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 cu gazeificare 
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CGL

Tip cazan u.m. CGL 25 CGL 36 CGL 49

Gamã Puteri

Volum camerã de încãrcare

Dimensiune orificiu de încãrcare

Tiraj

Greutate cazan

Diametru racord coº

Dimensiuni cazan (H x L x A)

Dimensiuni racord tur/retur

Randament cazan

Temperaturã gaze arse la sarcinã nominalã

Combustibil recomandat

Lungime maximã buºtean

Clasã emisii CO

kW

mm

Pa

kg

mm

mm

%

°C

mm

10-25

130

300x444

460

1407 x 670 x 1277 1407 x 766 x 1417 1407 x 827 x 1524

87,2

500

14-36

200

300x542

23

575

159

G 6/4”

86,4

200

650

3

18-49

230

300x650

665

85,4

750

Descriere
 Cazanele din oþel cu gazeificare CGL reprezintã una din cele mai performante soluþii tehnice de 

încãlzire prin arderea eficientã a lemnului
 Prin construcþia specialã a drumurilor de fum ºi a utilizãrii unui ventilator de exhaustare se aduc 

buºtenii de lemn în starea de "gazeificare"- proces în care hidrocarburile uºoare sunt degajate din 
lemn ºi participã la ardere

 Randament superior cu pânã la 15% faþã de cazanele tradiþionale cu combustibil solid
 Nivelul de emisii poluante superior (clasa 3) conform EN 303-5
 Nivelul de eficienþã ridicat (clasa 4) conform EN 303-5
 Utilizare ºi întreþinere uºoarã prin design-ul generos al uºilor de alimentare ºi de curãþare

 Dispozitiv suplimentar de siguranþã împotriva evacuãrii accidentale a fumului în încãpere
 Funcþionarea cazanului este optimizatã de cãtre automatizarea FLA 200 prin gestionarea 

eficientã a funcþionãrii ventilatorului, comanda pompelor de circulaþie pentru încãlzire ºi a.c.m. ºi 
prin utilizarea informaþiilor transmise de cãtre termostatul de camerã.

 Randament de funcþionare maximizat prin echipare cu senzor de fum pentru temperatura gazelor 
de ardere ºi detectarea deficitului de combustibil: pierderi de cãldurã scãzute datoritã funcþionãrii 
ventilatorului fãrã combustibil ºi mãrirea autonomiei de alimentare

Scheme tehnice

Date tehnice
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SCHEMĂ HIDRAULICĂ DE PRINCIPIU

Legenda:
1 . buton de schimbare meniu
2 . buton STOP, scãdere valoare
3 . buton START, creºterea valorii
4 . comutator principal
5 . siguranþã fuzibilã 3,15 A

Legendã:
1  Corpul cazanului
2  Regulator FLA 200
3  Uºa superioarã de alimentare

4  Uºa inferioarã pentru cenuºã
5  Admisie aer
6  Evacuare gaze arse
7  Piesa termorezistentã - Duzã
8  Piesã ceramicã 
9  Piesã ceramicã
10  Regulator tiraj
11  Serpentinã rãcire
12  Capacul orificiului pentru curaþare
13  Conductã tur
14  Conductã retur
15  Ventilator
16  Tija actionare clapeta gaze arse
17  Tijã acþionare clapetã pentru 

reglaj aer primar
18  Tijã acþionare clapetã pentru 

reglaj aer secundar 

Dupa pornirea regulatorului, butoanele START si STOP sunt utilizate pentru a 
activa si, respectiv, dezactiva ventilatorul.

5. simbol PRIORITATE - ACM; 6. mod de reglaj cazan - 
funcþia PID; 7. termostat de camerã; 9. semnal de 
creºtere a temperaturii presetate a cazanului datoritã 
încãlzirii apei menajere; 10. semnal de scãdere a 
temperaturii presetate a cazanului; 11. simbol meniu 
tehnic; 12. senzor pentru temperaturã ACM; 13. simbol 
pompã încãlzire; 14. simbol pompã ACM; 15. senzor de 
temperatura cazanului; 16. senzor de temperaturã fum;
17. putere ventilator; 18. simbolul ventilator; 19. simbol 
boiler ACM.

Regulator FLA 200

litri

56

13

12

15

17

2

16

18

37 410

14

89

1

11

19

Legenda:
1. temperaturã presetatã cazan; 2. temperatura 
mãsuratã a cazanului; 3. semnal sãgeatã 
(indicator meniu); 4. VARA - simbol mod ACM; 

1 2 3 4 5

Lemn uscat, putere calorificã 15-17 MJkg , conþinut 
de apã min 12% - max 20%, diametru 80 – 150 mm
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Este interzisă amplasarea cazanului în spaþii de locuit (inclusiv holuri) ! 
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