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VENTILATORUL 

Pe partea din spate a cazanului este amplasat un ventilator mo-

dulant cu pale din oţel inoxidabil, cu autocurăţare, cu rotor du- 

blu (pentru extragerea fumului şi pentru racirea motorului), care 

creează o ventilaţie optima, garantând astfel consum redus de 

combustibil şi randament foarte ridicat.  

PIATRA DIN CIMENT REFRACTAR SI GRATARELE DIN FONTA  

În partea centrală a cazanului se află piatra principala construita 

din ciment refractar, rezistentă la temperaturi foarte ridicate, 

care sustine combustibilul si controleaza combustia, avand         

posibilitatea de a regla aerul primar si secundar, pe aceasta  

fiind pozitionate gratarele construite dintr-o fonta de calitate 

superioara foarte rezistenta la temperaturi ridicate, forma           

speciala a acestora asigurand o distributie optima a flacarii.  

GARANȚIE 

Garantia este  de de 5 ani pentru corpul cazanului din otel carbon, 10 ani pentru  otel inox si  2 ani  

pentru piese electrice și cimenturi refractare. 

PANOUL DE COMANDA 

Automatizarea electronica de ultima generatie, usor de exploatat 

pentru utilizatorul final, asigura o gestionare optima a cazanului 

prin modularea vitezei ventilatorului, in functie de puterea ceruta 

de instalatie si controlul a trei pompe: pompă de instalatie, 

pompă anti-condens si pompa boiler ACM.  

ASPIRO 
ASPIRO este, de departe, cel mai performant cazan pe lemne, in 

care aerul ce intretine arderea intră în cazan prin depresuriza-

rea creata de un ventilator optim dimensiont, plasat direct pe 

camera de fum, realizand astfel o gazeificare totala. Sistemul 

permite o combustie optimă, chiar şi în prezenţa combustibililor 

solizi mediocri, evitând de asemenea, în fazele de aprindere şi 

încarcare, iesirea fumului din cazan in camera centralei, datorita 

by-passului de fum. Cazanele ASPIRO ce functioneaza in aspi-

raţie sunt echipate cu o automatizare electronică care permite 

o modulare totala a vitezei ventilatorului, în 

funcţie de temperatura fumului şi a apei din 

cazan. Controlul perfect al aerului necesar 

arderii se face prin marirea sau micsorarea 

numarului de rotatii per minut al ventilato-

rului, care duce implicit la un consum redus 

de combustibil.  
Pentru o mai mare rezistență la coroziune, corpul cazanului este  

construit din otel carbon de 8 mm, existand si varianta din oţel inox de 6 mm. 



e1  Tur instalaţie                                               g1 Racord cos                                         e4  Golire cazan 
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ECOGEN 

Cazanul ECOGEN din oţel funcţionează cu peleţi, este complet auto-

mat in ceea ce presupune aprinderea, alimentarea si reglarea pute-

rii. Combustibilul granular vine in arzator prin cadere, trimis de un 

snec automat pozitionat in rezervorul de peleti. Pentru un randa-

ment optim cantitatea de peleti este reglata in functie de necesarul 

de caldura cerut de instalatie.  

 APRINDEREA AUTOMATĂ  

Aprinderea automată se face cu o rezistenta ceramica. Grație unei tem-

peraturi de ieșire de doua ori mai mare fata de o rezistență electrică  

comună din metal, aprinderea se face intr-un timp mult mai mic, ceea ce 

duce la economie de energie. Utilizarea ceramicii protejează acest 

aprinzător de riscurile de oxidare și coroziune, crescând astfel durabilita-

tea acestuia.  

     Toate functiile cazanului sunt coman-

date de o placa electronica, care mareste 

sau diminueaza viteza ventilatorului mo-

dulant, cu pale din oţel inoxidabil, cu au-

tocurăţare, cu rotor dublu (pentru extra-

gerea fumului şi pentru racirea moto-

rului), care creează o ventilaţie optima, 

garantând astfel consum redus de com-

bustibil şi randament foarte ridicat.  

Cazanul este echipat cu un recipient pen-

tru peleți care poate fi pozitionat fie  

deasupra, oferind posibilitatea montarii 

in spatii mici, fie asezat langa, lucru ce 

asigura o autonomie mare .  

VENTILATORUL 

Pe partea din spate a cazanului este amplasat un ventilator mo-

dulant cu pale din oţel inoxidabil, cu autocurăţare, cu rotor du- 

blu (pentru extragerea fumului şi pentru racirea motorului), care 

creează o ventilaţie optima, garantând astfel consum redus de 

combustibil şi randament foarte ridicat.  

GARANȚIE 

Cazanul ECOGEN este acoperit de o garanție de 5 ani pentru corpul cazanului, 2 ani pentru piese               

electrice și cimenturi refractare. 

PANOUL DE COMANDA 

Automatizarea electronica de ultima generatie , usor de exploatat 

pentru utilizatorul final, asigura o gestionare optima a cazanului 

prin modularea vitezei ventilatorului, in functie de puterea ceruta 

de instalatie si controlul a trei pompe: pompă de instalatie, 

pompă anti-condens si pompa boiler ACM.  



e1  Tur instalaţie                                               
e2  Schimbător de siguranţă                           
e3  Sonda Tur                                                      
 
g1 Racord cos             
g2 Racord ventilator        
 h  Uşi antiexplozie        
 
 e4  Golire cazan   
 e5  Retur instalaţie    
 e6  Sonda retur                                                                           

          310 

          250 

          190           



MX Automatica 
 

MX Automatica este un cazan care functioneaza atat pe 

lemn, cat si pe pelet in mod automat, gratie placii electro-

nice care, atunci cand constata prin intermediul senzorilor 

ca lemnul s-a terminat, porneste automat snecul de pelet , 

sau, in cazul incarcarii centralei cu lemne in timp ce func-

tioneaza pe pelet, opreste snecul de alimentare cu pelet.  

Cazanul functioneaza in aspiraţie, este echipat cu o auto-

matizare electronică care permite o modulare totala a  

vitezei ventilatorului în funcţie de temperatura fumului şi 

a apei din cazan. Controlul perfect al aerului 

necesar arderii se face prin marirea sau           

micsorarea numarului de rotatii per minut al 

ventilatorului, care duce implicit la un consum 

redus de combustibil .  

Acest lucru este deosebit de convenabil pentru 

utilizatorul final, deoarece autonomia centralei 

este foarte mare, centrala putand folosi simul-

tan cele doua tipuri de combustibil.  

 APRINDEREA AUTOMATĂ  

Aprinderea automată se face cu o rezistenta ceramica. Grație unei tem-

peraturi de ieșire de doua ori mai mare fata de o rezistență electrică  

comună din metal, aprinderea se face intr-un timp mult mai mic, ceea ce 

duce la economie de energie. Utilizarea ceramicii protejează acest 

aprinzător de riscurile de oxidare și coroziune, crescând astfel durabilita-

tea acestuia.  

VENTILATORUL 

Pe partea din spate a cazanului este amplasat un ventilator mo-

dulant cu pale din oţel inoxidabil, cu autocurăţare, cu rotor du- 

blu (pentru extragerea fumului şi pentru racirea motorului), care 

creează o ventilaţie optima, garantând astfel consum redus de 

combustibil şi randament foarte ridicat.  

GARANȚIE 

Garantia este de de 5 ani pentru corpul cazanului din otel carbon, 10 ani pentru otel inox si 2 ani         

pentru piesele electrice si cimenturi refractare.  

PANOUL DE COMANDA 

Automatizarea electronica de ultima generatie , usor de exploatat 

pentru utilizatorul final, asigura o gestionare optima a cazanului 

prin modularea vitezei ventilatorului, in functie de puterea ceruta 

de instalatie si controlul a trei pompe: pompă de instalatie, 

pompă anti-condens si pompa boiler ACM.  
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Dealer autorizat pentru România 

S.C. CALOR CALDAIE ROMANIA srl 

Str. 9 Mai 21  

Loc. Bacau  

0758.040.777 

CALOR este o marca inregistrata, detinuta exclusiv de Fean Group SRL Italia.  
Firma Fean Group SRL isi declina orice responsabilitate pentru posibile inexactitati, daca acestea se  
datoreaza erorilor de traducere, transcriere sau tiparire. De asemenea isi rezerva dreptul de a aduce  
modificari propriilor produse fara a schimba caracteristicile principale.  


