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Genom detta system uppnår ASPIRO -pannan, med en fläkt 
placerad i rökkammaren, som arbetar med fläktförstärkt 
omvänd förbränning, maximal energieffektivitet, eftersom 
avgaserna tvingas runda katalysatorn innan de når 
värmeväxlarområdet och sedan skorstenen.
Det kemiska förloppet drar stor nytta av det faktum att 
förbränning och förgasning styrs av elektronisk modulering.
Rökgasutsläpp förbättras ur kvalitativ synvinkel och minskas 
ur kvantitativ synvinkel. Det innebär också en kraftig 
minskning av fasta oförbrända rester och nästan frånvaro av 
gasformiga oförbrända rester, tack vare den extremt höga 
temperaturen som uppnås genom förbränningen.
Resultatet är en betydelsefull minskning av energiåtgång.

ASPIRO -pannan bygger sin funktion på principen om förgasning (eller destillation) av trä.
Det fasta bränslet, placerat i pannans övre fack (vedkammare), i kontakt med glödhärden som bildas på rostretutvecklar gaser som i 
kombination med förbränningsluften (primärluften) skapar en brännbar blandning.
Denna blandning sugs genom slitsarna i rostret i den nedre delen av härden (utbytesområdet) där den kommer att ge upphov till 
den karakteristiska "inverterade flamman". Sekundärluft tillsätts för att göra förbränningen fullständig
Förgasning, inte direkt bränning av veden utan användning av gaserna i det, möjliggör ett totalt utnyttjande av det fasta bränslet 
som resulterar i en hög förbränningseffektivitet och en mycket låg miljöpåverkan på grund av den begränsade närvaron i ångor av 
oförbrända och skadliga ämnen .

ENERGIPRESTANDA OCH 
TEKNIK

ASPIRO TEKNOLOGI

 EN NY STANDARD FÖR ENERGIEFFEKTIV FÖRBRÄNNING

VERSIONER I ROSTFRITT STÅL

ISOLERING 

Det är välkänt att även ved som torkat i 2 eller 3 år ändå 
innehåller en vattenhalt som varierar runt 15%.

Vattnet i träet kan, förutom att minska pannans 
förbränningseffektivitet, vara en källa till frätande angrepp.

I synnerhet i områden där grundvattnet är svavelhaltigt eller 
särskilt rik på sura ämnen, kommer växten som tar upp denna 
typ av vatten genom sina rötter att producera trä som i sin tur är 
rikt på vatten med höga koncentrationer av svavel och olika sura 
ämnen. I förgasningsprocessen av veden i pannan, kommer 
dessa ämnen att producera en mycket aggressiv miljö i 
vedkammaren, med höga koncentrationer av ättiksyra.

Denna aggressivitet ger en mycket frätande miljö, särskilt om 
pannan inte eldas med full effekt utan pyreldas, eller returvattnet 
håller för låg temperatur.

Detta händer på våren och hösten, i avsaknad av en lagringstank 
eller en riktig laddningsregulator (laddomat) eller när 
varmvatten produceras på sommaren.

För att få veta och lära dig mer om hur det frätande fenomenet 
utvecklas i förgasningspannor, besök webbplatsen 
www.arcacaldaie.com

Arcas förslag är lösningen oavsett träslag: eldstaden i rostfritt stål 
AISI 304. Användningen av dessa material kräver en specifik 
produktsvetsningsteknik som Arca har använt sig av i flera år.

Isoleringen består av en stenullsmatta med en tjocklek på 80 
mm, placerad  utmed hela pannkroppen.

Förklaring:

1  Torr pannvägg fram
 2  Torr pannvägg bak
 3  Fläkt

4  Värmeväxlare för 
tappvarmvatten (SA-version)
5  Primärluft
6  Sekundärluft



VEDKAMMARE BYGGD ATT STÅ 
EMOT KORROSION

LUFTFLÖDESFÖRDELNING OCH 
ELDSTADSBOTTEN HELT 

ÅTKOMLIG

VÄRMEVÄXLARE FÖR 
TAPPVARMVATTEN

Varmvattenberedning

ELEKTRONISK 
KONTROLLPANEL

Regleringen av effekten och kontinuiteten i temperaturen på 
returvattnet bidrar till att minska mycket fukt och kondens. 
Den eldfasta keramiken skyddar både bakväggen och 
framväggen fullt ut i vedkammaren.
Alla väggar i den övre härden är 8 mm tjocka, utan 
svetsskarvar.
Pannans livslängd beror på slutligen korrosion, ARCAS är 
ungefär dubbel jämfört med modellerna med 5 mm tjocklek på 
pannkroppen.  I själva verket, förutsatt att minsta 
arbetstjocklek på pannstålet är 2 mm, finns det med 8 mm stål 
hela 6 mm tillgängliga för korrosion.  Med 5 mm i 
pannkroppen kan bara 3 mm offras på korrosionens altare.
Om trä med hög mycket frätande syror används 
rekommenderas versionen med härd i rostfritt stål (5 mm).

För korrekt drift av tappvattenvärmeväxlaren är det viktigt att 
tilloppsvattentrycket inte är mindre än 2 bar.

Den nya digitala elektroniska styrkortet PEL0100S kan hantera 
alla funktioner enligt nedan: 
Pannfunktioner
Reglering av förbränningen genom den modulerande 
hanteringen av fläkten, kontrollen av rökgastemperaturen, 
kontrollen av vattentemperaturen och säkerhetsanordningarna.
Värmesystemets funktioner
Drift av systemets cirkulationssystem,  drift av laddomatpump 
och aktivering av recirkulationspumpen.
Varmvattenfunktion
Kan styra eventuellt varmvattenberedning
Solfunktion
Kan styra en solfångaranläggning
Pelletsfunktion
Se katalogen för Aspiro Duo

TEKNOLOGI
Denna panna är tänkt och byggd som en modulär enhet vars 
komponenter kan bytas ut individuellt när som helst.
Det är därför extremt enkelt att demontera och byta ut 
dörrarna till vedaffären och eldstaden, samt fläkten, 
luftfördelningsenheten, brännaren, de relativa gallren, 
katalysatorn, även utan service från tekniker. .
Brännaren är också helt tillverkad av gjutjärn med hög 
kromhalt.

SA -VERSION
ASPIRO -pannan, finns i en SA -version som  producerar 
varmvatten genom en SANCO kopparslinga med en diameter 
på 22 mm, helt nedsänkt i pannvattnet.
Tillförseln av varmvatten är omedelbar och i ett kontinuerligt 
flöde, på obestämd tid. Flödeshastigheten är proportionell mot 
pannans maximala effekt.
Växlarens verkningsgrad är 100%. Med andra ord, det finns 
ingen värmeförlust, eftersom växlarens totala nedsänkning i 
pannvattnet förhindrar värmeförlust till utsidan.
Växlaren kan användas som en sluten värmekrets för slutna 
kärl samtidigt som pannan hålls med ett öppet kärl.

Förklaring
 1  Övre delen av 
vedkammaren där bränslet 
torkar.
2  Zon där förgasningen sker
3  Glödzon
4  Roster i gjutjärn
5  Brännkammare
6  Katalysator
7  Värmeväxlingszon
8  Vattenmantling/
tappvarmvatten



DRIFT AV PANNAN

UPPSTART

KATALYSATORN/EFTERBRÄNNKAMMAREN

ROSTER FÖR GRANULAT

SÄKERHET - DIREKTIV 97/23 CE

Vedinlägg och tändning utförs på samma sätt som en vanlig 
fastbränslepanna. Gör ett första ilägg med några medelstora 
vedträn, späntved och tidspapper/braständare. Låt luckan till 
vedkammaren stå på glänt och med fläkten igång medan det 
första inlägget skapar en glödbädd. Efter cirka 10 minuter kan 
du göra det stora inlägget. Stäng luckan till vedkammaren: 
fläkten fortsätter att fungera för att vända lågan. I siktglaset kan 
du kontrollera att den inverterade flamförbränningen fortskrider 
korrekt.

För att få rökgaserna att göra tre slag i efterbrännkammaren är 
det viktigt att den övre katalysatorplåten ansluter till den 
undre luckan, detta uppnås genom att dra ut den något och 
trycka på den genom att stänga själva luckan.
Det rekommenderas att regelbundet vända och rotera plåtarna 
för att förlänga deras livslängd.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Det finns fortfarande många Aspiros i drift sedan 1993, då den 
första versionen släpptes på marknaden.
Närvaron av recirkulationspumpen (obligatorisk för garantiens 
giltighet) och laddomaten , som förhindrar kallare returvatten än 
65° C, garanterar pannan en lång livslängd.
Åtgärderna mot korrosion innebär en betydande ökning av 
pannans livslängd.
Pannan är konstruerad utan svetsskarvar i den vattenmantlade 
delen. Därmed undviker man risken  förekomsten av mikroporer 
i själva svetsarna, som korroderas genom sur kondens, eller till 
och med genom normalt slitage. Dessa är annars den vanligaste 
orsaken till vattenläckage till vedkammaren. Behovet av mer 
omfattande reparationer minskar således drastiskt.
Underhållet av pannan underlättas avsevärt genom fullständig 
inspektion av alla komponenter. Pannkroppens totala 
varaktighet påverkas inte på något sätt av de enskilda 
komponenternas. Särskilt rostrets livslängd förlängs också 
genom användning av en speciell gjutjärnslegering med hög 
kromhalt.

Med ett speciellt tillbehör som ska placeras på eldstadsbooten, 
i Aspiro -pannan är det möjligt att med den omvända 
förbränningen bränna alla granulära bränslen (pellets, flis, 
majs) med manuell lastning och manuell tändning, till och 
med blanda det med vedträn.

Pannan är utrustad med en nödkylslinga som är direkt nedsänkt i 
pannvattnet, vilken kyler pannan vid för höga temperaturer 
(98/100 ° C) med kallt vatten från vattensystemet. Den termiska 
överhettningsventilen (SYR-ventil) levereras på begäran.

Direktiv 97/23 EG om tryckkärl. 
I hela EU finns det en skyldighet att certifiera vedpannor i 
enlighet med denna standard som gäller pannans säkerhet som 
tryckkärl. 



ELEKTRONISK REGLERING AV FÖRBRÄNNING OCH TEMPERATUR

VIKTEN AV ATT KUNNA 
REGLERA 

RÖKGASTEMPERATUREN

VIKTEN AV KUNNA REGLERA
VATTENTEMPERATUREN

Beroende på värmevärdet och luftfuktigheten i det ved som 
används kan vi ha mycket olika rökgastemperaturer för samma 
fläkthastighet, dvs för samma luftflöde.
I synnerhet om vi använder trä med begränsat värmevärde, till 
exempel gran, och kanske med hög vattenhalt, kan vi ha en 
rökgastemperatur på 140 ° C, medan vi kan ha över 280 ° C när 
vi använder bokträ med låg vattenhalt.

Förutom att styra rökgastemperaturen modulerar elektroniken 
även när vattentemperaturen är nära den temperatur som 
systemet kräver.
Syftet med denna modulering är att minska motorstart och 
stopp när den effekt som krävs av systemet är mindre än den 
maximala effekten som pannan levererar.

Om rökgastemperaturen är för låg, till exempel under 140 ° C, 
kan vi få kondens och tjärbildning i rökkanalen med avlagring 
av oförbrända rester som på lång sikt kan antändas och orsaka 
sotbrand med allvarliga skador som följd.

1. FÖR LÅG TEMPERATUR

Med styrkortet PEL0100SL (tillval) är det också möjligt att ha 
kontrollera och reglera syrehalten i rökgasen, genom 
LAMBDA-sonden och tillhörande programvara.

LAMBDASOND 

En ackumulatortank är nödvändig för att möjliggöra lagring av 
värmeenergi under perioder med minskat behov för att kunna 
leverera den vid maximal efterfrågan. Detta gör att pannan kan 
eldas med full effekt och unyttjas som det är tänkt.

Genom att välja ackumulatortank från Arca -katalogen kan 
du vara säker på kompatibilitet mellan:
PANNA-LADDOMAT-ACKUMULATORTANK.

ACKUMULERING

Trota att pannans är konstruerad för att stå emot korrosion är 
det ändå viktigt att undvika kondens i pannan. Genom att ladda 
ackumulatortanken via en laddomat åstadkommer man det. Vid 
uppstart tillförs inget kallt vatten från tankens botten. Inte 
förrän pannvattnet nått upp till laddomatens 
öppningstemperatur (typiskt 72 grader vid vedeldning) börjar 
pannvattnet blandas med kallt returvattnen. Det möjligör att 
pannan kan arbeta med en konstant hög temperatur. 
Laddomaten gör att tankens topp laddas stillsamt med varmt 
vatten vilket gör att skiktningen i tanken vidmakthålls.

LADDNINGSREGLERING

Om rökgastemperaturen är för hög, till exempel över 200 ° C, 
kan följande problem uppstå:
a) för tidigt slitage av gjutjärnroster och katalysatorplåtarna.
b) torkning av lagret och därav följande buller och slitage av
fläktmotorn
c) minskning av pannans termiska verkningsgrad och därmed
ökad vedförbrukning
För att övervinna dessa problem kontrollerar den nya
elektroniken rökgastemperaturen och genom att modifiera
motorns rotationshastighet stabiliseras temperaturen inom det
intervall som anges av parametrarna 14 och 15 i styrsystemet.
Fläktmotorn är utrustad med dubbellindning och kan därför
arbeta med 2800 eller 2000 varv / min.
Den effekt som pannan levererar kan variera mellan 100% och
65%.
En minskning av effekten under 65% kan orsaka problemen
som anges i punkt 1.
Tekniken för dubbellindningsmotorn har använts som
lösningen på att moduleringsmotorn med fasavbrott ger
oönskade elektromagnetiska utsläpp och kan orsaka
överhettning av motorn och själva elektroniken.

2. FÖR HÖG TEMPERATUR



ASPIRO - TEKNISK KARAKTERESTIK OCH DIMENSIONER

Förklaring:

1 Elektronisk kontrollpanel
2 Övre lucka (vedlucka)
3 Relering av primärluft
4 Reglering av sekundärluft
5 Siktglas
6 Nedre lucka (asklucka) 
7 Rökgasfläkt med två 
hastigheter
 8 Sotlucka

A1 Tillopp
A2 Retur
A3 Avtappning
A4 Anslutningar för tappvarmvatten

(endast ver. SA) 
A5 Anslutningar för nödkylslinga
A6 Dykrör för temp.givare pannvatten tillopp 
(S4) 
A7 Dykrör för temp.givare pannvatten, retur 
(S5) 

A8 Anslutning rökrör
A9 Dykrör för tempgivare rökgaser 

Modelli: 29 - 43 - 52 - 70 indicano le potenze massime in kW 
       LA = Lunga Autonomia 

R - endast värme
SA - tappvarmvatten eller sekukundär värmekrets, värme
 I - eldstad i rostfritt (5 mm)

TEKNISK KARAKTERESTIK

modell

Effekt

minimum

Effekt
 rek.

normal

Effekt

maximal

Tomvikt 
panna

Vattenvolym 
panna

Tryckfall 
vattensida 

panna

Tryckfall 
luft

panna

max

arbetstryck 

Volym 
vedkammare

Öppnins- 
-mått

vedlucka

max
vedlängd

kW kW kW kg liter mbar mbar bar liter mm cm

29 16 30 34 380 95 10 0,03 4 95 290x330 53

43 27 41 50 470 115 8 0,04 4 135 340x430 53

52 32 49 60 555 135 10 0,06 4 185 340x430 68

70 32 69 81 685 170 10 0,06 4 230 340x520 74

90 60 84 105 920 215 10 0,06 4 320 340x520 105

DIMENSIONER

modell

A B C D E F G H A1A2 A3 A4 A5 A6 A8

mm mm mm mm mm mm mm mm ø ø ø ø ø ø

29 550 850 1.200 190 150 980 80 1.130 1 1/4” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 180

43 650 850 1.300 190 150 1.080 80 1.220 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 180

52 650 1.030 1.300 190 150 1.080 80 1.220 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 180

70 760 1.120 1.425 190 150 1.170 100 1.340 2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 200

90 760 1.370 1.430 190 180 1.170 100 1.340 2” 1/2” 1/2” 3/4” 1/2” 200



DIAGRAMMA DELLE POTENZE PER MODELLO

LA SCELTA DEL MODELLO

SKORSTEN/RÖKRÖR

GARANTI CCENSIONE GRATUITA

IMPIANTI COMPLESSI - ACCOPPIAMENTI

ARCA srl
Via 1° Maggio, 16 - 46030

S. Giorgio (MN)
Tel. 0376/273511 r.a.

Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6

e-mail: arca@arcacaldaie.com
www.arcacaldaie.com
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Det finns tre modeller av ASPIRO.
Varje modell finns i SA -versionen (med växlare för produktion av sanitetsvatten eller sekundär 
värmekrets), R (utan växlare, därför endast uppvärmning), I (med eldstad i rostfritt stål) *, DUO 
TECH (med pelletsbrännare) * .
För varje panntyp finns en minsta effekt, en användbar effekt (motsvarande trä med ett värmevärde 
på 3500 kcal / kg med en luftfuktighet på 15%) och en maximal effekt, det senare anges för 
dimensionering av säkerhetsanordningarna: ventiler, säkerhetsrörets diameter etc.
Valet måste godkännas av värmeingenjören i systemet eller av installatören, med beaktande av 
värmevärdet och fukthalten i träet.
Som exempel bör man komma ihåg att poppelträ med 25% luftfuktighet gör att pannan kan leverera 
en effekt som är 50% lägre än maxvärdet. Besök webbplatsen www.arcacaldaie.com för att ta reda på 
hur pannans effektivitet kan variera med olika träslag.
* Se specifika kataloger.

Produktgarantin är 3 år på pannkroppen, (10 år för Inox -modellerna), 2 år på de elektriska delarna, 
1 år på eldfasta och förbrukningsvaror. Garantin omfattas av korrekt utförande av den första 
tändningen av den auktoriserade tekniska assistanstjänsten från ARCA och av att garantikortet 
skickas. Den första tändningen är gratis förutom vad som anges i de allmänna garantivillkoren. 
Varje efterföljande inställning av parametrarna är användarnas ansvar. Garantin är utesluten för alla 
korrosionsfenomen, inklusive galvaniska strömmar. Garantin är betingad av närvaron av 
cirkulationspumpen.

Se, sullo stesso impianto oltre alla caldaia a legna o pellet, è prevista l’installazione di 
una caldaia murale a gas o di una caldaia in acciaio, un pannello solare o un impianto a 
pavimento, utilizzando i prodotti del catalogo ARCA è assicurato il dialogo e la compatibilità 
tra i singoli componenti. Il SAT (servizio di assistenza tecnica autorizzata) ARCA è in grado 
di assicurare la manutenzione programmata a tutto l’impianto e ai relativi componenti in un 
unico intevento con maggiore efficienza e significativi risparmi per l’utente finale durante 
tutta la vita dei prodotti installati. Per conoscere tutti i prodotti del catalogo ARCA vai al sito 
www.arcacaldaie.com 

ARCA srl declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di 
stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, 
senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Det rekommenderas starkt att använda ett rökgasrör som uppfyller gällande föreskrifter, och
särskilt EN 1806, som ger resistans mot en temperatur
upp till 1000 ° C. Användaren ansvarar för skador som orsakas av användning av olämpliga rökrör.
Vid dimensionering av rökröret är det nödvändigt det finns ett utrymme om ca 3mm utanpå pannans 
rökrörsanslutning för att pannan ska fungera bra




