
     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 25 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 25 

Tip arzator Junior 1 

Putere termica cazan (Kw) 27 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
600x993x1187 

Masa (Kg) 190 

Diametru cos (mm) 160 

Volum apa cazan (l) 120 

Pret in lei cu TVA inclus 18500 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 30 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 30 

Tip arzator Junior 1 

Putere termica cazan (Kw) 35 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
670x970x1280 

Masa (Kg) 255 

Diametru cos (mm) 160 

Volum apa cazan (l) 140 

Pret in lei cu TVA inclus 19010 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 40 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 40 

Tip arzator Junior 2 

Putere termica cazan (Kw) 46 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
670x1038x1280 

Masa (Kg) 270 

Diametru cos (mm) 180 

Volum apa cazan (l) 165 

Pret in lei cu TVA inclus 20030 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 50 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 50 

Tip arzator Junior 3 

Putere termica cazan (Kw) 58 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
700x1090x1277 

Masa (Kg) 285 

Diametru cos (mm) 180 

Volum apa cazan (l) 190 

Pret in lei cu TVA inclus 21730 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 65 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 65 

Tip arzator Junior 3 

Putere termica cazan (Kw) 75 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
730x1190x1327 

Masa (Kg) 355 

Diametru cos (mm) 200 

Volum apa cazan (l) 245 

Pret in lei cu TVA inclus 22750 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 100 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 100 

Tip arzator G2p 

Putere termica cazan (Kw) 115 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
730x1375x1380 

Masa (Kg) 650 

Diametru cos (mm) 200 

Volum apa cazan (l) 310 

Pret in lei cu TVA inclus 24514 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 plam 125 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan plam 125 

Tip arzator G2p 

Putere termica cazan (Kw) 144 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
800x1425x1665 

Masa (Kg) 765 

Diametru cos (mm) 200 

Volum apa cazan (l) 355 

Pret in lei cu TVA inclus 31314 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 150 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 150 

Tip arzator G2p+ 

Putere termica cazan (Kw) 172 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
850x1525x1685 

Masa (Kg) 840 

Diametru cos (mm) 240 

Volum apa cazan (l) 400 

Pret in lei cu TVA inclus 33014 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 175 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 175 

Tip arzator G3p 

Putere termica cazan (Kw) 200 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
850x1625x1710 

Masa (Kg) 1125 

Diametru cos (mm) 260 

Volum apa cazan (l) 475 

Pret in lei cu TVA inclus 37817 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 200 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 200 

Tip arzator G3p 

Putere termica cazan (Kw) 230 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
1050x1625x1790 

Masa (Kg) 1325 

Diametru cos (mm) 300 

Volum apa cazan (l) 600 

Pret in lei cu TVA inclus 41790 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 250 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

Tip cazan Plam 250 

Tip arzator G3p+ 

Putere termica cazan (Kw) 288 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
1070x1750x1950 

Masa (Kg) 1510 

Diametru cos (mm) 350 

Volum apa cazan (l) 700 

Pret in lei cu TVA inclus 46232 



     

 

SC TOOLS TRADE SRL 

SISTEME DE INCALZIRE AUTOMATIZATE  CU ULEI UZAT SAU PELETI 

TEL/FAX: 0232 475925 
MOBIL: 0740178673    e-mail: office@conforterm.ro 

 

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT    

 

 Plam 300 

 

Robuste, fiabile si cu randament maxim ! 
 

Caracteristici 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cazanele Sukoplam  (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atat a combustibilului 

solid (lemn) cat si a combustibilului lichid (ulei uzat) avand montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe 

trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi , astfel incat gazele de ardere traverseaza cele 

trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.  

Este avantajos prin faptul ca arde combustibili diferiti, si permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat. 

Prin faptul ca in schimbatorul de caldura tubular sunt montati turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.  

Functionarea alternativa atat pe combustibil solid cat si lichid in functie de stocul disponibil de materie prima este marele 

avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj 

care regleaza clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune 

ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva 

temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.  
Cazanele beneficiaza de garantie de 5 ani !  

Cazanele dispun cu panou de comanda pentru arzatorul de ulei. 

Arzatorul poate fi comandat atat din panou (temperatura de tur) cat si din termostat 

de ambianta. 

Oprirea curentului nu duce la supraincalzirea cazanului decat daca acesta 

functioneaza pe lemne si nu este prevazut cu vas de racire sau cu sursa neintruptibila de 

curent! 

 
Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni   

Livrare din stoc sau  in cca 10 zile lucratoare! 

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat,  panoul de control, filtrul 

de ulei si transportul la beneficiar.  

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este 

contracost. 

 

 

Oferta comerciala este valabila 30 de zile. 

 

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

 

Tip cazan Plam 300 

Tip arzator G4p+ 

Putere termica cazan (Kw) 350 

Dimensiuni (latime  x 

lungime x inaltime) in mm 
1180x1750x2050 

Masa (Kg) 1750 

Diametru cos (mm) 350 

Volum apa cazan (l) 840 

Pret in lei cu TVA inclus 53435 


