RO

DE CE LADDOMAT®
Acesta este răspunsul pentru toate persoanele care ard lemne sau peleti
şi se întreabă ce rost are instalarea dispozitivului Laddomat sau a unui
rezervor de stocare pentru cazan.

1.

Prelungeşte durata de
viaţă a intregului sistem
Dispozitivul Laddomat instalat pe sistemul
dumneavoastra prelungeşte durata de viaţă
a cazanului. Datorită faptului că Laddomat
răceşte cazanul cu apă de retur preîncălzită,
coroziunea de pe jumătatea inferioară a
cazanului este redusă semnificativ. Mulţi
producători de cazane oferă o garanţie
prelungită a cazanului atunci când Laddomat
este prevăzut la un sistem de încălzire.

2.

Face mai multă economie
Un sistem fără vas de acumulare (sistem direct) trebuie pornit de mai multe ori pe zi pentru a
menţine căldura, consumând astfel mai multe lemne sau peleti. Instalând pe sistemul dvs. un
rezervor de acumulare şi dispozitivul Laddomat, puteţi face o economie de până la 50%.

3.

Determina confort sporit
Un vas de acumulare acţionează ca un rezervor tampon şi zonă intermediară de stocare a apei care
este pompată apoi in sistemul de incalzire.Cazanul încălzeşte apa din vasul de acumulare, iar apoi
aceasta este furnizată catre consumatori. Vasul de acumulare va duce la aprinderea/pornirea mai
rară a cazanului.
Ex: aprinderi/zi med
vasul de acumulare
prevăzut cu Laddomat
Ex: aprinderi/zi fără
vas de acumulare

4.

Aduce beneficii
pentru mediu
Cu vas de acumulare şi Laddomat, nu trebuie să mai aprindeţi/porniti
cazanul atât de des ca în cazul în care cazanul este conectat direct la
sistemul de încălzire. Exploataţi energia pe care o eliberează combustibilul
mult mai bine şi creaţi condiţii optime pentru o încălzire ecologică.
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DE CE SĂ FOLOSIŢI VASUL DE ACUMULARE?
Funcţionarea unui vas de acumulare este
simplă, fiind construită pe baza principiului
fizic conform căruia apa fierbinte este mai
uşoară decât apa rece. Apa fierbinte din
cazan este pompată în partea superioară a
vasului, în timp ce apa rece este recuperată

Ex: vas de
acumulare
fără
separare

30o

40o

55o

80o

1 oră

2 ore

3 ore

4 ore

80o

80o

prin partea inferioară a vasului.
În cazul în care acest proces funcţionează
corect, limita dintre apa fierbinte şi cea
rece trebuie să fie clară. Dacă apa fierbinte

80o

şi apa rece este amestecată continuu, temperatura apei va fi mai scăzută. Aceasta
presupune o reducere a capacităţii - în cel
mai rău caz, nu va mai exista suficientă
energie pentru a încălzi apa pentru un duş.

Ex: vas de
acumulare
cu
separare

30o

30o

30o

Secretul din spatele separării perfecte
este de a controla admisia rezervorului,
astfel încât separarea să nu fie afectată.
Elementul care face posibil acest lucru
poartă denumirea de unitate de încărcare,
iar cea mai bună unitate de încărcare de pe
piaţă este Laddomat.

Apă fierbinte la
viteză redusă

Modul de funcţionare
al dispozitivului Laddomat

Separare

Când cazanul începe să se aprindă, Laddomat
recircula apa în interiorul cazanului, astfel încât
să se atingă rapid temperatura de functionare
şi să poată începe încălzirea apei din rezervor/
vasul de acumulare. Apoi, Laddomat pompează
apa fierbinte în partea superioară a vasului de
acumulare, lent şi complet controlat, astfel încât
separarea să rămână optimă. În plus, Laddomat
răceşte cazanul cu apă preîncălzită de pe retur
- apa fierbinte din partea superioara a cazanului

laddomat

este amestecata cu puţină apă rece din partea
de jos a rezervorului.

Apă preîncălzită/caldă

Apă rece
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