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11. . PPREZENTAREREZENTARE GENERALAGENERALA::

Centrala termica VIADRUS U22 Economy este o centrala

termica pe lemn cu gazeificare confectionata din fontă. Ea 

este disponibila in modele cu puteri termice nominale de 16, 

21, 25, 30, 34, 38 si 41 kW. 

Putere termica

nominala
Clasa certificată a cazanului

16 kW Ecodesign /   cl. 5   / BimschV2

21  kW

25  kW

Ecodesign /   cl. 5  / BimschV2

Ecodesign /   cl. 5  / BimschV2

30  kW Ecodesign /   cl. 5  /  BimschV2

34  kW

38  kW

Ecodesign / cl. 5  / BimschV2

Ecodesign /   cl. 5 / BimschV2

41 kW Ecodesign /   cl. 5  / BimschV2
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2. 2. BBENEFICIIENEFICII, , AVANTAJEAVANTAJE SISI FACILITATIFACILITATI

• Centrala termica confectionata din fonta cu o durata lungă de viaţă a 

schimbătorului de caldura;

• Garanţie de 10 ani pentru corpul centralei termice din fontă;

• Grătar fix răcit cu apă;

• Raportul de preţ /putere termică fără concurenţă;

• Funcţionare ecologică cu îndeplinirea tuturor normelor de emisie ale UE   

(clasa 5, Ekodesign, BIMSCHV2))                                       (clasa 5, Ekodesign, BIMSCHV2))                                       

• Poate functiona fara sursa de energie electrică;

• Necesita un tiraj scazut la coş şi realizeaza o încălzire rapidă  a traseului

gazelor arse;

• Randament ridicat de până la 91%;

• Consum redus de combustibil (cu până la 50%) în comparaţie cu centralele

termice pe lemn clasice;

• Serie completă de puteri termice nominale de 16-21-25-30-34-38-41 kW ;

• Posibilitate de montare de arzător pentru peleţi – funcţionare duală lemn + 

peleti;

• Soluţie originală a camerei de combustie „ViaBurnTM” ;

• Montare, deservire şi întreţinere simplă;

Construcţia cazanului din fontă Viadrus U22 Economy este brevetată. 4



3. P3. PARAMETRIARAMETRI TEHNICITEHNICI

Denumire – tip UM 16 21 25 30 34 38 41

Parametri tehnici pentru centralele termice VIADRUS U22
Economy - combustibil lemn - clasa A+
umiditatea combustibilului  max. 20 %; putere calorică: 14 ÷ 18 MJ/kg

Denumire – tip UM 16 21 25 30 34 38 41

Clasa cazanului conform EN 303 – 5 - 5 5 5 5 5 5 5

Putere termică nominală kW 16 21 25 30 34 38 41

Consum de combutibil la puterea

nominală
kg/h

3,9 5,1 5,9 7,2 8,5 9,4 10,2

Temperatura gazelor arse la puterea 

nominală
°C

140 -

180

140 -

180

150 -

190

150 -

190

140 -

180

150 -

190

150 -

190

Debitul masic al gazelor arse la puterea 
termica nominală

kg/s 0,012 0,014 0,015 0,016 0,018 0,019 0,022

Tirajul minim la cos Mba

r

0,15 0,18 0,21 0,25 0,30 0,33 0,35

Randament % 89,1 89 89 88,7 91 90,4 90,3

Clasa energetică A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
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3. P3. PARAMETRIARAMETRI TEHNICITEHNICI

Denumire – tip 16 21 25 30 34 38 41

Volumul camerei de 

combustie
dm3

32 39 41 51 63 65 67

Continud de apă l 40,5 46,5 46,5 52,0 58,0 58,0 58,0

Greutate kg 348 410 410 472 534 534 534

Adâncimea camerei de 

combustie
mm

280 370 370 480 590 590 590

Diametru racord la  cos mm 156Diametru racord la  cos mm 156

Dimensiuni: înălţime x 

lăţime
mm

1130 x 625

Adancime (fata - spate) mm 890 1000 1000 1110 1220 1220 1220

Dimensiuni usa de 

alimentare cu combustibil

mm 310x236

Presiune maximă de 

funcţionare

kPa

(bar)

400 (4)

Presiunea minimă de 

funcţionare

kPa 

(bar)

50 (0,5)

Temperatura minimă retur °C 50

Temperatura de funcționare 

recomandată
°C

60 – 80

Racorduri la instalatia de 

incalzire: tur/retur
toli (“)

Ø 1 1/2“ (* dimensiunea depinde de tip de flanşă utilizată)
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4. 4. AANEXNEXAA 11 –– SSECŢIUNEECŢIUNE LONGITUDINALALONGITUDINALA

CENTRALACENTRALA TERMICATERMICA VIADRUSVIADRUS U22U22

Camera de ardere cu mantaua 

dublă din fontă şi captusita cu 

ceramica refractară este 

proiectată în aşa fel ca să 

reziste la cele mai ridicatereziste la cele mai ridicate

temperaturi de funcţionare.

Construcţia specială a

drumurilor de fum a centralei

termice din ViadrusViadrusViadrusViadrus U22 U22 U22 U22 

EconomyEconomyEconomyEconomy favorizeaza atingerea

unei eficiente termice de până 

la 91%. 
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4. 4. AANEXNEXAA 22 –– TRASEUTRASEU DEDE AERAER DEDE COMBUSTIECOMBUSTIE SISI

DEDE GAZEGAZE ARSEARSE
Soluţia tehnică nouă de reglare a 

sistemului de combustie, brevet

ViaBurnViaBurnViaBurnViaBurnTMTMTMTM , asigură circulaţia aerului 

de combustie preîncălzit prin tirajul

natural al coşului şi prin urmare se 

realizeaza o ardere mai curată şi mai

economică in comparatie cu centraleeconomică in comparatie cu centrale

termice din aceasi categorie.  

Centralele termice cu gazeificare

ViadrusViadrusViadrusViadrus U22 U22 U22 U22 Economy Economy Economy Economy îndeplinesc 

cele mai noi si mai streicte

regulamente de emisie ale UE. 

TMTMTMTM
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4. 4. AANEXNEXAA 33 –– DETDETAALILIUU CLAPCLAPETAETA DEDE FUMFUM ŞIŞI TIJATIJA

ACTIONAREACTIONARE CLAPETACLAPETA DEDE FUMFUM

Pentru o deservire mai 

uşoară a cazanului 

acţionarea clapetei de 

aprindere este amplasată 

pe panoul lui frontal.

Tija metalică a clapetei de 

fum este montata subfum este montata sub

izolatia termica si mantaua 

cazanului.

Soluţia constructivă cu clapa de aprindere 

robustă confectionata din fontă permite o 

încălzire foarte rapidă a traseului gazelor de 

ardere şi o acţionare simplă a capacului 

orificiului de curăţare.  
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4. 4. AANEXNEXAA 44 –– ELEMENTEELEMENTE CONSTRUCTIVECONSTRUCTIVE

CENTRALACENTRALA TERMICATERMICA

1. Priza de aer de combustie montata

pe uşa de alimentare cu combustibil

2. Grătar oblic (mărimea depinde de 

modelul centralei)

3. Grătar oblic (mărimea depinde de 

modelul centralei)modelul centralei)

4. Grătar oblic (mărimea depinde de 

modelul centralei)

5. Clapă de scurtare a traseului de 

de gaze arse

6. Capac pentru curăţare;

7. Piesa ceramica superioara faţă 

8. Piesa ceramica superioara spate 

9. Duză de aducţie a aerului terțiar

10. Piesa ceramica inferioara stângă 

pentru aer de combustie secundar

11. Piesa ceramica inferioara dreaptă pentru aer de 

combustie secundar 

12. Camera de alimentare cu aer de combustie secundar şi 

terţiar 10



4. 4. AANEXNEXAA 55 –– POZITIIPOZITII DEDE MONTAJMONTAJ GRATARGRATAR DEDE

ARDEREARDERE SISI PIESEPIESE CERAMICECERAMICE REFRACTAREREFRACTARE
La montarea gratarului de ardere in 

centrala termica, partea superioară a 

grătarului de ardere trebuie să se 

sprijine cu muchia superioara pe

suportul din primul element al 

centralei termice, sub deschiderea de 

alimentare cu combustibil, iar partea 

inferioară a picioarelor gratarului se inferioară a picioarelor gratarului se 

va sprijini pe suportii din elementul

aferent puterii termice nominale (tip 

centrala)
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4. 4. AANEXNEXAA 66 –– SSCHEMACHEMA DEDE MONTAJMONTAJ RACORDURIRACORDURI

TURTUR//RETURRETUR, , ROBINETIROBINETI SISI SUPAPASUPAPA DEDE SIGURANTASIGURANTA
1. Garnitură de etanşare Ø 90x60x3 mm;

2. Flanşă retur;

3. Saibă Ø 10,5 mm ;

4. Piuliţă M10;

5. Robinet de admisie şi de evacuare;

(nu face parte din furnitura standard)

6. Ventil de siguranţă;

(nu face parte din furnitura standard)(nu face parte din furnitura standard)

7. Robinet de siguranţă cu două căi DBV 1-02;

(nu face parte din furnitura standard)

8. Flanşă tur.
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