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r În luna martie a fost lansat pe 

piaţă noul cazan TRUST-Ai-
rex fabricat în parteneriat cu fir-
ma Unical Italia, conform cerinţe-
lor solicitate de Trust Euro Therm 
care deţine exclusivitatea comer-
cializării acestui tip de cazan. Acest 
model este gestionat de un sistem 
electronic de automatizare și con-
trol al funcţionării și aduce câteva 
inovaţii în domeniul tehnologiilor 
cazanelor pe gazeificare.

Combustie pirolitică, funcţi- »
onare prin gazeifi care totală, 
modularea puterii
Dotare cu dispozitiv termos- »
tatic de protecţie anticoroziu-
ne brevetat
Randament înalt de ardere –  »
min. 86%
Aer comburent primar şi se- »
cundar preîncăzit
Tablou electronic digital evo- »
luat cu multiple posibilităţi de 
gestionare
Sistem de ventilaţie modulan- »
tă continuu cu dublă funcţie
Schimbător de siguranţă pentru  »
protecţie la supratemperatură
Focar din oţel cu grosimea pe- »
retelui de 8 mm 

TRUST-Airex este un cazan din oţel cu funcţionare 
pe lemn, gazeifi care totală cu fl acără inversată şi ca-
meră de combustie în depresiune. Reprezintă un pas 
înainte în evoluţia cazanelor pe combustibil solid. 

Randamentul ridicat este atins printr-un sistem de 
control precis al aerului comburent. Acţionându-se 
asupra celor două sisteme speciale de reglare, pri-
mar şi secundar se obţine “dozarea” perfectă a ames-
tecului combustibil. Sistemul de ventilaţie aspirantă, 
în aval de camera de combustie duce la obţinerea 
unor avantaje în funcţionare precum: reducerea tim-
pilor de aprindere, eliminarea scăpărilor de gaze arse 
la deschiderea uşii pentru încărcare, reducerea zgo-
motului în funcţionare.

O caracteristică esenţială a cazanului TRUST-Airex 
este funcţionarea modulantă adică distribuirea pute-
rii şi deci a căldurii doar funcţie de necesităţile efec-
tive ale utilizatorului.

Acest lucru duce la economie de combustibil, durata 
prelungită a încărcăturii de lemne, reducerea numă-
rului zilnic de încărcări,  încălzire asigurată. 

Modulare inteligentă
Cu ajutorul unor sonde de supraveghere electroni-
că a temperaturilor, sistemul trimite comenzi venti-
latorului modulator care are funcţia de a asigura ae-
rul de combustie.

Ventilatorul utilizat este furnizat de EBM Germa-
nia fi ind deosebit de fi abil şi silenţios, cu turaţie modu-

lantă continuu funcţie de temperatura gazelor la eva-
cuare şi de temperatura agentului termic din cazan.

Comandă şi control
Reglarea cantităţii de căldură necesară este asigurată 
de către un panou de comandă electronic modulator, 
cu display alfanumeric cu cristale lichide, cu patru linii, 
tastatură şi leduri de semnalizare, care gestionează: 

funcţionarea ventilatorului de aspirare în ciclu au- »
tomat
termostatul de exerciţiu »
cascadarea unui cazan adiţional pe gaz/mo- »
torină
producţia de apă caldă menajeră cu prioritate »
acumulatorul de agent termic puff er, puff er  »
Combi
controlul unui sistem adiţional cu panouri solare  »

Acest panou de comandă garantează economie de 
combustibil, un excepţional echilibru termic al cen-
tralei, eliminarea fenomenelor de condens, contro-
lul combustiei şi siguranţa funcţionării. Este dotat cu 
microprocesor cu memorie EEPROM, nevolatilă - pa-
rametrii rămân în memorie aproximativ 10 ani fără 
alimentare electrică - şi program de autodiagnosti-
care pentru detectarea defecţiunilor interne sau a 
erorilor de montaj.

Cazane pe lemn TRUST-Airex: 
tradiţie şi inovaţie
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Logica de modulare
Sistemul electronic de bord efectuează simultan 
două modulări ale puterii de combustie:

Modulare asupra temperaturii gazelor arse prin  »
acţionarea asupra turaţiei ventilatorului
Modulare asupra temperaturii agentului termic din  »
cazan prin acţionarea asupra turaţiei ventilatorului

Cele două procese de modulare se suprapun pentru 
a limita temperatura gazelor arse şi temperatura de 
operare a cazanului. 

Protecţia anticorozivă
La fabricarea seriei TRUST-Airex s-a folosit oţel carbon 
cu grosime de 8mm, care împreună cu valve termos-
tatice specifi ce, brevetate (o valvă pentru modelele 
25 şi 40 / două valve pentru modelul 50) cu tempe-
ratura graduală, elimină condensul acid, menţinând 
temperaturi ridicate şi constante pe retur cazanului.

Valvele termostatice sunt poziţionate pe turul cazanu-
lui şi permit extragerea debitelor de agent termic di-
rect din zona de schimb de înaltă temperatura în si-
tuaţia în care temperatura în straturile superioare ale 
corpului cazanului este mai mică de 78°C. Se asigură 
astfel protecţie anticondens a magaziei de lemn, acce-
lerarea uscării lemnului şi accelerarea gazeifi cării.

Panoul electronic digital al cazanului TRUST-Airex 
este complet. Oferă posibilitate de gestionare a 3 
modalităţi operative: doar încălzire, încălzire şi apă 
caldă menajeră cu boiler cu 1/2 serpentine şi gestio-
nare boiler Smart Line Multienergy sau puff er. În plus 
permite cascadarea cu un cazan pe gaz sau motorină 
adiţional.

Caracteristici tehnice

Denumire
Presiune 

de lucru (bar)
Putere utilă 
minimă (kw)

Putere utilă 
maximă (kw)

Putere în focar 
(kw)

Masa (kg)
Capacitate 
cazan (litri)

Volum maga-
zie lemn (litri)

Dimensiuni 
LxlxH (mm)

TRUST-Airex 25 3 15 29 34 397 90 95 1175x560x1415

TRUST-Airex 40 3 23 47 55 486 110 135 1175x655x1545

TRUST-Airex 50 3 29 58 69 604 140 185 1375x655x1545
În curand TRUST-Airex 65 cu putere termică nominală 65kw și TRUST-Airex 80 cu putere termică nominală 80kw.

1. Zona de gazeifi care
2. Spaţiu depozitare lemne (uscare)
3. Zonă formare jar
4. Arzător din material refractar
5. Camera de combustie  (8 mm grosime)
6. Suprafaţa schimbătorului de căldură
7. Catalizator ceramic termorezistent
8. Apă alimentare cazan
9. By pass 
10. Sistem termostatic anticoroziune
11. Schimbător de căldură de siguranţă
M - Tur sistem de încălzire
R - Retur sistem de încălzire

De reţinut: cazanele cu funcţionare pe lemn tre-
buiesc montate cu vas de expansiune deschis.

TRUST EURO THERM este una din cele mai expe-
rimentate fi rme din România în domeniul H.V.A.C. 
Întreaga experienţă a inginerilor de la TRUST EURO 
THERM este permanent folosită la îmbunătăţirea 
tehnologiei de execuţie, a reglajelor şi controlului 
electronic, a siguranţei în funcţionare şi bineînţeles 
a confortului pentru utilizatorul fi nal. Întreaga noas-
tră activitate de până acum ne asigură că noul ca-
zan TRUST-Airex se va impune pe piaţa de profi l din 
România.

Ca în fi ecare an, TRUST EURO THERM SRL organizează 
începând cu luna aprilie prezentări de produse, des-
tinate în special instalatorilor. Anul acesta am înce-
put cu lansarea gamei de cazane pe lemne TRUST – 
Airex bucurându-ne de o numeroasă participare din 
partea clienţilor noştri.

Au fost distribuite participanţilor mape de prezenta-
re a cazanului, care alături de partea practică (ma-
cheta funcţională a cazanului) au reuşit să convingă 
auditoriul de calitatea ridicată a produsului. Invităm 
toţi instalatorii de echipamente termice din ţară, în-
cepând cu luna mai, la prezentările de produs TRUST-
AIREX care se vor desfăşura în cele mai importante 
judeţe ale ţării.

Mulţumim pe această cale tuturor celor care au 
participat la prezentare!

Ing. Nicu AVRAM
www.eurotherm.ro


