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Tehnologia gazeificării asigură un randament 
ridicat
Noul cazan pe lemne Bosch Solid 5000 W, cu 

gazeificare, oferă utilizatorilor confort deplin şi 

eficienţă energetică sporită. Tehnologia de ardere, 

bazată pe procedeul pirolitic, cu flacără 

“răsturnată”, extrage maximul de energie termică 

din combustibilul solid, valorificându-i acestuia din 

plin capacitatea calorifică. Astfel, producerea 

căldurii se realizează într-un mod economic şi 

ecologic, cu un impact minim asupra mediului 

ambiant.

Cazan puternic şi robust, cu o durabilitate 
îndelungată
Bosch Solid 5000 W se comercializează în 3 

variante diferite de putere: 26, 32 şi 38 kW. Este un 

produs de înaltă calitate, alcătuit din componente 

fiabile şi rezistente. Astfel, camera de ardere este 

căptuşită cu cărămidă refractară de înaltă calitate, 

ceea ce, împreună cu construcţia solidă din oţel a 

structurii cazanului, asigură acestuia o durată lungă 

de viaţă.

Automatizarea avansată CFS 210
Automatizarea de ultimă generaţie a cazanului 

Bosch Solid 5000 W coordonează precis şi sigur 

funcţionarea componentelor instalaţiei de încălzire 

la randament ridicat. Printre altele, permite atât 

reglarea manuală a ventilatorului, cât şi acţionarea 

automată a acestuia, în funcţie de temperatura 

gazelor arse. Automatizarea contribuie la realizarea 

unei arderi curate, cu un nivel redus de emisii 

poluante.

Beneficii clare pentru utilizatori
cazanul are dimensiuni compacte şi greutate redusă• 
ardere îndelungată şi completă a combustibilului• 
camera de ardere spaţioasă asigură o autonomie sporită• 
nivel redus de noxe şi CO• 2, datorită arderii pirolitice
cazanul poate fi utilizat ca sistem de încălzire independent • 
sau în combinaţie cu o centrală termică pe gaz
lungime a bucăţilor de lemn de până la 55 cm• 
durată lungă de viaţă, datorită căptuşelii din cărămidă • 
refractară de înaltă calitate
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