
CENTRALĂ PE LEMNE

Garanţie 2 ani

• Funcţionare cu ardere prin gazeifi carea lemnului;

• By-pass automat;

• Control analogic al pompelor de instalaţie şi 

al pompei de recirculare (anticondens), oprire 

automată a ventilatorului atunci când se epuizează 

combustibilul

• Dotată cu schimbător de siguranţă imersat, 

deservit de valvă de securitate termostatică 

pentru protecţie la supratemperatură;

• Are două trasee de fum delimitate de catalizatori

• Autonomie 8-10 ore;

• Alimentare cu lemne de 2-3 ori pe zi.



• Funcţionare cu ardere prin gazeifi carea lemnului;
• Sistem TURBO INTERCOOLER

 recuperare de energie termică: 19%
• Ardere cu aer insufl at;
• Durată mare de viaţă,

grosimea peretelui magaziei de lemne 8,3 mm;
• Dotat cu schimbător de siguranţă imersat deservit de 

valvă de securitate termostatică pentru protecţie la 
supratemperatură;

• Control analogic al pompelor de instalaţie şi al pompei de 
recirculare (anticondens), oprire automată a ventilatorului 
atunci când se epuizează combustibilul

• Are două trasee de fum delimitate de catalizatori din fontă 
cromată;

• By-pass automat;
• Autonomie 8-10 ore;
• Alimentarea cu lemne a cazanului de 2-3 ori pe zi.

CENTRALĂ PE LEMNE

Sistemul TURBO INTERCOOLER permite preîncălzirea aerului primar introdus în magazia de lemne, prin colectarea acestuia din zona 
posterioară a cazanului, unde se încălzeşte prin contactul cu suprafaţa colectorului de fum. Sistemul Turbo Intercooler este un brevet al fi rmei 
Arca Srl.

Garanţie 3 ani



CENTRALĂ PE LEMNE

La baza tehnologiei Aspiro stă principiul gazeifi cării lemnului, procedeul 
de distilare uscată. Combustibilul solid, afl at in partea superioară a caza-
nului, în contact cu jarul afl at pe grătar, eliberează un gaz numit gazogen. 
Acesta combinându-se cu aerul primar formează amestecul combustibil. 
Acest amestec este aspirat de către ventilator, printre fantele gratărului, 
în contact cu patul de jar se aprinde şi dă naştere caracteristicii “fl ăcări 
răsturnate” în zona inferioară a focarului.

• Tablă din oţel aliată cu grosime de 8,3 mm, fără cordon de 
sudură în focar;

• Randament de ardere 85-90%;
• Panou de comandă digital;
• Control analogic al pompelor de instalaţie şi al pompei de 

recirculare (anticondens), oprire automată a ventilatorului atunci 
când se epuizează combustibilul;

• Autonomie 8-10 ore;
• By-pass automat;
• Cazanul Aspiro are ventilatorul montat în spatele camerei de 

ardere, funcţionând astfel în aspiraţie, cu randament energetic 
maxim;

• Are 3 trasee de fum delimitate de catalizatori din fontă 
cromată;

Sistem de distribuţie a 
aerului şi focar complet 
demontabil  
Acest cazan este conceput şi 
realizat dintr-un corp modular 
ale cărui componente pot fi  
înlocuite independent. De aici 
rezultă o extrem de simplă 
demontare şi înlocuire a uşii de 
acces la camera de combustie, 
a focarului, a ventilatorului, a 
sistemului de distribuire a aerului, 
a grilelor, a catalizatorului, chiar 
fără intervenţia unui specialist.
Arzătorul este realizat integral 
din fontă cromată.

Garanţie 3 ani



CENTRALĂ PE LEMNE

• Tablă din oţel aliată cu grosime de 8,3 mm, fără cordon de sudură 
in focar;

• By-pass automat;
• Randament de ardere 85-90%;
• Panou de comandă digital;
• Control analogic al pompelor de instalaţie şi al pompei de 

recirculare (anticondens), oprire automată a ventilatorului atunci 
când se epuizează combustibilul;

• Autonomie 8-10 ore;
• Cazanul Aspiro are ventilatorul montat în spatele camerei de 

ardere, funcţionând astfel în aspiraţie, cu randament energetic 
maxim;

• Are 3 trasee de fum delimitate de catalizatori din fontă cromată.

Pentru varianta cu un al doilea schimbător imersat, adăugaţi SA codului de mai sus.
Pentru varianta Inox, adăugaţi I codului de mai sus.

Garanţie:
Variantele Inox: 5 ani  
Variantele SA: 3 ani

Aspiro Inox
Model pozitionat în topul gamei, cu maximă rezistenţă la coroziune; 
focar în oţel inox –5 ani de garanţie la coroziunea perforantă (pompa 
de recirculare obligatorie, pompa instalaţiei controlată de către 
panoul cazanului) Modelul sugerat atunci cînd se utilizează lemne 
umede sau reziduuri de lemn din industria prelucrătoare.

Aspiro SA
Dotată cu schimbător din aramă cu un diametru de 22 mm pentru a 
produce apă caldă menajeră sau pentru a separa circuitele atunci 
cînd se conectează un al doilea generator (centrală murală pe gaz).



1.Camera unde are loc uscarea
   combustibilului
2.Zona de gazeifi care
3.Zona de ardere a lemnului
4.Arzător din fontă cromată
5.Camera de ardere
6.Catalizator
7.Suprafaţa de schimb termic
8.Schimbător pentru producerea
   apei calde menajere
   (pentru varianta SA)

1.Perete uscat frontal
2.Perete uscat posterior
3.Ventilator
4.Modulator termostatic

5.Aer primar
6.Aer secundar
7.Schimbător sanitar (versiunea SA)

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
PENTRU TOATE MODELELE:

Modularea continua a puterii 
furnizate
Arca  este primul constructor italian de 
cazane cu ventilator in aspiraţie şi, mai 
mult, este primul a utiliza funcţionarea 
modulantă a puterii de ardere.
Este cunoscut faptul că in perioadele 
de termostatare în cazanele pe lemn 
se formează reziduuri incombustibile, 
ceea ce implică curăţarea periodică a 
cazanului.
In cazul intervalelor on-off mai lungi 
există riscul de a apare difi cultăţi in 
reaprinderea automată.
Modularea continuă este posibilă 
atunci când se face o dozare perfectă a 
puterii cazanului in funcţie de necesarul 
termic, graţie senzorului de temperatura 
scufundat direct în apa din cazan.

Modulatorul deschis
După cum se poate observa in fi gura,
modulatorul este complet deschis 
asigurând un maxim de aer necesar 
arderii la puterea maximă, in funcţie de 
calitatea materialului lemnos folosit.

Modulatorul închis
Modulatorul este aproape complet 
închis, rezultând astfel o putere 
minimă de ardere în conformitate cu 
debitul de aer permis de acesta.



CENTRALĂ PE LEMNE

Toate caracteristicile modelului Aspiro cu, deasupra, un cazan din oţel 
pe motorină/gaz (arzător sufl at) comandat în automat de către panoul 
cazanului.
Disponibilă şi în variantele Aspiro Combi Inox cu focar din oţel inox şi 
Aspiro Combi SA Inox cu focar din oţel inox şi schimbător auxiliar.

• Tablă din oţel aliată cu grosimea de 8,3 mm, fără cordon de sudură 
in focar;

• By-pass automat;
• Randament de ardere 85-90%;
• Panou de comandă digital;
• Control analogic al pompelor de instalaţie şi al pompei de recirculare 

(anticondens), oprire automată a ventilatorului atunci când se 
epuizează combustibilul;

• Autonomie 8-10 ore;
• Cazanul Aspiro are ventilatorul montat în spatele camerei de ardere, 

funcţionând astfel în aspiraţie - cu un randament energetic maxim;
• Are 3 trasee de fum delimitate de catalizatori din fontă cromată.

Garanţie 3 ani

Arzător lemn

Arzător
gaz/motorină



• Tablă din oţel aliată cu grosime de 8,3 mm, fără 
cordon de sudură în focar;

• Randament de ardere 85-90%;
• By-pass automat
• Panou de comandă digital;
• Control analogic al pompelor de instalaţie 
şi al pompei de recirculare (anticondens), 
oprire automată a ventilatorului atunci când se 
epuizează combustibilul;

• Autonomie 8-10 ore;
• Cazanul Regovent are ventilatorul montat în 

spatele camerei de ardere, funcţionând astfel 
în aspiraţie, cu randament energetic maxim;
paletele ventilatorului sunt din oţel inox;

• Are 3 trasee de fum delimitate de catalizatori din 
fontă cromată;

• Motor dublu în aspiraţie;

CENTRALĂ PE LEMNE

Garanţie 3 ani

La baza tehnologiei Regovent stă principiul gazeifi cării lemnului, procedeul de distilare uscata. Combustibilul solid, afl at in partea superioară 
a cazanului, în contact cu jarul afl at pe grătar, eliberează un gaz numit gazogen. Acesta combinându-se cu aerul primar formează amestecul 
combustibil. Acest amestec este aspirat de către ventilator, printre fantele grătarului, în contact cu patul de jar se aprinde şi dă naştere caracte-
risticii “fl ăcări răsturnate” în zona inferioară a focarului.

Arzător lemn

Arzător
gaz/motorină



DISTRIBUTOR:

ALEGEREA TIPULUI DE CAZAN

Sunt disponibile şapte modele de cazane pe lemne.
Pentru fi ecare tip de cazan sunt prevăzute o putere minimă, o putere utilă 
(corespunzătoare lemnelor cu o putere calorifi că de 3.500 kcal/kg cu o umiditate 
de 15%) şi o putere maximă, aceasta fi ind indicată pentru dimensionarea 
armăturilor de siguranţă: purjoare, supape de siguranţă.
Alegerea va trebui făcută sub îndrumarea unui termotehnician sau instalator 
ţinând cont de puterea calorifi că si de procentul de umiditate a lemnului.
In diagrama de putere pentru fi ecare tip de cazan sunt trecute puterea utilă si 
puterea minimă exprimate în Kw. Se recomandă să se aleagă cazanul a cărui 
putere se regăseşte în acest interval

VANA DE AMESTEC

Cu toate precauţiunile si experienţele transpuse în procesul de producţie şi ţinând 
cont şi de caracteristicile tehnice de construcţie a generatorului, este de considerat 
faptul că lemnul de ardere are un înalt conţinut de umiditate in comparaţie cu 
alţi combustibili. Cu scopul de a limita la maxim producerea de condens este 
oportun să se menţină înaltă temperatura de funcţionare a cazanului. În acest 
sens, termostatul de exerciţiu, din dotare, are un interval de intervenţie limitat 
între 65 si 90°C.
Astfel, se recomandă utilizarea vanelor de amestec pentru reglarea temperaturii 
recomandate.
Un alt avantaj este alimentarea rând pe rând a încărcăturii de combustibil după 
necesităţile efective, în acest mod evitându-se opriri lungi când magazia este 
total umplută cu lemne umede.

DIAGRAMA PUTERILOR PE MODEL
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