
eficientă pentru funcţionare pe pellet.

Cazanul este presurizat, cu schimbător de caldură cu țevi, 
care oferă suprafaţă mare de schimb termic la dimensiuni 
exterioare reduse și funcţionare optimă a arzătorului pe 
pellet. 

Produsul include: cazan, arzător pellet, șnec de 
alimentare și siloz de combustibil încorporat.

Cazanul este simplu de curăţat și întreţinut, si vine cu 
cenusar de volum mare poziționat sub cazan.  

Ușa este reversibilă, deschiderea acesteia poate fi reglată 
pe ambele părți. 

pellet

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Garanţie 3 ani3
years

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

Sisteme de siguranţă și diagnosticare erori

Curăţare automată arzător cu aer comprimat 
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CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

Ÿ Cablu electric pentru ACM/pompă buffer (opţional)

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Senzor temperatură cazan /ACM

Ÿ Senzor temperatură ACM/buffer (opţional)

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, B. Setări ACM, C. Setări arzător, D. Setări 
dispozitiv, E. Setări service)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, românăNivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

2. Șnec de alimentare

5. Arzător peleţi

7. Cameră de ardere

10. Tur cazan

1. Rezervor pellet încorporat

3. Furtun termosensibil

4. Ușă cazan

6. Cenușar

8. Retur cazan

9. Coș de fum

SCHEMĂ INSTALARE

DATE TEHNICE

T1 - Senzor cazan
T2 - Senzor ACM (opţional)

Tip PLC MINI 25 PLC MINI 35 PLC MINI 50

Putere nominală kW 25 35 50

Randament % 91 91 91

Temperatură maximă
oC 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3

Conţinut apă lit 80 100 140

Masă kg 250 300 470

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

B mm 1600 1600 1890

W mm 690 690 850

C/L mm 745/1310 845/1310 995/1310

F mm 515 515 600

T1-T2 inch 1 ¼” 1 ¼” 1 ½”

T3 mm Ø160 Ø160 Ø200

T5 inch ¾” ¾” ¾”

T3 - Coș de fum

T1 - Tur
T2 - Retur
T5 - Racord de golire

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM
T1
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CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

Ÿ Cablu electric pentru ACM/pompă buffer (opţional)

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Senzor temperatură cazan /ACM

Ÿ Senzor temperatură ACM/buffer (opţional)

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, B. Setări ACM, C. Setări arzător, D. Setări 
dispozitiv, E. Setări service)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, românăNivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

2. Șnec de alimentare

5. Arzător peleţi

7. Cameră de ardere

10. Tur cazan

1. Rezervor pellet încorporat

3. Furtun termosensibil

4. Ușă cazan

6. Cenușar

8. Retur cazan

9. Coș de fum

SCHEMĂ INSTALARE

DATE TEHNICE

T1 - Senzor cazan
T2 - Senzor ACM (opţional)

Tip PLC MINI 25 PLC MINI 35 PLC MINI 50

Putere nominală kW 25 35 50

Randament % 91 91 91

Temperatură maximă
oC 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3

Conţinut apă lit 80 100 140

Masă kg 250 300 470

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

B mm 1600 1600 1890

W mm 690 690 850

C/L mm 745/1310 845/1310 995/1310

F mm 515 515 600

T1-T2 inch 1 ¼” 1 ¼” 1 ½”

T3 mm Ø160 Ø160 Ø200

T5 inch ¾” ¾” ¾”

T3 - Coș de fum

T1 - Tur
T2 - Retur
T5 - Racord de golire

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM
T1
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cazan automat pe pellet 25-250 kW

Ÿ Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD

Ÿ Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet

Ÿ ţTermostat de siguran ă

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ Setare automată a puterii conform necesarului de căldură

Ÿ Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer

Ÿ Trei varinate de siloz la alegere

Ÿ ţSiguran ă fuzibilă

Dispozitive de siguranţă:

Ÿ Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere

Ÿ Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă

Ÿ În cazul unei pene de curent, toţi parametri setaţi se păstrează în  memoria controlerului

Ÿ Centrală pe pellet cu dimensiuni compacte

Ÿ Furtun de alimentare termosensibil

Ÿ Rezistență din ceramică pentru aprindere rapidă

Produsul include: cazan, arzător pellet, șnec de 
alimentare și siloz de combustibil.

Gama PELLET COMPACT PLC este o alternativă 
economică de cazane cu funcţionare pe pellet.

Cazanul este presurizat, cu schimbător de caldură cu țevi, 
care oferă suprafaţă mare de schimb termic la dimensiuni 
exterioare reduse și funcţionare optimă a arzătorului pe 
pellet. 

Silozul poate fi ales în trei variante  în funcție de 
autonomia dorită. 

Cazanul este simplu de curăţat și întreţinut, si vine cu 
cenusar de volum mare poziționat sub cazan.  

Ușa este reversibilă, deschiderea acesteia poate fi reglată 
pe ambele părți. 

pellet

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Garanţie 3 ani3
years

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

Sisteme de siguranţă și diagnosticare erori

Curăţare automată arzător cu aer comprimat 

CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, B. Setări ACM, C. Setări arzător, D. Setări 
dispozitiv, E. Setări service)

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Senzor temperatură cazan /ACM

Ÿ Senzor temperatură ACM/buffer (opţional)

Ÿ Cablu electric pentru ACM/pompă buffer (opţional)

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

1. Rezervor pellet

3. Furtun termosensibil

6. Cenușar

4. Arzător peleţi

2. Șnec de alimentare

5. Ușă cazan

8. Retur cazan

9. Coș de fum

10. Tur cazan

7. Cameră de ardere

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română
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cazan automat pe pellet 25-250 kW

Ÿ Panou de comandă încorporat cu multiple funcţii și afisaj LCD

Ÿ Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre silozul de pellet

Ÿ ţTermostat de siguran ă

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ Setare automată a puterii conform necesarului de căldură

Ÿ Controlul pompei de încălzire și apă caldă / pompă buffer

Ÿ Trei varinate de siloz la alegere

Ÿ ţSiguran ă fuzibilă

Dispozitive de siguranţă:

Ÿ Alimentare automată cu pellet în funcţie de nivelul de putere

Ÿ Senzori de temperatură pentru cazan și apă caldă

Ÿ În cazul unei pene de curent, toţi parametri setaţi se păstrează în  memoria controlerului

Ÿ Centrală pe pellet cu dimensiuni compacte

Ÿ Furtun de alimentare termosensibil

Ÿ Rezistență din ceramică pentru aprindere rapidă

Produsul include: cazan, arzător pellet, șnec de 
alimentare și siloz de combustibil.

Gama PELLET COMPACT PLC este o alternativă 
economică de cazane cu funcţionare pe pellet.

Cazanul este presurizat, cu schimbător de caldură cu țevi, 
care oferă suprafaţă mare de schimb termic la dimensiuni 
exterioare reduse și funcţionare optimă a arzătorului pe 
pellet. 

Silozul poate fi ales în trei variante  în funcție de 
autonomia dorită. 

Cazanul este simplu de curăţat și întreţinut, si vine cu 
cenusar de volum mare poziționat sub cazan.  

Ușa este reversibilă, deschiderea acesteia poate fi reglată 
pe ambele părți. 

pellet

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Garanţie 3 ani3
years

Setare automată a puterii

Aprindere automată și control flacără

Sisteme de siguranţă și diagnosticare erori

Curăţare automată arzător cu aer comprimat 

CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, B. Setări ACM, C. Setări arzător, D. Setări 
dispozitiv, E. Setări service)

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Senzor temperatură cazan /ACM

Ÿ Senzor temperatură ACM/buffer (opţional)

Ÿ Cablu electric pentru ACM/pompă buffer (opţional)

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de current

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

1. Rezervor pellet

3. Furtun termosensibil

6. Cenușar

4. Arzător peleţi

2. Șnec de alimentare

5. Ușă cazan

8. Retur cazan

9. Coș de fum

10. Tur cazan

7. Cameră de ardere

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română
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PLC 25-80 PLC 150-250

Tip PLC 25 PLC 35 PLC 50 PLC 80 PLC 150 PLC 250

Putere nominală kW 25 35 50 80 150 250

Randament % 91 91 91 91 91 91

Termperatură maximă oC 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 80 100 140 220 510 850

Masă kg 230 280 455 510 980 1485

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/B mm 1220/960 1220/960 1220/960 1220/960 1540 2180

W/W1 mm 690/890 690/890 850/1050 850/1050 1035/1455 1220/1730

C/L mm 745/1310 845/1310 995/1310 1095/1310 1505/2370 2080/3000

F mm 515 515 600 600 1225 1600

T1-T2 inch 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 2” DN 80

T3 mm Ø160 Ø160 Ø200 Ø200 Ø250 Ø300

T5 inch ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1"

ECOTWIN

PELLET
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SCHEMĂ INSTALARE

T2 - Retur
T3 - Coș de fum

T1 - Tur
DATE TEHNICE

T2 - Senzor ACM (opţional)
T1 - Senzor cazan

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM

T1

T6 - Racord de siguranță
T5 - Racord de golire

cazan combinat pe lemne și pellet 25-100 kW

Ÿ Cazan cu funcţionare combinată lemn și pellet din lemn
Ÿ Arzător de pellet cu ardere automată

Ÿ Controler arzător cu multiple funcţii și ecran LCD

Ÿ Kit opțional cu două uși pentru trecerea facilă de la peleți la lemne

Ÿ Termostat de siguranță

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ Alimentare automata pellet în funcție de nivelul de putere

Ÿ Rezistență ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţă

Dispozitive de siguranţă: 

Ÿ Siguranță fuzibilă

Ÿ Ardere lemn reglată prin termostat cu lanţ

Ÿ Trei tipuri diferite de siloz pentru autonomia dorită

Ÿ Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre siloz
Ÿ Furtun de alimentare termosensibil

Ÿ În cazul unei pene de curent, toți parametrii setați se păstrează în  memoria controlerului

Ÿ Reglaj automat putere în funcţie de necesarul de căldură

Aprindere și funcţionare automată pe pellet

Sisteme de siguranţă și diagnoză automată erori

Sistem de curăţare automată arzător pellet
cu aer comprimat

ECOTWIN este oferit ca și centrală completă ce include cazan, 
arzător pellet, alimentator și siloz pellet. 

Silozul poate fi ales în trei variante în funcție de autonomia 
dorită. 

ECOTWIN este un cazan combinat pentru lemn (alimentare 
manuală) și arzător automat pe peleți.

Ușa de jos a cazanului este prevazută cu o flanșă pentru 
montarea arzătorului precum și cu o clapetă de aer acționată de 
termostatul cu lanț de jos pentru arderea lemnelor. 

Cazanul permite montarea unei uși suplimentare pentru 
trecerea facila din funcționarea pe lemn la pellet (opțional). În 
funcție de combustibilul utilizat, se închide ușa: ușa cu clapetă 
aer la utilizarea lemnului, ușa cu arzător la utilizarea pelletului.    

Garaţie 3 ani3
years

pellet lemn brichete

Funcţionare combinată pe lemn și pellet

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE
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PLC 25-80 PLC 150-250

Tip PLC 25 PLC 35 PLC 50 PLC 80 PLC 150 PLC 250

Putere nominală kW 25 35 50 80 150 250

Randament % 91 91 91 91 91 91

Termperatură maximă oC 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 80 100 140 220 510 850

Masă kg 230 280 455 510 980 1485

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/B mm 1220/960 1220/960 1220/960 1220/960 1540 2180

W/W1 mm 690/890 690/890 850/1050 850/1050 1035/1455 1220/1730

C/L mm 745/1310 845/1310 995/1310 1095/1310 1505/2370 2080/3000

F mm 515 515 600 600 1225 1600

T1-T2 inch 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 2” DN 80

T3 mm Ø160 Ø160 Ø200 Ø200 Ø250 Ø300

T5 inch ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1"

ECOTWIN
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SCHEMĂ INSTALARE

T2 - Retur
T3 - Coș de fum

T1 - Tur
DATE TEHNICE

T2 - Senzor ACM (opţional)
T1 - Senzor cazan

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM

T1

T6 - Racord de siguranță
T5 - Racord de golire

cazan combinat pe lemne și pellet 25-100 kW

Ÿ Cazan cu funcţionare combinată lemn și pellet din lemn
Ÿ Arzător de pellet cu ardere automată

Ÿ Controler arzător cu multiple funcţii și ecran LCD

Ÿ Kit opțional cu două uși pentru trecerea facilă de la peleți la lemne

Ÿ Termostat de siguranță

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ Alimentare automata pellet în funcție de nivelul de putere

Ÿ Rezistență ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţă

Dispozitive de siguranţă: 

Ÿ Siguranță fuzibilă

Ÿ Ardere lemn reglată prin termostat cu lanţ

Ÿ Trei tipuri diferite de siloz pentru autonomia dorită

Ÿ Alimentator cu cot pentru a preveni propagarea flăcării de la arzător spre siloz
Ÿ Furtun de alimentare termosensibil

Ÿ În cazul unei pene de curent, toți parametrii setați se păstrează în  memoria controlerului

Ÿ Reglaj automat putere în funcţie de necesarul de căldură

Aprindere și funcţionare automată pe pellet

Sisteme de siguranţă și diagnoză automată erori

Sistem de curăţare automată arzător pellet
cu aer comprimat

ECOTWIN este oferit ca și centrală completă ce include cazan, 
arzător pellet, alimentator și siloz pellet. 

Silozul poate fi ales în trei variante în funcție de autonomia 
dorită. 

ECOTWIN este un cazan combinat pentru lemn (alimentare 
manuală) și arzător automat pe peleți.

Ușa de jos a cazanului este prevazută cu o flanșă pentru 
montarea arzătorului precum și cu o clapetă de aer acționată de 
termostatul cu lanț de jos pentru arderea lemnelor. 

Cazanul permite montarea unei uși suplimentare pentru 
trecerea facila din funcționarea pe lemn la pellet (opțional). În 
funcție de combustibilul utilizat, se închide ușa: ușa cu clapetă 
aer la utilizarea lemnului, ușa cu arzător la utilizarea pelletului.    

Garaţie 3 ani3
years

pellet lemn brichete

Funcţionare combinată pe lemn și pellet

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE
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CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

13. Tur cazan

6. Arzător pellet 

9. Retur cazan

10. Schimbător de căldură cu ţevi

3. Furtun termosensibil

2. Șnec de alimentare

11. Serpentină de protecție (opțional)

12. Coș de fum

1. Rezervor peleţi

4. Ușă curațare schimbător

5. Ușă pentru arzător / alimentare lemne

7. Cenușar

8. Gratăr pentru lemne

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, C. Setări arzător, D. Setări dispozitiv, E. 
Setări service)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Ÿ Senzor temperatură cazan

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de curent

Ÿ Diagnostic erori

DATE TEHNICE

SCHEMĂ INSTALARE

T1 - Senzor cazan
T2 - Senzor ACM (op ional)ţ

T1 - Tur

T4 - Racord golire
T5 - Racord conexiune 

serpentină de protecție

T3 - Coș fum
T2 - Retur

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM

T1

Tip ECT 25 ECT 30 ECT 40 ECT 50 ECT 60 ECT 80 ECT 100

Putere pellet/lemne kW 25/25 30/30 40/40 50/50 60/60 80/80 100/100

Randament pellet/lemne % 91/83 91/83 91/83 91/83 91/83 91/83 91/83

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 259 282 307 355 385 675 765

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/H1 mm 1220/1195 1220/1310 1220/1650

W mm 735 735 735 865 865 990 990

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L/L1 mm 1270/935 1370/1035 1470/1135 1350/1035 1450/1135 1735/1385 1935/1585

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 inch ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”
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CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

13. Tur cazan

6. Arzător pellet 

9. Retur cazan

10. Schimbător de căldură cu ţevi

3. Furtun termosensibil

2. Șnec de alimentare

11. Serpentină de protecție (opțional)

12. Coș de fum

1. Rezervor peleţi

4. Ușă curațare schimbător

5. Ușă pentru arzător / alimentare lemne

7. Cenușar

8. Gratăr pentru lemne

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, C. Setări arzător, D. Setări dispozitiv, E. 
Setări service)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Ÿ Senzor temperatură cazan

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de curent

Ÿ Diagnostic erori

DATE TEHNICE

SCHEMĂ INSTALARE

T1 - Senzor cazan
T2 - Senzor ACM (op ional)ţ

T1 - Tur

T4 - Racord golire
T5 - Racord conexiune 

serpentină de protecție

T3 - Coș fum
T2 - Retur

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM

T1

Tip ECT 25 ECT 30 ECT 40 ECT 50 ECT 60 ECT 80 ECT 100

Putere pellet/lemne kW 25/25 30/30 40/40 50/50 60/60 80/80 100/100

Randament pellet/lemne % 91/83 91/83 91/83 91/83 91/83 91/83 91/83

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 259 282 307 355 385 675 765

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/H1 mm 1220/1195 1220/1310 1220/1650

W mm 735 735 735 865 865 990 990

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L/L1 mm 1270/935 1370/1035 1470/1135 1350/1035 1450/1135 1735/1385 1935/1585

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 inch ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”
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Pentru a asigura o autonomie ridicată centrala are încorporat un siloz de 
capacitate mare.

Toate centralele sunt echipate cu pompă, vas de expansiune, aerisitor 
automat.

Centrala are un design inovator datorită schimbătorului de căldură vertical 
care îi conferă dimensiuni reduse, eficiență ridicată și ușurință la curățare. 

Alimentarea cu peleți se face prin intermediul unui șnec de mare precizie care 
asigură controlul arderii și ajută la economisirea combustibilului.

COMPACT este o centrală cu funcționare pe pellet, cu dimensiuni reduse, 
echipată cu toate elementele necesare instalării.  

Curățarea schimbătorului de căldură se realizează prin intermediul unui 
mecanism de curătare integrat acționat de o manetă manuală.

Intregul sistem este controlat de un panou de comandă digital, care regleaza 
aerul de ardere.

Ÿ Centrală completă cu dimensiuni reduse

Ÿ Sistem integrat de curățare mecanică cu manetă

Ÿ Senzor de temperatură integrat sau posibilitatea conectării la un termostat de cameră extern

Ÿ Cronotermostat integrat cu setări pentru fiecare zi din săptămână

Ÿ Grătare de ardere din oțel inoxidabil 

Ÿ Panou de comandă digital cu funcții multiple

Ÿ Setare automată a puterii

Ÿ Schimbător de căldură vertical cu trei drumuri de fum

Ÿ Tiraj forțat prin intermediul ventialtorului de evacuare

Ÿ Recunoaștere automată a erorilor

COMPACT
centrală pe peleți 25-35 kW

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

pellet

ACCESORII OPȚIONALE

Prevăzut cu capac și mâner de plastic.

Rezervor combustibil

Produs din tablă de oţel, vopsit electrostatic. Disponibil în 
trei variante în funcție de automonia dorită.

Cu kitul opțional ce conține a doua ușă, alternarea dintre 
combustib i l i  se face doar pr in  inchiderea uși i 
corespunzătoare. 

Kit ușă dublă

Senzor ACM

Permite controlul boiler apă caldă menajeră sau buffer. 

Op ional arzătorul se poate echipa cu sistem de cura are automată cu aer comprimat. Sistemul ţ ţ
este format dintr-o electrovalvă și kit conexiune cu aer comprimat. Pentru func ionare, sistemul ţ
are nevoie de conectarea unui compresor 8 bar / 25 lit (nu este inclus). 

Sistem curațare automată

Tip SLIM MID MAX

Volum / masă pellet* lit/kg 120/85 350/245 500/350

Autonomie zile 1-2 2-4 2-6

Putere recomandată kW 25-40 50-60 80-100

Masă kg 26 31 37

Dimensiuni

W mm 200 350 500

H mm 1260 1260 1260

L mm 850 850 850

*Masa este calculată pentru densitate 700kg/m³

Ușă pentru
lemne

Ușă pentru peleți
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Pentru a asigura o autonomie ridicată centrala are încorporat un siloz de 
capacitate mare.

Toate centralele sunt echipate cu pompă, vas de expansiune, aerisitor 
automat.

Centrala are un design inovator datorită schimbătorului de căldură vertical 
care îi conferă dimensiuni reduse, eficiență ridicată și ușurință la curățare. 

Alimentarea cu peleți se face prin intermediul unui șnec de mare precizie care 
asigură controlul arderii și ajută la economisirea combustibilului.

COMPACT este o centrală cu funcționare pe pellet, cu dimensiuni reduse, 
echipată cu toate elementele necesare instalării.  

Curățarea schimbătorului de căldură se realizează prin intermediul unui 
mecanism de curătare integrat acționat de o manetă manuală.

Intregul sistem este controlat de un panou de comandă digital, care regleaza 
aerul de ardere.

Ÿ Centrală completă cu dimensiuni reduse

Ÿ Sistem integrat de curățare mecanică cu manetă

Ÿ Senzor de temperatură integrat sau posibilitatea conectării la un termostat de cameră extern

Ÿ Cronotermostat integrat cu setări pentru fiecare zi din săptămână

Ÿ Grătare de ardere din oțel inoxidabil 

Ÿ Panou de comandă digital cu funcții multiple

Ÿ Setare automată a puterii

Ÿ Schimbător de căldură vertical cu trei drumuri de fum

Ÿ Tiraj forțat prin intermediul ventialtorului de evacuare

Ÿ Recunoaștere automată a erorilor

COMPACT
centrală pe peleți 25-35 kW

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

pellet

ACCESORII OPȚIONALE

Prevăzut cu capac și mâner de plastic.

Rezervor combustibil

Produs din tablă de oţel, vopsit electrostatic. Disponibil în 
trei variante în funcție de automonia dorită.

Cu kitul opțional ce conține a doua ușă, alternarea dintre 
combustib i l i  se face doar pr in  inchiderea uși i 
corespunzătoare. 

Kit ușă dublă

Senzor ACM

Permite controlul boiler apă caldă menajeră sau buffer. 

Op ional arzătorul se poate echipa cu sistem de cura are automată cu aer comprimat. Sistemul ţ ţ
este format dintr-o electrovalvă și kit conexiune cu aer comprimat. Pentru func ionare, sistemul ţ
are nevoie de conectarea unui compresor 8 bar / 25 lit (nu este inclus). 

Sistem curațare automată

Tip SLIM MID MAX

Volum / masă pellet* lit/kg 120/85 350/245 500/350

Autonomie zile 1-2 2-4 2-6

Putere recomandată kW 25-40 50-60 80-100

Masă kg 26 31 37

Dimensiuni

W mm 200 350 500

H mm 1260 1260 1260

L mm 850 850 850

*Masa este calculată pentru densitate 700kg/m³

Ușă pentru
lemne

Ușă pentru peleți
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cazan combinat pe lemne și pellet 150-400 kW

PROFI DUO este un sistem complet automiatizat pentru 
lemn (alimentare manuală) și pellet (cu arzător automat).

Cazanul este echipat cu exhaustor (opţional), care asigura 
circulaţia optimă a gazelor arse și a transferului de căldură 
Cazanul se poate echipa suplimentar cu sistem automat 
de extracţie cenușă și sistem pneumatic de curăţăre a 
ţevilor de fum.

Funcţionarea tuturor echipamentelor este controlată de 
către un panou avansat, care oferă numeroase 
funcţionalităţi. 

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru 
eficienţă maximă până la 90%. Arzătorul cazanului este 
echipat cu sistem de curăţare automată cu aer comprimat  
(este nevoie de conectarea unui compresor - nu este 
inclus) și un șnec de alimentare cu o lungime de 2m.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Ÿ Ecran LCD  (2x20caractere)

Ÿ Memoria flash internă salvează setările și funcțiile de siguranță in cazul 
unei pene de curent

Ÿ Repornire automată a arzătorului in cazul unei pene de curent  

Ÿ Detectare automată a erorilor

Controlerul centralei asigură funcționarea optimă și sigură a sistemului de 
ardere și a celui de încălzire. Arderea este reglată cu ajutorul tehnologiei 
unice cu senzor debit aer și algoritm unic, care asigură o reglarea optimă a 
arderii în orice moment.  

Ÿ Cablu electric pentru conectare

Ÿ 5 limbi : Engleză, Greacă, Italiană, Frenceză, Spaniolă

Ÿ Siguranță 4A pentru protecție electrică

Ÿ Conexiune modem GSM (opțional)

Ÿ Conectare la termostat de cameră

Tehnologie flux aer

Reglare automată a puterii

Programator săptămânal

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

abc Meniu multilingv

Setările pentru arderea peletului se efectuează atunci când centrala și coșul de fum sunt curate și cu un anumit tip de 
pellet. Prin urmare atunci când calitatea și caracteristicile peletului sunt schimbate (dimensiune, lungime, putere 
calorică) și centrala funcționează în timp ce cenușa se acumulează în schimbatorul de căldură și coșul de fum, 
setările inițiale nu mai sunt corespunzătoare conducând astfel la ardere incompletă, eroare de aprindere, consum 
ridicat de combustibil.

Senzorul debit aer împreună cu tehnologia unică AIRFLOW, ajustează în mod automat debitul de aer pe durata 
funcționării centralei în condiții reale și în orice moment, asigurând astfel o ardere perfectă, economie de 
combustibil, mai puțină cenușă, mai puține erori și probleme de service.

AVANTAJE:

Ÿ Funcționează chiar și cu un coș de eficiență redusă

Ÿ Funcționează cu orice tip de pellet

Ÿ Reglarea automată aerului în funcție de condițiile meteo

Tehnologia AIRFLOW are la bază un senzor debit aer care în mod automat recunoaște caliatea arderii și 
caracteristicile combustibilului ajustând în mod corespunzător parametrii.

TEHNOLOGIA AIRFLOW

Tip COMPACT 25 COMPACT 35

Putere nominală kW 25 35

Putere totală (max-min) kW 27,8-9,9 35,0-10,6

Cosum pellet (max-min) kg/h 5,5-2,2 7,7-3,1

Randament % 94,5 94,5

Conținut apă lit 28 40

Diametru coș de fum mm 80 80

Rezervor combustibil kg 55 70

Autonomie h 20 20

Consum electric min-max W 525-225 540-240

Dimensiuni LxWxH mm 860x590x1190 880x590x1355

Masă kg 175 200

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50

Funcţionare combinată pe lemn și pellet

Sistem de curăţare automată arzător pellet
cu aer comprimat

Extractor de cenușă

Control exhaustare

Control digital avansat

pellet lemn brichete

COMBUSTIBILI

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Posibilitate de alimentare manuală cu lemne;

Ÿ Reglaj automat putere în funcţie de necesarul de căldură

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ Arzător de pellet cu ardere automată

Ÿ Exhaustor cu modulare electronică pentru ardere optimă si tiraj constant;

Ÿ Controler arzător cu multiple funcţii și ecran LCD

Ÿ Modulare automată a puterii de la 30% până la 100%;

Ÿ Alimentare automata pellet în funcție de nivelul de putere

Ÿ Kit opțional cu două uși pentru trecerea facilă de la peleți la lemne
Ÿ Rezistență ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţă
Ÿ Sistem automat de extracţie cenușă (opţional)

Ÿ Curăţare pneumatică a ţevilor de fum (opţional)

Ÿ Diferite tipuri de siloz pentru autonomia dorită
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cazan combinat pe lemne și pellet 150-400 kW

PROFI DUO este un sistem complet automiatizat pentru 
lemn (alimentare manuală) și pellet (cu arzător automat).

Cazanul este echipat cu exhaustor (opţional), care asigura 
circulaţia optimă a gazelor arse și a transferului de căldură 
Cazanul se poate echipa suplimentar cu sistem automat 
de extracţie cenușă și sistem pneumatic de curăţăre a 
ţevilor de fum.

Funcţionarea tuturor echipamentelor este controlată de 
către un panou avansat, care oferă numeroase 
funcţionalităţi. 

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru 
eficienţă maximă până la 90%. Arzătorul cazanului este 
echipat cu sistem de curăţare automată cu aer comprimat  
(este nevoie de conectarea unui compresor - nu este 
inclus) și un șnec de alimentare cu o lungime de 2m.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Ÿ Ecran LCD  (2x20caractere)

Ÿ Memoria flash internă salvează setările și funcțiile de siguranță in cazul 
unei pene de curent

Ÿ Repornire automată a arzătorului in cazul unei pene de curent  

Ÿ Detectare automată a erorilor

Controlerul centralei asigură funcționarea optimă și sigură a sistemului de 
ardere și a celui de încălzire. Arderea este reglată cu ajutorul tehnologiei 
unice cu senzor debit aer și algoritm unic, care asigură o reglarea optimă a 
arderii în orice moment.  

Ÿ Cablu electric pentru conectare

Ÿ 5 limbi : Engleză, Greacă, Italiană, Frenceză, Spaniolă

Ÿ Siguranță 4A pentru protecție electrică

Ÿ Conexiune modem GSM (opțional)

Ÿ Conectare la termostat de cameră

Tehnologie flux aer

Reglare automată a puterii

Programator săptămânal

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

abc Meniu multilingv

Setările pentru arderea peletului se efectuează atunci când centrala și coșul de fum sunt curate și cu un anumit tip de 
pellet. Prin urmare atunci când calitatea și caracteristicile peletului sunt schimbate (dimensiune, lungime, putere 
calorică) și centrala funcționează în timp ce cenușa se acumulează în schimbatorul de căldură și coșul de fum, 
setările inițiale nu mai sunt corespunzătoare conducând astfel la ardere incompletă, eroare de aprindere, consum 
ridicat de combustibil.

Senzorul debit aer împreună cu tehnologia unică AIRFLOW, ajustează în mod automat debitul de aer pe durata 
funcționării centralei în condiții reale și în orice moment, asigurând astfel o ardere perfectă, economie de 
combustibil, mai puțină cenușă, mai puține erori și probleme de service.

AVANTAJE:

Ÿ Funcționează chiar și cu un coș de eficiență redusă

Ÿ Funcționează cu orice tip de pellet

Ÿ Reglarea automată aerului în funcție de condițiile meteo

Tehnologia AIRFLOW are la bază un senzor debit aer care în mod automat recunoaște caliatea arderii și 
caracteristicile combustibilului ajustând în mod corespunzător parametrii.

TEHNOLOGIA AIRFLOW

Tip COMPACT 25 COMPACT 35

Putere nominală kW 25 35

Putere totală (max-min) kW 27,8-9,9 35,0-10,6

Cosum pellet (max-min) kg/h 5,5-2,2 7,7-3,1

Randament % 94,5 94,5

Conținut apă lit 28 40

Diametru coș de fum mm 80 80

Rezervor combustibil kg 55 70

Autonomie h 20 20

Consum electric min-max W 525-225 540-240

Dimensiuni LxWxH mm 860x590x1190 880x590x1355

Masă kg 175 200

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50

Funcţionare combinată pe lemn și pellet

Sistem de curăţare automată arzător pellet
cu aer comprimat

Extractor de cenușă

Control exhaustare

Control digital avansat

pellet lemn brichete

COMBUSTIBILI

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Posibilitate de alimentare manuală cu lemne;

Ÿ Reglaj automat putere în funcţie de necesarul de căldură

Ÿ Curăţare automată cu aer comprimat (kit opțional)

Ÿ Arzător de pellet cu ardere automată

Ÿ Exhaustor cu modulare electronică pentru ardere optimă si tiraj constant;

Ÿ Controler arzător cu multiple funcţii și ecran LCD

Ÿ Modulare automată a puterii de la 30% până la 100%;

Ÿ Alimentare automata pellet în funcție de nivelul de putere

Ÿ Kit opțional cu două uși pentru trecerea facilă de la peleți la lemne
Ÿ Rezistență ceramică ce asigură aprinderea rapidă și durată mare de viaţă
Ÿ Sistem automat de extracţie cenușă (opţional)

Ÿ Curăţare pneumatică a ţevilor de fum (opţional)

Ÿ Diferite tipuri de siloz pentru autonomia dorită
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T1 - Senzor cazan

Instalatia
încălzire

Termostat
cameră

Pompă
încălzire

T1

Tip PROFI DUO 
150

PROFI DUO 
200

PROFI DUO 
250

PROFI DUO 
320

PROFI DUO 
400

Putere nominală kW 150 200 250 320 400

Randament pellet % 91 91 91 91 91

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3

Continut apă lit 370 490 610 760 870

Masă kg 1370 1530 1675 1920 2130

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/H1 mm 2060/2165 2240/2345

W /W1 mm 1025/1955 1125/2055

F mm 1685 1685 1685 1830 1830

L/L1/L2 mm 1250/2135/2530 1450/2335/2830 1650/2535/3030 1650/2600/3100 1800/2750/3250

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

DATE TEHNICE

SCHEMĂ INSTALARE

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Senzor temperatură cazan

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, C. Setări arzător, D. Setări dispozitiv, E. 
Setări service)

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de curent

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

T1 - Tur

T4 - Racord siguranță
T3 - Coș fum

T5 - Racord golire

T2 - Retur

2.  Rezervor peleţi

3. Șnec de alimentare

6. Arzător pellet 

7. Cenușar

5. Ușă pentru arzător / alimentare 
lemne

8. Extractor automat de cenușă

9. Exhaustor

10. Coș de fum

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum

11. Ușă de vizitare spate

12. Retur cazan

4. Ușă curăţare schimbător

14. Racord siguranţă

13. Tur cazan
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T1 - Senzor cazan

Instalatia
încălzire

Termostat
cameră

Pompă
încălzire

T1

Tip PROFI DUO 
150

PROFI DUO 
200

PROFI DUO 
250

PROFI DUO 
320

PROFI DUO 
400

Putere nominală kW 150 200 250 320 400

Randament pellet % 91 91 91 91 91

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3

Continut apă lit 370 490 610 760 870

Masă kg 1370 1530 1675 1920 2130

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/H1 mm 2060/2165 2240/2345

W /W1 mm 1025/1955 1125/2055

F mm 1685 1685 1685 1830 1830

L/L1/L2 mm 1250/2135/2530 1450/2335/2830 1650/2535/3030 1650/2600/3100 1800/2750/3250

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

CONSTRUCȚIE CAZAN

CONTROLER CAZAN

DATE TEHNICE

SCHEMĂ INSTALARE

Nivel de putere automat 

Pompă de încălzire

Pompă apă caldă/buffer

Termostat de cameră

Semnale alarmă

abc Meniu în limba română

Ÿ Ecran LCD (2x20 caractere)

Ÿ Meniu în cinci limbi: engleză, greacă, poloneză, germană, română

Ÿ Senzor temperatură cazan

Ÿ Posibilitate conectare termostat de cameră

Ÿ Alarmă sonoră în caz de eroare

Ÿ 5 meniuri (A. Setări cazan, C. Setări arzător, D. Setări dispozitiv, E. 
Setări service)

Ÿ Diagnostic erori

Ÿ Repornire automată a arzatorului în cazul unei pene de curent

Panoul de comandă al arzătorului asigură buna funcţionare a sistemului de 
încălzire. În comparaţie cu cele mai multe arzătoare de pe pia ă, panoul de ţ
comandă al arzătorului MPB oferă variate funcţii, posibilităţi și utilizare 
ușoară.

Ÿ Cablu electric pentru conectare pompă de încălzire 

Ÿ Siguran ă 4A pentru protecţie la supraîncălzireţ

Ÿ Memorie flash încorporată care păstrează setările programului și 
funcţiile de siguran ă în cazul unei pene de curentţ

T1 - Tur

T4 - Racord siguranță
T3 - Coș fum

T5 - Racord golire

T2 - Retur

2.  Rezervor peleţi

3. Șnec de alimentare

6. Arzător pellet 

7. Cenușar

5. Ușă pentru arzător / alimentare 
lemne

8. Extractor automat de cenușă

9. Exhaustor

10. Coș de fum

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum

11. Ușă de vizitare spate

12. Retur cazan

4. Ușă curăţare schimbător

14. Racord siguranţă

13. Tur cazan
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ADVANCE SYSTEM
sisteme de stocare pellet și transportare pneumatică

Advance System este un sistem complet,  
compatibil cu cazanele alimentate cu 
combustibil solid din biomasă (pellet, boabe 
de porumb, coji și sâmburi de fructe, etc).

Acest sistem este complet automat și 
p e r m i t e  î n c ă r c a r e a  a u t o m a t ă  a 
c o m b u s t i b i l u l u i  f ă r ă  i n t e r v e n ţ i a 
operatorului. Mai mult, combustibilul poate 
fii depozitat departe de camera cazanului în 
locul cel mai convenabil din punct de vedere 
al spaţiului de stocare.

Cu Advance System, pe lângă funcţia de 
transfer combustibil, sistemul se poate 
utiliza pentru curăţarea cazanului și 
camerei tehnice.

Sistemul se compune din trei componente 
de bază: unitate de aspirare, dozator și 
panou de comandă. 

Preluarea pelletului este posibilă în diferite 
feluri: din rezervor de combustibil, din 
cameră-depozit, din big-bag. 

Rezervor
combustibil Cazan

1. Aspirator pellet NOVA 3
3. Preluare aer
5. Cutie preluare pellet

2. Panou comandă DRIVE
4. Dozator pellet
6. Rezervor pellet

Rezervor de combustibil

Cameră -depozit combustibil

ACCESORII

Volumul rezervorului poate fii crescut cu module de extensie (cel mult două).

Rezervor combustibil

Produs din tablă de o ezervorul de combustibil poate crește ţel galvanizat, cu volum de 700lit, r
eficienţa și automonia instalaţiei de încălzire.

Prevăzut cu flanșă specială în partea de jos, unde se conectează cutia de preluare pellet.

Se montează în partea de sus a 
rezervorului și mărește capacitatea 
acestuia cu 200litri. 

Modul extensie Cutie preluare pellet

Se conectează în partea de jos a 
rezervorului și permite preluarea 
combustibilului prin sistemul 
pneumatic cu două furtune.

Dozator pellet

Realizat din plastic termorezistent 
pentru siguran Eficienţă. ţa în 
funcţionare se poate verifica 
oricând datorită recipientului 
trasparent.

Prevăzut cu adaptor pentru montaj 
ș i  cab lu  pent ru  conectarea 
panoului de comandă.

Aspiratorul compact NOVA 3 este preechipat cu toate componentele necesare într-o singură 
carcasă. Dozatorul de pellet încorporat menţine alimentarea constantă a silozului de pe cazanul 
cu funcţionare pe biomasă. Panoul de comandă integrat controlează alimentarea regulată cu 
combustibil.

Aspirator NOVA 3

Panoul DRIVE poate comanda automat mai multe dispozitive concomitent.

Panou de comandă DRIVE

Prevăzut cu un buton și două indicatoare LED care semnalizează condiţiile de funcţionare ale 
sistemului. Butonul de comandă setează timpul de funcţionare al aspiratorului. Indicatoarele 
luminoase semnalizează alimentarea și posibile alarme cauzate de anomalii.

Aspirator NOVA 1

Furtunul se poate conecta fie din 
stânga, fie din dreapta.

Este o unitate de aspirare extrem 
de puternică și rezistentă, oferă 
putere mare de aspirare.

NOVA 1 trebuie conectat cu un 
dozator de pellet și panou de 
comandă DRIVE pentru a funcţiona.

Furtun flexibil

Furtun din plastic, antistatic, diametru Ø50mm. 
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ADVANCE SYSTEM
sisteme de stocare pellet și transportare pneumatică

Advance System este un sistem complet,  
compatibil cu cazanele alimentate cu 
combustibil solid din biomasă (pellet, boabe 
de porumb, coji și sâmburi de fructe, etc).

Acest sistem este complet automat și 
p e r m i t e  î n c ă r c a r e a  a u t o m a t ă  a 
c o m b u s t i b i l u l u i  f ă r ă  i n t e r v e n ţ i a 
operatorului. Mai mult, combustibilul poate 
fii depozitat departe de camera cazanului în 
locul cel mai convenabil din punct de vedere 
al spaţiului de stocare.

Cu Advance System, pe lângă funcţia de 
transfer combustibil, sistemul se poate 
utiliza pentru curăţarea cazanului și 
camerei tehnice.

Sistemul se compune din trei componente 
de bază: unitate de aspirare, dozator și 
panou de comandă. 

Preluarea pelletului este posibilă în diferite 
feluri: din rezervor de combustibil, din 
cameră-depozit, din big-bag. 

Rezervor
combustibil Cazan

1. Aspirator pellet NOVA 3
3. Preluare aer
5. Cutie preluare pellet

2. Panou comandă DRIVE
4. Dozator pellet
6. Rezervor pellet

Rezervor de combustibil

Cameră -depozit combustibil

ACCESORII

Volumul rezervorului poate fii crescut cu module de extensie (cel mult două).

Rezervor combustibil

Produs din tablă de o ezervorul de combustibil poate crește ţel galvanizat, cu volum de 700lit, r
eficienţa și automonia instalaţiei de încălzire.

Prevăzut cu flanșă specială în partea de jos, unde se conectează cutia de preluare pellet.

Se montează în partea de sus a 
rezervorului și mărește capacitatea 
acestuia cu 200litri. 

Modul extensie Cutie preluare pellet

Se conectează în partea de jos a 
rezervorului și permite preluarea 
combustibilului prin sistemul 
pneumatic cu două furtune.

Dozator pellet

Realizat din plastic termorezistent 
pentru siguran Eficienţă. ţa în 
funcţionare se poate verifica 
oricând datorită recipientului 
trasparent.

Prevăzut cu adaptor pentru montaj 
ș i  cab lu  pent ru  conectarea 
panoului de comandă.

Aspiratorul compact NOVA 3 este preechipat cu toate componentele necesare într-o singură 
carcasă. Dozatorul de pellet încorporat menţine alimentarea constantă a silozului de pe cazanul 
cu funcţionare pe biomasă. Panoul de comandă integrat controlează alimentarea regulată cu 
combustibil.

Aspirator NOVA 3

Panoul DRIVE poate comanda automat mai multe dispozitive concomitent.

Panou de comandă DRIVE

Prevăzut cu un buton și două indicatoare LED care semnalizează condiţiile de funcţionare ale 
sistemului. Butonul de comandă setează timpul de funcţionare al aspiratorului. Indicatoarele 
luminoase semnalizează alimentarea și posibile alarme cauzate de anomalii.

Aspirator NOVA 1

Furtunul se poate conecta fie din 
stânga, fie din dreapta.

Este o unitate de aspirare extrem 
de puternică și rezistentă, oferă 
putere mare de aspirare.

NOVA 1 trebuie conectat cu un 
dozator de pellet și panou de 
comandă DRIVE pentru a funcţiona.

Furtun flexibil

Furtun din plastic, antistatic, diametru Ø50mm. 
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SISTEME DE STOCARE

Combustibil Solid
Cazane pe combustibil solid

LEMNE • BRICHETE • CĂRBUNE

Lemnul este combustibilul natural pe care natura îl oferă de mii de ani. Este un combustibil care nu provoacă poluare și 
este prietenos cu mediul.

Noua tehnologie poate asigura eficienţă ridicată în arderea lemnului, ceea ce face din acesta o formă economică de 
încălzire cu autonomie mare și automatizare.

SILOZ PELLET

Produs din tablă galvanizată. Disponibil în trei variante în 
funcție de automonia dorită.

Prevăzut cu capac și mâner de plastic, fereastră de inspecție 
nivel combustibil, posibilitate de montare sistem umplere 
automată cu aspirator pneumatic și senzori de nivel 
(opțional).

Tip 400 L 600 L 1200 L

Volum / masă pellet* lit/kg 380/265 590/415 1210/850

Masă kg 60 80 115

Dimensiuni

W mm 660 810 1210

H mm 1500 1500 1600

L mm 660 810 1210

D mm 80 80 80

*Masa este calculată pentru densitate 700kg/m³

1

2

3

42. Fereastră de inspecție nivel combustibil

1. Capac cu mâner, dotat cu flanșă pentru montare aspirator

4. Suport șnec cu posibilitate de rotire și trapă de golire

3. Orificiu montare senzori nivel (min-max)

H

W L

Ø
D
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SISTEME DE STOCARE

Combustibil Solid
Cazane pe combustibil solid

LEMNE • BRICHETE • CĂRBUNE

Lemnul este combustibilul natural pe care natura îl oferă de mii de ani. Este un combustibil care nu provoacă poluare și 
este prietenos cu mediul.

Noua tehnologie poate asigura eficienţă ridicată în arderea lemnului, ceea ce face din acesta o formă economică de 
încălzire cu autonomie mare și automatizare.

SILOZ PELLET

Produs din tablă galvanizată. Disponibil în trei variante în 
funcție de automonia dorită.

Prevăzut cu capac și mâner de plastic, fereastră de inspecție 
nivel combustibil, posibilitate de montare sistem umplere 
automată cu aspirator pneumatic și senzori de nivel 
(opțional).

Tip 400 L 600 L 1200 L

Volum / masă pellet* lit/kg 380/265 590/415 1210/850

Masă kg 60 80 115

Dimensiuni

W mm 660 810 1210

H mm 1500 1500 1600

L mm 660 810 1210

D mm 80 80 80

*Masa este calculată pentru densitate 700kg/m³

1

2

3

42. Fereastră de inspecție nivel combustibil

1. Capac cu mâner, dotat cu flanșă pentru montare aspirator

4. Suport șnec cu posibilitate de rotire și trapă de golire

3. Orificiu montare senzori nivel (min-max)

H

W L

Ø
D
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Ÿ Construcție robustă
Ÿ Schimbător de căldură cu țevi

Ÿ Funcționare economică

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor

Ÿ Trei drumuri de fum pentru eficiență ridicată la dimensiuni reduse

Ÿ Serpentină de protecție demontabilă (opțional)

Ÿ Adaptare facilă de arzător pellet

Ÿ Reglare ardere cu termoregulator (termostat cu lanț)

Cazanul este prevazut cu o flanșă care permite montarea ulterioară a unui 
arzător pe pellet. 

Cazanul ECOWOOD� este proiectat pentru funcționarea cu orice tip de 
combustibil solid:�lemn, resturi agricole, cărbune, brichete.

Versiunea ECOWOOD STANDARD este echipata cu termometru și regulator 
de combustie cu lanț. 

cărbunilemn brichete

cazan cu funcţionare pe combustibil solid 25-100 kW

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

T2 - Retur
T1 - Tur

T3 - Coș de fum
T4 - Racord golire
T5 - Racord conexiune 

serpentină de protecție

DATE TEHNICE

SCHEMĂ INSTALARE

(nu este inclus)
T1 - Termostat imersie Instalaţie 

de încalzit
Pompă
încalzire

Tip ECWS 25 ECWS 30 ECWS 40 ECWS 50 ECWS 60 ECWS 80 ECWS 100

Putere nominală kW 25 30 40 50 60 80 100

Randament % 83 83 83 83 83 83 83

Temperatură maximă
oC 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 259 282 307 355 385 675 765

Dimensiuni

H mm 1195 1195 1195 1310 1310 1650 1650

W mm 530 530 530 660 660 785 785

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L mm 935 1035 1135 1035 1135 1385 1585

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 inch ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”

3
years

Funcţionare economică

Focar de mari dimensiuni

Garanţie 3 ani 
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Ÿ Construcție robustă
Ÿ Schimbător de căldură cu țevi

Ÿ Funcționare economică

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor

Ÿ Trei drumuri de fum pentru eficiență ridicată la dimensiuni reduse

Ÿ Serpentină de protecție demontabilă (opțional)

Ÿ Adaptare facilă de arzător pellet

Ÿ Reglare ardere cu termoregulator (termostat cu lanț)

Cazanul este prevazut cu o flanșă care permite montarea ulterioară a unui 
arzător pe pellet. 

Cazanul ECOWOOD� este proiectat pentru funcționarea cu orice tip de 
combustibil solid:�lemn, resturi agricole, cărbune, brichete.

Versiunea ECOWOOD STANDARD este echipata cu termometru și regulator 
de combustie cu lanț. 

cărbunilemn brichete

cazan cu funcţionare pe combustibil solid 25-100 kW

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

T2 - Retur
T1 - Tur

T3 - Coș de fum
T4 - Racord golire
T5 - Racord conexiune 

serpentină de protecție

DATE TEHNICE

SCHEMĂ INSTALARE

(nu este inclus)
T1 - Termostat imersie Instalaţie 

de încalzit
Pompă
încalzire

Tip ECWS 25 ECWS 30 ECWS 40 ECWS 50 ECWS 60 ECWS 80 ECWS 100

Putere nominală kW 25 30 40 50 60 80 100

Randament % 83 83 83 83 83 83 83

Temperatură maximă
oC 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 259 282 307 355 385 675 765

Dimensiuni

H mm 1195 1195 1195 1310 1310 1650 1650

W mm 530 530 530 660 660 785 785

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L mm 935 1035 1135 1035 1135 1385 1585

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 inch ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”

3
years

Funcţionare economică

Focar de mari dimensiuni

Garanţie 3 ani 
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Versiunea ECOWOOD PLUS include ventilator modulant și panou de 
comandă digital, care poate controla pompa de încălzire și pompa de apă 
caldă menajeră. Adițional, la cazan se poate conecta un senzor de 
temperatură a gazelor arse pentru o modulare dinamică a ventilatorului și 
economie maxima de combustibil.

Cazanul ECOWOOD� este proiectat pentru funcționarea cu orice tip de 
combustibil solid:�lemn, resturi agricole, cărbune, brichete.

Cazanul este prevazut cu o flanșă care permite montarea ulterioară a unui 
arzător pe pellet. 

cazan cu control electronic, funcţionare pe combustibil solid 25-100 kW

Ÿ Recunoaștere automată lipsă combustibil

Ÿ Trei drumuri de fum pentru eficiență ridicată la dimensiuni reduse
Ÿ Construcție robustă
Ÿ Schimbător de căldură cu țevi

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor

Ÿ Adaptare facilă de arzător pellet

Ÿ Panou de comandă digital, cu interfață ușor de utilizat
Ÿ Control pompă de încălzire și pompă apă caldă menajeră

Ÿ Serpentină de protecție demontabilă (opțional)

Ÿ Modulare completă a ventilatorului 
Ÿ Senzor de temperatură gaze arse (opțional)

Ÿ Regim de funcționare “Aprindere” și “Întreținere flacără”
Ÿ Semnal alarmă la supraîncălzire

cărbunilemn brichete

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Modulare ventilator

Senzor de gaze arse
Detecţie prezenţă flacără

Garanţie 3 ani 3
years

Dispozitive de siguranţă și semnale alarmă

Funcţionare economică

CONSTRUCȚIE CAZAN

5. Ventilator modulant

4. Flanșă pentru montare arzător pe peleți

11. Coș de fum

7. Grătar pentru lemne

2. Ușă de curațare schimbător 

3. Ușă pentru alimentare și evacuare cenușă

12. Tur cazan

9. Schimbător de căldură cu ţevi

1. Panou de comandă digital

8. Retur cazan

10. Serpentină de protecție (opțional)

6. Cenușar

Versiunea ECOWOOD PLUS este echipată cu ventilator și panou de comandă 
digital ecoMAX200W. Panoul permite trei moduri diferite de modulare a 
puterii ventilatorului:

Ÿ TRADITIONAL -on/off;

Ÿ PID -care modulează viteza ventilatorului în funcţie de temperatura apei;

Ÿ PIDS -cu un senzor de gaze arse, care modulează viteza ventilatorului în 
funcţie de temperatura gazelor arse. Această opţiune poate reduce 
consumul de lemn cu până la 20%.

Cazanul controlează de asemenea pompa de încălzire, pompa de apă caldă 
și permite conectarea unui termostat de cameră.

Lipsa de combustibil este detectată automat, iar cazanul intră în regim de 
așteptare (standby).

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Reglare temperatură gaze arse

Termostat de cameră

Semnale alarmă

Mod vară/iarnă Protecţie supratemperatură

CONTROLER  ECOMAX 200W

COMBUSTIB IL SOL ID COMBUSTIB IL SOL ID
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Versiunea ECOWOOD PLUS include ventilator modulant și panou de 
comandă digital, care poate controla pompa de încălzire și pompa de apă 
caldă menajeră. Adițional, la cazan se poate conecta un senzor de 
temperatură a gazelor arse pentru o modulare dinamică a ventilatorului și 
economie maxima de combustibil.

Cazanul ECOWOOD� este proiectat pentru funcționarea cu orice tip de 
combustibil solid:�lemn, resturi agricole, cărbune, brichete.

Cazanul este prevazut cu o flanșă care permite montarea ulterioară a unui 
arzător pe pellet. 

cazan cu control electronic, funcţionare pe combustibil solid 25-100 kW

Ÿ Recunoaștere automată lipsă combustibil

Ÿ Trei drumuri de fum pentru eficiență ridicată la dimensiuni reduse
Ÿ Construcție robustă
Ÿ Schimbător de căldură cu țevi

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor

Ÿ Adaptare facilă de arzător pellet

Ÿ Panou de comandă digital, cu interfață ușor de utilizat
Ÿ Control pompă de încălzire și pompă apă caldă menajeră

Ÿ Serpentină de protecție demontabilă (opțional)

Ÿ Modulare completă a ventilatorului 
Ÿ Senzor de temperatură gaze arse (opțional)

Ÿ Regim de funcționare “Aprindere” și “Întreținere flacără”
Ÿ Semnal alarmă la supraîncălzire

cărbunilemn brichete

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Modulare ventilator

Senzor de gaze arse
Detecţie prezenţă flacără

Garanţie 3 ani 3
years

Dispozitive de siguranţă și semnale alarmă

Funcţionare economică

CONSTRUCȚIE CAZAN

5. Ventilator modulant

4. Flanșă pentru montare arzător pe peleți

11. Coș de fum

7. Grătar pentru lemne

2. Ușă de curațare schimbător 

3. Ușă pentru alimentare și evacuare cenușă

12. Tur cazan

9. Schimbător de căldură cu ţevi

1. Panou de comandă digital

8. Retur cazan

10. Serpentină de protecție (opțional)

6. Cenușar

Versiunea ECOWOOD PLUS este echipată cu ventilator și panou de comandă 
digital ecoMAX200W. Panoul permite trei moduri diferite de modulare a 
puterii ventilatorului:

Ÿ TRADITIONAL -on/off;

Ÿ PID -care modulează viteza ventilatorului în funcţie de temperatura apei;

Ÿ PIDS -cu un senzor de gaze arse, care modulează viteza ventilatorului în 
funcţie de temperatura gazelor arse. Această opţiune poate reduce 
consumul de lemn cu până la 20%.

Cazanul controlează de asemenea pompa de încălzire, pompa de apă caldă 
și permite conectarea unui termostat de cameră.

Lipsa de combustibil este detectată automat, iar cazanul intră în regim de 
așteptare (standby).

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Reglare temperatură gaze arse

Termostat de cameră

Semnale alarmă

Mod vară/iarnă Protecţie supratemperatură

CONTROLER  ECOMAX 200W

COMBUSTIB IL SOL ID COMBUSTIB IL SOL ID
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PROFI WOOD
cazan cu funcţionare pe combustibil solid 150-400 kW

59

Pe ușa de mijloc este prevazută o flanșă care permite montarea ulterioară a 
unui arzător pe pellet. 

PROFI WOOD  este un cazan pe combustibil solid destinat aplicaţiilor 
industriale pentru , având o gamă de putere de 150-400 kW. Este proiectat 
funcționarea cu orice tip de combustibil solid:� lemn, resturi agricole, 
cărbune, brichete.

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru eficienţă maximă până la 
90%. Cazanul este echipat cu o ușa de sus pentru curăţarea schimbătorului 
de căldură, ușa de mijloc pentru încărcare cu combustibil și ușa de jos pentru 
îndepărtare cenușă.

Grătarul pentru lemne este format din ţevi răcite cu apă pentru eficienţă 
maximă.

Cazanul este disponibil în două variante:

PROFI WOOD PLUS este echipat cu două ventilatoare modulante și panou de 
comandă digital care asigură multiple funcţii de automatizare a cazanului și 
a instalaţiei.

PROFI WOOD STANDARD este echipat cu regulator de combustie cu lanț. 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SCHEMĂ INSTALARE

DATE TEHNICE

T2 - Senzor ACM
T3 - Senzor gaze arse (opţional)

T1 - Senzor cazan

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM

T5 - Racord conexiune 
serpentină de protecție

T3 - Coș de fum

T1 - Tur
T2 - Retur

T4 - Racord golire

Tip ECWP 25 ECWP 30 ECWP 40 ECWP 50 ECWP 60 ECWP 80 ECWP 100

Putere nominală kW 25 30 40 50 60 80 100

Randament % 83 83 83 83 83 83 83

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 259 282 307 355 385 675 765

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H1 mm 1280 1280 1280 1395 1395 1740 1740

W mm 530 530 530 660 660 785 785

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L1 mm 1085 1185 1285 1185 1285 1540 1740

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 inch ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”

cărbunilemn brichete

COMBUSTIBILI

Modulare completă ventilator

Senzor gaze arse
Detecţie flacără

Garanţie 3 ani3
years

Dispozitive siguranţă și alarmare

Control digital avansat

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor;

Ÿ Eficienţă ridicată;

Ÿ Ajustare automată în funcţie de condiţiile meteo, echipat cu senzor de temperatură exterioară;

Ÿ Panou de comandă digital, asigură control cazan și instalaţie;

Ÿ Grătarul pentru lemne format din ţevi răcite cu apă pentru eficienţă maximă;

Ÿ Adaptare facilă de arzător pellet;

Ÿ Modulare completă ventilator în funcţie de temperatura gazelor evacuate;

Ÿ Recunoaștere lipsă combustibil;

Ÿ Control cazan auxliar.

Ÿ Control patru pompe, boiler apă caldă, buffer și vană amestec;

COMBUSTIB IL SOL ID COMBUSTIB IL SOL ID
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PROFI WOOD
cazan cu funcţionare pe combustibil solid 150-400 kW

59

Pe ușa de mijloc este prevazută o flanșă care permite montarea ulterioară a 
unui arzător pe pellet. 

PROFI WOOD  este un cazan pe combustibil solid destinat aplicaţiilor 
industriale pentru , având o gamă de putere de 150-400 kW. Este proiectat 
funcționarea cu orice tip de combustibil solid:� lemn, resturi agricole, 
cărbune, brichete.

Cazanul este construit cu 3 drumuri de fum pentru eficienţă maximă până la 
90%. Cazanul este echipat cu o ușa de sus pentru curăţarea schimbătorului 
de căldură, ușa de mijloc pentru încărcare cu combustibil și ușa de jos pentru 
îndepărtare cenușă.

Grătarul pentru lemne este format din ţevi răcite cu apă pentru eficienţă 
maximă.

Cazanul este disponibil în două variante:

PROFI WOOD PLUS este echipat cu două ventilatoare modulante și panou de 
comandă digital care asigură multiple funcţii de automatizare a cazanului și 
a instalaţiei.

PROFI WOOD STANDARD este echipat cu regulator de combustie cu lanț. 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SCHEMĂ INSTALARE

DATE TEHNICE

T2 - Senzor ACM
T3 - Senzor gaze arse (opţional)

T1 - Senzor cazan

Instalație 
de încalzit

Termostat
cameră

Pompă
încalzire

Pompă
ACM Rezervor 

ACM

T5 - Racord conexiune 
serpentină de protecție

T3 - Coș de fum

T1 - Tur
T2 - Retur

T4 - Racord golire

Tip ECWP 25 ECWP 30 ECWP 40 ECWP 50 ECWP 60 ECWP 80 ECWP 100

Putere nominală kW 25 30 40 50 60 80 100

Randament % 83 83 83 83 83 83 83

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3 3 3

Conţinut apă lit 100 120 130 170 190 370 440

Masă kg 259 282 307 355 385 675 765

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H1 mm 1280 1280 1280 1395 1395 1740 1740

W mm 530 530 530 660 660 785 785

F mm 880 880 880 1000 1000 1195 1195

L1 mm 1085 1185 1285 1185 1285 1540 1740

T1-T2 inch 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2" 2"

T3 mm Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200

T4 inch ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”

T5 inch 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½” 2 ½”

cărbunilemn brichete

COMBUSTIBILI

Modulare completă ventilator

Senzor gaze arse
Detecţie flacără

Garanţie 3 ani3
years

Dispozitive siguranţă și alarmare

Control digital avansat

Ÿ Construcţie cazan cu trei drumuri de fum cu ţevi de fum orizontale;

Ÿ Camera de ardere mare, oferă volum mare pentru încarcarea lemnelor;

Ÿ Eficienţă ridicată;

Ÿ Ajustare automată în funcţie de condiţiile meteo, echipat cu senzor de temperatură exterioară;

Ÿ Panou de comandă digital, asigură control cazan și instalaţie;

Ÿ Grătarul pentru lemne format din ţevi răcite cu apă pentru eficienţă maximă;

Ÿ Adaptare facilă de arzător pellet;

Ÿ Modulare completă ventilator în funcţie de temperatura gazelor evacuate;

Ÿ Recunoaștere lipsă combustibil;

Ÿ Control cazan auxliar.

Ÿ Control patru pompe, boiler apă caldă, buffer și vană amestec;

COMBUSTIB IL SOL ID COMBUSTIB IL SOL ID
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DATE TEHNICE

61

Tip PROFI WOOD 
150

PROFI WOOD 
200

PROFI WOOD 
250

PROFI WOOD 
320

PROFI WOOD 
400

Putere nominală kW 150 200 250 320 400

Randament % 86 86 86 86 86

Temperatură maximă oC 90 90 90 90 90

Presiune maximă bar 3 3 3 3 3

Continut apă lit 370 490 610 760 870

Masă kg 1280 1430 1575 1825 1960

Alimentare electrică V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensiuni

H/H1 mm 2060/2165 2240/2345

W mm 1025 1125

F mm 1685 1685 1685 1830 1830

L/L1 mm 1250/1835 1450/2035 1650/2235 1650/2235 1800/2385

T1-T2 mm DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80

T3 mm Ø250 Ø250 Ø250 Ø300 Ø300

T4 mm DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

T5 inch 1" 1" 1" 1" 1"

CONTROLER  ECOMAX 800D

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Reglaj în funcţie de
temperatura gazelor arse

Termostat de cameră 

Semnale alarmă

Mod Vară/Iarnă

Protecţie supratemperatură

Reglaj în funcţie de
temperatura exterioară

Vană de amestecPompă vană amestec

Comandă cazan auxiliar

Pompă recirculare

Control buffer

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură exterioară pentru 
func ia „weather sensitive control“. ţ

Designul modular al panoului oferă posibilitate de integrare și extensie BUS 
pentru controlul altor echipamente.

Panoul controlează pompa de încălzire, pompa de apă caldă și pompa de 
recirculare. Poate controla boilerul de apă caldă, buffer, o vană de amestec și 
poate trimite comandă către un cazan auxiliar. În panou se poate monta 
termostat de cameră.

Cazanul este echipat cu panou de comandă digital care oferă control avansat 
al cazanului și instalaţiei. Panoul oferă trei algoritmi diferiţi de modulare a 
ventilatorului. 

Lipsa de combustibil este detectată automat, iar cazanul intră în regim de 
așteptare (stand-by).

SCHEMĂ INSTALARE

Extensiile MODULE-B și MODULE-C nu intră în 
echiparea standard a cazanului.

Control
meteo

Pompă
încălzire

Pompă
ACM

Rezervor
ACM

Termostat
cameră

Recirculation
pump

Pompă
amestec

Vană
amestec

Termostat
cameră

Extensie MODULE-B

Extensie MODULE-C

T1

T2

T3

T5

Buffer

T2 - Senzor ACM
T1 - Senzor cazan

T4 - Senzor gaze arse
T5 - Senzor temperatură exterioară

Pompă
amestec

Vană
amestec

Pompă
amestec

Vană
amestec

Termostat
cameră

Termostat
cameră

Pompă
amestec

Vană
amestec

Pompă
amestec

Vană
amestec

T3 - Coș fum
T2 - Retur

T5 - Racord golire

T1 - Tur

T4 - Racord siguranță

COMBUSTIB IL SOL ID COMBUSTIB IL SOL ID

4. Ușă pentru evacuare cenușă

8. Retur cazan

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum

2. Ușă curăţare schimbător

6. Gratăr din ţevi care conţin apă

7. Distribuitor aer combustie

12. Coș de fum

5.  Cenușar

8. Ventilator modulant

10. Focar de mari dimensiuni

3. Flanșă pentru montare arzător pe peleți

13. Tur cazan

11. Ușă de vizitare spate

14. Racord siguranţă

H
1 H

W

F

T3

T4 T1

T2

T5

L

L1
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termostat de cameră.
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Lipsa de combustibil este detectată automat, iar cazanul intră în regim de 
așteptare (stand-by).
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4. Ușă pentru evacuare cenușă

8. Retur cazan

1. Scimbător cu 3 drumuri de fum
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ACCESORII OPȚIONALE

Toate modelele se pot echipa cu serpentină de protec ie ca și sistem adi ional de protec ie la ţ ţ ţ
supraîncălzire. Serpentina este realizată din eavă de cupru, este racordată pe partea ţ
superioara a cazanului și este demontabilă, pentru inclocuire ușoară.

Serpentină de protec ie la supraîncălzireţ

Modulul este extensie a panoului 
de comandă de bază și permite 
controlul a două vane de amestec.

Extensie MODULE-B Modul ECOLAMBDA

Pentru ardere cu eficien ă maximă, ţ
cazanul poate fi echipat cu sondă 
lambda. Senzorul se montează pe 
coșul  cazanulu i  ș i  reglează 
automat sursa de aer (oxigen) 
pentru a ob ine parametri de ardere ţ
perfectă.

ECONET

Modul de comunicare avansat care 
permite controlul de la distan ă a ţ
cazanului prin intermediul unui 
calculator cu acces la internet. 
Utilizatorul are posibilitatea de a 
controla to i parametrii: modificări ţ
de temperatură, func ionarea ţ
pompelor și a vanelor de amestec, 
precum și monitorizare func ionare ţ
curentă sau istoric. Vizualizarea 
istoricului func ionării cazanului ţ
prezentat sub formă de diagramă 
reprez in tă  un  a l t  bene f i c iu 
important pentru utilizator.

Kit de siguran ăţ

Destinat montării în racordul 
special prevăzut pe cazan. Include 
supapa (supapele -în func ie de ţ
c a p a c i t a t e a  c a z a n u l u i )  d e 
s i g u r a n ă ,  a e r i s i t o r  ș i ţ
termomanometru.

Senzor de gaze arse

Modulează viteza ventilatorului în 
funcţie de temperatura gazelor 
arse. Această opţiune poate 
reduce consumul de lemn cu până 
la 20%.

Afișează alarmele și parametrii de 
func ionare al cazanului prin ţ
comunicare ambivalentă.

Acesta este un dispozitiv wireless 
conectat pr in unde radio cu 
cazanul. ECOSTER x40 este echipat 
c u  t e r m o s t a t  d e  c a m e r ă  ș i 
cronotermostat.

ECOSTER x40

Este  o  te lecomandă pentru 
instala  Oferă ţia de încălzire.
u t i l i za to ru lu i  acces  la  to ţ i 
parametri ţă . Ecran tactil cu interfa
color. 

Conexiunea este wireless cu unde 
radio.

ECOSTER x80

COMBUSTIB IL SOL ID

62 63

Motorină & Gaz
Cazane din oțel cu funcționare pe combustibil gazos sau lichid

MOTORINĂ • GAZ NATURAL • GPL • CLU

Având o îndelungată experienţă în producţia de cazane cu funcţionare pe combustibil lichid și gazos, încă de la 
începutul istoriei sale, THERMOSTAHL oferă calitate la standarde ridicate și produse certificate în conformitate cu 
cele mai noi tendinţe tehnologice.

Principalele caracteristici ale cazanelor din oţel produse de THERMOSTAHL sunt durată mare de viaţă, economie de 
combustibil și eficienţă energetică.
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CONSTRUCȚIE CAZAN

CERTIFICARE

Producția se realizează într-un sistem certificat de 
management al calității conform ISO 9001:2008.

Fiecare cazan trece prin mai multe teste de control al 
calității de-a lungul procesului de fabricație. Fiecare 
cazan este probat sub presiune pentru verificarea 
rezistenței hidraulice.

Cazanele sunt certificate în conformitate cu Stadardul 
European pentru vase sub presiune 2014/68/EC de către 
TUV AUSTRIA.

cazan pe combustibil gazos/lichid 35-4.000 kW

Ÿ Compatibil cu toate arzătoarele europene

Ÿ Focar circular cu suprafa ă extinsă de schimb termicţ

Ÿ Conform cu Directiva Europeană de Eficien ă Energetică aplicabilă aparatelor consumatoare de gazţ

Ÿ Eficien ă ridicată, până la 93%ţ

Ÿ Construc ie cu fund umedţ

Ÿ Presiune de lucru 6 bar

Ÿ Construc ie robustă, monoblocţ

Ÿ Materiale și componente de înaltă calitate

Ÿ Schimbător de căldură cu evi și turbionatori din o el inoxidabilţ ţ

Ÿ Panou de comandă cu termostat de siguran ă. Asigură control termostatic pentru arzător și pompăţ

Cazanul are construc ie robustă, garantată de controlul calită ii ţ ţ
în fiecare etapă a produc iei. Presiunea nominală de lucru este 6 ţ
bar. Pentru gama de putere 120-700kW este disponibilă varianta 
de cazan modular.

Testat și marcat CE, conform Standardului European EN 303-3.

Panou de comandă compatibil pentru arzătoare cu func ionare în ţ
una sau două trepte.

Construc ie cilindrică, cu focar de mari dimensiuni, suprafa ă ţ ţ
extinsă de schimb termic și turbionatori pentru creșterea 
eficien ei arderii. Având contrapresiune în focar, cazanul este ţ
proiectat să func ioneze cu arzătoare presurizate pe combustibil ţ
gazos sau lichid (arzătorul nu este inclus în furnitura standard a 
cazanului).

ENERSAVE este un cazan presurizat din o el de înaltă eficien ă cu ţ ţ
func ionare pe combustibil gazos sau lichid. Principiul de ţ
func ionare se bazează pe întoarcerea flăcării în focar. Toate ţ
suprafe ele care vin în contact cu flacăra sunt răcite de apă.ţ

gazos /lichid

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Primele  două drumuri de gaze arse sunt în camera de 
ardere, apoi gazele evacuate sunt direc ionate prin ţevile ţ
de fum periferice unde se realizează al treilea drum. 
Turbionatori speciali sunt montaţi în ţevile de fum pentru 
a crește eficienţa cazanului.

F ţ  se bazează pe întoarcerea flăcării îunc ionarea n camera 
de ardere, cu trei drumuri a gazelor evacuate. Toate 
suprafe ele care vin în contact cu flacăra sunt răcite de ţ
apă Cea mai mare parte a căldurii este transferată către . 
apă prin radia ieţ . 

Gazele evacuate trec apoi în cutia de fum, iar apoi prin 
coșul de fum.

Cazanul de apă caldă ENP are camera de ardere 
presurizată, proiectată să funcţioneze cu arzătoare pe 
combustibil gazos sau lichid.

1. Tablou de comandă

2. Ușă cazan

3. Flanșă montare arzător

4. Cameră de ardere 

5. Retur cazan

6. Coș de fum

7. Tur cazan

Materii prime de calitate superioară

Control pompă încălzire

Garan ie 3 aniţ3
years

Termostat de siguran ăţ

Panou comandă arzător în una/două trepte
1/2

P235GH
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CONSTRUCȚIE CAZAN

CERTIFICARE

Producția se realizează într-un sistem certificat de 
management al calității conform ISO 9001:2008.

Fiecare cazan trece prin mai multe teste de control al 
calității de-a lungul procesului de fabricație. Fiecare 
cazan este probat sub presiune pentru verificarea 
rezistenței hidraulice.

Cazanele sunt certificate în conformitate cu Stadardul 
European pentru vase sub presiune 2014/68/EC de către 
TUV AUSTRIA.

cazan pe combustibil gazos/lichid 35-4.000 kW

Ÿ Compatibil cu toate arzătoarele europene

Ÿ Focar circular cu suprafa ă extinsă de schimb termicţ

Ÿ Conform cu Directiva Europeană de Eficien ă Energetică aplicabilă aparatelor consumatoare de gazţ

Ÿ Eficien ă ridicată, până la 93%ţ

Ÿ Construc ie cu fund umedţ

Ÿ Presiune de lucru 6 bar

Ÿ Construc ie robustă, monoblocţ

Ÿ Materiale și componente de înaltă calitate

Ÿ Schimbător de căldură cu evi și turbionatori din o el inoxidabilţ ţ

Ÿ Panou de comandă cu termostat de siguran ă. Asigură control termostatic pentru arzător și pompăţ

Cazanul are construc ie robustă, garantată de controlul calită ii ţ ţ
în fiecare etapă a produc iei. Presiunea nominală de lucru este 6 ţ
bar. Pentru gama de putere 120-700kW este disponibilă varianta 
de cazan modular.

Testat și marcat CE, conform Standardului European EN 303-3.

Panou de comandă compatibil pentru arzătoare cu func ionare în ţ
una sau două trepte.

Construc ie cilindrică, cu focar de mari dimensiuni, suprafa ă ţ ţ
extinsă de schimb termic și turbionatori pentru creșterea 
eficien ei arderii. Având contrapresiune în focar, cazanul este ţ
proiectat să func ioneze cu arzătoare presurizate pe combustibil ţ
gazos sau lichid (arzătorul nu este inclus în furnitura standard a 
cazanului).

ENERSAVE este un cazan presurizat din o el de înaltă eficien ă cu ţ ţ
func ionare pe combustibil gazos sau lichid. Principiul de ţ
func ionare se bazează pe întoarcerea flăcării în focar. Toate ţ
suprafe ele care vin în contact cu flacăra sunt răcite de apă.ţ

gazos /lichid

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Primele  două drumuri de gaze arse sunt în camera de 
ardere, apoi gazele evacuate sunt direc ionate prin ţevile ţ
de fum periferice unde se realizează al treilea drum. 
Turbionatori speciali sunt montaţi în ţevile de fum pentru 
a crește eficienţa cazanului.

F ţ  se bazează pe întoarcerea flăcării îunc ionarea n camera 
de ardere, cu trei drumuri a gazelor evacuate. Toate 
suprafe ele care vin în contact cu flacăra sunt răcite de ţ
apă Cea mai mare parte a căldurii este transferată către . 
apă prin radia ieţ . 

Gazele evacuate trec apoi în cutia de fum, iar apoi prin 
coșul de fum.

Cazanul de apă caldă ENP are camera de ardere 
presurizată, proiectată să funcţioneze cu arzătoare pe 
combustibil gazos sau lichid.

1. Tablou de comandă

2. Ușă cazan

3. Flanșă montare arzător

4. Cameră de ardere 

5. Retur cazan

6. Coș de fum

7. Tur cazan

Materii prime de calitate superioară

Control pompă încălzire

Garan ie 3 aniţ3
years

Termostat de siguran ăţ

Panou comandă arzător în una/două trepte
1/2

P235GH



DATE TEHNICE

Tip Putere Temp. 
max.

Presiune 
max.

Contra 
presiune 
în focar ØxL

Dimensiuni 
focar 

Continut 
apă

Cădere 
presiune

Randa
ment

Masă

kW C bar mbar mm lit mbar
ΔT=20K

% kg

ENP 35 35 90 6 0,2...0,4 320x400 55 2 91,5 165

ENP 70 70 90 6 0,4...0,6 320x600 75 3 91,5 195

ENP 90 90 90 6 0,4...0,6 320x750 95 5 91,5 220

ENP 120 120 90 6 0,6...1,0 370x700 139 6 91,5 260

ENP 140 140 90 6 0,6...1,0 370x850 165 7 91,5 290

ENP 180 180 90 6 0,6...1,0 370x1050 200 9 91,5 330

ENP 230 230 90 6 1,0...2,0 450x1000 197 12 93 510

ENP 300 300 90 6 1,0...2,0 450x1240 240 15 93 575

ENP 350 350 90 6 1,0...2,0 450x1430 270 18 93 635

ENP 420 420 90 6 1,0...2,0 610x1100 580 18 93 945

ENP 500 500 90 6 1,0...2,0 610x1250 640 22 93 1.010

ENP 600 600 90 6 1,0...2,0 610x1500 740 22 93 1.120

ENP 700 700 90 6 1,0...2,0 610x1700 820 25 93 1.205

ENP 800 800 90 6 3,0...4,0 735x1490 960 35 93 1.650

ENP 900 900 90 6 3,0...4,0 735x1690 1.060 35 93 1.760

ENP 1000 1.000 90 6 3,0...4,0 735x1840 1.130 40 93 1.845

ENP 1300 1.300 90 6 3,0...4,0 835x1950 1.890 40 93 2.580

ENP 1500 1.500 90 6 3,0...4,0 835x2200 2.070 40 93 2.780

ENP 1800 1.800 90 6 3,0...4,0 835x2500 2.290 40 93 2.980

ENP 2000 2.000 90 6 3,0...4,0 835x2650 2.400 45 93 3.090

ENP 2500 2.500 90 6 4,0...6,0 935x2960 4.500 45 93 4.995

ENP 3000 3.000 90 6 4,0...6,0 935x3390 5.000 45 93 5.450

ENP 4000 4.000 90 6 4,0...6,0 935x3820 5.700 45 93 5.885
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DIMENSIUNI

ENP 35-180 ENP 230-4000

Tip H B E D W F L1 T1-T2 T3 T4 T5

mm inch mm inch

ENP 35 820 145 460 125 640 555 840 1 ½” 160 ½” -

ENP 70 820 145 460 125 640 555 1040 1 ½” 160 ½” -

ENP 90 820 145 460 125 640 555 1190 1 ½” 160 ½” -

ENP 120 915 145 420 150 755 615 1165 2” 200 ½” -

ENP 140 915 145 420 150 755 615 1315 2” 200 ½” –

ENP 180 915 145 420 150 755 615 1515 2” 200 ½” -

ENP 230 1135 145 480 185 860 725 1630 DN 65 250 1” 2”

ENP 300 1135 145 480 185 860 725 1870 DN 65 250 1” 2”

ENP 350 1135 145 480 185 860 725 2060 DN 80 250 1” 2”

ENP 420 1350 145 545 220 1160 840 1930 DN 100 300 1 ¼” 2 ½”

ENP 500 1350 145 545 220 1160 840 2080 DN 100 300 1 ¼” 2 ½”

ENP 600 1350 145 545 220 1160 840 2330 DN 100 300 1 ¼” 2 ½”

ENP 700 1350 145 545 220 1160 840 2530 DN 125 300 1 ¼” 2 ½”

ENP 800 1590 145 680 270 1300 965 2700 DN 125 400 1 ¼” DN 65

ENP 900 1590 145 680 270 1300 965 2900 DN 125 400 1 ¼” DN 65

ENP 1000 1590 145 680 270 1300 965 3050 DN 125 400 1 ¼” DN 65

ENP 1300 1855 145 840 270 1520 1110 3225 DN 150 450 1 ½” DN 80

ENP 1500 1855 145 840 270 1520 1110 3475 DN 150 450 1 ½” DN 80

ENP 1800 1855 145 840 270 1520 1110 3775 DN 200 450 1 ½” DN 100

ENP 2000 1855 145 840 270 1520 1110 4175 DN 200 450 1 ½” DN 100

ENP 2500 2100 145 1035 425 1900 1145 4480 DN 250 620 1 ½” DN 125

ENP 3000 2100 145 1035 425 1900 1145 4910 DN 250 620 1 ½” DN 125

ENP 4000 2100 145 1035 425 1900 1145 5340 DN 250 620 1 ½” DN 125
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DATE TEHNICE

Tip Putere Temp. 
max.

Presiune 
max.

Contra 
presiune 
în focar ØxL

Dimensiuni 
focar 

Continut 
apă

Cădere 
presiune

Randa
ment

Masă

kW C bar mbar mm lit mbar
ΔT=20K

% kg
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ENERDENSE
cazan în condensare pe combustibil gazos/lichid  125-600 kW

CARACTERISTICI PRINCIPALE

68

CONSTRUCȚIE CAZAN
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Tehnologie de condensare

Control pompă încălzire

Termostat de siguran ăţ

gazos /lichid

COMBUSTIBILI

ENERDENSE este un cazan presurizat din o el de eficien ă ţ ţ
crescută, fabricat cu schimbător de căldură în condensar, cu 
func ionare pe combustibil gazos sau lichid. ţ

F ţ  se bazează pe întoarcerea flăcării îunc ionarea n camera de 
ardere, și apoi dirijarea gazelor arse către evile celui de al treilea ţ
drum, pozi ă a cazanului, unde sunt ţionate în partea inferioar
răcite până la temperatura de condensare. Căldura preluată de 
condensator preîncalzește agentul termic introdus în cazan. 
Temperatura gazelor la ieșirea din cazan este 55C.

Schimbătorul este confec ionat din oțel inoxidabil special, ţ
rezistent la coroziune, care asigură transfer de căldură optim din 
gazele arse în agentul termic. 

Cazanul este proiectat să func ioneze cu arzătoare presurizate ţ
pe combustibil gazos sau lichid.

Panou comandă arzător în una/două trepte
1/2

O el inoxidabil de înaltă calitateţAISI 316

Ÿ Cazan în condensare cu eficiență ridicată

Ÿ Curaţare automată a ţevilor de fum, datorită poziţionării înclinate

Ÿ Eficienţă totală până la 105% 

Ÿ Tehnologie de condensare cu schimbător de căldură cu 3 drumuri de fum

Ÿ Schimbător de căldură extern realizat din oţel inoxidabil rezistent la coroziune AISI 316L

Ÿ Instalare facilă datorită unui singur coș de fum și racord de tur

Ÿ Consum de combustibil scăzut

Ÿ Potrivit pentru funcționare cu combustibil gazos și lichid

Ÿ Funcţionare ecologică, emisii minime

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Tehnologia condensării exploatează aceste gaze, care 
sunt în mare parte vapori de apă fierbin . Extrage căldura ţi
din gazele arse și transmite energia obţinută în circuitul 
de încălzire.

Pentru a prelua această energie, vaporii de apă trebuie să 
condenseze. Acest fenomen se manifestă la temperatură 
mai mică de 55 °C. Cazanul în condensare răcește aburul 
printr-un schimbător de căldură special proiectat. Energia 
obţinută este utilizată pentru preîncălzirea agentului 
termic. Apa preîncălzită trece în schimbătorul de căldură 
primar unde continuă să fie încălzită până la temperatura 
dorită. În timpul procesului, apar cantitaţi mici de apă 
uzată care trebuie evacuată la canalizare.

La un cazan conven ional, apa este încălzită de căldura ţ
rezultată din ardere, iar gazele rezultate sunt ghidate spre 
coșul de fum. Astfel, energia conținută în gazele arse este 
pierdută. 

Cazanele în condensare trebuie conectate la sistem de 
evacuare gaze arse din ţeavă de plastic.

Intrare combustibil=100%

Căldură
sensibilă=91% Pierderi

coș <1%

Pierderi cazan
stand-by și
prin jachete
<1%

Căldură latentă
10,2%

Pierderi căldură
latentă <2%

Eficienţă 
cazan cu 

condensare
105%

4. Cameră de ardere 

1. Tablou de comandă

2. Ușă cazan

3. Flanșă montare arzător

5. Cameră de întoarcere

12. Racord golire

13. Evacuare condens

11. Racord siguranţă

6. Tevi de fum INOX

7. Coș de fum

10. Retur temperatură joasă

8. Tur cazan

9. Retur temperatură înaltă



ENERDENSE
cazan în condensare pe combustibil gazos/lichid  125-600 kW

CARACTERISTICI PRINCIPALE

68

CONSTRUCȚIE CAZAN

69

1

2

3

4

12

10 9

5

6

13

7

8
11

MOTORINĂ & GAZ MOTORINĂ & GAZ

Tehnologie de condensare

Control pompă încălzire

Termostat de siguran ăţ

gazos /lichid

COMBUSTIBILI

ENERDENSE este un cazan presurizat din o el de eficien ă ţ ţ
crescută, fabricat cu schimbător de căldură în condensar, cu 
func ionare pe combustibil gazos sau lichid. ţ

F ţ  se bazează pe întoarcerea flăcării îunc ionarea n camera de 
ardere, și apoi dirijarea gazelor arse către evile celui de al treilea ţ
drum, pozi ă a cazanului, unde sunt ţionate în partea inferioar
răcite până la temperatura de condensare. Căldura preluată de 
condensator preîncalzește agentul termic introdus în cazan. 
Temperatura gazelor la ieșirea din cazan este 55C.

Schimbătorul este confec ionat din oțel inoxidabil special, ţ
rezistent la coroziune, care asigură transfer de căldură optim din 
gazele arse în agentul termic. 

Cazanul este proiectat să func ioneze cu arzătoare presurizate ţ
pe combustibil gazos sau lichid.

Panou comandă arzător în una/două trepte
1/2

O el inoxidabil de înaltă calitateţAISI 316

Ÿ Cazan în condensare cu eficiență ridicată

Ÿ Curaţare automată a ţevilor de fum, datorită poziţionării înclinate

Ÿ Eficienţă totală până la 105% 

Ÿ Tehnologie de condensare cu schimbător de căldură cu 3 drumuri de fum

Ÿ Schimbător de căldură extern realizat din oţel inoxidabil rezistent la coroziune AISI 316L

Ÿ Instalare facilă datorită unui singur coș de fum și racord de tur

Ÿ Consum de combustibil scăzut

Ÿ Potrivit pentru funcționare cu combustibil gazos și lichid

Ÿ Funcţionare ecologică, emisii minime

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Tehnologia condensării exploatează aceste gaze, care 
sunt în mare parte vapori de apă fierbin . Extrage căldura ţi
din gazele arse și transmite energia obţinută în circuitul 
de încălzire.

Pentru a prelua această energie, vaporii de apă trebuie să 
condenseze. Acest fenomen se manifestă la temperatură 
mai mică de 55 °C. Cazanul în condensare răcește aburul 
printr-un schimbător de căldură special proiectat. Energia 
obţinută este utilizată pentru preîncălzirea agentului 
termic. Apa preîncălzită trece în schimbătorul de căldură 
primar unde continuă să fie încălzită până la temperatura 
dorită. În timpul procesului, apar cantitaţi mici de apă 
uzată care trebuie evacuată la canalizare.

La un cazan conven ional, apa este încălzită de căldura ţ
rezultată din ardere, iar gazele rezultate sunt ghidate spre 
coșul de fum. Astfel, energia conținută în gazele arse este 
pierdută. 

Cazanele în condensare trebuie conectate la sistem de 
evacuare gaze arse din ţeavă de plastic.

Intrare combustibil=100%

Căldură
sensibilă=91% Pierderi

coș <1%

Pierderi cazan
stand-by și
prin jachete
<1%

Căldură latentă
10,2%

Pierderi căldură
latentă <2%

Eficienţă 
cazan cu 

condensare
105%

4. Cameră de ardere 

1. Tablou de comandă

2. Ușă cazan

3. Flanșă montare arzător

5. Cameră de întoarcere

12. Racord golire

13. Evacuare condens

11. Racord siguranţă

6. Tevi de fum INOX

7. Coș de fum

10. Retur temperatură joasă

8. Tur cazan

9. Retur temperatură înaltă



DATE TEHNICE

Tip Putere 
temp. 

50/30C

Putere 
temp. 

80/60C

Temp. 
max.

Presiune 
max.

Contră 
presiune

Scădere 
presiune

Con inut ţ
apă

Randament
temp. 

50/30C 

Randament 
temp. 

80/60C

Masă

kW kW C bar mbar
ΔT=15K

mbar lit % % kg

ENDS 125 125 113 90 6 1,0...2,0 15 200 105 95 405

ENDS 200 200 181 90 6 1,0...2,0 26 300 105 95 540

ENDS 300 300 271 90 6 2,0...3,0 32 390 105 95 740

ENDS 400 400 362 90 6 3,0...4,0 33 480 105 95 830

ENDS 500 500 452 90 6 3,0...4,0 35 650 105 95 1030

ENDS 600 600 543 90 6 3,0...4,0 38 710 105 95 1120

DIMENSIUNI

70

Tip H B E D W F L1 T1-T2 T3 T4 T5 T6

mm inch mm inch mm

ENDS 125 1140 145 780 150 660 380 1605 DN 50 202 1” 1 ½” 40

ENDS 200 1280 145 895 185 740 400 1840 DN 65 202 1” DN 50 40

ENDS 300 1340 145 925 185 840 400 2060 DN 80 252 1” DN 50 40

ENDS 400 1340 145 925 185 840 400 2360 DN 80 252 1” DN 50 40

ENDS 500 1490 145 1000 220 990 400 2380 DN 100 302 1” DN 50 40

ENDS 600 1490 145 1000 220 990 400 2580 DN 100 302 1” DN 50 40

PANOU COMANDĂ
PANOU COMANDĂ EN-2S

Panoul de comandă EN-2S este un controler analog pentru arzător într-o 
treaptă sau două trepte și pompă cazan.

- control pompă 
- control arzător (una sau două trepte)

Panoul de comandă asigură:

- măsurare temperatură

- indicatoare luminoase func ionareţ
- protec ie la supratemperatură (termostat de siguran ă)ţ ţ

- posibilitate conectare termostat de cameră

PANOU COMANDĂ THETA

Panoul de comandă THETA poate controla arzător într-o treaptă sau două 
trepte pentru încălzire și apă caldă menajeră, op ână ţional poate controla p
la trei circuite de încălzire.

Panoul este disponibil și în versiune multivalentă (poate controla circuit 
solar și cazan combustibil solid), precum și cascadarea mai multor cazane. 
Acesta poate fi conectat impreună cu alte trei dispozitive prin data bus. 

Control panel functions:

- 1sau 2 circuite amestec (op ional)ţ
- pompă încălzire

- două ieșiri pentru aplicaţii bivalente- solar, cazan combustibil solid, buffer, 
etc (opţional)

- interconectare până la 4 controlere prin data bus

- arzător / generator căldură

- OpenTherm (op ional)ţ

- apă caldă menajeră
- control temperatură externă
- termostat de cameră / dispozitiv control de la distan  (op ional)ţă ţ

- Dispozitiv de control de la distan  ţă cu senzor de temperatură integrat 
pentru înregistrare temperatură de cameră

RS-L dispozitiv control de la distanţă

- Reglaj temperatură

- Vizualizare integrala a parmetrilor panoului THETA 
- Parametri de func precum optimizare încălzire spa , adaptare ţionare ţiu

automată curbă de încălzire, temperaturi maxime și minime cameră, etc.  
- Conexiune prin cablu bus cu 2 fire 

RFF termostat de cameră 
- Dispozitiv de control de la distanţă cu senzor de temperatură integrat 

pentru înregistrare temperatură de cameră
- Selectare mod de operare (încălzire- automat - standby) 

- Conexiune prin cablu bus cu 2 fire 

Heatpp modul Internet
- i (heatapp! app) Acces prin aplicaţ e 
- Se poate conecta direct cu panoul THETA prin sistemul integrat bus T2B 
- Compatibil cu toate panourile THETA începând cu versiunea 3.0

RS-L dispozitiv control
de la distanţă

RFF termostat de cameră

Heatapp modul Internet
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DATE TEHNICE
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SCHEMĂ INSTALARE THETA 23B

Dispozitive:

- 1 circuit încălzire direct

DHW-P - Pompă ACM

HG-S  - Senzor cazan
DSHW-S   - Senzor ACM

FL-S  - Senzor circuit amestec

- 1 circuit ACM

OS  - Senzor temperatură externă

Control:

MC  - Vană amestec

- 1 circuit amestec (3-point PI controller)

HC-P  - Pompă încălzire

- 1 cazan / generator căldură

MC-P  - Pompă amestec

SCHEMĂ INSTALARE THETA 233B

SCHEMĂ INSTALARE THETA 2233BVV

Control:

- 1 circuit încălzire direct

- 1 circuit ACM

HG-S  - Senzor cazan
Dispozitive:
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OS  - Senzor temperatură externă

HC-P  - Pompă încălzire

- 1 cazan / generator căldură

FL-S  - Senzor circuit amestec

MC-P  - Pompă amestec

- 2 circuite amestec (3-point PI controller)

MC  - Vană amestec
DHW-P - Pompă ACM

- 1 circuit încălzire direct
- 2 circuite amestec (3-point PI controller)

Control:
- 2 cazane / generatore căldură

- 1 circuit ACM

HG-S  - Senzor cazan
BS - Senzor cazan auxiliar
BU - Senzor buffer
DSHW-S   - Senzor ACM

Dispozitive:

OS  - Senzor temperatură externă

MC  - Vană amestec
DHW-P - Pompă ACM

HC-P  - Pompă încălzire
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MC-P  - Pompă amestec
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Sisteme solare
Sisteme solare pentru prepararea apei calde

PANOURI PLANE • SISTEME SOLARE

Soarele este o sursă nesfârșită de via ă și de energie. Soarele ne poate furniza energie pentru încalzire și producerea ţ
apei calde pe toată durata anului. Energia solară este nepoluantă, nu produce emisii, este regenerabilă și inepuizabilă. 

Datorită sistemelor solare THERMOSTAHL, toată această energie poate fi absorbită și utilizată în modul cel mai eficient 
pe tot parcursul anului. Toate sistemel solare THERMOSTAHL sunt caracterizate prin înalta tehnologie și eficien ă ţ
maximă. 
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SOLAR SOLAR

EVO
panouri solare plane

Tip EVO 1.5 EVO 1.75 EVO 2.0 EVO 2.3 EVO 2.5 EVO 2.75

Dimensiuni exterioare m 1,01x1,48 1,01x1,75 1,01x1,98 1,16x1,98 1,23x1,98 1,35x1,98

Suprafață de absorbție m² 1,50 1,75 2,00 2,30 2,50 2,75

Presiune max de lucru bar 10 10 10 10 10 10

Temperatură max de lucru C 165 165 165 165 165 165

Volum apă lit 0,96 1,12 1,28 1,47 1,60 1,76

Conexiuni mm Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22 Ø22

Absorbție solară α % 95 95 95 95 95 95

Grad de radiație ε % 5 5 5 5 5 5

Eficiența colector % 67 67 67 67 67 67

Pierderi căldură-a1 % 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95

Pierderi căldură-a2 % 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016

Masă kg 30 35 40 46 50 55

CARACTERISTICI PRINCIPALE

DATE TEHNICE

Ÿ Fabricate din aluminiu

Ÿ Țevi din  cupru Ø22 și Ø10

Ÿ Absorb ie radia ie solară α=95% (±2%) - grad de radia ie ţ ţ ţ
ε=5% (±2%)

Ÿ Sticlă temperată de înaltă calitate pentru absorb ie ţ
maximă

Ÿ Etanșeizare cu silicon tip EPDM rezistent la temperatră 
înaltă

Ÿ Izola ie cu vată minerală, grosime 50 mm, λ=0,032 W/m²Kţ

Ÿ Suprafa ă selectivăţ ENERSOLAR SLE este un sistem complet de producere a apei 
calde menajere cu circulaţie naturală.

Sistemul include un suport care poate fi ales pentru acoperiș 
plan sau înclinat.

Panourile solare au o suprafaţă de absorbţie solară mare și 
înveliș cu sticlă de protecţie împotriva intemperiilor.

Boilerul dispune de acoperire ceramică la interior și izolaţie cu 
poliuretan gros pentru minimizarea pierderilor de căldură. 

Sistemul este ușor de instalat asigurând o funcţionare 
eficientă în condiţii de siguranţă. Boilerul este echipat cu 
rezistenţă electrică ca sursă alternativă de energie.

Opţional, puteţi folosi un schimbător de căldură cu serpentină 
pentru conectarea unei surse suplimentare de încălzire.

Ÿ Anod de protecţie

Ÿ Protecţie externă din oţel vopsit electrostatic

Ÿ Flanșă rotundă pentru curăţare ușoară

Ÿ Fabricat din oţel cu grosime 2,5mm

Ÿ Izolaţie termică din poliuretan expandat

Ÿ Acoperire internă Glass

Ÿ Rezistenţă electrică 4 kW cu termostat de siguranţă 
bipolar

Ÿ Serpentină INOX pentru conectare cazan

Ÿ Sticlă securizată de înaltă calitate

Ÿ ţie termică din vată minerală cu grosimeIzola  50 mm, 
λ=0,032 W/m²K

Ÿ Etanșeizare cu silicon tip EPDM cu protecţie UV

Ÿ Colector fabricat complet din aluminiu

Ÿ Suprafa ă cu acoperire selectivă solar ţ

Ÿ Tevi din Cupru Ø22 și Ø10

Ÿ Absorb ie radia ie solară α=95% (±2%) -factor reflecţie ţ ţ
ε=5% (±2%)

ENERSOLAR
sistem solar cu circulaţie naturală

CONSTRUCȚIE REZERVOR

CONSTRUCȚIE PANOU SOLAR

75
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SOLAR SOLAR

77

CONTROLER ecoSOL 301

GRUP DE POMPARE GPP 301S1

Ÿ  Moduri de funcționare variate

Ÿ Funcționare performantă a pompelor

Controlerul electronic este modern și ușor de utilizat, oferă o gamă largă de 
setări pentru sistemul solar. Este foarte ușor de instalat, are design 
ergonomic, asigură funcționalitate și economie de energie.  

Ÿ Algoritmi avansați pentru un control precis și funcționare eficientă 

Ÿ Funcție anti-îngheț
Ÿ Programare timp
Ÿ Diagnosticare erori

Ÿ Suportă pâna la 4 senzori de temperatură

CONTROL TERMOSTATIC

Kit-ul solar VMC este cea mai ușoară și eficientă soluție de a combina două 
surse de energie pentru producerea apei calde: cazan și colectoare solare. 
Kit-ul este format dintr-o supapă de deviere, care ghidează apa către cazan, 
dacă e necesar, și o vană de amestec termostatată care asigură o 
temperatură constantă. 

Vana termostatată cu 3 căi VTA asigură o funcționare sigură a sistemului, 
astfel încât temperatura apei furnizate să nu fie mai mare de 45ºC.

VTA

VMC

Shcemă funcționareVTA Shcemă funcționare VMC

Ÿ Pompă electronică  GRUNDFOS

Ÿ Capac de izolare

Ÿ Supapă de siguranță solară cu robinet de umplere / golire și manometru  

Grupul de pompare include:

Conexiuni: ¾”

Ÿ Aerisitor autoamt

Presiune max de lucru: 6 bar 

Carecteristici tehnice:

Ÿ Robinet și termometru

Temperatura max de lucru: 120ºC

Tip SLE 120/2 SLE 160/2.6 SLE 160/3 SLE 200/3 SLE 200/4

Volum rezervor apă lit 120 160 160 200 200

Număr colectoare 1 1 2 2 2

Dimensiuni colector m 1,00x2,00 1,28x2,00 1,00x1,50 1,00x1,50 1,00x2,00

Suprafa  absorbţă ţie m² 2,0 2,6 3,0 3,0 4,0

Număr utilizatori indicativ 1-2 2-3 2-4 3-5 3-5

Unghi instalare 35-45

Rezistentă electrică kW/V 4 / 230

Conexiuni apă caldă inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Conexiuni serpentină inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Presiune lucru ACM bar 10 10 10 10 10

Presiune lucru serpentină bar 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Suprafată serpentină m² 0,62 0,91 0,91 1,28 1,28

Volum serpentină lit 8,6 12,9 12,9 18,3 18,3

Dimensiuni 

A mm 70 90 90 90 90

B mm 112 140 219 219 219

C mm 203 203 153 153 203

D mm 189 189 160 160 189

E mm 45 45 45 45 45

D’ mm 128 128 128 128 128

F mm 65 65 65 65 65

G mm 172 172 131 131 172

H mm 261 261 211 211 261

DATE TEHNICE
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IN D USTR I A L
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Echipat cu sistem de alimentare bi-ax pentru protecţie 
împotriva întoarcerii flăcării. Transferul combustibilului se 
face cu două șnecuri paralele, pentru a evita blocarea 
alimentatorului cu bucăţi mare de combustibil. Sistemul de 
alimentare se poate echipa cu mecanism de mixare pentru 
tocătură sau rumeguș. 

Cazanul este echipat cu ventilator exhaustor care asigură 
circulaţia optimă a gazelor arse și transfer de căldură. Aerul 
de combustie este reglat electronic, individual aer primar și 
secundar. 

Opţional, cazanul poate fi echipat cu extractor automat de 
cenușă, ciclon cenușă, sistem pneumatic de curăţare ţevi.

Cazanul INDUSTRIAL este un cazan complet automat pentru 
aplicaţii industriale (500-1.500kW), cu funcţionare pe pellet-
biomasă-tocătură. Construcţie cu trei drumuri de gaze arse 
pentru eficienţă până la 90%.   

Funcţionarea tuturor dispozitivelor este controlată de panoul 
de comandă industrial cu controler electronic, oferind astfel 
multiple opţiuni de siguranţă și funcţionale.

Echipat standard cu aprindere automată cu rezistenţă 
electrică. 

INDUSTRIAL
cazane industriale pe biomasă 500-1.500 kW

Aplicații industriale
Soluții personalizate pentru aplicații industriale

BIOMASĂ • GAZ NATURAL • MOTORINĂ • GPL • CLU

Soluţia poate fii personalizată pentru fiecare aplicaţie în parte pentru a acoperi nevoile specifice. Cazanele noastre 
industriale sunt special proiectate pentru a obine eficienţă ridicată, funcţionalitate și durată de viaţă îndelungată.

Gama noastră industrială acoperă orice tip de aplicaţie: încălzire cu apă sau aer cald, încălzire industrială. Oferim 
produse cu funcţionare pe o varietate de tipuri de combustibil conform nevoilor fiecărei aplicaţii.

Diagnoză automată erori si control de la distanţă

Functionare policombustibilpellet agropellet cereale

coji fructe sâmburi lemn brichete

tocătură rumeguș

Extractor automat cenușă și curătare tevi

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Modulare completă ventilator

Aprindere automată și control
temperatură gaze arse

Control digital avansat și sisteme protectie

Ÿ Sistem de alimentare performant cu dublu șnec pentru combustibil cu granulație mare
Ÿ Construcţie cazan 3-pass cu schimbător orizontal cu ţevi

Ÿ Posibilitate de funcţionare pe lemn, încărcare manuală
Ÿ Modulare automată putere de la 30% la 100%

Ÿ Cazan industrial policombustibil cu funcţionare automată pe orice tip de combustibil 

Ÿ Eficienţă ridicată >90%

Ÿ Siguranţă împotriva întoarcerii flăcării cu valvă mecanică și electronică, senzor monitorizare temperatură șnec

Ÿ Extractor automat cenușă (opţional)
Ÿ Control debit apă și presiune cazan

Ÿ Mecanism de mixare pentru combustibil ușor (tocătură sau rumeguș)

Ÿ Panou comandă electronic cu control precis și sisteme de siguranţă

Ÿ Control electronic individual pentru aer primar și secundar

Ÿ Curăţare pneumatică ţevi (opţional)
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SISTEM ALIMENTARE

Formă specială canal de alimentareMecanism de mixare

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

81

CONTROLER CAZAN

ACCESORII OPȚIONALE
Extractor automat cenușă

Canal cenușă cu șnec pentru 
eliminarea cenușii din camera de 
ardere și ţevile schimbătorului. 
Conveiorul este controlat de un 
motoreductor individual la interval 
de timp programabil. Cenușa este 
depozitată în cutie cenușar de 
mare capacitate.

Curăţare pneumatică ţevi

Pe ușa de sus sunt montate duze 
speciale de aer,  echipate cu 
electrovalve rapide cu aer și 
r e z e r v o r  a e r  c o m p r i m a t  c u 
presostat și supapă de siguran . ţă

Ciclonul de cenușă este controlat 
de un ventilator independent și 
poate re particulele de cenușă ţine 
din gazele arse, cu eficien  ţă până la 
99%.

Multiciclon cenușă Senzor presiune apă

Pe grupul de siguranţă se poate 
instala un senzor presiune apă, 
care monitorizează presiunea din 
cazan și transmite o alarmă dacă 
presiune depășește l imitele 
stabilite.

Senzor Lambda

Pentru ardere cu eficien ă maximă, ţ
cazanul poate fi echipat cu sondă 
lambda. Senzorul se montează pe 
coșul  cazanulu i  ș i  reglează 
automat sursa de aer (oxigen) 
pentru a ob ine parametri de ardere ţ
perfectă.

Senzorul de nivel combustibil se 
poate instala pe siloz și poate 
controla automat un sistem de 
alimentare extern pentru a menţine 
nivelul de combustibil. 

Senzor nivel combustibil

CONSTRUCȚIE CAZAN

Mecanismul de mixare este rotit de un reductor individual 
și este echipat cu lamele din oțel de mare rezistenţă. 

Alimentator bi-ax, cu șnecuri pe două nivele controlate de 
motoare independente. Între cele două nivele este montat 
un senzor de nivel combustibil care protejază împotriva 
supraalimentării și recunoaște automat lipsa de 
combustibil. 

Ÿ Eficienţă maximă împotriva blocării. 

Sistemul de alimentare poate transporta diferite tipuri de 
combustibil cu diametru până la 70mm, inclusiv rumeguș 
și tocătură până la G50, W 25% (ONORM 7133).

Sistemul de alimentare poate fi montat paralel sau 
perpendicular pe cazan. 

Ÿ Siguranţă maximă în funcţionare.

Ÿ Funcţionare optimă cu orice tip de siloz (pătrat, 
circular, rectangular).

Cazanul este proiectat pentru funcţionare automată pe 
orice tip de combustibil din biomasă: pellet, agropellet, 
biomasă din agricultură (coji de fructe, sâmburi), tocătură, 
rumeguș, resturi de la procesarea lemnului. 

Toată funcţionarea cazanului este automată. 
Combustibilul este încărcat automat din siloz de un 

mecanism de mixare și transportat de două șnecuri 
paralele care permit alimentarea combustibilului cu 
granulaţie până la 70mm, până în zona de cădere unde 
este preluat de al doilea șnec. Acest tip constructiv oferă 
protecţie împotriva blocării și a întoarcerii flăcării. Construcţia cu trei drumuri de gaze arse, primul în camera 

de ardere și două drumuri din ţevi individuale. Flacăra se 
dezvoltă în camera de ardere, unde schimbul de căldură se 
face prin radiaţie, apoi gazele arse sunt ghidate prin ţevile 
schimbătorului de căldură unde transferul se face prin 
conducţie. Gazele arse sunt dirijate cu un ventilator 
exhaustor. 

Arzătorul este realizat din elemente din fontă refractară, 
cu fante de aer pentru asigurarea aerului de combustie. 
Arzătorul este prevăzut cu canale distincte de aer primar 
și secundar, panoul de comandă controlează permanent 
raportul  aer primar/secundar și alimentarea cu 
combustibil, pentru a obţine ardere perfectă.

Această construcție asigură eficienţă ridicată de până la 
90%.

Cazanul este echipat cu panou de comandă digital care oferă control avansat 
al cazanului și a instala iei, cu un display touch screen color de .ţ 7"

Designul modular al panoului oferă posibilitate de integrare și extensie BUS 
pentru controlul altor echipamente.

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii despre nivelul de ţ
combustibil, adaptive mixing control, conectarea unui dispozitiv de control 
de la distanţă.

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, trecând cazanul în 
mod standby, controlează pompă încălzire, pompă apă caldă și pompă de 
recirculare. Poate controla un boiler de apă caldă, buffer, o vană de amestec 
și poate transmite comandă unui cazan auxiliar. În panoul de comandă se 
poate conecta un termostat de ambient. 

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură exterioară pentru 
func ia weather sensitive control. ţ

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Senzor gaze arse

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Extractor de cenușă

Control bufferAlimentator

Ventilator exhaustor

Ignitor

Recunoaștere nivel combustibil
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SISTEM ALIMENTARE

Formă specială canal de alimentareMecanism de mixare

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

81

CONTROLER CAZAN

ACCESORII OPȚIONALE
Extractor automat cenușă

Canal cenușă cu șnec pentru 
eliminarea cenușii din camera de 
ardere și ţevile schimbătorului. 
Conveiorul este controlat de un 
motoreductor individual la interval 
de timp programabil. Cenușa este 
depozitată în cutie cenușar de 
mare capacitate.

Curăţare pneumatică ţevi

Pe ușa de sus sunt montate duze 
speciale de aer,  echipate cu 
electrovalve rapide cu aer și 
r e z e r v o r  a e r  c o m p r i m a t  c u 
presostat și supapă de siguran . ţă

Ciclonul de cenușă este controlat 
de un ventilator independent și 
poate re particulele de cenușă ţine 
din gazele arse, cu eficien  ţă până la 
99%.

Multiciclon cenușă Senzor presiune apă

Pe grupul de siguranţă se poate 
instala un senzor presiune apă, 
care monitorizează presiunea din 
cazan și transmite o alarmă dacă 
presiune depășește l imitele 
stabilite.

Senzor Lambda

Pentru ardere cu eficien ă maximă, ţ
cazanul poate fi echipat cu sondă 
lambda. Senzorul se montează pe 
coșul  cazanulu i  ș i  reglează 
automat sursa de aer (oxigen) 
pentru a ob ine parametri de ardere ţ
perfectă.

Senzorul de nivel combustibil se 
poate instala pe siloz și poate 
controla automat un sistem de 
alimentare extern pentru a menţine 
nivelul de combustibil. 

Senzor nivel combustibil

CONSTRUCȚIE CAZAN

Mecanismul de mixare este rotit de un reductor individual 
și este echipat cu lamele din oțel de mare rezistenţă. 

Alimentator bi-ax, cu șnecuri pe două nivele controlate de 
motoare independente. Între cele două nivele este montat 
un senzor de nivel combustibil care protejază împotriva 
supraalimentării și recunoaște automat lipsa de 
combustibil. 

Ÿ Eficienţă maximă împotriva blocării. 

Sistemul de alimentare poate transporta diferite tipuri de 
combustibil cu diametru până la 70mm, inclusiv rumeguș 
și tocătură până la G50, W 25% (ONORM 7133).

Sistemul de alimentare poate fi montat paralel sau 
perpendicular pe cazan. 

Ÿ Siguranţă maximă în funcţionare.

Ÿ Funcţionare optimă cu orice tip de siloz (pătrat, 
circular, rectangular).

Cazanul este proiectat pentru funcţionare automată pe 
orice tip de combustibil din biomasă: pellet, agropellet, 
biomasă din agricultură (coji de fructe, sâmburi), tocătură, 
rumeguș, resturi de la procesarea lemnului. 

Toată funcţionarea cazanului este automată. 
Combustibilul este încărcat automat din siloz de un 

mecanism de mixare și transportat de două șnecuri 
paralele care permit alimentarea combustibilului cu 
granulaţie până la 70mm, până în zona de cădere unde 
este preluat de al doilea șnec. Acest tip constructiv oferă 
protecţie împotriva blocării și a întoarcerii flăcării. Construcţia cu trei drumuri de gaze arse, primul în camera 

de ardere și două drumuri din ţevi individuale. Flacăra se 
dezvoltă în camera de ardere, unde schimbul de căldură se 
face prin radiaţie, apoi gazele arse sunt ghidate prin ţevile 
schimbătorului de căldură unde transferul se face prin 
conducţie. Gazele arse sunt dirijate cu un ventilator 
exhaustor. 

Arzătorul este realizat din elemente din fontă refractară, 
cu fante de aer pentru asigurarea aerului de combustie. 
Arzătorul este prevăzut cu canale distincte de aer primar 
și secundar, panoul de comandă controlează permanent 
raportul  aer primar/secundar și alimentarea cu 
combustibil, pentru a obţine ardere perfectă.

Această construcție asigură eficienţă ridicată de până la 
90%.

Cazanul este echipat cu panou de comandă digital care oferă control avansat 
al cazanului și a instala iei, cu un display touch screen color de .ţ 7"

Designul modular al panoului oferă posibilitate de integrare și extensie BUS 
pentru controlul altor echipamente.

Panoul permite modularea arzătorului, oferă informa ii despre nivelul de ţ
combustibil, adaptive mixing control, conectarea unui dispozitiv de control 
de la distanţă.

Lipsa de combustibil este depistată automat de panou, trecând cazanul în 
mod standby, controlează pompă încălzire, pompă apă caldă și pompă de 
recirculare. Poate controla un boiler de apă caldă, buffer, o vană de amestec 
și poate transmite comandă unui cazan auxiliar. În panoul de comandă se 
poate conecta un termostat de ambient. 

Panoul este echipat standard cu senzor de temperatură exterioară pentru 
func ia weather sensitive control. ţ

Modulare ventilator

Pompă încălzire

Pompă apă caldă

Senzor gaze arse

Termostat de cameră

Semnale de alarmă

Mod Vară/Iarnă Protecţie supratemperatură

Reglaj funcţie de temperatura
exterioară

Extractor de cenușă

Control bufferAlimentator

Ventilator exhaustor

Ignitor

Recunoaștere nivel combustibil



DATE TEHNICE

Tip Putere 
nominlă

Temp. 
max.

Presiune 
max.

Debit 
gaze arse

Randa-
ment

Continut 
apă

Alimentare 
electrică

Masă

kW C bar m³/h % lit V/Hz kg

IND 500 500 90 3 1.152 90 3.080 400/50 4.560

IND 750 750 90 3 1.420 90 3.420 400/50 5.800

IND 1000 1.000 90 3 1.740 90 3.740 400/50 6.500

IND 1250 1.250 90 3 1.982 90 4.080 400/50 7.000

IND 1500 1.500 90 3 2.340 90 4.480 400/50 7.450

Tip H H1 W W1 F L/L1/L2 T1-T2 T3 T4 T5

mm mm mm mm inch

IND 500 2715 2870 1485 2460 2800 2500/3220/4715 DN 100 Ø450 DN 65 1½”

IND 750 2715 2870 1485 2460 2800 2750/3470/4965 DN 125 Ø500 DN 65 1½”

IND 1000 2715 2870 1485 2460 2800 3000/3720/5215 DN 125 Ø500 DN 65 1½”

IND 1250 2815 2970 1685 2560 2925 3000/3780/5275 DN 150 Ø550 DN 100 1½”

IND 1500 2815 2970 1685 2560 2925 3300/4080/5575 DN 150 Ø550 DN 100 1½”

INDUSTRIAL

82

INDUSTRIAL

83

PSH
generator aer cald pe pellet 35-250 kW

Schimbător de caldură din o el refractarţ

Presiune statică mare

Sisteme de siguranţă și diagnosticare erori

Functionare silentioasă

AISI 304

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Aprindere automată și control flacără

Curăţare automată arzător cu aer comprimat

T3 - Coș de fum
T4 - Racord de protecție

T1 - Tur
T2 - Retur

T5 - Racord de golire

Generatoarele sunt echipate cu panou de comandă cu aerostat pentru 
reglarea temperaturii aerului cald și cu ventilator centrifugal.

Plenumul generatorului poate fi construit în diferite forme în funcţie de 
aplicaţie. 

Generatoarele de aer cald PSH se pot utiliza pentru încălzirea oricăror spaţii 
închise: sere, ateliere, clădiri industriale, depozite, etc.

Construc . ţie cu trei drumuri de gaze arse, robustă, cu cameră de aer sudată
Acest design oferă flux constant de aer cald cu eficien , asigurând ţă maximă
încălzirea rapidă și economie de energie. Toate suprafeţele care intră în 
contact cu flacăra sunt confecţionate din oţel refractar special.

Gneratoarele pot funcţiona pe peleţi din lemn cu ajutorul unui arzător 
montat pe ușa frontală.

pellet

COMBUSTIBILI

Ÿ Aerul este permanent curat, gazele arse sunt evacuate prin coșul de fum

Ÿ Cablu alimentare

Ÿ Posibilitate de control cu termostat /humidistat sau timer

Ÿ Panou electric

Ÿ Schimbător de căldură rezistent la temperaturi ridicate

Ÿ ţel inoxidabil cu formă aerodinamicăCameră de ardere din o

Ÿ ţiu foarte mic pentru instalareNecesită spa

Ÿ Carcase din tablă galvanizată

Ÿ Termostat ventilator

Ÿ Termostat supratemperatură



DATE TEHNICE

Tip Putere 
nominlă

Temp. 
max.

Presiune 
max.

Debit 
gaze arse

Randa-
ment

Continut 
apă

Alimentare 
electrică

Masă

kW C bar m³/h % lit V/Hz kg

IND 500 500 90 3 1.152 90 3.080 400/50 4.560

IND 750 750 90 3 1.420 90 3.420 400/50 5.800

IND 1000 1.000 90 3 1.740 90 3.740 400/50 6.500

IND 1250 1.250 90 3 1.982 90 4.080 400/50 7.000

IND 1500 1.500 90 3 2.340 90 4.480 400/50 7.450

Tip H H1 W W1 F L/L1/L2 T1-T2 T3 T4 T5

mm mm mm mm inch

IND 500 2715 2870 1485 2460 2800 2500/3220/4715 DN 100 Ø450 DN 65 1½”

IND 750 2715 2870 1485 2460 2800 2750/3470/4965 DN 125 Ø500 DN 65 1½”

IND 1000 2715 2870 1485 2460 2800 3000/3720/5215 DN 125 Ø500 DN 65 1½”

IND 1250 2815 2970 1685 2560 2925 3000/3780/5275 DN 150 Ø550 DN 100 1½”

IND 1500 2815 2970 1685 2560 2925 3300/4080/5575 DN 150 Ø550 DN 100 1½”

INDUSTRIAL

82

INDUSTRIAL

83

PSH
generator aer cald pe pellet 35-250 kW

Schimbător de caldură din o el refractarţ

Presiune statică mare

Sisteme de siguranţă și diagnosticare erori

Functionare silentioasă

AISI 304

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Aprindere automată și control flacără

Curăţare automată arzător cu aer comprimat

T3 - Coș de fum
T4 - Racord de protecție

T1 - Tur
T2 - Retur

T5 - Racord de golire

Generatoarele sunt echipate cu panou de comandă cu aerostat pentru 
reglarea temperaturii aerului cald și cu ventilator centrifugal.

Plenumul generatorului poate fi construit în diferite forme în funcţie de 
aplicaţie. 

Generatoarele de aer cald PSH se pot utiliza pentru încălzirea oricăror spaţii 
închise: sere, ateliere, clădiri industriale, depozite, etc.

Construc . ţie cu trei drumuri de gaze arse, robustă, cu cameră de aer sudată
Acest design oferă flux constant de aer cald cu eficien , asigurând ţă maximă
încălzirea rapidă și economie de energie. Toate suprafeţele care intră în 
contact cu flacăra sunt confecţionate din oţel refractar special.

Gneratoarele pot funcţiona pe peleţi din lemn cu ajutorul unui arzător 
montat pe ușa frontală.

pellet

COMBUSTIBILI

Ÿ Aerul este permanent curat, gazele arse sunt evacuate prin coșul de fum

Ÿ Cablu alimentare

Ÿ Posibilitate de control cu termostat /humidistat sau timer

Ÿ Panou electric

Ÿ Schimbător de căldură rezistent la temperaturi ridicate

Ÿ ţel inoxidabil cu formă aerodinamicăCameră de ardere din o

Ÿ ţiu foarte mic pentru instalareNecesită spa

Ÿ Carcase din tablă galvanizată

Ÿ Termostat ventilator

Ÿ Termostat supratemperatură



DATE TEHNICE

Tip Putere 
nominală max.

Temp. Debit aer 
cald

Presiune 
statică

ΔΤ Nivel 
zgomot

Consum 
putere

Alimentare 
electrică

Masă

kW C m³/h Pa Κ dB kW V/Hz kg

PSH 35 35 120 2.980 200 40 81,5 0,25 230/50 170

PSH 60 60 120 4.500 200 45 85,0 0,38 230/50 240

PSH 80 80 120 5.500 200 42 88,5 0,55 230/50 240

PSH 120 120 120 7.900 300 40 90,0 1,10 400/50 380

PSH 150 150 120 11.900 300 38 90,0 2,20 400/50 480

PSH 180 180 120 11.900 300 42 100,0 2,20 400/50 550

PSH 250 250 120 15.500 300 40 100,0 3,00 400/50 650

DIMENSIUNI

L

L1

H H
1

T2

T1

W

Tip L L1 H H1 W T1 T2

mm

PSH 35 920 1320 1450 1800 540 300 125

PSH 60 1100 1550 1730 2180 650 400 150

PSH 80 1100 1550 1730 2180 650 400 150

PSH 120 1450 2100 2000 2600 825 550 200

PSH 150 1450 2100 2000 2600 825 550 200

PSH 180 1700 2350 2300 2950 900 600 250

PSH 250 1700 2350 2300 2950 900 600 250

T2 - Coș de fum
 

T1 - Ieșire aer cald

84

INDUSTRIAL

85

INDUSTRIAL

AR
generatoare de aer cald pe combustibil gazos/lichid 47-220 kW

Ÿ Termostat supratemperatură

Ÿ Cablu alimentare

Ÿ Schimbător de căldură rezistent la temperaturi ridicate

Ÿ Termostat ventilator

Ÿ Panou electric

Ÿ ţel inoxidabil cu formă aerodinamicăCameră de ardere din o

Ÿ Carcase din tablă galvanizată

Ÿ Aerul este permanent curat, gazele arse sunt evacuate prin coșul de fum

Ÿ Posibilitate de control cu termostat /humidistat sau timer

Ÿ ţiu foarte mic pentru instalareNecesită spa

Plenumul generatorului poate fi construit în diferite forme în funcţie de 
aplicaţie. 

Construc . ţie cu trei drumuri de gaze arse, robustă, cu cameră de aer sudată
Acest design oferă flux constant de aer cald cu eficien , asigurând ţă maximă
încălzirea rapidă și economie de energie. Toate suprafeţele care intră în 
contact cu flacăra sunt confecţionate din oţel refractar special.

Generatoarele de aer cald Thermostahl AR se pot utiliza pentru încălzirea 
oricăror spaţii închise: sere, ateliere, clădiri industriale, depozite, etc.

Se pot echipa cu arzătoare de motorină, gaz natural sau GPL.

Generatoarele sunt echipate cu panou de comandă cu aerostat pentru 
reglarea temperaturii aerului cald și cu ventilator centrifugal.

Schimbător de caldură din otel refractar

Presiune statică mare

Garanţie 2 ani2
years

Functionare silentioasă

AISI 304

gazos /lichid

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE



DATE TEHNICE

Tip Putere 
nominală max.

Temp. Debit aer 
cald

Presiune 
statică

ΔΤ Nivel 
zgomot

Consum 
putere

Alimentare 
electrică

Masă

kW C m³/h Pa Κ dB kW V/Hz kg

PSH 35 35 120 2.980 200 40 81,5 0,25 230/50 170

PSH 60 60 120 4.500 200 45 85,0 0,38 230/50 240

PSH 80 80 120 5.500 200 42 88,5 0,55 230/50 240

PSH 120 120 120 7.900 300 40 90,0 1,10 400/50 380

PSH 150 150 120 11.900 300 38 90,0 2,20 400/50 480

PSH 180 180 120 11.900 300 42 100,0 2,20 400/50 550

PSH 250 250 120 15.500 300 40 100,0 3,00 400/50 650

DIMENSIUNI

L

L1

H H
1

T2

T1

W

Tip L L1 H H1 W T1 T2

mm

PSH 35 920 1320 1450 1800 540 300 125

PSH 60 1100 1550 1730 2180 650 400 150

PSH 80 1100 1550 1730 2180 650 400 150

PSH 120 1450 2100 2000 2600 825 550 200

PSH 150 1450 2100 2000 2600 825 550 200

PSH 180 1700 2350 2300 2950 900 600 250

PSH 250 1700 2350 2300 2950 900 600 250

T2 - Coș de fum
 

T1 - Ieșire aer cald

84

INDUSTRIAL

85

INDUSTRIAL

AR
generatoare de aer cald pe combustibil gazos/lichid 47-220 kW

Ÿ Termostat supratemperatură

Ÿ Cablu alimentare

Ÿ Schimbător de căldură rezistent la temperaturi ridicate

Ÿ Termostat ventilator

Ÿ Panou electric

Ÿ ţel inoxidabil cu formă aerodinamicăCameră de ardere din o

Ÿ Carcase din tablă galvanizată

Ÿ Aerul este permanent curat, gazele arse sunt evacuate prin coșul de fum

Ÿ Posibilitate de control cu termostat /humidistat sau timer

Ÿ ţiu foarte mic pentru instalareNecesită spa

Plenumul generatorului poate fi construit în diferite forme în funcţie de 
aplicaţie. 

Construc . ţie cu trei drumuri de gaze arse, robustă, cu cameră de aer sudată
Acest design oferă flux constant de aer cald cu eficien , asigurând ţă maximă
încălzirea rapidă și economie de energie. Toate suprafeţele care intră în 
contact cu flacăra sunt confecţionate din oţel refractar special.

Generatoarele de aer cald Thermostahl AR se pot utiliza pentru încălzirea 
oricăror spaţii închise: sere, ateliere, clădiri industriale, depozite, etc.

Se pot echipa cu arzătoare de motorină, gaz natural sau GPL.

Generatoarele sunt echipate cu panou de comandă cu aerostat pentru 
reglarea temperaturii aerului cald și cu ventilator centrifugal.

Schimbător de caldură din otel refractar

Presiune statică mare

Garanţie 2 ani2
years

Functionare silentioasă

AISI 304

gazos /lichid

COMBUSTIBILI

CARACTERISTICI PRINCIPALE



DATE TEHNICE

Tip Putere nominală
max.
Temp. Debit aer 

cald
Presiune 
statică

ΔΤ Nivel 
zgomot

Consum 
putere

Alimentare 
electrică

Masă

kcal/h kW C m³/h Pa Κ dB kW V/Hz kg

AR 40 40.000 47 120 2.700 200 42 81,5 0,43 230/50 410

AR 80 80.000 93 120 4.500 200 42 85,0 0,65 230/50 480

AR 120 120.000 140 120 8.000 200 42 88,5 1,30 400/50 560

AR 150 150.000 174 120 11.900 300 42 90,0 2,20 400/50 650

AR 190 190.000 220 120 11.900 300 42 90,0 2,20 400/50 860

Tip A B C F G H T2 T1

mm

AR 40 650 800 900 850 1350 1850 Ø125 114

AR 80 700 1150 1300 1050 1650 2250 Ø150 133

AR 120 850 1350 1550 1200 1800 2450 Ø200 159

AR 150 850 1600 1800 1200 1800 2450 Ø200 159

AR 190 1100 1450 1650 1450 2050 2800 Ø200 168

DIMENSIUNI

H

F

G

86

INDUSTRIAL

87

Până în 2005 compania lucrează 
deja ca un grup de societăţi 
complet, activ pe pieţele din Europa 
Centrală și de Sud-Est, care produc 
peste 10.000 de unităţi pe an.

În  anul  1997 este  înfi inţată 
Thermostahl România S.R.L ca 
instituţie privată în București sub 
forma unui birou de vânzări, iar în 
a n u l  2 0 0 1  e s t e  fi n a l i z a t ă 
construcţia sediului propriu şi a 
halei de producţie. În aceeaşi 
perioadă este deschis Thermostahl 
Poland, un punct de lucru în 
Varşovia. 

Compania este loială principiilor 
sale, ridicând profilul de investiţii în 
produse specializate: Cazane pe 
pellet, cazane cu randament ridicat 
cu trei drumuri de gaze arse, cazane 
cu funcţionare pe combustibil solid 
și biomasă.

Astăzi, THERMOSTAHL oferă peste 
100 de tipuri de cazane, exportă în 
mai mult de 20 de ţări și dispune de 
o reţea de distribuţie internaţională 
cu 1.000 de puncte de vânzare.

Istoria THERMOSTAHL începe în 
1965. Fondată în Salonic -Grecia, 
sub numele de Biotherm, în anul 
1985 compania este redenumită 
THERMOSTAHL. În acel moment 
T H E R M O S T A H L  e r a  d e j a 
recunoscută ca unul din liderii 
pieţei, unul dintre cei mai importanţi 
producători de cazane în Grecia. 

1.000 de puncte de vânzare
100.000 de clienți mulțumiți

200 de distribuitori autorizați

De 50 de ani inovăm...



DATE TEHNICE

Tip Putere nominală
max.
Temp. Debit aer 

cald
Presiune 
statică

ΔΤ Nivel 
zgomot

Consum 
putere

Alimentare 
electrică

Masă

kcal/h kW C m³/h Pa Κ dB kW V/Hz kg

AR 40 40.000 47 120 2.700 200 42 81,5 0,43 230/50 410

AR 80 80.000 93 120 4.500 200 42 85,0 0,65 230/50 480

AR 120 120.000 140 120 8.000 200 42 88,5 1,30 400/50 560

AR 150 150.000 174 120 11.900 300 42 90,0 2,20 400/50 650

AR 190 190.000 220 120 11.900 300 42 90,0 2,20 400/50 860

Tip A B C F G H T2 T1

mm

AR 40 650 800 900 850 1350 1850 Ø125 114

AR 80 700 1150 1300 1050 1650 2250 Ø150 133

AR 120 850 1350 1550 1200 1800 2450 Ø200 159

AR 150 850 1600 1800 1200 1800 2450 Ø200 159

AR 190 1100 1450 1650 1450 2050 2800 Ø200 168
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www.thermostahl.ro

Bucureşti, România 062395

www.thermostahl.ro
Fax: +4 021 352 5524

57-59 Drumul Osiei, sector 6

Tel: +4 021 352 5522, 352 5523

info@thermostahl.ro

THERMOSTAHL ROMANIA

Distribuitor autorizat


