
PREZENTAREA PRODUSULUI NOU

VIADRUS U22 ECONOMY



Cazanul cu gazeificare din fontă pe combustibil VIADRUS U22 Economy disponibil în gama de puteri
termice de 16, 21, 25, 30, 34, 38, 41 kW.

Putere max.  
declarată

Nr elementi Clasa certificată a cazanului

16 kW 5 Ecodesign /   cl. 5   / BimschV2

21  kW
25  kW

6
Ecodesign /   cl. 5  / BimschV2
Ecodesign /   cl. 5  / BimschV2

30  kW 7 Ecodesign /   cl. 5  /  BimschV2

34  kW
38  kW

8
Ecodesign / cl. 5  / BimschV2
Ecodesign /   cl. 5 / BimschV2

41 kW 8 Ecodesign /   cl. 5  / BimschV2
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AVANTAJE

• durata lungă de viaţă a schimbătorului de căldură din fontă  de producţia proprie Viadrus
• garanţie de 10 ani pe corpul cazanului din fontă
• grătar fix răcit cu apă
• funcţionare ecologică – îndeplinirea normelor de emisie ale UE   (clasa 5, Ekodesign, 

BIMSCHV2))                                       
• pentru funcţionare nu este necesară energie electrică  
• solicitări scăzute de tiraj de coş şi încălzire rapidă  a căilor de gaze de ardere
• randamentul maxim ridicat până la 91%
• consumul redus de combustibil (cu până la 50%) în comparaţie cu cazane  cu ardere 

clasica;
• serie completă de puteri termice de 16-21-25-30-34-38-41 kW 
• posibilitate de echipare cu arzătorul pentru peleţi – funcţionare duală
• soluţie originală a camerei de combustie „ViaBurnTM” 
• montare, deservire şi întreţinere simplă

Construcţia cazanului din fontă Viadrus U22 Economy este brevetată. 
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ANEXE – SECŢIUNE PRIN CAMERA DE ARDERE

Camera de ardere cu mantaua dublă din fontă şi cu 
înzidire refractară este proiectată în aşa fel ca să 
reziste la cele mai mari temperaturi de funcţionare 
posibile.

Construcţia specială a căilor de ardere ale cazanului 
din fontă favorizeaza atingerea unei eficiente
termice de până la 91%. 
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DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI

Partea superioară a grătarului (2;3;4),
trebuie să se sprijine cu muchia superioara
de partea interioară primului element sub
orificiul de alimentare şi în partea inferioară
a elementului de fonta aferent puterii
termice.
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SECŢIUNE PRIN CAMERA DE ARDERE

Soluţia tehnică nouă de reglare a sistemului de
combustie ViaBurnTM , asigură circulaţia aerului de
combustie preîncălzit în baza tirajului format de coş şi
prin urmare permite o ardere mai curată şi economică.
Datorită sistemului brevetat de circulaţie a aerului de
ardere, cazanele U22 Economy îndeplinesc cele mai noi
regulamente de emisie noxe a UE.
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