
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

Regulator ESTYMA IGNEO Slim 

- wersja ekonomiczna

dostępna na zamówienia

Dotykowy regulator kotłowy 
ESTYMA TOUCH w standardzie

Palnik serii FIREBLAST II  

z automatycznym 

czyszczeniem

MODEL 12, 35

Pellet

DRACO BIO to sprawdzona konstrukcja, oparta na bardzo efektywnym wymienniku jedno- 

paleniskowym. W serii kotłów BIO zastosowany został unikalnej konstrukcji palnik na  

pellet serii FIREBLAST II wykonany ze stali żaroodpornej. Na ruszcie palnika znajdują się otwory 

zapewniające dopływ powietrza potrzebnego do spalania, dostarczanego  przez dmuchawę 

zamontowaną bezpośrednio do mieszacza powietrza. Wymiennik kotła wykonany jest  

z wysokiej jakości, atestowanej stali o grubości 8 mm (DRACO BIO 12 - 5  mm) . Prawidłową  

pracą kotła steruje nowoczesny regulator elektroniczny z dużym, kolorowym, dotykowym   

ekranem LCD. Na życzenie klienta kocioł może zostać wyposażony w tańszy regulator Estyma  

Slim - wersja ekonomiczna dostępna wyłącznie na zamówienie.

ZDjęCIA ZAWARTE W KATALOGU mAją ChARAKTER 

WyłąCZNIE INFORmACyjNy.  
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Stopki do regulacji 
poziomu kotła

Palnik na pellet

FIREBLAST II

z automatycznym

czyszczeniem

System kataliza-
torów ceramicznych i 
wkładów stalowych

Płomieniówkowo-
półkowy wymiennik 
ciepła

Zalety kotła:
· 5 klasa w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie  z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojekt
· niski pobór energii elektrycznej – klasa energetyczna A+

· 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika 
· wymiennik kotła z wysokiej jakości stali grubości 8 mm (DRACO BIO 12 - stal 5 mm)
· możliwość podłączenia termostatu pokojowego VIDE Room (za dopłatą)
· kontrola płomienia za pomocą czujnika foto
· palnik serii FIREBLAST II z automatycznym czyszczeniem w standardowej wersji kotła
· możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym
· całkowicie automatyczna praca kotła (automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie palnika)
· obudowy kotła i zbiornik w całości malowane farbą proszkową
· sterowanie 2 obiegami grzewczymi (2 niezależne charakterystyki pogodowe) oraz obiegiem CWU 
· możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem  na zaworze 
  czterodrogowym
· możliwość podłączenia termostatu pokojowego
· uczący się algorytm EILC
· modulacja mocy FL3
· autokonfiguracja czujników i funkcji
· rozbudowane statystyki

PARAMETRY TECHNICZNE J.m. DRACO BIO 12 DRACO BIO 35

Moc noMinalna kW 12 35

Sprawność % 89 90

Zakres regulacji Mocy kW 3,6 ÷ 12 10,5 ÷ 35

EmiSja pyłów mg/m3 15 20

klasa eMisji - 5 5

ekoprojekt - TAK TAK

KlaSa EfEKtywności EnErgEtycznEj - A+ A+

maSa (Kocioł / zaSobniK) kg 235 / 34 517 / 34
powierZchnia grZewcZa m2 1,8 4,5

objętość wodna dm3 55 155
zalEcany ciąg Kominowy Pa 8 ÷ 17 10 ÷ 20
max ciśniEniE roboczE 
cZynnika grZewcZego

bar 1,5

śrEdnica Króćców przyłączEniowych Js G 1 ½” 

wymiary Kotła 
z zaSobniKiEm

SzEroKość ** mm 1550 1650
głęboKość mm 770 1020
wySoKość* mm 1500 1545

śrEdnica wylotu Spalin mm 145 160
wySoKość do oSi czopucha* mm 845 1290
Standardowa (opcjonalna) pojEmność zaSobniKa dm3 240 (340/500) 240 (340/500)

pobór EnErgii ElEKtrycznEj  
motorEduKtor/dmuchawa/zapalarKa

W 50/45/300 50/85/300

*  Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.
** Zasobnik połączony jest z palnikiem elastycznym przewodem - szerokość  kotła zależy od rodzaju 
    zamontowanego zasobnika

DRACO 

BIO 12

DRACO 

BIO 35

a

[mm]

1550 1650

a1 490 530

a2 610 610

a3 90 80

a4 90 265

a5 90 80

a6 890 930

b 770 1020

b1 560 775

b2 45 190

b3 610 610

c 1120 1545

c1 845 1290

c2 1500 1500

c3 75 75

c4 65 65

c5 195 180

c6 1340 1340

- automatyczne czyszczenie palnika

- komplet katalizatorów ceramicznych   

  i wkładów stalowych
- regulator ESTYMA IGNEO TOUCH
- czujnik temperatury zewnętrznej
- osprzęt do czyszczenia kotła
- stopki do regulacji poziomu kotła

WYPOSAŻENIE 
PODSTAWOWE

- termometr spalin

- czujnik temperatury spalin

- WOMIX czterodrogowy 
  zawór mieszający
- siłownik zaworu mieszającego
- dwufunkcyjny, termostatyczny 
  zawór schładzający DBV-1
- zbiornik paliwa 240, 340 lub 500 l.
- VIDE ROOM - regulator pokojowy
- VIDE NET - sterowanie przez  
  internet
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