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Granola manuală
şi originile sale
Granola manuală este o centrală din oţel,
controlată şi gestionată în mod electronic prin
tehnologia digitală, şi funcţionează cu biomase
granulare: peleţi, porumb, tărâţe, sâmburi de
piersici, alune etc.
Proiectată în mod specific pentru utilizarea
surselor de energie alternative şi regenerabile,
Granola manuală dispune de cele mai avansate
soluţii tehnologice în materie de combustie,
control, funţionalitate echipament-instalaţie,
şi rezistenţă la agenții corozivi.
Granola manuală este rezultatul experienţei
decenale a firmei Arca în materie de combustie
de biomase în brichete (lemne, sansa, rumeguş,
etc.).
La competenţele din sectorul combustibili
solizi unde Arca se află între primii constructori
europeni cu privire la cota de piaţă, şi leader
graţie unei largi game de produse, s-a
adăugat contribuţia preţioasă furnizată de
departamentul centralelor murale pe gaz şi de
departamentul centralelor din oţel pe motorină
cu relativele tehnologii în materie de modularea
flăcării, controlul combustiei, geometria
zonelor de schimb, electronica gestiunii etc.
Acest mix de profesionalitate, unic în sectorul
încălzirii, a permis dezvoltarea unui produs
care dispune de soluţii tehnologice dintre
cele mai avansate şi în acelaşi timp cele mai
fiabile disponibile astăzi. Aplicarea unor
observaţii de natură constructivă permit în
plus mari randamente, împreună cu emisii de
gaze limitate, o considerabilă simplicitate de
întreţinere graţie accesibilităţii tuturor părţilor
centralei.
O deosebită rezistenţă la agenţii corozivi derivă
din geometria zonei de schimb şi de evacuarea
fumului. Rezultatul obţinut, aduce produsului
o calitate şi o fiabilitate generală pînă la nivelul
superior al categoriei.

Conformitate EN 303.5 clasă 5
Granola manuală este conformă normei EN
303.5 cu clasă
de prestare 5.
Instituţia abilitată, Istituto Masini di Rho (MI
- ITALIA) a reglementat că randamentul şi
emisiile Granolei sunt conforme cu norma EN
303.5 şi satisfac clasa de prestare 5 care este
corespunzătoare celei mai înalte prevăzută
de către norma referată. Modelul 25 este
agrementat cu randamente peste la 90%.
Modelele 32 şi 55 sunt în curs de certificare.

Combustibilele utilizabile cu Granola:
sursele de energie renovabile granulare
PORUMBUL
Porumbul astazi constituie o reală sursă de energie alternativă
idrocarburiilor. Cu umiditatea la 14% dispune de o putere calorică
de 5.300 kcal/kg circa (cu 0% de umiditate circa 6200 kcal/kg).
Rezidurile necombuşte create de acid linoleic solidificat şi de alte
substanţe organice din carbon rămase sunt de 2 – 3% din greutate.
Randamentul de combustie este total similar cu randamentul unei
centrale pe motorină sau gaz metan şi emisiile sunt extrem de
conţinute.
Cu o combustie extrem de curată dată de CO2 cuprinsă între 9
şi 10,5% şi CO limitat între 50 şi 200 ppm, randamentul net al
porumbului este plasat între 3.500 – 4.000 kcal/Kg.
Datele sunt aproximative datorită variabilităţii extreme a
combustibilului: există mai mult de 130 de varietăţi de porumb
(hibrizi) cu evidente dar oricum limitate diferenţe.
Aproximativ cu 2,5 Kg de porumb se pot produce aceleaşi calorii
ale unui litru de motorină.

PELETUL
Peletul este produs din sfărâmarea mecanică a lemnului. Produsul
obţinut prezintă o granulometrie variabilă între 6 şi 15 mm şi
astazi este sursa de energie renovabilă cu cele mai mari ritmuri
de crestere de pe piaţă. Acesta graţie practicităţii de folosire,
simplicităţii de stocare, şi posibilităţii de alimentare în mod automat
al generatoarelor de căldură. În diferite tipologii are un conţinut
caloric care poate varia între 3500 şi 4000 Kcal/kg. Granola
poate să ardă în mod corect peletul cu rezultate de combustie
extraordinar de performante: CO2 cuprins între 9 şi 10%
şi CO redus între 200 şi 300 ppm (părţi per milion).
Aproximativ şi pentru pelet raportul cu motorina este 2,5 la 1.
Adică sunt necesari 2,5 Kg de pelet pentru a obţine aceleaşi calorii
ale unui litru de motorină.

TĂRÂŢA
Produsul rezidual al prelucrării grâului pentru producerea făinii
albe este folosită aproape exclusiv pentru hranirea animalelor.
Surplusul unei perioade a anului, creează un preţ de piaţă extrem
de conţinut. Graţie puterii calorice a tărâţei care în funcţie de
gradul de umiditate poate varia între 3500 şi 4200 Kcal/Kg şi
randamentul de combustie extrem de ridicat, folosirea rezultă
mult mai avantajoasă.

Funcţionarea

Centrala funcţionează cu două nivele de putere
reglabile şi presetate: 100% şi 20% a puterii
maxime.
Prin display-ul digital, se reglează temperatura
de exerciţiu a centralei, presetată la 70° C .
Când centrala are o temperatură inferioară,
motorul
şnecului
persistă
să
încarce
combustibilul cu debit maxim şi ventilatorul
funcţionează la viteză plină (circa 1.400 rot/
min.).
Când centrala depăşeste 70° C, puterea se
reduce de circa 1/5 a maximei şi ventilatorul
micşorează viteza la 800 rpm circa.
În acest mod puterea centralei este redusă
la 20% circa şi în lipsă de cerere a instalaţiei
temperatura centralei creşte treptat.
Atinşi 85° C porneste o pompă (sanitar în
prioritate şi prin urmare pompa de instalaţie
dacă sanitarul este realizat) pentru a evita
declanşarea termostatului de siguranţă.
În acest mod centrala rămâne aprinsă şi nu
trebuie repornită de fiecare dată când apa
ajunge în temperatură.
În cazul centralei de 25 Kw puterea plină este
la 25 kW circa şi puterea minimă la 5 kW circa.
În timpul nopţii deci dacă instalaţia este
programată să nu fie în funcţiune, centrala
încarcă treptat boilerul sanitar. Din acest motiv
este recomandată o dimensionare corectă
a acestuia
permiţând maxima eficienţă a
generatorului evitând risipe de energie sau
repornirea centralei.

Modularea
Ventilatorul cu două viteze permite furnizarea puterii variabile în funcţie de absorţia instalaţiei şi de
condiţiile climatice evitând cicluri frecvente de aprinderi-stingeri.

Pornirea – aprinderea
Pornirea Granolei manuale trebuie facută ca orice centrală pe combustili solizi.
Se sugerează folosirea unei mici cantităţi de hartie mixtă cu lemne de mici dimensiuni care se pot incendia
repede.

Garanţia - Prima pornire – Setarea
Granola este garantată 3 ani la corpul cazanului, 2 ani la părţile electrice şi 1 an la refractare.
Datorită diferenţelor mari dintre combustibilele care se află pe piaţă, centrala Granola manuală poate să
necesite de o perioadă de “iniţiere” de o săptămână circa, timp în care tehnicianul autorizat va proceda să
seteze toţi parametrii, reglajele combustiei şi puterii maxime.
Garanţia este subordonată corectei executări a Punerii În Funcţiune (PIF) de către Serviciul de Asistentă
Tehnică autorizat de către ARCA şi restituirea certificatului de garanţie.
Eventualele modificări succesive ale setărilor iniţiale sunt de datoria utilizatorilor. Garanţia este exclusă
pentru toate fenomenele de coroziune, inclusiv curenţii galvanici. In lipsa pompei de recirculare garanţia
nu este valabilă.

Mantaua şi izolarea
Ţinând cont de condiţiile de folosire ale centralei, mantaua este constituită din oţel şi vopsită cu pulberi
epoxidice. Izolarea este efectuată cu fibra minerală de 80 mm.

Alimentare automată
Un temporizator electronic alimentează un
motor care acţionează un şnec de alimentare.
La fiecare miscare a şnecului (x secunde), este
adusă o cantitate de combustibil granular.
Operaţia este efectuată la intervale regulate
(fiecare y secunde).
Variabilele x şi y sunt în funcţie de modelul de
centrală şi de tipul de combustibil.

Rezervorul combustibilului
Rezervorul de stocare al combustibilului
granular este dotat de vizualizator de nivel
pentru a verifica cantitatea combustibilului
şi este dotat de un filtru calibrat pentru a
impiedica blocul şnecului datorită corpurilor
străine cu granulometrie diferite.

Control electronic digital
În afară de reglarea şi de citirea temperaturii de
tur şi de retur a apei, prin displayul digital se pot
regla şi verifica toţi parametrii de funcţionare
ai centralei şi a eventualului acumul sanitar
conectat.

Scuturator

Întreţinere
Este necesară curăţarea centralei o data la fiecare 2
– 3 zile, îndepartând stratul de reziduu solid care se
formează pe grătar. Cenuşa se scoate din centrală
prin sertarul ei specific.
Lunar este recomandată verificarea stării curaţeniei
ventilatorului.
O dată la fiecare 2 – 3 luni, este oportună inspecţionarea
ansamblului de tuburi cu relativul periaj cu peria din
dotarea centralei pentru a elimina eventualele reziduri.
Periodic trebuie verificat în rezervor şi în şnec, dacă
apar reziduri nedorite care pot deranja sau împiedica
buna funcţionare a motorului şnecului.

Alţi combustibili
Centrala poate să funcţioneze cu mai multe tipologii de combustibil (sâmburi de piersici, sansă, tocătură
de lemne, coji de nuci, etc.). Pentru a optimiza prestaţiile centralei este cerut un studiu preventiv al
combustibilului şi uneori adaptarea centralei (grătar, şnec de alimentare etc.) diferitelor caracterisitici ale
produselor de folosit în combustie.
Pentru acest motiv, este oportună contactarea serviciului nostru de pre-vânzare şi concordării livrării de
către atelierele noastre a unei cantităţi de combustibil de folosit pentru o calibrare prefectă a centralei.

Acumul
Un puffer sau rezervor inerţial de apă al centralei, este foarte recomandat pentru permiterea acumulării
energiei termice în perioade de necesitate redusă cu scopul relansării în momentul de cerere maximă.
Acest lucru permite însă un randament ciclic mai mare şi funcţionarea permanentă (cu modulare) a centralei
fără se fie repetate ciclurile de aprindere.

Instalare
O centrală instalată în mod corect este condiţia unei combustii avantajoase şi confortabilă în conformitate
cu respectul pentru natură.
Circuitelele hidraulice şi conexiunile electrice trebuie efectuate după notele de instalare.

Consultanţă tehnică
Staff-ul tehnic al “Diviziei Sisteme & Servici” este la completa dispoziţie a proiectanţilor termotehnici şi
a instalatorilor, pentru orice informaţie privitor la instalaţiile complexe care cuprind în afară de centrala
pe combusitibil solid, integrarea cu panouri solare, instalaţii pe pardoseală, grupuri de amestec de apă,
calorifere din oţel şi centrale pe gaz.
Avantajul de a avea un singur interlocutor cu privire la consultarea şi la furnizarea materialelor tutelează
utentul cu corecta funţionare a sistemului încălzirii realizat.

Caracteristici tehnice şi dimensiuni
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Legendă:
1 Reglare aer
2 Vizor flacără
3 Scuturator turbolatori
4 Panou de comandă

MODEL

GRA25R
GRA32R
GRA55R

5 Mâner uşă centrală
6 Ventilator
7 Alimentare porumb

T1
T2
T3
T4
T5

Golire cazan
Retur instalaţie
Tur instalaţie
Racord schimbător de siguranţă
Ieşire fum
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mm

490
600
600

520
620
645

1.510
1.665
1.840

190
190
190

480
580
590

200
200
200

1.420
1.540
1.705

140
140
140

210
220
220

1.135
1.250
1.400

1.420
1.540
1.705

/2”
/2”
1
/2”

1”1/2
1”1/2
1”1/2

1”1/4

1

1”1/2
1”1/2

1

/2”
/2”
1
/2”

140
160
160

1
1

MODEL
Putere
utilă
minimă

Putere
utilă
maximă

Putere
la focar
maximă

Greutate
centrală

Capacitate
centrală

kW

kW

kW

kg

litri

Scăderi
de debit
latura
apă
mbar

Scăderi
de debit
latura fum

Presiune
de lucru

Presiune
max de
exerciuţiu

Putere
electrică
ventilator

Putere electrică
şnec

GRA25R*

3.440
4

21.500
25

27.520
32

mbar

bar

bar

kW

kW

200

100

10

0.03

3

4.5

0.18

0.18

GRA32R•

5.160
6

27.520
32

34.400
40

265

140

8

0.04

3

4.5

0.18

0.18

GRA55R•

6.880
8

34.400
40

47.300
55

295

170

10

0.06

3

4.5

0.18

0.18

DIAGRAMA PUTERII MODELELOR

PUTERE
kCal/h

Puterea de utilizare recomandată
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ALEGEREA MODELULUI

Sunt disponibile 3 modele de GRANOLA MANUALĂ.
Pentru fiecare tip de centrală sunt prevăzute o putere minimă, o putere utilă
(corespondentul porumbului cu putere calorică 3.000 kcal/Kg cu umiditate de 14%)
şi o putere maximă, aceasta din urmă indicată pentru dimensionarea organelor
de siguranţă: valve, diametrul tubului de siguranţă, etc. Alegerea trebuie să fie
aprobată de tehnicianul instalaţiei sau de instalator ţinând cont de puterea calorică
şi de combustibilul folosit.

În ciuda măsurilor de pracauţie şi a caracteristicilor tehnice constructive ale
generatorului vă rugăm să reţineţi că, cu toate acestea, lemnele au în mod normal
un nivel ridicat de umiditate faţă de alţi combustibili.
Cu scopul de a limita la maxim producţia de condens, este recomandată menţinerea
ridicată a temperaturii de funcţionare a centralei.
In acest scop termostatul în dotare are un câmp de intervenţie limitat între valori de
circa 65 – 90° C.
Este de fapt recomandată folosirea unei vane de amestec pentru reglarea temperaturii
de tur.

ARCA srl îşi declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactităţi conţinute, datorate unori erori de
transcriere sau de tipar. Işi rezervă dreptul de a aduce propriilor produse anumite modificări considerate
necesare sau utile, fără a prejudeca caracteristicile esenţiale.
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