
FIRMA TEKLA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WYPOSAŻENIA I SPECYFIKACJI OFEROWANYCH TOWARÓW.
ZAWARTE W NINIEJSZYM KATALOGU INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA

DRACO

Palnik retortowy 

z podajnikiem 

ślimakowym

Regulator kotła
z podajnikiem ślimakowym
- obsługa dwóch mieszaczy i CWU

SELECT

MODEL  75, 150

Ekogroszek 

5
klasa

5
lat

8
mm

92
%

WG NORMY

EN 303-5:2012

GWARANCJI NA 

WYMIENNIK

WYMIENNIK 

STALOWY

SPRAWNOŚCI 

CIEPLNEJ KOTŁA

ECODESIGN

2020

EKO
projekt

Zdjęcia ZawartE w KataLOGU mają charaKtEr wyłącZniE infOrmacyjny.  

PrEZEntOwany mOdEL KOtła DRACO 75

Sprawdzony od wielu lat na rynku kocioł dracO wyposażony jest bardzo efektywny  

wymiennik wykonany z wysokiej jakości, atestowanej stali o grubości 8 mm. duży otwór 

rewizyjny w górnej części wymiennika pozwala na łatwe i szybkie czyszczenie. w kotle 

zainstalowane jest trwałe, żeliwne palenisko retortowe, do którego paliwo podawane jest  

z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Prawidłowe funkcjonowanie  zapewnia 

regulator elektroniczny z dużym, czytelnym ekranem Lcd. Kocioł w standardzie posiada 

dwa systemy zabezpieczenia przed cofnięciem się żaru do zasobnika paliwa.



Zalety kotła:
· 5 klasa w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012
  oraz Ekoprojekt
· 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła 
· wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 8 mm (Draco 150 - stal 6 mm)
· obudowy kotła i zbiornik w całości malowane farbą proszkową
· sterownik z funkcją pogodową
· automatyczne przełączanie trybu lato/zima, sterowane elektronicznie za pomocą czujnika   
  zewnętrznego
· możliwość podłączenia 2 termostatów pokojowych
· możliwość podłączenia modułu internetowego
· algorytm PID umożliwiający  modulację mocy kotła
· sterowanie dwoma obiegami z zaworami mieszającymi oraz obiegiem CWU 
· wskaźnik poziomu opału, przy współpracy z NANO pozwala rzadziej zaglądać do kotłowni
· możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze 
  czterodrogowym

DRACO 
75

DRACO 
150

A

[mm]

1675 2150

A1 770 1105

A2 730 1035

A3 95 100

A4 385 550

A5 105 95

B 1155 1650

B1 770 1150

B2 225 425

B3 640 960

C 1925 2115

C1 1685 1745

C2 1500 1880

C3 70 195

C4 50 175

C5 100 100

PARAMETRY TECHNICZNE J.m. DRACO 75 DRACO 150
MoC noMinAlnA kW 70 140
Sprawność % 92 92
ZAkres regulACji MoCy kW 21 ÷ 70 42 ÷ 140
klAsA eMisji - 5 5

ekoprojekt - TAK TAK
KlaSa efeKtywności energetycznej - B B

MAsA kg 920 1583
powierZChniA grZewCZA m2 9,2 16,9

objętość wodna dm3 320 655

zalecany ciąg Kominowy Pa 20 ÷ 30 35 ÷ 45

max ciśnienie robocze czynniKa grzewczego bar 1,5
średnica Króćców przyłączeniowych Js G 2”

wymiary Kotła z zaSobniKiem

SzeroKość mm 1675 2150
głęboKość mm 1155 1650
wySoKość mm 1925 2115

średnica wylotu Spalin mm 200 250

wySoKość do oSi czopucha mm 1685 1745

pojemność zaSobniKa dm3 320 920
pobór energii eleKtrycznej  
motoreduKtor/dmuchawa

W 180/170 360/340

- katalizatory ceramiczne i deflektory 

  betonowe
- regulator pogodowy wraz  
  z kompletem czujników
- osprzęt do czyszczenia kotła
- zbiornik zabezpieczający 
  przed zapaleniem się paliwa 
  w zasobniku tzw. “strażak”

WYPOSAŻENIE 
PODSTAWOWE

- termometr spalin
- WOMIX czterodrogowy 
  zawór mieszający
- siłownik zaworu mieszającego
- dwufunkcyjny, termostatyczny 
  zawór schładzający DBV-1

OPCJE DODATKOWE

Palnik  automatyczny 
z podwójnym paleniskiem 
retortowym, osobnymi 
podajnikami ślimakowymi 
i nadmuchem w modelu 150

Palnik  automatyczny 
z pojedynczym paleniskiem 
retortowym oraz dwoma
dmuchawami w modelu 75

WYMIARY DRACO 75 WYMIARY DRACO 150


