CARACTERISTICI TEHNICE
Principiul de funcþionare
al cazanului cu
gazeificare

Uscare
Pirolizã

Ardere primarã

Ardere principalã

Ardere totalã

Lemnul (cu umiditate 18-20%)
este încãrcat în magazia de
combustibil, unde în contact cu
j a r u l p r o d u s p e s u p ra f a þ a
refractarã dã naºtere gazului de
lemn prin procesul denumit
”distilare a lemnului”, care
combinându-se cu aerul primar
(de combustie) alcãtuiesc un
amestec de combustibil gazos.
Acest combustibil este insuflat prin
duza refractarã în camera de
ardere unde are loc arderea sub
formã de “flacãrã rãsturnatã”.
Etapele procesului de gazeificare
ºi arderea gazului de lemn:
1. uscarea lemnului - se eliminã
vaporii de apã din lemn ce conþin
printre altele ºi rãþini naturale.
2. carbonizarea (piroliza) - se
formeazã gazul de lemn din lemnul
uscat þi se transformã în cãrbune
prin procesul numit "distilare".

SCHEME DE LEGATURA POSIBILE

TA
BACM
VEI

VED
ACM
RI

Cs3
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3. arderea primarã - arderea
combustibilului format (combustia) ºi cedare de cãldurã nivelului
anterior ºi urmãtor.
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4. arderea principalã
amestecul de combustil este
insuflat (transferat) prin duza
refractarã unde se autoaprinde la
560 o C în amestec cu aerul
secundar.

Cs4

Cs2
Pva

T

5. arderea totalã (finalã) - are
loc arderea gazului de lemn în
camera de ardere în amestec cu
aerul secundar la temperaturi de
1200oC.
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Corp cazan

SC

R

VT
GC

Urmeazã transferul cãldurii la
agentul termic primar prin
schimbãtorul cazanului dupã care
gazele de ardere sunt evacuate pe
canalul de fum.

Pci

Fy
SS

VA

În cazul inexistenþei unei surse permanente de apã (chiar dacã se
foloseºte un hidrofor), varianta de instalare va fi obligatoriu sistem deschis cu vas
de expansiune deschis.
Vasul de expansiune deschis se monteazã la o înãlþime de minim 1,5 m deasupra
ultimului calorifer.
Vasul de expansiune este unul deschis conform normelor I.S.C.I.R., cazanele cu
combustibil solid neavând un control prompt asupra arderii.
Varianta cu vas de expansiune deschis este indicat a se folosi ºi în cazul în care
sistemul funcþioneazã ºi pe principiul termosifonãrii.
În cazul existenþei unei surse permanente de apã ºi montarea unui vas
de expansiune deschis este dificilã/imposibilã, se poate alege varianta sistem
presurizat cu vas de expansiune cu membranã (închis), supapã de siguranþã ºi
obligatoriu cu sistem de rãcire (serpentinã de rãcire cu supapã termicã) racordatã
la reþeaua de apã.
Pentru prelungirea duratei de viaþã a cazanului prin evitarea
condensãrii ºi pentru o funcþionare mai eficientã a acestuia, se recomandã
montarea între tur ºi retur a unei pompe de recirculare comandatã de termostat ºi
a unui ventil termostatat de amestec;
Pentru funcþionare în parametri optimi ºi obþinerea unei autonomii
sporite se recomandã montarea în circuitul de încãlzire a unui vas de acumulare.
Pentru obþinerea apei calde menajere (la puterile de peste 40 KW), la
instalaþie se racordeazã un boiler ACM produs de Termofarc.
De asemenea se recomandã utilizarea între tur ºi retur a unei vane de
amestec cu 3 cãi în locul ventilului termostatat de amestec pentru puteri ce
depãºesc 80KW;
Pentru a obþine un confort termic dorit ºi controlul temperaturii
ambientale, se recomandã ca circuitul de încãlzire sã fie comandat de un termostat
de ambient.
VEI - vas de expansiune închis
VED - vas de expansiune deschis
T - racord tur
R - racord retur
ARR - apã rece reþea
ARM - apã rece menajerã
ACM - apã caldã menajerã
SS - supapã de siguranþã
S - sondã supapã termicã
RST - racord supapã termicã
ST - supapã termicã de siguranþã
Rt1, Rt2 - robinete trecere
Prc - pompã recirculare anticondens

Producãtorul îºi rezervã dreptul de a aduce modificãri produselor fãrã notificãri prealabile.
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Pva - pompã pentru vas acumulator
Fy - filtru impuritãþi
Pb - pompã boiler ACM
Pci - pompã circuit încãlzire
Cs1, Cs2, Cs3, Cs4 - clapete de sens
BACM - boiler apã caldã menajerã
RI - radiator
VA - vas acumulator
RC - racord coþ
GC - golire cazan
VT - ventil termostat de amestec
TA - termostat de ambient

GENERALITATI
Camera de
ardere þi
cãile convective
ale cazanului

Camerã de gazeificare
cãptuþitã cu beton refractar
în partea inferioarã

Ventilator de aer
comandat de
termostat

Panou de comandã
þi control

Arderea gazului
de lemn

Sistem cu
clapetã pentru
evacuarea
gazelor arse

Termomanometru

Supapã de siguranþã

- FI-GS sunt cazane din oþel, cu funcþionare pe combustibil lemnos pe baza principiului
gazeificãrii, fiind dotat cu ventilator de aer, care asigurã alimentarea cu aer de combustie
a camerelor de ardere. Aerul introdus de ventilator este dirijat pe douã canale de aer aerul primar (canalul superior) permite arderea de jos în sus (în masã) a lemnului ºi
trecerea gazului de lemn prin duza refractarã, iar aerul secundar (canalul inferior) ajutã
la arderea gazului de lemn;
- arderea lemnului prin aºa numitul proces “pirolizã” permite atingerea unui randament
de pânã la 89% ºi o ardere ecologicã, în urma cãreia rezultã o cantitate minimã de
cenuºã; combustibilul folosit trebuie sã fie lemn uscat (umiditate max.20%), buºteni cu
diametrul max. 200 mm ºi deºeuri lemnoase în proporþie de 20%.
- cazanele au douã compartimente despãrþite de o placã de beton refractar prevãzutã cu
duze de ardere; compartimentul superior are rol de magazie de combustibil ºi camerã de
gazeificare, iar cel inferior camerã de ardere unde are loc arderea propriu-zisã a gazului
de lemn; camera de ardere principalã este conceputã astfel încã gazele de ardere sã
parcurgã cele douã cãi convective pentru o mai bunã cedare a cãldurii cãtre agentul
termic, fiind apoi evacuate cãtre coº.
- cazanele sunt echipate standard cu douã schimbãtoare de cãldurã: serpentinã pentru
producerea de apã caldã menajerã (în gama 18 - 40 KW) ºi serpentinã de rãcire
protecþie supraîncãlzire cazan (pentru toatã gama de puteri).
- pachetul standard mai cuprinde ventilator de aer prevãzut cu clapetã de reglaj unisens,
termomanometru, termostat de comandã ce regleazã temperatura în cazan (prin pornirea
ºi oprirea ventilatorului), termostat de siguranþã cu rearmare manualã, termostat de
minim (care opreºte ventilatorul dupã atingerea temperaturii minime în cazan),
intrerupãtor general, supapã de siguranþã, vãtrai, rãzuitoare, perie de sârmã.

AVANTAJE

Vãtrai, perie
þi rãzuitoare
pentru curãþare
cenuþã þi gudron
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Izolaþie de
vatã
mineralã

Uþi izolate
cu beton refractar
þi cordon din
material ceramic

Uþi dotate cu
mâner termoizolant
þi sistem de reglare
a poziþiei þi etanþãrii

Serpentine galvanizate pt.:
- prepararea apei calde
menajere
- protecþie supraîncãlzire
cazan

Supapã termicã
de siguranþã

Vas de expansiune
deschis
(contra cost)

- randament ridicat cu valori de pânã la 89%;
- arderea ecologicã ºi magazia de combustibil mare conferã o autonomie sporitã (la
putere redusã chiar si pânã la 24 de ore);
- camera de combustibil spaþioasã, permite încãrcarea si arderea buºtenilor de dimensiuni
mari, nefiind necesarã crãparea acestora;
- economii mari prin folosirea combustibililor solizi;
- spre deosebire de celelalte cazane de pe piaþã, datoritã poziþiei uºii de încãrcare aflatã
mai jos decât partea superioarã a magaziei de combustibil þi sistemului eficient de
evacuare a gazelor arse prin clapeta acþionatã manual, la alimentare nu permite ieºirea
fumului în încãperea în care se aflã cazanul chiar ºi în cazul când coºul de fum nu are tiraj
suficient;
- consum redus de combustibil datoritã sistemului de funcþionare pe principiul gazeificãrii;
- datoritã arderii aproape perfecte rezultã o cantitate minimã de cenuºã si reziduuri,
îndepãrtarea acestora fãcându-se doar o datã pe sãptãmânã;
- detaþarea uþoarã a pãrþii din spate a cazanului permite accesul rapid pentru o curãþare
eficientã a cãilor de fum;
- funcþionarea controlatã ºi automatizatã permite controlul arderii ºi a temperaturii
ambientale;
- schimbãtor (serpentinã) de preparare apã caldã menajerã imersat în agentul termic
primar la gama de puteri 18 - 40 KW. Furnizarea de apã caldã menajerã se realizeazã
instantaneu þi în debit continuu, proporþional cu puterea cazanului (acoperã necesitãþile
unei bucãtãrii ºi a unei bãi simultan). Pentru un consum mai mare de apã caldã menajerã
ºi la cazanele din gama de putere 50 - 150 KW se poate opta în vederea preparãrii ACM
pentru un boiler produs de Termofarc;
- siguranþã în exploatare indiferent de condiþii:
- în cazul existenþei unei surse permanente de apã se poate instala în varianta de
montaj cu vas de expansiune cu membranã (închis), serpentinã de rãcire, supapã termicã
ºi supapã de siguranþã;
- utilizarea unor echipamente de tip hidrofor condiþioneazã montarea obligatorie
a unui vas de expansiune deschis ºi supapã de siguranþã;
- siguranþã þi confort:
- elementele de automatizare cuprinse în panoul de comandã permit funcþionarea
cazanului fãrã necesitatea supravegherii lui, prin oprirea ventilatorului si implicit a arderii
(de catre termostatul de reglaj) in momentul atingerii temperaturii de termostatare.
Termostatul de siguranþã condiþioneazã oprirea cazanului la atingerea temperaturii de
95°C, în cazul în care termostatul de reglaj nu a funcþionat.
- protecþie contra supraîncãlzirii, compus dintr-un schimbãtor (serpentinã) de
rãcire imersat complet în camera de agent termic primar ºi supapã termicã, care permite
rãcirea cazanului, folosind apã rece cu alimentare de la reþea. Acest sistem se
Variante de ambalare:
declanþeazã la atingerea temperaturii de 95 - 98 °C, prin intermediul supapei termice cu
- pe europalet (complet asamblat)
comandã termostaticã. Este de remarcat faptul cã acest sistem protejeazã cazanul ºi în
- cu mantaua exterioarã demontatã ºi ambalatã în cazul întreruperilor accidentale de curent electric.
- se poate monta într-o instalaþie cu funcþionare gravitaþionalã (termosifonare) sau cu
folie LDPE ºi carton
circulaþie forþatã cu pompã de circulaþie.
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