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KALORINA SERIE 22 CL5 
PELET/CHIPS

Centrale pe biomasa
CLASA 5
Serie 22

Incalzirea pe peleti si chips de lemn 
pentru spatii rezidentiale



Societatea este specializată în proiectarea instalațiilor pe biomasă recunoscute pentru 
gradul ridicat de inovație, eficiență și pentru contribuția lor la protecția mediului.
De la locuințe unifamiliale la complexe rezidențiale mari, de la clădiri comerciale și 
industriale la rețele locale de încălzire, societatea oferă sisteme de încălzire eficiente 
și soluții energetice pentru fiecare nevoie.

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

Întreținere, asistență și formare 
- Asistență personalizată cu contracte de întreținere programate; 
- Rețea de servicii pentru asistența clienților cu personal înalt calificat; 
- Diagnoza și monitorizarea la distanță; 
- Recalificare și modernizare; 
- Cursuri de formare.

Network energetic 
Constituie platforma ideală pentru căutarea de soluții 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 asistență.

SOCIETATATEA SI SERVICIILE

OFERTA DE SERVICII TATANO:
TOTUL DE LA UN SINGUR FURNIZOR

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



BIOMASA: TOATE AVANTAJELE UNEI
SURSE DE ENERGIE LOCALĂ, CURATĂ
ȘI REGENERABILĂ.

60% 70%

Încălzirea cu biomasă înseamnă să te bucuri de căldură naturală generată dintr-o sursă 
regenerabilă, prin excelență, lemnul. Folosirea sa ca sursă de energie înseamnă încălzire 
în armonie cu ciclul natural al carbonului și cu impact minim asupra mediului, o alegere 
eco-conștientă pentru prezentul și viitorul generațiilor următoare.

Utilizarea Judicioasă a resurselor
O investiție pentru viitor care ne va face independenți de fluctuațiile puternice ale prețurilor 
combustibililor fosili, precum gazul sau motorina, ceea ce ne va permite să economisim 
semnificativ costurile energetice.

Un câștig pentru toți
Utilizarea biomasei vă permite să economisiți la costurile de încălzire, să consolidați 
economia locală, să respectați mediul. De asemenea, puteți profita de stimulentele oferite 
de Contul de Energie Termică pentru centralele pe biomasă din lemn.

Renunță la combustibili fosili. Încălzește-te cu surse regenerabile!

Incalzirea pe 
biomasa si motorina 
comparativ.

Pelet Lemn Chips

CircaCirca

mai economic 
decat motorina

mai economic 
decat motorina

50%
Circa

mai economic 
decat motorina

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

CONTUL TERMIC
Este un stimulent pentru eficiența 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 administrației publice.

CLASA 5 KALORINA
Noua gamă de centrale Kalorina Seria 22 CL5, pe peleți și cipsuri de lemn, disponibilă de la 
30 până la 90 kW garantează performanțe mai mari decât parametrii minimi necesari pentru 
certificarea in clasa 5, cu o clasă de eficiență ecologică de 4 stele (conform DM 186/2017), 
indeplinind condițiile pentru solicitarea stimulentelor prevăzute de Contul de Energie Termică.

Peletul emite
de 10 ori mai puțin CO2 
decât sursele fosile 
tradiționale.
Emisii echivalente 
CO2 /MWh utili.

Incalzirea cu 
Pelet

Incalzirea cu 
GPL

Incalzirea cu 
CLU

Echivalent la
30 kg di CO2

Echivalent la
270 kg di CO2

Echivalent la
320 kg di CO2



KALORINA SERIE 22 CL5 PELET
Clasa 5

KALORINA Serie 22 CL5 Pelet: Eco-compatibilă, eficientă si economică.
Reprezintă soluția ideală pentru încălzirea cu emisii neutre de CO2 
la cele mai înalte niveluri de eficiență și confort, recompensate si de 
subventiile fiscale.

 Eficientă și durabilă 

- materii prime de calitate excelentă,  
 componente eficiente din punct de  
 vedere energetic, sisteme de siguranță 
  conforme cu cele mai restrictive standarde 
  de calitate garantează eficiență ridicată 
  și durabilitate; 

- Etichete ErP cu clase de eficiență   
 energetică A+ și A++, pentru un produs 
  sustenabil și emisii minime în fazele de 
  producție și utilizare;

- Criterii Ecodesign și metodologie LCA 
  aplicate de la proiectare pana la 
 dezafectare: cea mai mare parte a 
 materialelor sunt recuperabile la sfârșitul 
  vieții produsului.

 Flexibilitate 

- de utilizare: plaja largă de modulare a 
  puterii (1: 4) permite să se adapteze la 
  orice tip de cerere de energie a clădirilor, 
  de la spatii mari la cele cu energie 
 aproape zero (nzeb);

- de instalare: atât în instalatii noi, cât și 
  reabilitate, în funcție de spațiu și 
  poziționarea camerei centralei (posibile 
  soluții de încălzire în container);  
 
- de trecere: de la combustibilii fosili la 
  peleți, în cazul reabilitării: depozitarea 
  simplă a peleților în vechiul rezervor de 
  motorina și alimentarea prin sistemul 
 de transport pneumatic până la 25 m;

- de integrare: cu toate sistemele de 
 stocare și alimentare a peleților, 
 precum și cu sistemele de energie solară 
  (certificarea Solar Key Mark pentru 
 panouri solare). 

 Economică

- Consum redus de energie pentru 
 reducerea costurilor: aprindere cu doar 
  250 W, clasa IE3 pentru sistemele de 
 alimentare și economie de 80% din 
 energia de aprindere în stand-by;

- Certificată pentru a accesa Contul 
 de Energie Termică cu posibilitatea 
  obținerii stimulentului fiscal maxim; 

AVANTAJE DE SISTEM

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

COMBUSTIBILI

Pelet de lemn EN14961-2
Obligatoriu pentru accesul la
CONTUL TERMIC
 
ALTE TIPOLOGII DE COMBUSTIBIL:
- Pelet de coaja/Sroturi
- Reziduuri cereale
- Lemn

GAMA DE PUTERE

de la 30 la 90 kW

PLAJA DE MODULARE

1:4 (de la 25% la 100%)

APLICATII

Sector rezidential

Structuri agricole

Reabilitare/Instalatii noi
cu acces la deduceri fiscale



Usa centrala cu dubla izolatie in ciment 
refractar

CALCUL EFECTUAT CU PELET DE LEMN CERTIFICAT EN 14961-2

Kalorina serie K22 CL5 pelet K2203 CL5 K2206 CL5 K2209 CL5

Plaja de putere nominala kW 8-30,14 17,4-60 25-90

Consum orariu minim/maxim Kg 1,80-6,40 3,70-12,90 4,95-17,80

Date constructive

Lungime (L) 1478 1478 1478

Adancime (P) mm 1113 1313 1513

Inaltime (H) 1325 1325 1325

Greutate  kg 450 500 550

Diametru cos de fum Ø 200 200 200

DATE TEHNICE

Container cenusa cu compactare mecanica

Placa centrala (cu display touch screen)

Modul internet + App 4 Heat 

Kalorina serie K22 CL5 pelet kW Ani  subventie
SUBVENTIA MAXIMA/ Calculata pe zone climatice / Valori in euro

A B C D E F

K2203 CL5 30,14 2 2.441 3.459 4.476 5.696 6.917 7.324

K2206 CL5 60 5 5.400 7.650 9.900 12.600 15.300 16.200

K2209 CL5 90 5 8.100 11.475 14.850 18.900 22.950 24.300

ECONOMII POSIBILE CU CONTUL TERMIC

Accesorii de serie

- Posibilitatea de a beneficia de   
 contribuții/stimulente Contul de Energie 
  Termică prevazute pentru conectarea 
 cu panouri solare. 

 Eco–compatibilă

- Încălzire cu emisii neutre de CO2   
 datorită combustiei cu peleți;
 
- Emisiile de praf reduse la minimum 
  datorită optimizării tehnicii de ardere cu 
  coeficienți de recompensă egali cu 1,5;
 
- Aport maxim de energie din surse 
 regenerabile și zero impact asupra 
 mediului cu integrarea panourilor solare.



KALORINA Serie 22 CL5 Chips de lemn: un model de sustenabilitate integrata!
Un bilant ecologic și economic excelent garantat de furnizarea de energie 
verde produsă direct  în teritoriu și de stimulentele oferite de Contul de 
Energie Termică.

KALORINA SERIE 22 CL5 CHIPS DE LEMN
Clasa 5

 Fiabilă, eficientă și sigură

- Calitatea excelentă a materiilor prime,  
 alegerea atenta a sistemelor de siguranta  
 si control electronic și a proiectarii în 
 conformitate cu cele mai restrictive  
 standarde de calitate sunt o garanție a  
 eficienței ridicate și a duratei de viață 
 îndelungate;

- Funcționare sigură și protecție maximă  
 împotriva incendiilor, datorită kitului 
 antincendiu;

- Confort maxim de utilizare, cu cheltuieli 
  minime de întreținere, datorită combustiei 
  curate, schimbătorului de căldură cu 
  auto-curățare și a containerului de 
 cenușă ușor de golit. 

 Versatilitate 

- de utilizare: este adecvată pentru 
 utilizarea flexibilă în câmpuri de putere 
 intermediare in sectorul rezidențial, 
 comercial, ferme agricole si micro-retele 
 de termoficare;

- de instalare: atât în clădiri noi, cât și 
  în reabilitari, cu soluții personalizate în 
  funcție de spații și locația camerei 
 tehnice (posibile soluții de încălzire în 
  container);

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

- de întreținere: cerință redusă datorită 
  combustiei curate, schimbătorului de 
  căldură cu autocuratare și a containerului 
  de cenușă ușor de golit;

-  În alegerea dintr-o gama largă a 
 combustibililor.
 
 Economică

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

-  Independentă fata de prețurile de piață 
  ale motorinei și a gazelor, este o investiție  
 care se amortizeaza în timp scurt;

AVANTAJE DE SISTEM

COMBUSTIBILI

Chips de lemn EN14961-4 
Pelet di legna EN14961-2
Obligatoriu pentru accesul la
CONTUL TERMIC
 
ALTE TIPOLOGII DE COMBUSTIBIL:
- Talas
- Rumegus
- Lemn
- Pelet de coaja
- Reziduuri de cereale

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

GAMA DE PUTERE

de la 30 la 90 kW

PLAJA DE MODULARE

1:4 (de la 25% la 100%)

APLICATII

Sector rezidential

Structuri agricole

Reabilitare/Instalatii noi
cu acces la deduceri fiscale



Kalorina serie K22 CL5 chips K2203 CL5 K2206 CL5 K2209 CL5

Plaja de putere nominala kW 8,8-29,2 16,8-60 25-90

Consum orariu minim/maxim Kg 2,19-7,49 3,70-12,90 4,95-17,80

Date constructive

Lungime (L) 1866 1866 1866

Adancime (P) mm 1113 1313 1513

Inaltime (H) 1323 1323 1323

Greutate  kg 600 650 700

Diametru cos de fum Ø 200 200 200

CALCUL EFECTUAT CU CHIPS DE LEMN CERTIFICAT EN 14961-4

DATE TEHNICE

Kalorina serie K22 CL5 chips kW Ani  subventie
SUBVENTIA MAXIMA/ Calculata pe zone climatice / Valori in euro

A B C D E F

K2203 CL5 29,22 2 2.367 3.353 4.339 5.523 6.706 7.100

K2206 CL5 60 5 5.400 7.650 9.900 12.600 15.300 16.200

K2209 CL5 90 5 8.100 11.475 14.850 18.900 22.950 24.300

ECONOMII POSIBILE CU CONTUL TERMIC

Kit antincendiu Limitator de siguranta usi

Accesorii de serie

-  Certificată pentru a accesa stimulentele 
  prevazute de deducerea fiscală de 50% 
  sau 65% sau de Contul de Energie Termică;

-  Posibilitatea de a beneficia de contribuții 
  /stimulente Contul de Energie Termică 
  pentru conectarea cu panouri solare.

 Eco-sustenabilă

- O energie inteligentă, regenerabilă, care 
  reprezintă o investiție sigură orientată 
 spre viitor: vă oferă posibilitatea de a 
 contribui și de a sprijini societatile de 
  producție situate în teritoriul dvs., făcând 
  o alegere de consum sustenabil; 
 
- Certificare clasa 5 EN 303-5: 2012 cu 
 coeficient maxim de recompensa pentru 
  pulberi (Ce 1.5) pentru accesul la Contul Termic; 
 
- Combinație ideală cu sistemele solare 
  pentru aport maxim în producția de energie  
 din surse regenerabile  și impact zero 
 asupra mediului.

Curatire pneumatica schimbator



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 0314229079
E-mail: info@tatano.ro
www.tatano.ro
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