
Cazan pe combustibil solid

VITOLIGNO 100-S
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Vitoligno 100-S

1  Sistem de automatizare Vitotronic 100 FC1 
2  Schimbătorul de căldură tubular 
3  Camera de încărcare voluminoasă 
4  Căptuşeală latarală cu guri de admisie  

 a aerului primar 
5  Gură de admisie a aerului secundar   

 în camera de ardere 
6  Manetă de reglaj a aerului primar 
7  Manetă de reglaj a aerului secundar 
8  Camera de ardere din siliciu-carbid 
9  Canal de ardere din şamotă 
10 Uşa de curăţire a cenuşii 

Cazan pe lemne Vitoligno 100-S

O bună exploatare a combustibililor

Tehnica funcţionării pe principiul gazeifi cării 

lemnului permite obţinerea unui grad înalt

de efi cienţă şi o ardere săracă în emisii 

poluante. Suprafeţele de transfer termic mari, 

în combinaţie cu ventilatorul de absorbţie 

menţin o temperatură foarte scăzută a gazelor 

evacuate şi contribuie la o bună exploatare a 

combustibililor.

VITOLIGNO 100-S

Vitoligno 100-S este un cazan pe combustibil 

solid cu funcţionare pe principiul gazeifi cării 

lemnului, cu puteri nominale de la 25 la

80 kW.

Camera de încărcare foarte voluminoasă 

asigură intervale lungi între alimentări şi o 

autonomie de funcţionare foarte mare.

Uşa mare de acces permite încărcarea cu 

uşurinţă a cazanului cu masa lemnoasă,

chiar prin partea frontală.

Prin absorbţia oxigenului din camera de 

încărcare se obţine o combustie avansată 

a bucătilor de lemn. Gazele de lemn astfel 

obţinute sunt absorbite de către ventilatorul 

de absorbţie în camera de ardere căptuşită 

cu zidărie din siliciu-carbid. Aici, aportul de 

aer secundar, la temperaturi înalte, contribu-

ie la arderea săracă în emisii de substanţe 

poluante.

Tehnica de ardere prin gazeifi care

la Vitoligno 100-S

Vitoligno 100-S

Cazan pe combustibil solid cu puteri

de la 25 până la 80 kW

6

7
8

9 10



Avantaje la prima vedere:

  Cazan cu funcţionare pe principiul gazeifi cării lemnului,    

cu o gamă de puteri de la 25 la 80kW 

  Cazan din oţel cu pereţi de 8 mm grosime

  O bună exploatare a combustibilului prin randament ridicat

 şi temperatura scăzută a gazelor evacuate

  Izolaţia termică livrată separat de corpul cazanului, eliminând riscul  

avarierii în timpul transportului şi manipulării şi cu posibilitatea de  

introducere în vederea amplasării în spaţii mai greu accesibile

  Ventilator de absorbţie performant şi camera de ardere cu captuşeală  

din siliciu-carbid

  Clapete reglabile de admisie aer primar şi secundar 

  Montare rapidă a cazanului şi încărcarea cu uşurinţă a acestuia   

prin partea frontală

  Camera de încărcare voluminoasă, asigurând o autonomie mare   

de funcţionare

  Uşa mare de acces permite încărcarea cu uşurinţă a cazanului   

cu masă lemnoasă

  Uşor de întreţinut şi servisat datorită sistemului simplu de curăţire   

a suprafeţelor de transfer termic, prin gura de curăţire 

Cazanul pe combustibil solid Vitoligno 100-S este soluţia ideală 

pentru o gamă largă de aplicaţii
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Distribuitor:

Putere nominală kW 25 30 40 60 80

Dimensiuni
Lungime
Lăţime
Înălţime

mm
mm
mm

1289 
618 

1190

1289 
678 

1390 

1366 
678 

1490 

1389 
751 

1885  

1389 
841 

1885

Greutate
(corp cazan cu izolaţie termică)

kg 461 551 629 822 864

Volumul de apă din cazan litri 100 120 150 270 300

Capacitatea camerei de încărcare litri 100 160 190 294 353

Diametrul coşului ømm 150 150 150 200 200
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