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Ghidul cumpărătorului de cazan utilizator de combustibil solid

1.

Prezentarea tehnică a produselor:

CAZANUL SUPRACLASS S
Tip
Puterea nominală maximă (kW)
Combustibil

Cărbune*

Lemn**

Cărbune*

Lemn**

Dimensiunea uşii de alimentare (mm)
Volumul (l)
Masa (kg)
Înălţime x lăţime x adâncime (mm)
Recomandări:
* La cazanele de 20 si 24 KW, combustibilul recomandat este cărbunele brun-lignit, mărimea 20-40 mm, cu puterea calorică de 16 Mj/kg şi
un conţinut de apă de până la 28%. Se pot utiliza şi bucăţi de lemn uscat şi mărunţit cu lungime de până la 10 cm.
** Combustibilul indicat pentru cazanele de 28 şi 45 KW este lemnul, cu o putere calorică de 13 Mj/kg, la care umiditatea nu trebuie să
depăşească 20% iar lungimea poate fi de 30-32 cm şi diametrul de 10 cm.

CAZANUL SUPRACLASS EXCELLENCE S - cazan ce are la baza funcţionării sale, principiul
gazeificării lemnelor.
Tip
Puterea nominală maximă (kW)

21

25

36

Lemn**

Lemn**

până la 85%

Randament
Combustibil

33

Lemn**

Lemn**

Dimensiunea uşii de alimentare (mm)
Volumul (l)
Masa (kg)
Înălţime x lăţime x adâncime (mm)
Recomandări:
* W reprezintă serpentina de siguranţă încorporată.
** Cazanele Excellence funcţionează numai cu lemne cu o capacitate calorică între 15 până la 17 Mj/kg şi un grad de umiditate până la 20%,
cu lungimea între 43-58 cm, în funcţie de tipul cazanului, şi diametru de 10 cm.
Ventilator

Funcţionarea pe principiul gazeificării
În cadrul tehnologiei de gazeificare a lemnului, combustibilul
solid, pus în încăperea superioară a cazanului (magazia de
lemne), în contact cu jarul produs pe grătar dă naştere la gaze
care, combinându-se cu aerul primar, crează un amestec
combustibil. Amestecul aer/gaz cu proprietăţi de combustie
optime este transferat prin duza din cărămida refractară şi se
autoaprinde la aprox. 560˚C în amestec cu aerul secundar
introdus prin orificiile laterale ale duzei. În acest mod, în zona
inferioară a focarului va lua naştere aşa numita ''flacără
răsturnată''. Recuperarea căldurii are loc în schimbătorul primar
de oţel în care se găseşte agentul termic şi prin care trec tuburile
de evacuare a gazelor arse.
Astfel lemnul arde aproape complet, se obţine o valorificare
sporită a combustibilului şi rezultă o cantitate redusă de cenuşă.
Acest lucru simplifică foarte mult procesul de curăţare.

Aer primar
Strat de jar

Aer secundar
Gazeificare
Ardere prin
depresiune

Prin intermediul tehnologiei gazeificării, se facilitează o
valorificare sporită a combustibilului.
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2.

Recomandări pentru alegerea combustibilului:

2.1.

LEMN

ATENŢIE!

Performanţele maxime ale cazanului se
ating utilizând lemn natural, netratat,
uscat în mod natural (depozitat timp de 2
ani, cu un grad de umiditate de maxim
20%).
Din cauza utilizării combustibililor cu un
conţinut ridicat de apă, se diminuează
considerabil randamentul cazanului.

2.1.2. În cazul cazanelor SUPRACLASS S, având
puterea de 32 kW şi 45 kW, singurul combustibil care
poate fi utilizat este lemnul. Nu se utilizează cărbune!!
Combustibilul (lemnul) trebuie aşezat
în poziţie
orizontală, având lungimea aproximativ egală cu lăţimea
magaziei de lemne, minus circa 5-7 cm. În cazul utilizării
lemnelor cu umiditate mai mare de 30 %, acestea vor
trebui tăiate foarte subţire, păstrând lungimea
recomandată la punctul 2.1.1.
2.1.3. În acest caz, perioada de ardere a unei şarje se
reduce considerabil.

2.1.1. Cerinţe de calitate recomandate:
!

!
!
!

Lemn uscat sub formă de butuci cu diametrul Ø80
150 mm, având o vechime de 2 ani, umiditate
maximă 20%, lungimea 350 - 580 mm, puterea
calorică 15 - 17 MJ/KG.
Dimensiunile sunt specificate şi în tabelul cu date
tehnice.
Se pot utiliza şi diferite deşeuri de lemne în amestec
cu butuci.
Variaţia puterii calorice a lemnului cu umiditatea se
poate constata din tabelul următor

TABEL CU DATE TEHNICE

NOTA:
Lemnul verde are putere calorică scăzută, nu arde bine, afumă caznul
şi reduce durata de viaţă a acestuia şi a coşului. Totodată puterea utilă
scade, iar consumul de lemne creşte.

2.1.4. În cazul cazanelor SUPRACLASS EXCELLENCE
S dimensiunile lemnelor introduse în magazia de lemne
vor fi egale cu adâncimea magaziei minus circa 7 cm.
Acestea vor fi poziţionate perpendicular pe uşă, fără
interspaţii semnificative între ele. În cazul utilizării unor
lemne cu dimensiuni sub cea recomandată, se va
completa spaţiul rămas liber cu lemne aşezate
perpendicular pe direcţia celor introduse iniţial.

2.2.

CĂRBUNE

În cazul cazanelor Supraclass S având puterea de 20
kW şi 24 kW, combustibilul recomandat este cărbunele,
mărunţit la dimensiunea de 20-40 mm şi un conţinut de
apă de până la 28%.
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3.

Recomandări pentru alegerea cazanului:

Alegerea puterii cazanului se va corela cu parametrii de calitate ai combustibilului utilizat (tipul de combustibil, umiditate,
dimensiune, etc.)

4.

Variante de montaj pentru cazan:

4.1.
Recomandări pentru amplasarea cazanului:
Se recomandă evitarea montării cazanului într-o cameră de locuit, datorită degajărilor de noxe.

Varianta 1
13

Sistem de încălzire şi producere a ACM de către un
cazan Supraclass pus în cascadă cu un alt cazan (KN),
utilizând un acumulator de energie.

11
10

Legenda
1
2
3
4
5
6
7

Cazan Supraclass Excellence
Cazan
Acumulator de energie (25 l/kw)
Boiler
Pompă
Supapă de sens
Vană termostatată

9

1

8
9
10
11
12
13

Vană termostatată
Supapă de siguranţă
Supapă de descărcare
Robinet
Vas de expansiune
Instalaţie de încălzire

4

6

5

8

3

7

2

12

Varianta 2
13

Sistem de încălzire şi producere a ACM de către un
cazan Supraclass pus în cascadă cu un alt cazan (KN).
11
10

Legenda

1

9
5

1
2
3
4
5
6
7

Cazan Supraclass Excellence
Cazan
Vas de expansiune
Boiler
Pompă
Supapă de sens
Vană termostatată

8
9
10
11
12
13

Vană termostatată
Supapă de siguranţă
Supapă de descărcare
Robinet
Vas de expansiune
Instalaţie de încălzire

6

4

7

2

12

Varianta 3
Sistem de încălzire şi producere a ACM cu ajutorul unui
cazan Supraclass Excellence.

Legenda
1
2
3
4
5
6

Cazan Supraclass Excellence
Robinet
Vas de expansiune
Boiler
Pompă
Supapă de sens

7
8
9

Instalatie de încălzire
Supapă de siguranţă
Vană de amestec
2 bucăţi (P = 2,5 bar)
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Varianta 4
Sistem de încălzire
Excellence.

cu ajutorul cazanului Supraclass

Legenda
1
2
3
4
5
6
7

Cazan Supraclass Excellence
Supapă de siguranţă
Vas de expansiune 2 bucăţi (P = 2,5 bar)
Robinet
Pompă
Instalaţia de încălzire
Vană termostatată

Varianta 5
Sistem de încălzire
Excellence.

cu ajutorul cazanului Supraclass

Legenda
1
2
3
4
5
6
7

Cazan Supraclass Excellence
Supapă de siguranţă
Vas de expansiune 2 bucăţi (P = 2,5 bar)
Robinet
Pompă
Instalaţie de încălzire
Vană termostatată

Varianta 6
9

Sistem de încălzire şi producere a ACM cu ajutorul
cazanului Supraclass Excellence şi a unui boiler, utilizând
o vană cu 4 căi.
Legenda
1
2
3

Cazan Supraclass Excellence
Supapă de siguranţă
Vas de expansiune
2 bucăţi (P = 2,5 bar)
Boiler
Pompă

4
5

6
7
8
9

Supapă de sens
Vană 4 căi
Robinet
Sistem de încălzire

8
4
2

7

1

5
6
3

Varianta 7
9

Sistem de încălzire şi producere a ACM cu ajutorul
cazanului Supraclass Excellence
şi a unui boiler,
utilizând 2 vane de amestec.

4

Legenda

2

1
2
3

Cazan Supraclass Excellence
Supapă de siguranţă
Vas de expansiune
2 bucăţi (P = 2,5 bar)
Boiler
Pompă

4
5

6

6
7
8
9

Vană 4 căi
Vană termostatată
Robinet
Sistem de încălzire

8

7
6

1
5
3
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Varianta 8
7

Sistem de încălzire realizat prin intermediul cazanului
Supraclass Excellence, utilizând o vană cu 4 căi.

6
5
2

Legenda
1
2
3
4
5
6
7

Cazan Supraclass Excellence
Supapă de siguranţă
Vas de expansiune 2 bucăţi (P = 2,5 bar)
Vană 4 căi
Pompă
Robinet
Vas de expansiune

4

1
3

5

Varianta 9
Sistem de încălzire prin termosifonare,
Supraclass fiind montat la subsolul clădirii.

cazanul

0,3%

0,3%
3

Legenda
1
2
3
4
5
6

6

Cazan Supraclass
Robinet
Supapă de sens
Boiler
Vas de expansiune
Sistem de încălzire

4
1
0,3%
2

3

Varianta 10
Sistem de încălzire prin termosifonare,
Supraclass fiind pe acelaşi nivel cu instalaţia.

cazanul

4

2
0,3%

Legenda
1

1
2
3
4
5
6

Cazan Supraclass
Supapă de sens
Vas de expansiune
Boiler
Robinet
Sistem de încălzire

0,3%
0,3%
5

6

7
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5.

Recomandări pentru conectarea cazanului la coşul de evacuare al
gazelor de ardere:

În cazul ambelor tipuri de cazan vă rugăm să respectaţi
înălţimea minimă a coşului prescrisă în tabelele alăturate,
în funcţie de puterea nominală a cazanului.
Coşul de fum trebuie să fie izolat pe toată înălţimea sa.
Canalul de fum trebuie să fie cât mai scurt şi izolat termic
la trecerea sa prin spaţii neîncălzite, rezistent la
temperaturi până la 250ºC.

SUPRACLASS S

Pentru calculaţie, debitul masic al
gazelor arse trebuie raportat la
randamentul
total
al
căldurii
nominale.
Datorită tirajului insuficient al coşului, se pot produce
daune instalaţiei. Presiunea de refulare trebuie să
respecte normativele în vigoare (toleranţă
±3Pa).
Presiunea de refulare (tiraj necesar) este indicată în
tabelul cu date tehnice cuprinse în manualul de instalare
al echipamentului.
Tirajul (depresiunea) trebuie măsurat într-un punct
cât mai apropiat de cazan (înainte de un eventual
cot), cu cazanul încălzit la circa 80º C.

!

Supraclass S
Depresiune
Supraclass Excellence S
Depresiune

K 18

K 24

K 32

K 38

20

26

26

36

K 20

K 24

K 32

K 45

20

23

25

28

Distanţa de la ieşirea din cazan a gazelor arse până
la primul cot trebuie să fie de minimum 3 diametre ale
racordului de gaze arse. Este recomandat ca
lungimea totală, pe orizontală, a racordului de la
cazan la coşul de evacuare să fie de maxim 1 m.

!

Clapeta de pe racordul de evacuare gaze arse nu
trebuie folosită pentru reducerea tirajului. Rolul
acesteia este de a menţine căldura în cazan atunci
când este scos din funcţiune.

!

SUPRACLASS EXCELLENCE S
Tipul cazanului

Tip canal ventilaţie Înălţimea minimă

K 18-1 SA/SAW 62 Ø 160 mm

7m

Ø 180 mm

mind. 5 m

Ø 200 mm

mind. 5 m

K 24-1 SA/SAW 62 Ø 160 mm

mind. 8 m

Ø 180 mm

mind. 6 m

Ø 200 mm

mind. 5 m

Ø 220 mm

mind. 5 m

K 32-1 SA/SAW 62 Ø 160 mm
Ø 180 mm

mind. 8 m

Ø 200 mm

mind. 7 m

Ø 220 mm

mind. 6 m

K 38-1 SA/SAW 62 Ø 180 mm

8

mind. 10 m

mind. 10 m

Ø 200 mm

mind. 9 m

Ø 220 mm

mind. 6 m
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6.

Recomandări elementare pentru punerea în funcţiune, reglaje şi
verificări:

6.1.

SUPRACLASS S

6.1.1. Regulatorul termostatic al tirajului se va folosi
citind scala albă, în cazul modelului de aparat cu
lanţ de acţionare a clapetei, şi cea roşie, în cazul
modelului cu pârghie.
6.1.2. Cazanele Supraclass S trebuie exploatate cu
fantele din pereţii laterali închise complet (în mod
permanent).
6.1.3. La alimentarea cazanului cu lemne, trapa
superioară se va deschide lent, astfel încât fumul
să coboare către căile de evacuare. În caz
contrar, există riscul degajării acestuia în
încăperea în care s-a montat cazanul.
6.1.4. La punerea în funcţiune a aparatului se va
verifica etanşeitatea capacului superior prin
introducerea unei coli de hârtie între şnurul de
etanşare şi corpul cazanului. În cazul existenţei
unor neetanşeităţi, se va înlocui şnurul de
etanşare.
6.1.5. În cazul cazanului Supraclass S de 45 kW, pentru
îmbunătăţirea arderii se poate suplimenta aerul
cu ajutorul şurubului de reglaj situat pe trapa
superioară de alimentare cu combustibil.
6.1.6. La cazanele având ca şi combustibil lemnul, este
interzisă acţionarea manetei grătarului pentru
cenuşă în timpul funcţionării aparatului. Aceasta
este utilizată numai în cazul curăţirii periodice. Pe
perioada funcţionării cazanului, stratul de jar
trebuie să rămână în camera de combustie.
6.1.7. Din cauza posibilelor deplasări la transportul şi
manipularea cazanelor, la punerea în funcţiune a
acestora este necesară verificarea capacului de
curăţire, din fontă, de la baza canalelor de fum.
Acesta trebuie să fie pe poziţia sa firească.

La verificarea corectă a funcţionării
cazanelor
pe
combustibil
solid
SUPRACLASS S K 32-1 S 62 si K 45-1 S 62,
se va ţine cont de următoarele:
a)
-

Se vor verifica garniturile de etanşare pentru:
capacul superior;
uşa pentru alimentare cu combustibil;
uşa cenuşar.

IMPORTANT: eliminaţi eventualele scurgeri.
b) Se va verifica aşezarea verticală a capacului de
curaţare în partea inferioara a căilor de combustie.
c) Se va verifica racordul şi etanşarea gurii de evacuare
a cazanului la coş.
d) Se va verifica funcţionarea regulatorului de
temperatură
exterioară,
aşezarea
mânerului,
planeitatea clapetei de admisie a aerului.
e) Se va verifica pornirea aprinderii astfel:
- aşezaţi hârtie şi aşchii de lemn pe grătar;
- aşezaţi bucăţi mai mari de lemn în interiorul
rezervorului de combustibil;
- deschideţi clapeta circuitului primar, uşa pentru
alimentare cu combustibil şi clapeta de alimentare cu
aer rămân închise.
- închideţi a treia clapetă de alimentare cu aer pe
ambele parti ale cazanului;
- aprindeti hartia prin intermediul grilei frontale,
aşteptaţi să ardă suficient, apoi închideţi uşa cenuşar;
- deschideţi parţial clapeta de aer de la baza uşii
cenuşar (până la 15 mm), aşteptaţi arderea lemnelor.
Verificaţi aceasta prin intermediul spaţiului din
capacul superior.
f) Se vor adăuga bucăţi mai mari de lemn cu lungimea
de maxim 32 cm pentru a umple rezervorul în
vederea realizării unui strat de bază de combustibil.
g) După 15 - 20 min închideţi clapeta circuitului primar,
deschideţi cel de-al treilea rând de clapete laterale
pentru admisia aerului, deschideţi clapeta superioară
de aer şi setaţi temperatura necesară pe regulatorul
de temperatură exterioară. Reglaţi clapeta superioară
de aer la 2 - 4 mm, cazanul nu va degaja fum la
partea superioară.
h) Se vor adăuga pe orizontală (nu pe verticală) bucăţi
de lemn cu lungimea de 30-32 cm pentru a evita
blocarea acestora în rezervorul de umplere.

IMPORTANT
Înainte de umplerea camerei de combustie este
necesar a se deschide clapeta circuitului primar şi a
de a închide clapeta inferioară de admisie aer precum
şi al celui de al treilea rând de clapete de admisie aer
din laterale.
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La verificarea corectă a funcţionării
cazanelor
pe
combustibil
solid
SUPRACLASS S K 20-1 S 61 şi K 24-1 S 61,
se va ţine cont de următoarele:
a)
-

Se vor verifica garniturile de etanşare pentru:
capacul superior;
uşa pentru alimentare cu combustibil;
uşa cenuşar.

IMPORTANT: eliminaţi eventualele scurgeri.
b) Se va verifica aşezarea tuturor grătarelor.
Se va verifica aşezarea verticală a capacului de
curăţare în partea inferioară a căilor de combustie.
c) Se va verifica racordul şi etanşarea gurii de evacuare
a cazanului la coş.
d) Se va verifica funcţionarea regulatorului de
temperatură exterioară, aşezarea mânerului şi lanţul
regulatorului.
e) Se va verifica pornirea aprinderii astfel:
- aşezaţi hârtie şi aşchii de lemn pe grătar;
- aşezaţi bucăţi relativ mici de lemn în interiorul
rezervorului de combustibil;
- deschideţi clapeta pentru circuitul primar, uşa pentru
alimentare cu combustibil şi clapeta de alimentare cu
aer rămăn închise;
- închideţi a treia clapetă de alimentare cu aer pe
ambele părţi ale cazanului;
- aprindeţi o hârtie prin intermediul grilei frontale,
aşteptaţi să ardă suficient, apoi închideţi uşa cenuşar;
- deschideţi parţial clapeta de aer de la baza uşii
cenuşar, (până la 20 mm) şi aşteptaţi arderea
lemnelor. Verificaţi aceasta prin intermediul spaţiului
din capacul superior.
f) După 15 - 20 min se crează un strat de bază, se
adaugă bucăţi de lemn. Pentru acest tip de cazan se
utilizează mai bine bucăţi mărunte de până la 10 cm,
în locul celor mari de 30 cm.
g) Se va închide clapeta circuitului primar, se va
deschide a 3-a gură de alimentare cu aer din laterale
de la 1/2 la 3/4 - pentru fum, se va regla clapeta de
aer şi se va seta temperatura necesară pe regulatorul
de temperatură exterioară.
h) Pentru creşterea randamentului se poate utiliza un
amestec de lemn şi lignit (cărbune).
i) La deschiderea capacului superior se poate degaja
fum în încăpere.
j) În cazul utilizării bucăţilor lungi de lemn, este posibilă
blocarea lor în rezervorul de combustibil - este
necesară supravegherea frecventă a cazanului.
k) În cazul umidităţii crescute a lemnului (peste 20%)
este posibilă degajarea de fum intens.
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6.2.

SUPRACLASS EXCELLENCE S

6.2.1. Clapetele de admisie a aerului din pereţii laterali
vor avea un grad de deschidere de maximum
80% (la putere nominală). În cazul deschiderii
complete a acestora, autonomia de ardere a unei
şarje va fi redusă, fără a mări în acest mod
puterea dezvoltată.
6.6.2. În cazul în care ventilatorul cazanului prezintă
zgomot în funcţionare, se va asigura o bună
fixare a discului cu palete pe ax prin strângerea
completă a piuliţei, şi eventual adăugarea de
şaibe etc.
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7.

Recomandări pentru curăţarea cazanului

Curăţarea periodică
beneficiarului.

a

cazanului,

este

sarcina

Curăţarea de gudron a cazanului se efectuează cu
cazanul în stare caldă (atenţie la eventualele arsuri!)

O proastă funcţionare a cazanului datorită necurăţării lui
în timp util, nu este acoperită de garanţie.

Încărcarea
cu
gudron
a
paletelor
ventilatorului reduce sensibil fenomenul de
gazeificare (chiar dacă restul cazanului e
curat). Este necesară demontarea periodică,
la cel mult o lună, a ventilatorului de pe
cazan, verificarea şi eventual curăţarea
paletelor.

Curăţarea de funingine şi cenuşă a cazanului se face
atunci când cazanul s-a răcit complet.
Depunerile de funingine şi de cenuşă pe pereţii interiori ai
cazanului şi pe cărămizile refractare micşorează puterea
de transmitere a căldurii. Prin utilizarea unui cazan pe
combustibil solid cu gazeificare rămâne mai puţină
cenuşă decât în cazul unui cazan obişnuit.
Recomandăm cel puţin o curăţare pe săptămână în stare
rece a cazanului.

ATENŢIE!
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Robert Bosch S.R.L.
Departament Termotehnică
Str. Horia Macelariu 30-34, Etaj 2
Bucureşti, Sector 1
www.junkers.ro

