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de termostat

Manometru Regulator termostatic
de tiraj

Supapã de siguranþã

Vas de expansiune
deschis

(contra cost) 

Supapã termicã
de siguranþã
(contra cost)

Sertar colectare cenuºã Vãtrai ºi perie
pentru curãþare

cenuºã

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

Variante ambalare:
- pe europalet (complet asamblat)
- cu mantaua exterioarã demontatã ºi
ambalatã în folie LDPE ºi carton

Izolaþie de
vatã

mineralã

AerisitorTermometru

- duratã lungã de viaþã, uºor de reparat (se poate recondiþiona prin sudurã spre deosebire de cazanele din 
fontã care se deterioreazã irecuperabil);
- economii mari prin folosirea combustibililor solizi; 
- autonomie sporitã datoritã automatizãrii;
- focar spaþios ºi uºã de încãrcare mare care permite utilizarea buºtenilor de dimensiuni mari;
- protecþie împotriva supraîncãlzirii prin serpentinã de rãcire;
- spre deosebire de celelalte cazane de pe piaþã, datoritã poziþiei uºii de încãrcare aflatã mai jos decât 
partea superioarã a focarului, 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;
- siguranþã în exploatare indiferent de condiþii:
      - în cazul existenþei unei surse permanente de apã se poate instala varianta de montaj cu vas de 
expansiune cu membranã, 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;
- 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;
      - utilizarea între tur ºi retur a unei vane de amestec cu 3 cãi; 
- în cazul unei pene de curent când se creeazã o diferenþã de temperaturã mare între tur ºi retur, structura 
ºi materialul cazanului nu permit fisurarea acestuia, fenomen foarte des întâlnit în cazul cazanelor de 
fontã;
- pentru puterile cuprinse între 17,4 ºi 58 kW - sistem unic existent pe piaþã de preparare a apei calde 
menajere direct de cãtre cazan, fãrã boiler (acoperã necesitãþile unei bucãtãrii ºi a unei bãi simultan). 
Pentru un consum mai mare de apã caldã menajerã se poate opta pentru un boiler ACM produs de 
Termofarc;
- se poate opta pentru douã variante de ambalare:
     - îmbrãcãmintea exterioarã este ambalatã separat, astfel pentru transportarea corpului cazanului 
putând fi utilizat un mijloc de transport de dimensiuni reduse;
     - complet asamblat ºi ambalat pe europalet.

      

AVANTAJE

 - FI- NS sunt cazane cu camerã de apã, cu focar tip camerã ºi douã circuite convective de gaze de 
ardere; sunt destinate pentru încãlzirea clãdirilor ºi producerea apei calde utilizând în procesul de ardere 
combustibil solid (lemne, deþeuri de lemn, cãrbune, cocs, brichete rumeguþ); sunt echipate cu douã 
schimbãtoare de cãldurã: serpentinã pentru producerea apei calde menajere ºi serpentinã de rãcire - 
protecþie supraîncãlzire cazan.
- cazanele sunt o construcþie sudatã din tablã de oþel de calitate superioarã (perete interior 5 mm, 
respectiv 6 mm) þi tablã de 4 mm peretele exterior; mantaua exterioarã este din tablã  de 0,8 mm þi 
izolatã cu vatã mineralã;
- echipament certificat dupã standardul SR-EN 303-5 marcat cu etichetã CE;
- cazanul se încadreazã în clasa II (medie) pentru eficienþã ºi în clasa III (cea mai bunã) pentru emisii 
poluante;
- reglare automatã admisie de aer pentru ardere cu regulator termostatic de tiraj;
- este dotat standard cu termometru, manometru, regulator termostatic de tiraj, supapã de siguranþã, 
serpentinã de rãcire, serpentinã preparare apã caldã menajerã (gama 17,4 - 58 kW), aerisitor, sertar 
colectare cenuºã, garniturã etanºare uºã din material ceramic nonazbest, ºicane de oþel, vãtrai ºi perie de 
sârmã;

GENERALITATI



Producãtorul îºi rezervã dreptul de a aduce modificãri produselor fãrã notificãri prealabile.

CARACTERISTICI TEHNICE

Supapa de siguranþã pe cazan 
este obligatorie pentru ambele 
variante de instalare.

Pentru prelungirea duratei de 
viaþã a cazanului prin evitarea 
condensãrii ºi pentru o funcþionare mai 
eficientã a acestuia, se recomandã:

Pentru un consum mai mare 
de apã caldã menajerã, la instalaþie se 
poate racorda un boiler ACM produs de 
Termofarc.

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) ºi 
sistem de rãcire (serpentinã de 
protecþie supraîncãlzire cazan ºi 
supapã termicã de siguranþã). 

- montarea între tur ºi retur a 
unei pompe de recirculare comandatã 
de termostat  a unei vane de 
amestec cu 3 cãi. 
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SCHEME DE LEGATURA POSIBILE

ARM - apã rece menajerã
ACM - apã caldã menajerã
ARR - apã rece reþea
RST - racord supapã 
termicã
ST - supapã termicã de 
siguranþã
SC - racord golire conectat
la sistemul de canalizare
Prc - pompã de recirculare
Cs  - clapetã de sens2

VA3 - vanã amestec cu 3 

SS - supapã de siguranþã
S - sondã supapã termicã
VED - vas de expansiune 
deschis
VEI - vas de expansiune
închis
RI - radiator
A - aerisitor
R - racord retur
T - racord tur
SI - robinet de trecere
Pc - pompã de circulaþie
Cs  - clapetã de sens1
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