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Kitul de modificare poate fi folosit doar la cazanu l VIADRUS HERCULES U 22.  

Kitul de modificare poate fi instalat doar de o fir mă de service contractual ă, autorizat ă pentru efectuarea acestei activit ăți. 

 

1 Utilizarea și avantajele cazanului 
Denumire comercial ă a cazanului: VIADRUS A0C  
Însemnare de tip a cazanului: A0C- X1 X2 X3-X4.X5 

X1 Varianta:  S: standard 
A:  advanced ( cu economizor) 

X2 Putere:  20: 20 kW 
28: 28 kW 

X3 Combustibil:  P: peleți 
X4  revizia în anul curent (actualizarea cazanului) 
X5  anul introducerii pe piață 

 
 

2 Datele tehnice ale cazanului dup ă modificare 
 
Tab. č. 1 Dimensiunile, parametrii tehnici ai cazanului d upă modificare 

Tipul cazanului   A0C-X20P-00.16 A0C-X28P-00.16 
Număr de elemenți buc. 5 7 
Greutatea cazanului (incl. rezervorul) kg 356 423 
Conținutul de apă l 40,9 81,3 
Diametrul racordului la coșul de fum mm 156 
Capacitatea rezervorului de combustibil  dm3 300 
Dimensiunile cazanului (inclusiv rezervorul): lățime x adâncime x 
înălțime 

mm 1258 x 1207 x 1345 1258 x 1399 x 1345 

Dimensiunile cazanului (inclusiv rezervorul și economizorul):  
lățime x adâncime x înălțime  1258 x 1639 x 1345 1258 x 1833 x 1345 

Capacitatea recipientului l 300 
Diametrul orificiului de alimentare pentru alimentare manuală mm 500 
Diametrul orificiului de alimentare pentru alimentare automată mm 50 
Presiunea de lucru a apei kPa (bar) 400 (4) 
Presiunea de testare a apei kPa (bar) 800 (8) 
Temperatura de exploatare recomandată a apei de încălzire °C 65 - 85 
Temperatura minimă a apei la retur °C 55 
Temperatura apei reci °C 10 
Presiunea pentru schimbătorul de căldură de siguranță (DBV 1 – 02) bar 6 
Pierderea hidraulică a cazanului (la ∆T 20 K) mbar 0,677 
Coeficientul rezistenței hidraulice   8,155 
Nivelul acustic dB Nu depășește nivelul de 65 dB (A) 
Tirajul coșului de fum mbar 0,10 – 0,20 
Racordurile cazanului - apa de încălzire Js G 1 ½ “ (6/4“) 

- apa de retur Js G 1 ½ “ (6/4“) 
Tensiunea de alimentare  1/N/PE 230V AC 50 Hz TN - S 
Protecție electrică  IP 40 
Consum de energie electrică la puterea nominală W 43 49 
Consum de energie electrică la puterea minimă W 19 19 
Consum de energie electrică în regim stand-by W 2 2 
 
Tab. č. 2 Parametrii tehnici de c ăldur ă ai cazanului  

Tipul cazanului   A0C-X20P-00.16 A0C-X28P-00.16 
Număr de elemenți buc. 5 7 
Putere nominală kW 20 28 
Consum de combustibil la puterea nominală kg.h-1 4,9 6,7 
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală - A0C-SXP/ A0C-
AXP °C 211/113 154/109 

Durata de ardere la puterea nominală, la umplerea rezervorului ore 36 24 
Puterea minimă kW 6,4 7,7 
Consum de combustibil la puterea minimă kg/h 1,5 1,8 
Temperatura gazelor arse la puterea minimă - A0C-SXP/ A0C-AXP °C 114,5/74 96/70 
Durata de ardere la puterea minimă, la umplerea rezervorului ore 90 85 
Tirajul minim al coșului de fum mbar 0,14 0,14 
Puterea calorică a combustibilului MJ.kg-1 16,78 16,78 
Randament - A0C-SXP/ A0C-AXP % 83,3/90 86,9/91,5 
Debitul masic al gazelor arse la ieșire - A0C-SXP/ A0C-AXP kg.s-1 0,014/0,014 0,018/0,017 
Clasa cazanului EN 303-5 - A0C-SXP/ A0C-AXP  4/5 4/5 
Clasa de eficiență energetică   A+ A+ 
Indicele de eficiență energetică - A0C-SXP/ A0C-AXP  107/114 113/117 
Eficiență energetică sezonieră - A0C-SXP/ A0C-AXP % 72/77 76/80 
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! Aten ționare important ă: 
Parametrii tehnici de c ăldur ă men ționa ți se modific ă în func ție de tipul, calitatea și umiditatea combustibilului folosit.  
 

Valorile menționate în tab. nr. 1 și tab. nr. 2 au fost măsurate la testele efectuate cu combustibilul prescris. 
 
Combustibilul prescris: 
 

Peleții trebuie să îndeplinească cel puțin una din directive sau standarde: 
� Directiva nr. 14-2000 Ministerului Mediului al Republicii Cehe  
� DIN 517 31 
� ÖNORM M 7135 

Granulația prescrisă a peleților  6 până la 10 mm 
Conținut de apă în combustibil  max. 12 %. 
Conținut de cenușă  max. 1,5 % 
 

ATENȚIE! Calitatea proast ă a combustibilului poate influen ța în mod semnificativ randamentul și parametrii de emisii ai cazanului. 
 
 

3 Con ținutul pachetului de livrare și accesorii 
 
Accesorii standard la kitul de modificare: 

• Ușă cenușar  1 buc. 
• Arzător, alimentator de combustibil și furtun 1 buc. 
• material pentru montarea arzătorului 

- flanșă arzător 1 buc. 
- izolație arzător 1 buc. 
- furtun de transport cu spirală de întărire 1 buc. 
- colier furtun  2 buc. 

• material de îmbinare pentru montarea arzătorului 
- șurub M10x20 3 buc. 
- tijă filetată M8 3 buc. 
- șaibă 10,5 6 buc. 
- șaibă 10 6 buc. 
- piuliță M10 6 buc. 

• cutie de comandă 1 buc. 
• material de îmbinare pentru montarea cutiei de comandă  

- șurub ST 4,2 x 9,5 4 buc. 
• documentație tehnic-comercială 
 

Accesorii livrate la cerere: 

• rezervor de combustibil 300 l 
- Laterala rezervorului de combustibil 3 buc. 
- Laterala rezervorului de combustibil cu orificiu pentru melc 1 buc. 
- Piciorul rezervorului de combustibil 4 buc. 
- Fundul rezervorului de combustibil 2 buc. 
- Fundul rezervorului de combustibil A 2 buc. 
- Capacul rezervorului de combustibil 1 buc. 
- Mâner 1 buc. 

• material de îmbinare pentru montarea rezervorului de combustibil 
- lanț de suspendare 1 buc. 
- șurub M6 x 12 72 buc. 
- șaibă 6,4 72 buc. 
- piuliță M6 72 buc. 
- șurub M6 x 16 2 buc. 
- șaibă 8,4 2 buc. 

• turbulator 4 buc. 
• despărțitor spațiu de ardere 3 buc – 5 el.; 4 buc. – 7 el. 
• despărțitor spațiu de ardere, element față 1 buc. 
• izolația superioară ușii cenușarului 1 buc. 
• material de îmbinare pentru izolație: 
- tijă filetată M8 
- Șaibă 8 (cu suprafață mare) 2 buc. 
-  

 
Dotarea cazanului „ la cerere “ nu este inclus ă în pre țul de baz ă al cazanului. 
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4 Procedeul de montaj 
4.1 Înlocuirea u șii cenu șarului 

 

Fig. nr. 1  
 

• Cu ajutorul cheii se slăbesc 2 buc. piulițe M8 (2) care servesc la fixarea ușii cenușarului pe șuruburile cu bolțuri.  
• După aceasta se demontează 2 buc. șaibe 8,4 (3) și ușa cu balama (1). 
 

4.2 Demontarea u șii camerei de ardere   

 

Fig. nr. 2  
 
• De pe elementul frontal se demontează 2 buc. reazeme balama (3), foraibărul (2), 5 buc. șuruburi M8 x 12 (1) și ușa camerei de ardere 

(4).  
 

4.3 Montarea izola ției în u șa de alimentare 

 

1. Ușă cu balama  
2. Piuliță M8 
3. Șaibă 8,4 

1. Șurub M8 x12 
2. Foraibăr 
3. Reazem balama  
4. Ușă cameră de ardere 

1. Șaibă 8,4 
2. Șurub M8 x 25 
3. Placă de protecție 
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Fig. nr. 3  
• Demontăm 3 buc. șuruburi M8 x 25 (2) 
• Desprindem placa de protecție a ușii de alimentare 
 

 

Fig. nr. 4  
 

• Înșurubăm 3 buc. tije filetate M8 (2) pe ușa de alimentare. 
• Amplasăm placa de protecție (3) pe tijele filetate și o fixăm cu ajutorul a 3 buc. șaibe 8,4 (4) și piulițe M8 (5). 
• Amplasăm izolația superioară (6) și cea inferioară (8) și fixăm cu ajutorul a 3 buc. piulițe M8 și șaibe 8,4 (7). 

4.4 Montarea u șii cenu șarului 

 

Fig. nr. 5  
 

1. Se montează ușa cu balamale (1) cu ajutorul a 2 buc. șaibe 8,4 (2) și 2 buc. piulițe M8 (3). 
 

 

1. Ușă cenușar 
2. Șaibă 8,4 
3. Piuliță M8 

1. Ușă de alimentare 
2. Tijă filetată M8 
3. Placă de protecție 
4. Șaibă 8,4 
5. Piuliță M8 
6. Izolația superioară 
7. Șaibă 8,4 
8. Piuliță M8 
9. Izolația inferioară 
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4.5 Montarea unit ății electronice 

 

Fig. nr. 6  
 

1. Poziția cutiei de comandă pe elementul superior al mantalei este opțională. Pentru păstrarea securității, conturul cutiei de comandă nu are 
voie să depășească cazanul pe lateral. 

2. În elementul superior al mantalei cazanului se fac patru orificii Ø 3, patru orificii Ø 12 mm și un orificiu Ø 62 mm conform dimensiunilor din 
fig. 6.  

 

  

Fig. nr. 7  
 
3. Cu ajutorul a 4 buc. șuruburi ST 4,2 x 9,5 (1) se demontează elementul superior al cutiei de comandă. 
4. Cutia de comandă de fixează de tabla superioară cu 4 buc. șuruburi ST 4,2 x 9,5 (3). 
5. Se remontează elementul superior al cutiei pe cutia de comandă. 
 
Avertizare!  Cablurile nu au voie s ă vin ă în contact cu p ărțile fierbin ți ale cazanului. 
 
 

1. Elementul superior al mantalei 
2. Partea de jos a panoului de 

comandă 
3. Șurub ST 4,2 x 9,5 
4. Partea de sus a panoului de 

comandă 
 

Cu linia întreruptă este marcat conturul cutiei de comandă. 

PARTEA FRONTALĂ A 
CUTIEI DE COMANDĂ 


