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BIOMASA: TOATE AVANTAJELE UNEI
SURSE DE ENERGIE LOCALĂ, CURATĂ
ȘI REGENERABILĂ.
Astăzi biomasa reprezintă 70% din sursele de energie regenerabila. 
Avantajul major faţă de celelalte surse de energie este dat de faptul că biomasa este 
disponibilă pe plan local, pe tot parcursul anului, poate fi stocată cu ușurinţă și arde cu 
un bilant neutru de CO2.
Această sursă de energie este soluţia potrivită nu numai pentru încălzire și producerea 
de apă caldă în sectorul rezidenţial, ci și pentru activităţi comerciale și industriale, în plus, 
centralele moderne care folosesc biomasa sunt ușor de gestionat, la fel ca un sistem 
de încălzire pe gaz sau motorină.

Un combustil ecologic (CO2 = 0)
Alegerea biomasei implică încălzirea în armonie cu ciclul natural al carbonului și cu 
un impact minim asupra mediului. O alegere eco-conștientă pentru prezentul nostru 
și pentru viitorul generaţiilor.

Utilizarea Judicioasă a resurselor
O investiţie pentru viitor care ne va face independenţi de fluctuaţiile puternice ale 
preţurilor combustibililor fosili, precum gazul sau motorina, ceea ce ne va permite să 
economisim semnificativ costurile energetice.

Un câștig pentru toţi
Utilizarea biomasei vă permite să economisiţi la costurile de încălzire, să consolidaţi 
economia locală (combustil verde la Km 0), să respectaţi mediul. De asemenea, puteţi 
profita de stimulentele oferite de Contul de Energie Termică pentru centralele pe 
biomasă din lemn.

CLASA 5

Standardul UNI EN 303-5 2012 califică centralele de ultimă generaţie in clasa 5, deoarece 
respectă cele mai stricte limite în ceea ce privește siguranţa, emisiile și randamentul 
termic, putând astfel accesa contribuţia prevăzută de Contul de Energie Termică.

CONTUL TERMIC 
Este un stimulent pentru eficienţa energetică și producerea de energie termică din surse 
regenerabile introdus în 2012 (Conto Termico 2.0, în vigoare de la 31 mai 2016) destinat 
atât persoanelor private, cât și administraţiei publice ( chiar si prin intermediul EsCO).

KALORINA LE-PA LOW EMISSION / CLASA 5
Noua gamă de centrale Kalorina LE-PA Low Emission , pe peleţi și cipsuri de lemn, 
disponibilă de la 100 până la 3000 kW garantează performanţe mai mari decât parametrii 
minimi necesari pentru certificarea in clasa 5, cu o clasă de eficienţă ecologică de 4 stele 
(conform DM 186/2017), indeplinind condiţiile pentru solicitarea stimulentelor prevăzute 
de Contul de Energie Termică  (noua forma de subventie pentru poductia de energie 
termica din surse regenerabile sau TEE (Titluri de Eficienta Energetica).
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 Sigura si fiabila

- Calitatea excelentă a materiilor prime, 
 alegerea componentelor,a  sistemelor 
 de siguranta și de proiectare în confor- 
 mitate cu cele mai restrictive standarde 
 de calitate va garanteaza eficienţa 
 ridicată, fiabilitate si durabilitate in 
  timp;

- Funcţionare sigură și eficientă, ușurinţă 
  de gestionare și asistenţă orientată 
  către nevoile individuale ale operatorului 
  de sistem.

 Versatilitate  

- de utilizare: ideală atât pentru utilizarea 
 flexibilă în câmpuri cu potenţial 
 intermediar, cât și pentru utilizare 
  continuă de peste 8000 de ore pe an;

- de instalare: in functie de spatiile 
 disponibile si de pozitia CT (posibila 
 solutia de centrala in container);

- de integrare: cu toate sistemele de 
  stocare și alimentare a chipsurilor de 
  lemn și a peleţilor, precum și cu 
 sistemele de energie solară (certificare 
 Solar Key Mark pentru panouri solare);

- În alegerea tipului de biomasa. 

 Economica

- Posibilitatea utilizării universale. 
 Biomasa este ușor disponibilă, deoarece 
  provine din lanţul scurt;

- Certificata pentru a accesa Contul Termic 
  si/sau Titlurile de Eficenta Energetica 
 (TEE);

- Posibilitatea de a beneficia de 
 subventiile prevazute de Contul termic 
  pentru panouri solare. 

 Ecologica

- Emisiile de praf reduse la minimum   
 datorită optimizării tehnicii de ardere 
 cu coeficienţi de recompensă egali cu 1,5;

- Aport maxim de energie din surse 
  regenerabile și zero impact asupra 
 mediului cu integrarea panourilor solare.

 Proiect personalizat

- Fiecare sistem este proiectat in baza 
  nevoilor specifice ale clientului, precum 
  și în conformitate cu reglementările 
 în vigoare în diferitele ţări; 

- Instalatie "La cheie": de la studiul de 
  fezabilitate la punerea in functiune.

KALORINA LE-PA Low Emission
Clasa 5

CARACTERISTICI

AVANTAJE DE SISTEM

Noua gamă de centrale Clasa 5, disponibilă în două 
versiuni: Kalorina LE și Kalorina LE-PA garantează 
eficiență energetică ridicată, cu coeficienți de emisie 
extrem de redusi și vă permite, de asemenea, să accesați 
stimulentele oferite de Contul de Energie Termică.

- Aprindere automata cu mentinerea 
 flacarii de veghe. Garanteaza un redus 
 consum de energie;

- Camera de combustie captusita in 
 refractar cu inalt continut de alumina. 
 Garanteaza o elevata rezistenta si  
 andamente de combustie de pana la 94%;

- Dispersie termica minima datorita 
 gradului ridicat de izolatie al centralei;

- Adecvarea automata a puterii la 
 necesarul termic solicitat de edificiu;

- Disipator putere termica reziduala 
 integrat;

- Filtru multiciclon integrat pentru a 
 reduce la minimum nivelul de pulberi 
  produse de combustie;

- Exhaustor gaze arse, cu control invertor, 
  pentru a mentine constanta presiunea 
  negativa in camera de combustie 
 garantand o functionare silentioasa;

- Curatire automata a suprafetelor de 
 schimb si a camerei de combustie cu 
 evacuare pe snec motorizat in container 
  de cenusa; 

- Dublu control al combustiei prin 
 intermediul sondelor de temperatura 
  (apa/gaze) si a sondei Lambda;

- Reglare electronica digitala integrata 
 cu display touch multifunctional. 
 Remote control prin aplicatia 
 4 Heat/Wi-fi (optional);

- Ampla gama de accesorii pentru 
 stocarea si extractia combustibilului 
 cu posibilitatea racordarii sistemului 
 pe dreapta, stanga sau posterior;

- Certificare CLASA 5 EN 303-5.

INCALZIRE PENTRU EDIFICII MARI COMBUSTIBILI

GAMA DE PUTERE:
de la 100 la 3000 kW

SOLUTIE IN CASCADA:
Pana la 30 MW 
Pentru edificii cu necesar termic elevat 
 

MODULARE: 1:4
de la 25% la 100%

Edificii mari:
Edificii comeciale/industriale

Structuri agricole

Termoficare

Reabilitari/Instalatii noi cu acces 
la deduceri fiscale

APLICATII: Pelet de lemn EN14961-2 / Clasa A1 
Chips de lemn EN14961-4 
Obligatoriu pentru accesul la 
CONTUL-TERMIC 2.0

ALTE TIPOLOGII DE COMBUSTIBIL:
- Talas
- Rumegus
- Pelet de coaja
- Reziduuri de cereale

WEB-SERVICE prin accesoriu 
pentru gestionare și asistenţă 
cu APP 4 HEAT



1  Filtru multiciclon si curatire pneumatica  
 integrata (kit PA) + Container pulberi, 
 de serie, pe modelul LE-PA

2 Exhaustor gaze arse

3 Container cenusa camera de combustie 

4 Placa centrala+ aplicatie pentu control 
 de pe smartphone

Ampla gama de accesorii de la un unic furnizor garanteaza o 
perfecta integrare intre componente si o functionare fiabila si 
sigura a intregului sistem. 

Experienţa noastră în planificarea generală ne permite să 
alegem dintre toate accesoriile disponibile cea mai eficientă 
soluţie pentru proiectul dvs. 
 
Sistemele de extractie si transport combustibil din depozitul 
de stocare au o mare importanta pentru autonomia instalatiei, 
motiv pentru care Tatano ofera sistemul adecvat în funcţie de 
dispunerea depozitelor și de tipul de combustibil utilizat.

1 SIL-MAX (L 800)
 Buncar de serie pntru functionarea pe peleti.

2 Buncar cilindric (L 1235)
 Buncar de serie adecvat pentru biomasa lemnoasa 
 si vegetala tocata. 

3 SCB02
 Completa autonomie de exercitiu a instalatiei.

4 Alimentator orientabal la 180°
 Completa autonomie de exercitiu a instalatiei.

Accesorii pentru stocare, 
extractie si transport  
Pelet/Chips de lemn

COMPONENTE DE SISTEMACCESORII DE SERIE
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KALORINA LE-PA Low Emission: 130 kW 
Economie anuala

ENERGIE VERDE PENTRU 
 STRUCTURI TURISTICE

CALDURA SUSTENABILA IN SERA

EMISII de CO2 (intr-un an)

REDUCEREA CONSUMURILOR UTILIZAND 
SURSE DE ENERGIE DE LA KM ZERO

KALORINA LE-PA LOW EMISSION: 130 kW
Contul termic face investiţia și mai 
avantajoasă prin reducerea timpilor de 
amortizare a investiţiei.

Generator pe diesel: Kalorina Low Emission: Economie:
24406 euro 12203 euro -50%

 Tipologie de instalatie Incalzire si ACM
 N° Persoane 10
 Suprafata de incalzit  850 mq 
 Zona climatica  F
 Ore/An de incalzire   1800
 Consum total de motorina  18490 litri
 Necesar energetic  global 203390 kWh/a

Generator pe diesel:  Emisii de CO2:
7100 kg  -82%
Coef. Emisii: Subventia totala in doi ani: Amortizare:
1.5 35100 euro 2 anni

MAXIM APORT DE ENERGIE DIN 
SURSE REGENERABILE
Impact ambiental "zero" prin integrare 
sistemelor solare (Low Carbon Print).

Fata de motorina:
>81%

Emisii de CO2: Amortizare:
-100% 1 ½ anno

Exemplu de substitutie a 
unui cazan pe motorina cu 
Kalorina LE-PA intr-un 
agro-turism 

KALORINA LE-PA Low Emission: 255 kW 
Economie anuala

EMISSIONI di CO2 (intr-un an)

Înlocuirea unui cazan pe diesel cu o 
Kalorina LE-PA (Low Emission) este 
într-adevăr avantajoasă!

KALORINA LE-PA LOW EMISSION
Contul termic face investiţia și mai 
avantajoasă prin reducerea timpilor de 
amortizare a investiţiei.

Generator pe diesel: Kalorina Low Emission: Economie:
51048 euro 25524 euro -50%

 Tipologie de instalatie Incalzire
 Suprafata de incalzit 2300 mq
 Zona climatica E 
 Ore/An de incalzire   1700
 Consum total de motorina  38673 litri
 Necesar energetic  global 425408 kWh/a

  Emisii de CO2:
  -82,5%
Coef. Emisii: Subventia totala Subventia totala Amortizare:
 intr-un an: in cinci ani: 

1.2 10404 euro 50020 euro 2 ani

SE L'IMPIANTO SUPERA LE ORE ANNUE 
PREVISTE DALLA FASCIA CLIMATICA I 
CERTIFICATI BIANCHI PREMIANO DI PIÙ 

REDUCEREA CONSUMURILOR UTILIZAND 
SURSE DE ENERGIE DE LA KM ZERO

Fata de motorina:
 >81%

 Exemplu de substitutie 
cazan pe motorina cu o 
Kalorina LE-PA intr-o sera 
agricola

Ore:  Subventie:

1800  12900 (euro/anno)

2000  14342
2200  15776
2500 (max permis pentru  zona) 18000

Suprafata captanta solara: Coef. de asorbimento: Subventie totala:
10 mq >95% 3500 euro



IDEI PENTRU PROIECTARE 

Soluții adecvate pentru 
fiecare exigenta!!

1 - SISTEMUL PE ALIMENTATOR ORIENTABIL LA 180° 

Sistemul este optim pentru dozarea și transportul 
orizontal al peleţilor și biomasei granulare, de la 
depozitul de stocare la centrala, până la putul de 
cădere si catre snecul dozator.

AVANTAJE: 
 
- Spatii reduse pentru a stoca rezerva anuala de peleti 
 și golirea completă a spatiilor de depozitare. 
- Umplerea rapidă și comodă a depozitului prin 
 alimentare pneumatica din cisternă. 
- Extrem de silentios, fiabil, nu necesită întreţinere.

2 - SCB02

Sistemul de extractie SCB02 reprezintă o soluţie  
excelentă de instalatie capabilă să ofere avantaje 
importante în domeniile de aplicare a centralelor 
industriale de medie si mare putere.

AVANTAJE: 
 
-  Exploatarea excelentă a volumului depozitului.
- Aplicaţie flexibilă și asamblare ușoară. 
- Structura robustă cu mare rezistenţă la uzură 
 în timp.

SPECIFICATII TEHNICE ALIMENTATOR ORIENTABIL LA 180° SCB02

DEPOZIT DE STOCARE COMBUSTIBIL:
- Depozite patrate, circulare sau 
  dreptunghiulare. 
 
DISPOZITIVUL ESTE IDONEU PENTRU 
CHIPS CONFORM:
Clasei A1, A2, B 1, B2 
Cum specificat de EN 14961-4

DEPOZIT DE STOCARE COMBUSTIBIL:
- Forma dreptunghiulara
- Adiacent camerei tehnice sau in   
 imediata vecinatate 
 
DISPOZITIVUL ESTE IDONEU PENTRU 
PELET CONFORM:
Clasei A1, A2, B 
Cum specificat de EN 14961-2

BIOMASE GRANULARE:
Pelet de coaja, samburi de fructe, 
coji maruntite, reziduuri de cereale

1

2

Societatea este specializată în proiectarea instalaţiilor pe biomasă recunoscute pentru 
gradul ridicat de inovaţie, eficienţă și pentru contribuţia lor la protecţia mediului.
De la locuinţe unifamiliale la complexe rezidenţiale mari, de la clădiri comerciale și 
industriale la reţele locale de încălzire, societatea oferă sisteme de încălzire eficiente 
și soluţii energetice pentru fiecare nevoie.

Consultanta si planificare        
- Consultanţă relativa la cea mai potrivită soluţie de sistem;
-  Proiectare basic si detail engeneering și planificare situ; 
-  Furnizare și montaj;
 -  Implementare la regula de artă. 

Întreţinere, asistenţă și formare 
- Asistenţă personalizată cu contracte de întreţinere programate; 
- Reţea de servicii pentru asistenţa clienţilor cu personal înalt calificat; 
- Diagnoza și monitorizarea la distanţă; 
- Recalificare și modernizare; 
- Cursuri de formare.

Network energetic 
Constituie platforma ideală pentru căutarea de soluţii eco-sustenabile.

Mai jos diferitele figuri implicate: 
-  Producători și furnizori de biomasă;
-  Studii de proiectare (EGE); 
-  Companii de servicii de energie (ESCo);
-  Managerii serviciilor de energie (GSE);
-  Instalatori și centre de asistenţă.

SOCIETATATEA SI SERVICIILE

OFERTA DE SERVICII TATANO:
TOTUL DE LA UN SINGUR FURNIZOR

Tatano:  tehnologie de avangarda 
pentru solutii de incalzire 
eco-compatibile.



Zona ind.le/Scalo ferroviario
92022  Cammarata (Ag) 

Tel.  +39 0922 901376
Fax  +39 0922 902600

TATANO s.n.c.

Centrale pe biomasa
Sisteme solare

SC Kalorina Bio SRL
Str. Garii, 161  
Jilava, Ilfov 077120

Tel.  + 40 314229079
E-mail: info@tatano.ro
www.tatano.ro


