
Tip KLO  65  85 100 130 150

Putere treapta I/II - gaz metan kW 49 / 65 59 / 85 70 / 99 91 / 130 107 / 150

- propan  kW - / 55  - - - -

Combustibil    Gaz metan/ propan

Randament - Gaz metan / Propan %   91,5 - 93 / 91,5

Aprindere    Electronică

Tensiune de alimentare/ frecvenţă  V / Hz    230 / 50

Putere electrică absorbită  W   100

Clasă de protecţie electrică IP   40 

Presiunea max. de lucru AT  kPa   400

Temp. max. de lucru AT oC   85 

Noxe NOx mg / kWh   până la 60  

Evacuarea gazelor de ardere    Tiraj natural

Diametrul tubulaturii de evacuare 
gaze arse mm 180 200 220 250 250

Lăţimea cazanului (A) mm 850 1010 1170 1410 1570

Greutate fără apă kg 317 369 421 499 550

Grizzly

www.protherm.sk
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Protherm vă oferă seturi speciale de 
control echitermic.

Set regulator Siemens RVA 43.222 
Set de control destinat utilizării pentru un 
singur cazan sau pentru mai multe caza-
ne conectate în cascadă (pentru cazanul 
conducător), pentru comanda arzătoru-
lui cu 1 sau 2 trepte de putere, comanda 
pompei cazanului, a circuitului de încălzi-
re şi a pompei ACM.

Set regulator Siemens RVA 63.242 
Set de control destinat utilizării pentru un 
singur cazan sau pentru mai multe caza-
ne conectate în cascadă (pentru cazanul 
conducător), pentru comanda arzătorului 
cu 1 sau 2 trepte de putere, comanda va-
nei de amestec cu trei căi, a pompei de 
recirculare AT, a pompei ACM sau a va-
nei by-pass, funcţii multiple.

Set regulator Siemens RVA 63.280 
Set de control destinat utilizării pentru un 
singur cazan, pentru comanda arzătoru-
lui cu 1 sau 2 trepte de putere, coman-
da a două vane de amestec cu trei căi 
şi a pompei de recirculare AT, comanda 
pompei ACM sau a vanei by-pass, func-
ţii multiple.

Seturile regulatoare echitermice mai 
sus menţionate sunt echipate cu sen-
zori pentru aplicaţiile de bază şi cu 
toate elementele de conectare în sco-
pul comunicării cu cazanul. 

Lăţimea cazanului (A) conform tabel

49 / 65 kW    91 / 130 kW
59 / 85 kW 107 / 150 kW
70 / 99 kW 

ISO 9001

Cazane stative 
de fontă cu putere
termică ridicată

Gamă largă de puteri disponibile prin 
conectare în cascadă
Ideal pentru încălzire centrală
Uşor de instalat
Întreţinere simplă
Posibilitatea preparării apei calde menajere 
prin cuplarea cu un boiler

Exploatare uşoară

Importator:
S.C. Secpral Pro Instalaţii S.R.L
Cluj-Napoca, str. Vlad Ţepeş nr. 2
Tel./fax. 0264-417068, 417069
email: secpralpro@artelecom.net
www.secpralpro.ro

Producător:
Protherm s.r.o.
Skalica, Slovakia

Partenerul Dvs. pentru vânzare, 
punere în funcţiune şi service:

Cel mai bun 
exponat la 
Aquatherm

Cel mai bun 
exponat la

Racioenergia

A.T. - agent termic / ACM – apă caldă menajeră                          Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modifi cări tehnice 



GRIZZLY Protherm reprezintă noua gamă de cazane de fon-

tă de putere termică mare şi emisie redusă de noxe. 

Datorită posibilităţii racordării cazanului în sisteme  vaste, 

respectiv gama largă de puteri disponibile, Grizzly este 

o soluţie ideală pentru realizarea sistemelor de încălzire 

ecologice, de o eficienţă ridicată, la un preţ rezonabil.

Control

Modelul pe gaz metan al cazanului 
Grizzly este echipat cu un comu-
tator pentru treapta de putere. Cu 
ajutorul acestui comutator pot fi 
selectate două trepte de putere, 
facilitând selectarea puterii termice 
optime în funcţie de necesar. În 
combinaţie cu un regulator echiter-
mal schimbarea treptelor de putere 
se face în mod automat, respec-
tându-se reglajele sistemului de 
încălzire.

Dacă un singur cazan nu este 
suficient pentru producerea nece-
sarului de căldură, pot fi conectate 
mai multe cazane în cascadă, prin 
intermediul regulatoarelor de cas-
cadă cu care trebuie echipate ca-
zanele care vor forma ansamblul.

Panoul de comandă

Panoul de comandă este în aşa fel 
proiectat încât elementele de co-
mandă să fie uşor accesibile. Pa-
noul este împărţit în două secţiuni: 
operaţional şi service.

Panoul de comandă operaţional in-
clude elementele cu ajutorul cărora 
utilizatorul primeşte informaţii refe-
ritoare la starea cazanului, respec-
tiv un termometru şi un manonetru. 
Opţional poate fi montat pe panou 
şi un regulator echitermal.

Panoul de comandă – service in-
clude principalele elemente de 
siguranţă. Aceste elemente sunt 
accesibile doar pentru unitatea 
autorizată de service. Pe partea 
de service a panoului de comandă 
poate fi găsit de asemenea dispo-
zitivul de setare a temperaturii ma-
xime a AT, respectiv comutatorul 
pentru treapta de putere*.

Regulatorul echitermal vă pune la 
dispoziţie multiple opţiuni de con-
trol (comandă). Cele mai importan-
te dintre aceste opţiuni sunt:

Conectarea în cascadă (opţional)

Controlul echitermic al temperatu-
rii AT din cazan

Controlul temperaturii agentului ter-
mic în cazul sistemelor în cascadă

Cuplarea/ decuplarea cazanului în 
funcţie de modificările necesarului 
puterii termice

Comutare automată a modurilor 
de funcţionare VARĂ/ IARNĂ

Selectarea automată a curbelor 
de încălzire

Funcţia “Hornar”

Protecţie împotriva supraîncălzirii

Protecţia antiîngheţ a corpului 
cazanului, respectiv a instalaţiei

Protecţia antiblocaj a pompei

Protecţia împotriva supraîncălzirii 
pompei de recirculare AT

Program zilnic sau săptămânal 
pentru încălzirea AT sau ACM

Utilizarea unei pompe sau vane cu 
trei căi în scopul preparării ACM. 
Opţiune de selectare prioritară a 
preparării ACM.

Protecţie împotriva bacteriei Le-
gionella  

Control la distanţă (opţional)

Mesaje de eroare

Contorizarea orelor de funcţionare

a cazanului. Aprinderea flăcării 
se realizează electronic prin in-
termediul unui arzător pilot, care 
asigură o aprindere uşoară, silen-
ţioasă.

În timpul funcţionării, cazanul 
surprinde prin caracteristicile sale 
de stabilitate şi silenţiozitate. An-
samblul arzător, vană de gaz şi 
schimbător de căldură asigură un 
nivel scăzut de noxe. 

Sistemul de control al tirajului

Cazanul este echipat cu un sis-
tem de control al tirajului coşului 
de fum. Controlul este realizat 
prin intermediul unui termostat 
de gaze arse, care în cazul unui 
tiraj insuficient va acţiona asupra 
vanei de gaz, oprind alimentarea 
cu gaz a arzătorului şi implicit 
cazanul.

care îl repartizează uniform în 
fiecare element de fontă din 
schimbătorul de căldură. Acest  
sistem asigură un mediu omogen 
şi previne înfundarea schimbă-
torului în special datorită supra-
încălzirii locale. Sistemul DRAT, 
împreună cu termostatul pompei 
de circulaţie face posibilă funcţio-
narea cazanului la valori mici ale 
temperaturii AT din retur.

Arzătorul

Arzătorul este format din tuburi 
arzător speciale, numărul lor 
depinzând de puterea nominală 

Schimbător de căldură din fontă

Schimbătorul de căldură din fontă 
reprezintă rezultatul cercetărilor 
de ultimă oră în domeniu. Noul 
design asigură un randament ma-
xim al arderii şi o durată de viaţă 
mărită în comparaţie cu schimbă-
toarele de căldură din oţel.

Soluţie inovatoare pentru returul 
AT – sistemul DRAT

Agentul termic din returul insta-
laţiei este introdus în cazan prin 
intermediul sistemului DRAT al 
distribuitorului de agent termic, 

GRIZZLY – Regele urşilor. . .

Producţia şi dezvoltarea
 cazanelor PROTHERM este 

conform standardului internaţional 
de calitate ISO 9001.

*numai pentru modele cu functionare pe gaz metan


