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Cazane de tip C – tipuri de admisie / evacuare

Cazanele

de tip C sunt acele cazane la care camera de ardere este etanşă faţă de încăperea în care este instalată.
Conductele pentru admisia aerului necesar arderii / evacuarea gazelor de ardere
aduc din exteriorul clădirii aerul proaspăt la arzător şi evacuează gazele de ardere tot în exteriorul clădirii.
Aceste cazane se clasifică după modul de alimentare cu aer / evacuare a gazelor de ardere în mai multe tipuri.
Cazanele sunt notate cu litera C urmată de 2 indici: Cab

a = 3 – conductele ies vertical prin acoperiş. Orificiile conductelor sunt concentrice sau paralele, suficient de apropiate pentru a fi expuse la condiţii similare de
presiune. Cazanul, conductele şi terminalul exterior (numit „ventuză”) formează
un tot unitar, care poartă aceeaşi marcă CE.

indicele „a” – indică modul de alimentare cu aer şi de evacuare a gazelor de ardere (modul de ieşire al conductelor în exteriorul clădirii). Indicele „a” poate lua valori cuprinse între 1 şi 8.
indicele „b” – indică absenţa / prezenţa şi modul de dispunere al unui ventilator
faţă de camera de ardere / schimbătorul de căldură.

b = 1 – cazanul nu are ventilator;
b = 2 – cazanul are ventilatorul situat după camera de ardere / schimbătorul de căldură;
b = 3 – cazanul are ventilatorul situat înaintea camerei de ardere / schimbătorului de căldură.

În cazul în care se folosesc conducte separate, lungimea maximă admisă a tubulaturilor este mai mare decât în cazul în care se utilizează conducte concentrice.

În cele ce urmează vom prezenta câteva tipuri reprezentative ale modurilor de
evacuare tip C.
a = 1 – conductele ies orizontal prin perete sau prin acoperiş; orificiile de ieşire ale
conductelor sunt concentrice sau paralele, suficient de apropiate pentru a fi supuse la condiţii identice de presiune. Cazanul, conductele şi terminalul exterior (numit „ventuză”) formează un tot unitar, care poartă aceeaşi marcă CE. Acest tip de
cazan mural este cel mai des întâlnit în România (peste 90% din cazanele cu cameră de ardere etanşă instalate).
În cazul în care se folosesc conducte separate, lungimea maximă admisă a tubulaturilor este mai mare decât în cazul în care se utilizează conducte concentrice
(pierderile hidraulice pe unitatea de lungime sunt mai mici).

a = 4 – cazanul este racordat la un sistem colectiv de conducte alcătuit dintr-o
conductă pentru alimentarea aerului de ardere şi dintr-o conductă pentru evacuarea gazelor de ardere. Orificiile acestui sistem colectiv de conducte sunt concentrice sau suficient de apropiate pentru a fi expuse la condiţii similare de presiune.
N.B. În Belgia, sistemul colectiv de conducte (care aparţine clădirii şi nu aparatului) trebuie să fie autorizat de AQ Gastec (sistemul CLV), Afnor (sistemul 3CE),
DIN/DVGW (sistemul LAS) etc.!
În Germania este permisă racodarea cazanelor de tipul C4 numai la sistemele
certificate LAS (Luft-Abgas System – Sistem Aer-Gaze de ardere).
În Italia, dimensionarea canalelor colective pentru tipul de evacuare C4 este reglementată de normele UNI 10641:1997 şi UNI EN 13384-2:2004.
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a = 2 – cazan racordat la un sistem colectiv de conducte, alcătuit dintr-o conductă unică pentru alimentarea aerului de ardere şi evacuarea produselor de ardere.
Utilizarea cazanelor de acest tip este interzisă în unele ţări (de ex. Belgia).
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a = 5 – cazanul este racordat prin conductele sale separate la două terminale care
pot ajunge în zone de presiuni diferite.

a = 8 – cazan racordat prin conductele sale, eventual cu ajutorul unei piese de
racordare, la un terminal de alimentare cu aer şi la un coş de fum individual sau
colectiv.

a = 6 – cazan destinat a fi racordat la un sistem de alimentare cu aer de ardere şi
de evacuare a gazelor de ardere autorizat şi vândut separat.
Aceste aparate sunt interzise în unele ţări membre CE.

În Belgia, această modalitate poate fi folosită numai în cazul în care conducta
colectivă este etanşă şi toate cazanele sunt toate de tipul C82 / C83.
În Germania, racordarea cazanelor de tipul 8 la coş de fum colectiv este reglementată de DVGW – Foaia de lucru G 637-1 etc.
În România, exceptând tipul C1 – cel mai des întâlnit, se mai instalează cazane
de tipul C3 şi C5, dar într-o foarte mică măsură, iar variantele preferate sunt cele
cu conducte concentrice.

a = 7 – cazan racordat prin conductele verticale ale acestuia şi printr-un întreruptor de tiraj amplasat în acoperiş la o conductă secundară. Aerul necesar arderii este preluat în acoperiş.
Şi acest tip de evacuare este interzis în unele ţări membre CE.
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