
ASPIRO DUO TECH

Modelul Duo Tech poate fi  livrat în versiunea normală, ace-
ea în oţel inox, în confi guraţia R (numai încălzire) sau SA 
(cu schimbător de căldură pentru apa menajeră sau circuit 
de încălzire secundar).
Este un cazan Aspiro căruia i s-a adăugat un arzător pe 
peleţi automat, un ventilator de evacuare a fumului cu 
caracteristică modulantă
şi o automatizare “digit”, codul PEL0100DUO, care poate să 
gestioneze funcţiile arzătorului pe peleţi.
Cazanul este livrat cu uşa pentru lemne pe care este montat 
arzătorul pe peleţi.

Funcţionarea se desfăşoară în mod alternativ pe lemne sau 
pe peleţi prin selectarea de către utilizator a programului re-
spectiv pe display.
Este posibilă transformarea în tipul Duo Tech a tuturor seri-
ilor precedente.
Cu soluţia tehnică adoptată, în evaluarea calculelor termo-
tehnice puterile referitoare la funcţionarea pe lemne şi pe 
peleţi nu se adună datorită faptului că funcţionarea este 
alternată şi nu concomitentă.

ARDERE CONTROLATĂ ÎN ASPIRAŢIE 

Ceea ce deosebeşte modelul Duo Tech faţă de cazanele pe 
peleţi de tip tradiţional este tehnologia folosită pentru aspi-
rare.
Focarul, conducta de alimentare şi tot traseul fumului se afl ă 
în depresiune doarece ventilatorul pus pe latura de evacua-
re a fumului funcţionează în aspiraţie.
Acest lucru garantează funcţionarea în condiţii de maximă 
siguranţă deoarece, in cazul deteriorării garniturilor de
închidere, va fi  aspirat aerul din încăpere, dar nu va exista 
niciodată o ieşire a fl ăcării.

APRINDERE CU PUTERE ELECTRICĂ SCĂZUTĂ

Aprinderea peleţilor se face în mod total automat, printr-un 
fl ux de aer la o temperatură mai mare de 650 °C.
Rezistenţa de aprindere este construită cu un aliaj de oţel 
special rezistent la temperaturi ridicate, şi are o putere 
electrică de 300W limitată la câteva minute.

ALIMENTAREA AUTOMATĂ - MODULAREA - FUNCŢIA 
DE MENŢINERE

Electronica de gestiune şi control permite adaptarea cantităţii 
de combustibil la necesităţiile reale ale încăperilor ce trebuie 
încălzite.
Timpii de alimentare şi de oprire, în funcţie de combustibilul 
utilizat, reprezintă unul din parametrii reglabili de la panoul 
de comandă.
Funcţia de menţinere reduce drastic numărul ciclurilor de 
aprindere şi de oprire.

SIGURANŢĂ

Cazanul este echipat cu un schimbător de căldură de 
siguranţă imersat în apa cazanului, care permite răcirea in 
caz de urgenţă a acestuia dacă temperatura urcă prea mult 
(98/100 °C), folosind în acest scop apă rece de la reţeaua 
de aducere a apei.
Supapa de descărcare termică este furnizată pe baza de 
comandă.

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

1.Perete uscat frontal
2.Perete uscat posterior
3.Ventilator

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

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE
PENTRU TOATE MODELELE:

NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI TEMPERATURII FUMULUI

În funcţie de puterea calorifi că şi de umiditatea lemnului utilizat, putem avea temperaturi ale fumului diferite utilizând acelaşi tip 
de ventilator, deci în aceleaşi condiţii de aer comburent.
În particular, utilizând lemn cu o putere calorifi că limitată, de exemplu plopul, si eventual cu un grad ridicat de umiditate, putem 
avea o temperatură a fumului de 140° C, în timp ce utilizănd lemn de fag cu o redusă umiditate putem avea o valoare a tempe-
raturii fumului de peste 280 ° C.

1 Temperaturi prea mici
Dacă temperatura fumului este prea mică, de exemplu inferioară la 140° C putem avea formare de condens şi de gudron pe 
canalul de fum cu depunerea reziduurilor nearse care pe termen lung s-ar putea aprinde şi cauza daune serioase atât coşului 
de fum cât şi locuinţei utilizatorului.

2 Temperaturi prea înalte
Dacă temperatura fumului este prea înaltă, de exemplu mai mare de 200°C pot apărea urmatoarele probleme:
a) uzarea precoce a grătarelor arzătorului şi a catalizatorilor
b) Uscarea rulmenţilor avâd ca şi consecinţă producerea de zgomot şi uzarea motorului ventilatorului / aspirator al fumului.
c) reducerea randamentului termic al cazanului având ca şi consecinţă consumul excesiv de combustibil.
Pentru a rezolva aceste probleme, noua electronică controlează temperatura fumului şi modifi când regimul de rotaţie a motorului 
stabilizează temperatura fumului în interiorul unui interval fi xat prin intermediul parametrilor 14 şi 15 din placa electronică.
Motorul aspiratorului este dotat cu doua turaţii si poate deci funcţiona la 2800 sau la 2000 de rotaţii/min.
Puterea generată de către cazan poate varia aproximativ între 100% şi 65% .
O reducere a puterii la mai puţin de 65% ar putea duce la problemele enumerate la punctul 1.
A fost adoptată tehnica motorului cu doua bobine întrucât soluţia unui motor modulant cu întrerupere de fază produce emisii 
electromagnetice nedorite sau poate determina supraîncălzirea motorului şi a placii electronice însăşi.

NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA MODULĂRII ASUPRA TEMPERATURII APEI

În plus fată de controlul temperaturii fumului placa electronică realizează modularea vitezei motorului şi atunci când temperatura 
apei este aproape de temperatura ceruta de utilizator. 
Scopul acestei modulări este acela de a reduce pornirile şi opririle motorului atunci când puterea cerută de către instalaţie este 
inferioară puterii maxime generate de către centrală.
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SCHEME RECOMANDATE

Cu instalaţia solară, numai în scopulproducerii apei 
calde menajere, cu rezervor cu serpentină dublă.

Cu instalaţia solară, în scopul integrării căldurii 
cerute de sistemul de încălzire (se recomandă 
numai cu sisteme prin pardoseală), cu puffer 
combi.

Scheme hidraulice pentru sisteme complexe. 
Cu centrale murale şi sursă de căldură solară 
sau de la biomase, Arca a realizat un nou
sistem brevetat cu efi cienţă sporită: sistemul 
SUN. Pentru mai multe detalii ale sistemului 
SUN vizitaţi site-ul nostru www.arcacaldaie.ro

În exemplele de mai jos sunt prezentate schemele hidraulice cele mai 
complexe pentru cazuri de instalaţii care cuprind panouri solare, cazan pe 
lemne sau peleţi şi o eventuală instalaţie de incălzire prin pardoseală. 
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