
Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
1

    

INSTRUKCJA ORYGINALNA 



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
2



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
3

Dziękujemy �a�stwu za wy��r kotła z serii DRACO. 

�przejmie prosimy o po�więcenie chwili na zapoznanie się z niniejsz� �nstrukcj� ��sługi. �mo�liwi to �a�stwu 

lepsze poznanie kotła oraz ułatwi zrozumienie zasad jego działania. Dostosowanie się do zawartych w niej 

wymog�w� zalece� i porad pozwoli �a�stwu na długotrwał�� �ezpro�lemow� a przede wszystkim �ezpieczn�

eksploatację kotła.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę 
ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo zmiany specyfikacji, konstrukcji lub wyposażenia w dowolnym czasie bez 
uprzedzenia nie ponosząc żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.  
Wyłącza się odpowiedzialność za ewentualne pomyłki i ominięcia. 
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1 PRZEZNACZENIE KOTŁA

Stalowe kotły z serii BIO przeznaczone s� do spalania paliwa typu pelet w sposób automatyczny.
Kotły te przeznaczone s� do monta�u w układzie otwartym.
Dostosowanie si� do wymogów, zalece� i informacji zawartych w niniejszej instrukcji pozwoli na unikni�cie problemów 
podczas ich u�ytkowania.
Zalety kotłów:

 łatwa i szybka obsługa oraz konserwacja,

 praca w trybie pogodowym, 

 mo�liwo�ć podł�czenia termostatu pokojowego,

 ekonomiczna eksploatacja, 

 niski poziom substancji szkodliwych w spalinach, 

 wysoka sprawno�ć,

 mo�liwo�ć regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym.  

Symbole, oznaczenia pojawiaj�ce si� na kotle�

�waga urz�dzenie pod napi�ciem    Szyber otwarty - zamkni�ty

  

�waga gor�ce powierzchnie,    �waga ruchome cz��ci,

                                 �apoznaj si� z Instrukcj� Obsługi przed rozpocz�ciem u�ytkowania 
      Kotła,

�warancja obowi�zuje wył�cznie na terytorium �O�SKI,

�ył�cz kocioł z zasilania podczas przeprowadzania wszelkich prac 
serwisowych, 

Stosuj paliwa o odpowiedniej wilgotno�ci.

      Informacja na dolnych drzwiczkach kotłów serii Komfort.
      Otwierać tylko w przypadku czyszczenie kotła lub prac serwisowych.
      �rzed otwarciem wyj�ć popielnik i zdemontować uchwyt popielnika. 

Nie otwierać drzwi 
podczas pracy palnika. 
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2 ZALECANE PALIWO 
KOCIOŁ PALIWO

DRACO BIO pellet 
DRACO BIO COMPACT F II pellet 

DRACO BIO COMPACT F II GP pellet 
DRACO D BIO / DRACO D BIO LUX pellet 

TYTAN BIO pellet 
KOMFORT pellet 

PARAMETRY ZALECANEGO PALIWA 

Pellet 

�alecamy u�ywanie pelletu o nast�puj�cyc� parametrac��
 granulacja 6 mm  
 długo�� � � � � ���
 warto�� opałowa ��� ���kg
 wilgotno�� nie przekraczaj�ca ����
 zawarto�ci popiołu � ��� �.

Kotły grzewcze produkowane przez �irm� ��K�A nie s� przystosowane do spalania 
odpadów.

�tosowanie mokrego paliwa mo�e powodowa� osadzanie si� smoły na przewodzie 
kominowym� co mo�e doprowadzi� do po�aru.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez elementy niepo��dane wprowadzone 
do podajnika wraz z opałem.

�tosowanie wilgotnego lub niewła�ciwego paliwa jest przyczyn� powstawania korozji 
stalowyc� cz��ci kotła i mo�e by� powodem utraty gwarancji na te elementy.
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3 KOTŁY SERII DRACO BIO – OPIS, WYMIARY ORAZ DANE 
TECHNICZNE 

Kotły DRACO ��O s� konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubo�ci 8÷4 mm (DRACO BIO 12: 5÷4 mm). Spalanie 
paliwa odbywa si� w palniku ��R���A�� II. Przed palnikiem oraz opcjonalnie w górnej cz��ci komory spalania umieszczone 
s� katalizatory ceramiczne lub wkłady stalowe. �adaniem katalizatorów jest dopalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania 
szkodliwych zwi�zków chemicznych – zmniejszenie ich emisji na zewn�trz (pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa). 
Wkłady stalowe wydłu�aj� obieg spalin w kotle polepszaj�c wymian� ciepła. Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest  
z zasobnika umiejscowionego obok kotła za pomoc� podajników �limakowych. �lo�� podawanego paliwa oraz cz�stotliwo�� 
podawania regulowane s� za pomoc� regulatora. �owietrze potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez dmuchaw�, która 
zamontowana jest w palniku. �lo�� powietrza regulowana jest za pomoc� ustawie� regulatora. Kotły DRACO ��O 
w zale�no�ci od wersji wyposa�one s� w dwoje lub troje drzwiczek umo�liwiaj�cych łatwy dost�p do ich wn�trza w celu 
ułatwienia u�ytkownikowi wszelkich czynno�ci niezb�dnych podczas eksploatacji. Okresowe czyszczenie rur wymiennika 
w zale�no�ci od wersji przeprowadza si� przez górn� �urtk� lub przez otwór rewizyjny (wyczystk�) znajduj�cy si� pod 
przedni� obudow� kotła – nad górn� �urtk�. 
W kotle DRACO BIO 12 otwór rewizyjny (wyczystka) usytuowany jest z góry kotła (pod obudow� górn�).
W przedniej cz��ci panelu górnego zamontowany jest regulator elektroniczny, z tyłu natomiast znajduje si� listwa 
przył�czeniowa, na której zamontowane s�� wył�cznik główny, bezpiecznik oraz gniazda słu��ce do podł�czenia 
poszczególnych podzespołów kotła oraz urz�dze� zamontowanych w instalacji. W celu zmniejszenia strat ciepła wymiennik 
zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. �ewn�trzna obudowa wykonana jest z malowanej proszkowo blachy stalowej.
```

Kotły serii DRACO ��O s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� obsługi ��ytkownika.

Aby zapewni� dług� i bezawaryjna prac� urz�dzenia nale�y zapozna� si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy.

DRACO BIO 12, 
1 – Króciec zasilania c.o.,  2 – Króciec powrotu c.o., 3 – �istwa przył�czeniowa, 4 – Sterownik, 5 – Drzwi górne wyczystka, 
6 – Drzwi dolne popielnikowe, 7 – Palnik Fireblast,  8 – Rura gi�tka podajnika, � – �ap�d podajnika paliwa,
10 – Zasobnik paliwa, 11 – Czopuch, 12 – Wyczystka górna.  



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
8

DRACO BIO 35 
1 – Króciec zasilania c.o.,  2 – Króciec powrotu c.o., 3 – �istwa przy��czeniowa,  4 – Sterownik, 5 – Wyczystka górna, 
6 – Wyczystka �ro�kowa, 7 – Drzwi dolne popielnikowe, 8 – Palnik Fireblast,  9 – �ura gi�tka po�a�nika,
10 – Zasobnik paliwa, 11 – �ap�� po�a�nika paliwa.  

DRACO BIO 75,  100 
1 – Króciec zasilania c.o.,  2 – Króciec powrotu c.o.,  3 – �istwa przy��czeniowa,  � – Wyczystka, 5 – Drzwi górne, 
6 – Drzwi dolne, 7 – Palnik,  8 – Podajnik zasobnika, 9 – �ura gi�tka po�a�nika, �� – Sterownik, 11 – Czopuch,  
12 – Zasobnik, 
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12 – Zasobnik, 

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
9

DRACO BIO 150 
1 – Króciec zasilania c.o.,  2 – Króciec powrotu c.o.,  3 – �istwa prz�ł�czeniowa,  � – Wyczystka, 5 – Drzwi górne, 
6 – Drzwi dolne, 7 – Palnik,  8 – Podajnik zasobnika, 9 – Rura gi�tka po�ajnika, �� – Sterownik, 11 – Czopuch,  
12 – Zasobnik, 

W kotłach DRACO BIO ���  spalanie o�b�wa si� w palniku t�pu �ni-Max. 

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 

���iar� ��soko��i podan� s� bez stopek� k��r� doda�ko�o poz�a�aj� na r��u�a�j� ��soko��i ko��a�
�asobnik po���zon� j�s� z ko���� za po�o�� �i��ki��o prz��odu u�o��i�ia �o z�ian� us�a�i�nia zasobnika - 
sz�roko�� �a���o z�s�a�u j�s� �i�� ���iar�� z�i�nn��
��soko�� zasobnika �o�� z�i�nia� si� � za���no��i od rodzaju zasobnika oraz od rodzaju podajnika 
��i�ako���o�
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�topki dost�pne s� w kotłach o mocy do 5� kW.
W kotłach DRACO BIO 75 - 150 – przył�cza wody grzewczej znajduje si� z góry (wyj�cie ciepłej wody) oraz z tyłu na dole 
(powrót zimnej wody do kotła),  w pozostałych kotłach obydwa przył�cza znajduj� si� z tyłu kotła (odpowiednio w górnej
i dolnej jego cz��ci).  

�ró�ce zasilania i powrotu w kotłach znajduj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. W celu zapewnienia 
prawidłowego obiegu wody nale�y pami�ta� by podł�czenia kotła do instalacji dokonywa� po przek�tnej.
�apilara czujników powinna by� wkr�cona z tej samej strony co podł�czenie zasilania instalacji.

       
              DRACO BIO 12                                  DRACO BIO 35                                              

DRACO  
BIO 75 

DRACO  
BIO 100 

DRACO   
BIO 150 

A 

[mm] 

2750 3000 3730 
A1 770 1020 1105 
A2 1200 1200 1200 
A3 95 95 100 
A4 385 510 550 
A5 105 105 95 
A6 1270 1680 1760 
B 1155 1240 1650 
B1 770 870 1150 
B2 225 225 425 
B3 1200 1200 1200 
B4 100 100 100 
C 1925 1925 2115 
C1 1685 1685 1745 
C2 1620 1620 1715 
C3 70 70 195 
C4 50 50 175 
C5 1670 1670 1600 

�asobnik poł�czony jest z kotłem za pomoc� gi�tkiego przewodu umo�liwia to zmian� 
ustawienia zasobnika - szeroko�� całego zestawu jest wi�c wymiarem zmiennym. 
Wysoko�� zasobnika mo�e zmienia� si� w zale�no�ci od rodzaju zasobnika oraz od 
rodzaju podajnika �limakowego.
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 DRACO BIO 75,  100      DRACO BIO 150 

W kotłach  DRACO BIO ���  spalanie odbywa si� w palniku typu Uni-Max. 

Zarówno do palnika Uni-�a� jak i do regulatora steruj�cego jego prac� doł�c�one s� 
odr�bne instrukcje obsługi� 

�od�espoły te obj�te s� gwarancj� producenta w �akresie i na warunkach opisanych
w doł�c�onej do nich doku�entacji�
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Parametr SI DRACO 
BIO 12 

DRACO 
BIO 35

Moc nominalna  kW 12 35 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
89 90 

Moc minimalna 85 85 
�prawno�� sezonowa % 76 78 

Emisje sezonowe 

PM

mg/m3

15 20 
OGC 10 8
CO 403 234 
NOx 194 199 

Zakres regulacji mocy  kW 3,6 ÷ ń2 ńŃ,5 ÷ 35
Rodzaj paliwa - pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa 
Moc nominalna 

kg/h 
2,8 7,4 

Moc minimalna 0,8 2,4 
�tałopalno�� (moc nominalna� h 53 22 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
125 147 

Moc minimalna 81 90 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 110 113 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 235 / 34 517 / 34 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,8 4,5 
Obj�to�� wodna dm3 55 155 
Wymagany ci�g kominowy Pa 8 ÷ ń7 ńŃ ÷ 2Ń

Wymiary kotła z zasobnikiem
szeroko�� mm 1550 1650 
gł�boko�� mm 770 1020 
wysoko�� mm 1500 1545 

�rednica wylotu spalin mm 145 160 
Obj�to��  zasobnika paliwa l 240 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 160 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 600x600 
Maksymalne ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 - woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna 

g/s 
7,1 19,9 

Moc minimalna  3,7 9,0 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii 
elektrycznej 

Moc nominalna 
W 

32 105 
Moc minimalna 14 22 
Standby 3 5

Maksymalny pobór mocy 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 50/85/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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Parametr SI DRACO BIO 
75

DRACO BIO 
100 

DRACO BIO 
100 

Moc nominalna   kW 75 99 150 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
91 89 93 

Moc minimalna 91 89 93 
�prawno�� sezonowa % 85 79 83 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

19 20 20 
OGC 6 7 5 
CO 213 100 371 
NOx 137 147 163 

Zakres regulacji mocy  kW 22,5 ÷ 75 29,7 ÷ 99 45 ÷ ń5Ń
Rodzaj paliwa - pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
17,3 23 33,3

Moc minimalna 5,1 7 9,6 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 54 45 30 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
109 142 124 

Moc minimalna 76 86 72 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 124 116 120 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 931/105 1265 / 105 1342/ 132 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 9,2 13 16,9 
Obj�to�� wodna dm3 320 505 655 
Wymagany ci�g kominowy Pa 2Ń ÷ 3Ń 25 ÷ 40 25 ÷ 4Ń

Wymiary kotła z zasobnikiem
szeroko�� mm 2750 3000 3730 
gł�boko�� mm 1155 1440 1650 
wysoko�� mm 1925 1925 2115 

�rednica wylotu spalin mm 200 200 250 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 1470 1470 1470 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 1000 1000 1000 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 1145x1145 1145x1145 1145x1145 
Maks. ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 - woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
�in� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż 2”
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
58 59,9 81 

Moc minimalna  25 31,2 39 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
69 146 130 

Moc minimalna 35 57 98 
Standby 3 4 5 

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/85/300 50/260/300 50/260/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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4 KOTŁY SERII DRACO BIO COMPACT F II – OPIS, WYMIARY ORAZ 
DANE TECHNICZNE 

Kotły DRACO BIO COMPACT F II s� konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubo�ci 6÷4 mm. Spalanie paliwa  
o�bywa si� w palniku �IR�B�A�� II. W komorze spalania - przed palnikiem znaj�uj� si� katalizatory ceramiczne. Zadaniem 
katalizatorów jest� �opalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania szko�liwych zwi�zków chemicznych – zmniejszenie ich 
emisji na zewn�trz �pomagaj� w �okła�niejszym �opalaniu paliwa).
Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest z zasobnika umiejscowionego nad wymiennikiem za pomoc� po�ajników 
�limakowych. Ilo�� po�awanego paliwa oraz cz�stotliwo�� po�awania regulowane s� za pomoc� regulatora. �owietrze 
potrzebne �o spalania �ostarczane jest poprzez �muchaw�, która zamontowana jest w palniku. Ilo�� powietrza regulowana jest 
za pomoc� ustawie� regulatora. Kotły DRACO BIO CO��AC� � II wyposa�one s� w �woje �rzwiczek umo�liwiaj�cych 
łatwy �ost�p �o ich wn�trza w celu ułatwienia u�ytkownikowi wszelkich czynno�ci niezb��nych po�czas eksploatacji. 
Okresowe czyszczenie rur wymiennika przeprowa�za si� przez górn� �urtk�.

W prze�niej cz��ci panelu górnego zamontowany jest regulator elektroniczny, z boku natomiast znaj�uje si� listwa 
przył�czeniowa, na której zamontowane s�� wył�cznik główny, bezpiecznik oraz gniaz�a słu��ce �o po�ł�czenia 
poszczególnych po�zespołów kotła oraz urz��ze� zamontowanych w instalacji. W celu zmniejszenia strat ciepła wymiennik
zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. �ewn�trzna obu�owa wykonana jest z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Kotły serii DRACO BIO COMPACT F II s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� 
obsługi ��ytkownika.

Aby zapewni� �ług� i bezawaryjna prac� urz��zenia nale�y zapozna� si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy.

Kotły Draco Bio Compact � II w stan�ar�zie wyposa�one s� w sterownik Estyma Igneo Touch 

DRACO BIO COMPACT F II 12, 18, 23 

1 – Króciec zasilania c.o.,  2 – Króciec powrotu a c.o., 3 – �istwa przył�czeniowa,  4 – Sterownik, 5 – Zasobnik paliwa,                  
6 – Drzwi górne, 7 – Drzwi dolne, 8 – �rzewó� gi�tki,  9 – Palnik Fireblast II, 10 – Podajnik paliwa, 11 – Czopuch,  
12 – Pokrywa zasobnika 
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�e�li ��dowa kot�ow�i �a to po�wala (w��oko�� kot�a mo�e �i� powi�k����) w kot�ac� �raco �io Compact � �� mo��a 
powi�k���� o���to�� �a�o��ika mo�t���c do kot�a �do�tawk��, która w �ta�dard�ie �e�t dodawa�a do kot�a� ��i�ki 
�amo�towa�i� te�o eleme�t� o���to�� �a�o��ika powi�k��a �i� odpowiednio - do ń9Ń litrów (Compact ń2), do 22Ń  litrów 
(Compact 18), do 27Ń  litrów (Compact 23)� �ed�oc�e��ie �ed�ak o 20 cm �wi�k��a �i� w��oko�� ca�e�o kot�a� 

               

DRACO BIO   
COMPACT 

 F II 12

DRACO BIO   
COMPACT 

 F II 18

DRACO BIO   
COMPACT 

 F II 23 

A 

[mm] 

575 675 675 
A1 535 635 635 
A2 ----- ----- -----
A3 75 75 75
A4 85 85 85
A5 85 85 85
B 1080 1080 1180 

B1 645 645 745 
B2 75 75 75
B3 640 640 740 
B4 360 360 360 

C 1550 
(1750)

1550 
(1750)

1550 
(1750)

C1 640 640 645 

C2 1510 
(1710) 

1510 
(1710) 

1510 
(1710) 

C3 55 55 55
C4 75 75 75
C5 745 745 745 
C6 200 200 200 
C7 1710 1710 1710 
C8 1750 1750 1750 

W�miar� w��oko�ci poda�e �� bez stopek, które dodatkowo 
po�wala�� �a re��lac�� w��oko�ci kot�a
W�miar� w �awia�ac� to w�miar� po powi�k��e�i� o���to�ci 
zasobnika 
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DRACO BIO COMPACT F II 

�ró�ce zasilania i powrotu w kotłac� znaj�uj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. W celu zapewnienia 
prawi�łowego obiegu wo�y nale�y pami�ta� by po�ł�czenia kotła �o instalacji �okonywa� po przek�tnej.
�apilara czujników powinna by� wkr�cona z tej samej strony co po�ł�czenie zasilania instalacji. 

�otły Draco �io Compact � II wyposa�one s� w turbulatory spalin które umieszczone s� w górnej komorze (Compact 23 
dodatkowo spirale w rurach wymiennika). �a�aniem turbulatorów jest wy�łu�enie �rogi spalin a co za tym i�zie zwi�kszenie 
e�ektywno�ci cieplnej kotła. Turbulatory powinny by� wło�one �o kotła po�czas jego pracy. Do czyszczenia nale�y je wyj��.

                       Turbulator górnej komory     Turbulatory spiralne  
          (tylko Compact 23) 

Turbulatory nagrzewaj� si� po�czas pracy kotła.
�rze� czyszczeniem wymiennika nale�y wyc�ło�zi� kocioł a czyszczenie 

przeprowa�za� w r�kawicac� oc�ronnyc�.



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
16
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przeprowa�za� w r�kawicac� oc�ronnyc�.
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Parametr SI
DRACO BIO 

COMPACT 12 
F II 

DRACO BIO 
COMPACT 18 

F II 

DRACO BIO 
COMPACT 23 

F II 

Moc nominalna  kW 12 18 23 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
92 92 93 

Moc minimalna 93 93 93 
�prawno�� sezonowa % 84 84 89 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

18 18 18 
OGC 16 16 15 
CO 302 209 282 
NOx 174 178 167 

Zakres regulacji mocy  kW 3,6 ÷ ń2 5,4 ÷ ń8 6,9 ÷ 23
Rodzaj paliwa - pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
2,8 4,2 5,5 

Moc minimalna 0,8 1,2 1,6 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 28 (41) 22 (32) 20 (31) 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
118 122 107 

Moc minimalna 68 74 65 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 123 124 124 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 284 317 357 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,9 2,4 3 
Obj�to�� wodna dm3 68 75 93 
Wymagany ci�g kominowy Pa 8 ÷ 17 

Wymiary kotła z zasobnikiem 
szeroko�� mm 575 675 675 
gł�boko�� mm 1080 1080 1180 
wysoko�� mm 1550 (1750) 1550 (1750) 1550 (1750) 

�rednica wylotu spalin mm 127 127 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 130 (190) 150 (220) 180 (270) 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 80 (115) 95 (135) 110 (170) 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 500x500 600x500 600x600 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin 
Moc nominalna  

g/s 
8,2 66 13,4 

Moc minimalna  3,5 18 5,6 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
40 44 50 

Moc minimalna 18 21 27 
Standby 5,5 6,5 6 

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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5 KOTŁY SERII DRACO BIO COMPACT Ż II żP – OPIS, WYMIARY 
ORAZ DANE TECHNICZNE 

Kotły DRACO BIO COMPACT Ż II GP s� konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubo�ci ��� mm. Spalanie paliwa 
odbywa si� w palniku ŻIR�B�AST II. W komorze spalania - przed palnikiem znajduj� si� katalizatory ceramiczne. �adaniem 
katalizatorów jest� dopalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania szkodliwych zwi�zków chemicznych � zmniejszenie ich 
emisji na zewn�trz �pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa�.
Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest z zasobnika umiejscowionego obok wymiennika za pomoc� podajników 
�limakowych. Ilo�� podawanego paliwa oraz cz�stotliwo�� podawania regulowane s� za pomoc� regulatora. Powietrze 
potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez dmuchaw�, która zamontowana jest w palniku. Ilo�� powietrza regulowana jest 
za pomoc� ustawie� regulatora. Kotły DRACO BIO COMPACT Ż II GP wyposa�one s� w dwoje drzwiczek umo�liwiaj�cych 
łatwy dost�p do ich wn�trza w celu ułatwienia u�ytkownikowi wszelkich czynno�ci niezb�dnych podczas eksploatacji. 
Okresowe czyszczenie rur wymiennika przeprowadza si� przez górn� furtk�.

W przedniej górnej cz��ci kotła zamontowany jest regulator elektroniczny, z boku kotła znajduje si� wył�cznik główny 
natomiast pod pokryw� górn� znajduje si� bezpiecznik oraz moduł sterownika. W celu zmniejszenia strat ciepła wymiennik 
zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. �ewn�trzna obudowa wykonana jest z malowanej proszkowo blachy stalowej. 

Kotły serii DRACO BIO COMPACT Ż II GP s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� 
obsługi ��ytkownika.

Aby zapewni� dług� i bezawaryjna prac� urz�dzenia nale�y zapozna� si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy. 

Kotły Draco Bio Compact Ż II GP w standardzie wyposa�one s� w sterownik �styma Igneo Touch. 

GRUPA POMPOWA: 

Kotły Draco Bio Compact Ż II �P w standardzie wyposa�one s� w grupy pompowe w której skład wchodz� zawór trójdro�ny 
mieszaj�cy wraz z siłownikiem, pompa obiegowa, zawór zwrotny oraz zawory odcinaj�ce. �rupa wykonana jest z 
odpowiednio dobranych miedzianych i mosi��nych kształtek oraz podzespołów zabezpieczaj�cych kocioł i zapewniaj�cych 
obsług� dwóch obiegów grzewczych �jeden obieg CO i jeden obieg CW��. �biornik ci�nieniowy zastosowany w kotle 
dobrany jest tak aby zabezpiecza� pojemno�� wodn� kotła. Do instalacji nale�y zamontowa� odpowiednio dobrany 
�uwzgl�dniaj�cy ci�nienie, temperatur� oraz całkowit� pojemno�� wodn� instalacji� dodatkowy zbiornik ci�nieniowy.  
Instalacja zawarta w kotle posiada równie� dwa kró�ce przył�czeniowe dodatkowego obwodu grzewczego. Aby go u�ywa� 
nale�y jednak dodatkowo zamontowa� zawór trójdro�ny z siłownikiem oraz pomp� obiegow�. Instalacja, w któr� wyposa�ony 
jest kocioł nie posiada filtrów do pomp obiegowych. Żiltry nale�y zamontowa� przy monta�u kotła na rurach powrotnych, 
bezpo�rednio za kotłem. Dodatkowo w kotle zamontowany jest czujnik ci�nienia �pełni rol� dodatkowego zabezpieczenia� oraz 
pompa ochrony powrotu tzw. przewałowa.  

Aby wykorzysta� przył�cza dodatkowego obwodu grzewczego dodatkowo trzeba 
zamontowa� zawór trójdro�ny z siłownikiem oraz pomp� obiegow�.

Instalacja, w któr� wyposa�ony jest kocioł nie posiada filtrów do pomp obiegowych. 
Żiltry nale�y zamontowa� przy monta�u kotła na rurach powrotnych, bezpo�rednio za 

kotłem

�biornik ci�nieniowy zastosowany w kotle dobrany jest tak aby zabezpiecza� pojemno�� 
wodn� kotła. Do instalacji nale�y zamontowa� odpowiednio dobrany,  

dodatkowy zbiornik ci�nieniowy.
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�udowa i skład grupy pompowej przedstawiona jest na powy�szyc� rysunkach 

1 – Pompa przewałowa, 2 – Pompa CWU, 3 – Pompa CO1, 4 – Zbiornik ci�nieniowy, 5 – Zawór trójdro�ny wraz z 
siłownikiem, 6 – Zawór bezpiecze�stwa, � – Manometr, 8 – Czujnik ci�nienia, � – Odpowietrznik automatyczny, 10 – Powrót 
CWU (¾”), ńń – Powrót COń (ń”), 12 – Zasilanie COń (ń”), ń3 – Zasilanie CWU (¾”), ń4 – Powrót CO2 (ń”), ń5 – Wyj�cie 
CO2 (ń”), ń6 – Wyj�cie z kotła, ń� – Powrót do kotła, ń8 – �róciec zaworu bezpiecze�stwa, ń� – Zawór kulowy.
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DRACO BIO COMPACT F II GP 12, 18, 23 

1 – Króciec powrotu CWU,  2 – Króciec zasilania CWU, 3 – Króciec powrotu CO1, 4 – Króciec zasilania CO1, 
5 – Króciec powrotu CO2, 6 – Króciec zasilania CO2, 7 – Króciec zaworu bezpiecze�stwa� � – Sterownik, 
9 – �okr�wa �oj�cia �o grup� po�powej, 10 – �okr�wa �oj�cia �o �rzwi górn�c�-dolnych,  
11 – Palnik Fireblast II, 12 – Zasobnik,  13 – Motoreduktor podajnika paliwa, 14 – Czopuch, 

DRACO BIO   
COMPACT 
 F II 12 GP 

DRACO BIO   
COMPACT 
 F II 18 GP 

DRACO BIO   
COMPACT 
 F II 23 GP 

A 

[mm] 

1010 1110 1110 
A1 540 640 640 
A2 460 460 460 
A3 90 190 190 
A4 170 170 170 
A5 80 80 80
A6 110 110 110 
A7 90 90 90
A8 90 190 190 
A9 115 115 115 
A10 80 80 80

B 1085 1085 1185 
B1 815 815 915 
B2 855 855 955 
B3 820 820 820 
C 1445 1445 1445 

C1 1405 1405 1405 
C2 1405 1405 1405 
C3 415 415 415 
C4 70 70 70
C5 925 925 925 
C6 645 645 645 
C7 65 65 65

bez stopek
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Przekrój wymiennika    Turbulator    Turbulatory 
Draco BIO Compact 23    górnej komory   spiralne  

             (tylko Compact 23) 

Kotły Draco Bio Compact Ż II GP wyposa�one s� w turbulatory spalin które umieszczone s� w górnej komorze (Compact 23 
dodatkowo spirale w rurach wymiennika). Zadaniem turbulatorów jest wydłu�enie drogi spalin a co za tym idzie zwi�kszenie 
e�ektywno�ci cieplnej kotła. �urbulatory powinny by� wło�one do kotła podczas jego pracy. Do czyszczenia nale�y je wyj��.

Kotły serii Draco Bio Compact Ż II �P nie wymagaj� monta�u urz�dzenia do odbioru nadmiaru temperatury za wzgl�du na 
zamontowany seryjnie czujnik ci�nienia, który wył�cza kocioł przy spadku b�d� wzro�cie ci�nienia. Dodatkowo kotły 
spełniaj� parametry normy 3Ń3-� pod k�tem szybko wył�czalno�ci.   

�urbulatory  nagrzewaj� si� podczas pracy kotła.
Przed czyszczeniem wymiennika nale�y wychłodzi� kocioł a czyszczenie 

przeprowadza� w r�kawicach ochronnych.

Istnieje mo�liwo�� wydłu�enia gwarancji na szczelno�� wymiennika do 7 lat.
(szczegóły w punkcie ń4 rozdziału 2Ń - Warunki gwarancji) 

Pami�taj o zamontowaniu �iltrów sko�nych z zaworem na powrotach 
bezpo�rednio za kotłem. Ich brak skutkuje utrat� gwarancji na pompy 

zamontowane w kotle. 

Układ hydrauliczny zamontowany w kotle jest zaplombowany, zerwanie plomby 
skutkuje utrat� gwarancji na jego szczelno��.
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Parametr SI
DRACO BIO 

COMPACT 12 
F II GP

DRACO BIO 
COMPACT 18 

F II GP

DRACO BIO 
COMPACT 23 

F II GP

Moc nominalna  kW 12 18 23 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
92 92 93 

Moc minimalna 93 93 93 
�prawno�� sezonowa % 84 84 89 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

18 18 18 
OGC 16 16 15 
CO 302 209 282 
NOx 174 178 167 

Zakres regulacji mocy  kW 3,6 ÷ ń2 5,4 ÷ ń8 6,9 ÷ 23
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
2,8 4,2 5,5 

Moc minimalna 0,8 1,2 1,6 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 28 (41) 22 (32) 20 (31) 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
118 122 107 

Moc minimalna 68 74 65 
Klasa kotła - 5
Klasa ź�ektywno�ci źnergetycznej - A+
Współczynnik źźI - 123 124 124 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 308 / 82 369 / 82 399 / 82 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,9 2,4 3
Obj�to�� wodna dm3 68 75 93 
Wymagany ci�g kominowy Pa 8 ÷ ń7

Wymiary kotła 
z zasobnikiem 

szeroko�� mm 1010 1110 1110 
gł�boko�� mm 1085 1085 1185 
wysoko�� mm 1445 1445 1445 

�rednica wylotu spalin mm 127 127 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 200 200 200 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 125 125 125 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 400x665 400x665 400x665 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 2

Przył�cza kotła 

Wyj�cie COń

Js

ż ń”
Wyj�cie CO2 ż ń”
Wyj�cie CWU ż ¾”
Powrót COń ż ń”
Powrót CO2 ż ń”
Powrót CWU ż ¾”

Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
8,2 66 13,4 

Moc minimalna  3,5 18 5,6 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
40 44 50 

Moc minimalna 18 21 27 
Standby 5,5 6,5 6

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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Parametr SI
DRACO BIO 

COMPACT 12 
F II GP

DRACO BIO 
COMPACT 18 

F II GP

DRACO BIO 
COMPACT 23 

F II GP

Moc nominalna  kW 12 18 23 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
92 92 93 

Moc minimalna 93 93 93 
�prawno�� sezonowa % 84 84 89 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

18 18 18 
OGC 16 16 15 
CO 302 209 282 
NOx 174 178 167 

Zakres regulacji mocy  kW 3,6 ÷ ń2 5,4 ÷ ń8 6,9 ÷ 23
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
2,8 4,2 5,5 

Moc minimalna 0,8 1,2 1,6 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 28 (41) 22 (32) 20 (31) 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
118 122 107 

Moc minimalna 68 74 65 
Klasa kotła - 5
Klasa ź�ektywno�ci źnergetycznej - A+
Współczynnik źźI - 123 124 124 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 308 / 82 369 / 82 399 / 82 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,9 2,4 3
Obj�to�� wodna dm3 68 75 93 
Wymagany ci�g kominowy Pa 8 ÷ ń7

Wymiary kotła 
z zasobnikiem 

szeroko�� mm 1010 1110 1110 
gł�boko�� mm 1085 1085 1185 
wysoko�� mm 1445 1445 1445 

�rednica wylotu spalin mm 127 127 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 200 200 200 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 125 125 125 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 400x665 400x665 400x665 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 2

Przył�cza kotła 

Wyj�cie COń

Js

ż ń”
Wyj�cie CO2 ż ń”
Wyj�cie CWU ż ¾”
Powrót COń ż ń”
Powrót CO2 ż ń”
Powrót CWU ż ¾”

Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
8,2 66 13,4 

Moc minimalna  3,5 18 5,6 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
40 44 50 

Moc minimalna 18 21 27 
Standby 5,5 6,5 6

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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6 KOTŁY SERII DRACO D BIO / DRACO D BIO LUX – OPIS, 
WYMIARY ORAZ DANE TECHNICZNE 

Kotły DRACO D BIO s� konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubo�ci ��� mm. �palanie paliwa odbywa si� 
w palniku FIREBLAST II. Przed oraz nad palnikiem umieszczone s� katalizatory ceramiczne lub wkłady stalowe. �adaniem 
katalizatorów jest dopalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania szkodliwych zwi�zków chemicznych – zmniejszenie ich 
emisji na zewn�trz �pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa�. Wkłady stalowe wydłu�aj� obieg spalin w kotle 
polepszaj�c wymian� ciepła. Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest z zasobnika umiejscowionego obok kotła za 
pomoc� podajników �limakowych. Ilo�� podawanego paliwa oraz cz�stotliwo�� podawania regulowane s� za pomoc� 
regulatora. Powietrze potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez dmuchaw�, która zamontowana jest w palniku. Ilo�� 
powietrza regulowana jest za pomoc� ustawie� regulatora. 
Kotły DRACO D BIO (15 – 30  kW) wyposa�one s� w drzwiczki, w których zamontowany jest palnik oraz dwie wyczystki, 
które umo�liwiaj� łatwy dost�p do wn�trza kotła w celu ułatwienia u�ytkownikowi wszelkich czynno�ci niezb�dnych podczas 
eksploatacji. W kotle o mocy 5Ń kW palnik zamontowany jest z boku kotła a w przedniej cz��ci znajduj� si� dwie wyczystki, 
drzwi rewizyjne palnika, oraz drzwi popielnikowe.  W kotłach DRACO BIO D LUX palnik umieszczony jest z boku kotła a 
drzwiczki, wyczystki przykryte s� dodatkowymi obudowami . �eria LUX posiada te� zbiornik paliwa dopasowany wizualnie 
do obudów kotła.

W przedniej cz��ci panelu górnego zamontowany jest regulator elektroniczny, z tyłu natomiast znajduje si� listwa 
przył�czeniowa, na której zamontowane s�� wył�cznik główny, bezpiecznik oraz gniazda słu��ce do podł�czenia 
poszczególnych podzespołów kotła oraz urz�dze� zamontowanych w instalacji. W celu zmniejszenia strat ciepła wymiennik 
zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. �ewn�trzna obudowa wykonana jest z malowanej proszkowo blachy stalowej.

Kotły serii BIO s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� obsługi U�ytkownika.

Aby zapewni� dług� i bezawaryjn� prac� urz�dzenia nale�y zapozna� si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy.
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                       DRACO D BIO 15             DRACO D BIO 22,30
                      DRACO D BIO 15 LUX        DRACO D BIO 22,30 LUX

DRACO D BIO 50
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DRACO D BIO 15, 22, 30 
1 – Króciec zasilania CO.,  2 – Króciec powrotu CO., 3 – �istwa prz�ł�czeniowa, 4 – Sterownik, 5,6 – Wyczystki,                  
7 – Drzwi dolne, 8 – Motoreduktor podajnika, 9 – Rura gi�tka po�ajnika� �� – Palnik Fireblast II, 11 – Zasobnik,
                   

  

Kró�ce zasilania i powrotu w kotłac� znaj�uj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. W celu zapewnienia 
prawi�łowego obiegu wo�� nale�� pa�i�ta� b� po�ł�czenia kotła �o instalacji �okon�wa� po przek�tnej.
Kapilara czujników powinna b�� wkr�cona z tej sa�ej stron� co po�ł�czenie zasilania instalacji.

DRACO D BIO 
15

DRACO D BIO 
22 

DRACO D BIO 
30

A 

[mm] 

1200 1230 1230 
A1 470 530 530 
A2 610 610 610 
A3 75 75 75
A4 235 265 265 
A5 75 75 75
B 1170 1230 1350 
B1 620 655 775 
B2 190 190 190 
B3 610 610 610 
B4 360 360 360 
C 1440 1545 1545 
C1 1180 1290 1290 
C2 1500 1500 1500 
C3 75 75 75
C4 60 60 60
C5 180 180 180 

���iar� ��soko��i �odan� s� bez stopek� k��r� doda�ko�o �oz�a�aj� na r��u�a�j� ��soko��i ko��a�
�asobnik �o���zon� j�s� z ko���� za �o�o�� �i��ki��o �rz��odu u�o��i�ia �o z�ian� us�a�i�nia 
zasobnika - sz�roko�� �a���o z�s�a�u j�s� �i�� ���iar�� z�i�nn��
��soko�� zasobnika �o�� z�i�nia� si� � za���no��i od rodzaju zasobnika oraz od rodzaju podajnika 
��i�ako���o�
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DRACO D BIO 50 
1 – Króciec zasilania CO., 2 – Króciec powrotu CO, 3 – �istwa przył�czeniowa, 4 – Wyczystka górna, 5 – Wyczystka dolna,  
6 – Drzwi rewizyjne palnika, 7 – Drzwi popielnikowe, 8 – Palnik Fireblast II, 9 – Rura gi�tka podajnika, �� – Sterownik, 
11 – Zasobnik paliwa, 12 – �ap�d podajnika paliwa.           
          

Kró�ce zasilania i powrotu w kotłac� znajduj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. 
W celu zapewnienia prawidłowego obiegu wody nale�y pa�i�ta� by podł�czenia kotła do instalacji dokonywa� po przek�tnej.
Kapilara czujników powinna by� wkr�cona z tej sa�ej strony co podł�czenie zasilania instalacji.

DRACO D BIO 50 

A 

[mm] 

1870 
A1 660 
A2 610 
A3 90 
A4 330 
A5 90 
A6 1150 
B 1145 
B1 860 
B2 190 
B3 690 
C 1650 
C1 1380 
C2 1500 
C3 75 
C4 60 
C5 190 
C6 1440 

Wy�iary wysoko�ci podane s� bez stopek, które dodatkowo pozwalaj� na regulacj� wysoko�ci kotła.
�asobnik poł�czony jest z kotłe� za po�oc� gi�tkiego przewodu u�o�liwia to z�ian� ustawienia 
zasobnika - szeroko�� całego zestawu jest wi�c wy�iare� z�ienny�
Wysoko�� zasobnika �o�e z�ienia� si� w zale�no�ci od rodzaju zasobnika oraz od rodzaju podajnika 
�limakowego. 
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DRACO D BIO 50 
1 – Króciec zasilania CO., 2 – Króciec powrotu CO, 3 – �istwa przył�czeniowa, 4 – Wyczystka górna, 5 – Wyczystka dolna,  
6 – Drzwi rewizyjne palnika, 7 – Drzwi popielnikowe, 8 – Palnik Fireblast II, 9 – Rura gi�tka podajnika, �� – Sterownik, 
11 – Zasobnik paliwa, 12 – �ap�d podajnika paliwa.           
          

Kró�ce zasilania i powrotu w kotłac� znajduj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. 
W celu zapewnienia prawidłowego obiegu wody nale�y pa�i�ta� by podł�czenia kotła do instalacji dokonywa� po przek�tnej.
Kapilara czujników powinna by� wkr�cona z tej sa�ej strony co podł�czenie zasilania instalacji.

DRACO D BIO 50 

A 

[mm] 

1870 
A1 660 
A2 610 
A3 90 
A4 330 
A5 90 
A6 1150 
B 1145 
B1 860 
B2 190 
B3 690 
C 1650 
C1 1380 
C2 1500 
C3 75 
C4 60 
C5 190 
C6 1440 

Wy�iary wysoko�ci podane s� bez stopek, które dodatkowo pozwalaj� na regulacj� wysoko�ci kotła.
�asobnik poł�czony jest z kotłe� za po�oc� gi�tkiego przewodu u�o�liwia to z�ian� ustawienia 
zasobnika - szeroko�� całego zestawu jest wi�c wy�iare� z�ienny�
Wysoko�� zasobnika �o�e z�ienia� si� w zale�no�ci od rodzaju zasobnika oraz od rodzaju podajnika 
�limakowego. 
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DRACO D BIO  15, 22, 30 LUX 
1 – Króciec zasilania CO,  2 – Króciec powrotu CO, 3 – �istwa przył�czeniowa, 4 – Drzwi górne, 5 – Drzwi dolne ,  
6 – Palnik, 7 – Wyczystka zbiornika, 8 – Wizjer poziomu paliwa, 9 – Sterownik, 10 – Czopuch, 11 – Zasobnik,  
12 – Otwór załadowczy zbiornika

Kró�ce zasilania i powrotu w kotłac� znajduj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. W celu zapewnienia 
prawidłowego obiegu wody nale�y pa�i�ta� by podł�czenia kotła do instalacji dokonywa� po przek�tnej.
Kapilara czujników powinna by� wkr�cona z tej sa�ej strony co podł�czenie zasilania instalacji.

DRACO D BIO 
15  LUX 

DRACO D BIO 
22  LUX 

DRACO D BIO 
30  LUX 

A 

[mm] 

1110 1170 1170 
A1 470 530 530 
A2 610 610 610 
A3 75 80 80
A4 235 265 265 
A5 75 80 80
B 890 920 1040 
B1 700 730 850 
B2 190 190 190 
B3 700 700 700 
C 1440 1545 1545 
C1 1180 1290 1290 
C2 1440 1545 1545 
C3 75 75 75
C4 55 65 65
C5 185 185 185 

bez stopek
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Parametr SI
DRACO 
D BIO 15

DRACO 
D BIO 22

DRACO 
D BIO 30

DRACO 
D BIO 50

Moc nominalna  kW 15 22 30 49 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
89 90 91 91 

Moc minimalna 86 90 91 88 
�prawno�� sezonowa % 76 79 79 78 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

15 20 19 11 
OGC 6 4 9 8
CO 318 107 105 96 
NOx 189 144 154 181 

Zakres regulacji mocy  kW 4,5÷ ń5 6,6 ÷ 22 9,0 ÷ 30 14,7 ÷ 49
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
3,3 5,1 7,3 10,2 

Moc minimalna 1 1,5 2,1 3,1 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 45 30 23 19 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
116 109 108 115 

Moc minimalna 74 73 66 73 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 112 117 116 111 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 335/34 444/34 511/34 715/41 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,5 3,3 4,3 6,1 
Obj�to�� wodna dm3 75 125 150 224 
Wymagany ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20 20 ÷ 30

Wymiary kotła z zasobnikiem
szeroko�� mm 1200 1230 1230 1880 
gł�boko�� mm 1170 1230 1350 1145 
wysoko�� mm 1500 1545 1545 1640 

�rednica wylotu spalin mm 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 240 340 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 160  220 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 600x600 670x670 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min. temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’ ż 2”
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
9,5 13,7 17,8 29,3 

Moc minimalna  4,5 5,2 8,4 13,9 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
41 60 210 65 

Moc minimalna 25 22 105 24 
Standby 3 3 5 2

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 50/85/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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Parametr SI
DRACO 
D BIO 15

DRACO 
D BIO 22

DRACO 
D BIO 30

DRACO 
D BIO 50

Moc nominalna  kW 15 22 30 49 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
89 90 91 91 

Moc minimalna 86 90 91 88 
�prawno�� sezonowa % 76 79 79 78 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

15 20 19 11 
OGC 6 4 9 8
CO 318 107 105 96 
NOx 189 144 154 181 

Zakres regulacji mocy  kW 4,5÷ ń5 6,6 ÷ 22 9,0 ÷ 30 14,7 ÷ 49
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
3,3 5,1 7,3 10,2 

Moc minimalna 1 1,5 2,1 3,1 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 45 30 23 19 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
116 109 108 115 

Moc minimalna 74 73 66 73 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 112 117 116 111 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 335/34 444/34 511/34 715/41 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,5 3,3 4,3 6,1 
Obj�to�� wodna dm3 75 125 150 224 
Wymagany ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20 20 ÷ 30

Wymiary kotła z zasobnikiem
szeroko�� mm 1200 1230 1230 1880 
gł�boko�� mm 1170 1230 1350 1145 
wysoko�� mm 1500 1545 1545 1640 

�rednica wylotu spalin mm 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 240 340 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 160  220 
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 600x600 670x670 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min. temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’ ż 2”
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
9,5 13,7 17,8 29,3 

Moc minimalna  4,5 5,2 8,4 13,9 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
41 60 210 65 

Moc minimalna 25 22 105 24 
Standby 3 3 5 2

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 50/85/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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Parametr SI DRACO D 
BIO 15  LUX 

DRACO D 
BIO 22  LUX 

DRACO D 
BIO 30  LUX 

Moc nominalna  kW 15 22 30 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
89 90 91 

Moc minimalna 86 90 91 
�prawno�� sezonowa % 76 79 79 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

15 20 19 
OGC 6 4 9 
CO 318 107 105 
NOx 189 144 154 

Zakres regulacji mocy  kW 4,5÷ ń5 6,6 ÷ 22 9,Ń ÷ 3Ń
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
3,3 5,1 7,3 

Moc minimalna 1 1,5 2,1 
�tałopalno�� (moc nominalna� h 45 30 23 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
116 109 108 

Moc minimalna 74 73 66 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 112 116 116 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 335/34 444/34 511/34 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 2,5 3,3 4,3 
Obj�to�� wodna dm3 75 125 150 
Wymagany ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20

Wymiary kotła z zasobnikiem
szeroko�� mm 1110 1170 1170 
gł�boko�� mm 890 920 1040 
wysoko�� mm 1440 1545 1545 

�rednica wylotu spalin mm 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 240 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 160  
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 600x600 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js G 1 ½’’
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
9,5 13,7 17,8 

Moc minimalna  4,5 5,2 8,4 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
41 60 210 

Moc minimalna 25 22 105 
Standby 3 3 5 

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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7 KOTŁY SERII TYTAN BIO - OPIS, WYMIARY ORAZ DANE 
TECHNICZNE 

Kotły serii ���A� �IO  wyposa�one s� w wymiennik �eliwny. �palanie paliwa odbywa si� w palniku FIREBLAST II, który 
zamontowany jest w dolnej furtce wymiennika. Przed palnikiem �w tyle kotła) umieszczone s� katalizatory ceramiczne. 
Zadaniem katalizatorów jest� dopalanie ulatniaj�cyc� si� w trakcie spalania szkodliwyc� zwi�zków c�emicznyc� –
zmniejszenie ic� emisji na zewn�trz �pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa).
Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest z zasobnika umiejscowionego obok kotła (za pomoc� podajników 
�limakowyc�). Ilo�� podawanego paliwa oraz cz�stotliwo�� podawania regulowane s� za pomoc� regulatora. Powietrze 
potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez dmuc�aw�, która zamontowana jest w palniku. Ilo�� powietrza regulowana jest 
za pomoc� ustawie� regulatora. 
Kocioł wyposa�ony jest w dwoje drzwiczek umo�liwiaj�cyc� łatwy dost�p do jego wn�trza w celu ułatwienia u�ytkownikowi 
wszelkic� czynno�ci niezb�dnyc� podczas eksploatacji. � górnej cz��ci kotła zamontowany jest regulator elektroniczny, 
z tyłu natomiast znajduje si� listwa przył�czeniowa, na której zamontowane s�� wył�cznik główny, bezpiecznik oraz gniazda 
słu��ce do podł�czenia poszczególnyc� podzespołów kotła oraz urz�dze� zamontowanyc� w instalacji. W celu zmniejszenia 
strat ciepła wymiennik zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. Zewn�trzna obudowa wykonana jest z malowanej proszkowo 
blachy  stalowej. 
Kotły serii  ���A� �IO przeznaczone s� do opalania wył�cznie w trybie automatycznym.  

Kotły ���A� �IO s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� obsługi ��ytkownika.

Aby zapewni� dług� i bezawaryjn� prac� urz�dzenia nale�y zapozna� si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy.

1 – Króciec zasilania CO,  2 – Króciec powrotu CO, 3 – �istwa przył�czeniowa,  4 – Sterownik, 5 – Drzwi górne,  
6 – Drzwi dolne, 7 – Palnik Fireblast, 8 – Motoreduktor podajnika,  9 – Rura gi�tka podajnika,  10 – Zasobnik                    
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7 KOTŁY SERII TYTAN BIO - OPIS, WYMIARY ORAZ DANE 
TECHNICZNE 

Kotły serii ���A� �IO  wyposa�one s� w wymiennik �eliwny. �palanie paliwa odbywa si� w palniku FIREBLAST II, który 
zamontowany jest w dolnej furtce wymiennika. Przed palnikiem �w tyle kotła) umieszczone s� katalizatory ceramiczne. 
Zadaniem katalizatorów jest� dopalanie ulatniaj�cyc� si� w trakcie spalania szkodliwyc� zwi�zków c�emicznyc� –
zmniejszenie ic� emisji na zewn�trz �pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa).
Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest z zasobnika umiejscowionego obok kotła (za pomoc� podajników 
�limakowyc�). Ilo�� podawanego paliwa oraz cz�stotliwo�� podawania regulowane s� za pomoc� regulatora. Powietrze 
potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez dmuc�aw�, która zamontowana jest w palniku. Ilo�� powietrza regulowana jest 
za pomoc� ustawie� regulatora. 
Kocioł wyposa�ony jest w dwoje drzwiczek umo�liwiaj�cyc� łatwy dost�p do jego wn�trza w celu ułatwienia u�ytkownikowi 
wszelkic� czynno�ci niezb�dnyc� podczas eksploatacji. � górnej cz��ci kotła zamontowany jest regulator elektroniczny, 
z tyłu natomiast znajduje si� listwa przył�czeniowa, na której zamontowane s�� wył�cznik główny, bezpiecznik oraz gniazda 
słu��ce do podł�czenia poszczególnyc� podzespołów kotła oraz urz�dze� zamontowanyc� w instalacji. W celu zmniejszenia 
strat ciepła wymiennik zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. Zewn�trzna obudowa wykonana jest z malowanej proszkowo 
blachy  stalowej. 
Kotły serii  ���A� �IO przeznaczone s� do opalania wył�cznie w trybie automatycznym.  

Kotły ���A� �IO s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� obsługi ��ytkownika.

Aby zapewni� dług� i bezawaryjn� prac� urz�dzenia nale�y zapozna� si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy.

1 – Króciec zasilania CO,  2 – Króciec powrotu CO, 3 – �istwa przył�czeniowa,  4 – Sterownik, 5 – Drzwi górne,  
6 – Drzwi dolne, 7 – Palnik Fireblast, 8 – Motoreduktor podajnika,  9 – Rura gi�tka podajnika,  10 – Zasobnik                    
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TYTAN BIO 20 TYTAN BIO 25 TYTAN BIO 30 

A 

[mm] 

1270 
A1 590 
A2 610 
A3 290 
A4 290 
B 1150 1250 1350 

B1 640 740 840 
B2 90
B3 610 
B4 360 
C 1570 

C1 835 
C2 1215 
C3 195 
C4 210 

���iar� w�soko�ci �odane s� bez stopek� które dodatkowo �ozwalaj� na regulacj� 
w�soko�ci kotła�
�asobnik �oł�czon� jest z kotłe� za �o�oc� gi�tkiego �rzewodu u�o�liwia to 
z�ian� ustawienia zasobnika - szeroko�� całego zestawu jest wi�c w��iare� 
zmiennym 
��soko�� zasobnika �o�e z�ienia� si� w zale�no�ci od rodzaju zasobnika oraz od 
rodzaju �odajnika �li�akowego�
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Parametr SI TYTAN BIO 
20

TYTAN BIO 
25

TYTAN BIO 
30 

Moc nominalna  kW 20 25 30 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
93 91 90 

Moc minimalna 90 88 87 
�prawno�� sezonowa % 80 78 77 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

18 31 15 
OGC 4 7 5 
CO 71 161 119 
NOx 147 178 191 

Zakres regulacji mocy  kW 6,0÷ 20 7,5 ÷ 25 9,Ń ÷ 3Ń
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
4,6 6 6,5 

Moc minimalna 1,4 1,8 2,1 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 36 26 22 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
119 135 132 

Moc minimalna 70 81 91 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 116 113 114 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 336/34 411/34 452/34 
Ilo�� �eliwnych członów - 5 6 7 
Obj�to�� wodna dm3 30 35 40 
Wymagany ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20

Wymiary kotła z zasobnikiem 
szeroko�� mm 1270 1270 1270 
gł�boko�� mm 1150 1250 1350 
wysoko�� mm 1570 1570 1570 

�rednica wylotu spalin mm 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 240 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 160  
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 600x600 
Maks. ci�nienie robocze wody bar 3
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
12,1 15,5 18 

Moc minimalna  6,5 6,6 11 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
47 68 63 

Moc minimalna 27 34 21 
Standby 4 5 4 

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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Parametr SI TYTAN BIO 
20

TYTAN BIO 
25

TYTAN BIO 
30 

Moc nominalna  kW 20 25 30 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
93 91 90 

Moc minimalna 90 88 87 
�prawno�� sezonowa % 80 78 77 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

18 31 15 
OGC 4 7 5 
CO 71 161 119 
NOx 147 178 191 

Zakres regulacji mocy  kW 6,0÷ 20 7,5 ÷ 25 9,Ń ÷ 3Ń
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
4,6 6 6,5 

Moc minimalna 1,4 1,8 2,1 
�tałopalno�� (moc nominalna) h 36 26 22 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
119 135 132 

Moc minimalna 70 81 91 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 116 113 114 
Masa (kocioł / zasobnik) kg 336/34 411/34 452/34 
Ilo�� �eliwnych członów - 5 6 7 
Obj�to�� wodna dm3 30 35 40 
Wymagany ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20

Wymiary kotła z zasobnikiem 
szeroko�� mm 1270 1270 1270 
gł�boko�� mm 1150 1250 1350 
wysoko�� mm 1570 1570 1570 

�rednica wylotu spalin mm 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 240 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 160  
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 600x600 
Maks. ci�nienie robocze wody bar 3
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin
Moc nominalna  

g/s 
12,1 15,5 18 

Moc minimalna  6,5 6,6 11 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
47 68 63 

Moc minimalna 27 34 21 
Standby 4 5 4 

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 50/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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8 KOTŁY SERII KOMŻORT - OPIS, WYMIARY ORAZ DANE 
TECHNICZNE 

Kotły KOMFORT s� konstrukcjami spawanymi z blachy stalowej o grubo�ci 6÷4 mm z górnym wylotem spalin. Spalanie 
paliwa w postaci pelletu odbywa si� w palniku ŻIRź��A�T II. W komorze spalania - przed palnikiem oraz bezpo�rednio nad 
nim znajduj� si� katalizatory ceramiczne. Zadaniem katalizatorów jest� dopalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania 
szkodliwych zwi�zków chemicznych � zmniejszenie ich emisji na zewn�trz (pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa).
Paliwo potrzebne do spalania dostarczane jest z zasobnika umiejscowionego obok wymiennika ciepła za pomoc� podajników 
�limakowych. Ilo�ć podawanego paliwa oraz cz�stotliwo�ć podawania regulowane s� za pomoc� regulatora. Powietrze 
potrzebne do spalania dostarczane jest poprzez dmuchaw�, która zamontowana jest w palniku. Ilo�ć powietrza regulowana jest 
za pomoc� ustawie� regulatora. Kotły KO�ŻORT wyposa�one s� w dwoje drzwiczek umo�liwiaj�cych  dost�p do ich wn�trza 
w celu ułatwienia u�ytkownikowi wszelkich czynno�ci niezb�dnych podczas eksploatacji. Okresowe czyszczenie  wymiennika 
przeprowadza si� przez górn� furtk�, zabrania si� otwierania dolnej furtki. Dolna furtka powinna być otwierana tylko  przy 
czynno�ciach serwisowych.

Kocioł ten wyposa�ony jest w automatyczne czyszczenie pionowych przepływów spalin wymiennika za pomoc� turbulatorów 
spalin umiejscowionych w tylnej rurowej cz��ci wymiennika oraz automatyczne odpopielanie realizowane z odpowiednim 
interwałem.  Zadaniem turbulatorów jest wydłu�enie drogi spalin a co za tym idzie zwi�kszenie efektywno�ci cieplnej kotła 
oraz czyszczenie rur z pozostało�ci po procesie spalania. Przynajmniej raz na sze�ć miesi�cy nale�y skontrolować czysto�ć 
oraz stan turbulatorów samodzielnie b�d� przez autoryzowany serwis (odpłatnie). W odpowiedniej czysto�ci nale�y zachować 
�ciany wymiennika w głównej komorze spalania oraz mechanicznie usun�ć reszt� popiołu, którego nie usun�ło automatyczne 
odpopielanie.  
W kotłach serii KO�ŻORT zaleca si� coroczny przegl�d serwisowy. W zale�no�ci od ilo�ci oraz jako�ci spalonego opału 
okresowo nale�y kontrolować, opró�niać pojemnik na popiół.

W przedniej  cz��ci panelu górnego zamontowany jest regulator elektroniczny, z boku natomiast znajduje si� listwa 
przył�czeniowa, na której zamontowane s�� wył�cznik główny, bezpiecznik oraz gniazda słu��ce do podł�czenia 
poszczególnych podzespołów kotła oraz urz�dze� zamontowanych w instalacji. W celu zmniejszenia strat ciepła wymiennik 
zabezpieczony jest izolacj� mineraln�. Zewn�trzna obudowa wykonana jest z malowanej proszkowo blachy stalowej. 

Króćce zasilania i powrotu w kotłach znajduj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła. W celu zapewnienia 
prawidłowego obiegu wody nale�y pami�tać by podł�czenia kotła do instalacji dokonywać po przek�tnej.
Kapilara czujników powinna być wkr�cona z tej samej strony co podł�czenie zasilania instalacji.

Kotły serii  KOMFORT s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� obsługi ��ytkownika.

Aby zapewnić dług� i bezawaryjna prac� urz�dzenia nale�y zapoznać si� z jego obsług�, 
regulacj� i warunkami jego optymalnej pracy.

Kotły  Komfort w standardzie wyposa�one s� w sterownik źstyma Igneo Touch oraz palnik Żireblast II

         PRZźKRÓJ KOMFORT 12, 18, 23    NADSTAWKA KOMFORT 12, 18, 23  
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KOMFORT 12,18,23 
1 – Króciec zasilania CO,  2 – Króciec powrotu CO, 3 – �i�t�a �r����c�eni��a, 4 – Sterownik, 5 – Drzwi rewizji palnika,   
6 – ���ie�nik �e�n�tr�n�, � – Zasobnik paliwa, 8 – Palnik Fireblast II, 9 – �a��� �����ie�ania, �� – Wyczystka górna, 
11 – Czopuch 

KOMFORT 12 KOMFORT 18 KOMFORT 23 

A 

[mm] 

1180 1280 1280 
A1 590 690 690 
A2 570 570 570 
A3 85 85 85
A4 145 145 145 
A5 85 85 85
A6 340 345 345 
A7 240 345 345 
B 1285 1285 1285 
B1 1240 1240 1240 
B2 1040 1040 1040 
B3 120 120 120 
B4 935 935 935 
C 1120 1120 1320 
C1 1075 1075 1275 
C2 1125 1125 1325 
C3 105 105 105 
C4 90 90 90
C5 250 250 250 
C6 350 350 320 
C7 1470 1470 1640 

���iar� ����k��ci ���ane �� bez stopek, które ���atk��� ����a�a�� na reg��ac�� ����k��ci k�t�a�



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
34

KOMFORT 12,18,23 
1 – Króciec zasilania CO,  2 – Króciec powrotu CO, 3 – �i�t�a �r����c�eni��a, 4 – Sterownik, 5 – Drzwi rewizji palnika,   
6 – ���ie�nik �e�n�tr�n�, � – Zasobnik paliwa, 8 – Palnik Fireblast II, 9 – �a��� �����ie�ania, �� – Wyczystka górna, 
11 – Czopuch 

KOMFORT 12 KOMFORT 18 KOMFORT 23 

A 

[mm] 

1180 1280 1280 
A1 590 690 690 
A2 570 570 570 
A3 85 85 85
A4 145 145 145 
A5 85 85 85
A6 340 345 345 
A7 240 345 345 
B 1285 1285 1285 
B1 1240 1240 1240 
B2 1040 1040 1040 
B3 120 120 120 
B4 935 935 935 
C 1120 1120 1320 
C1 1075 1075 1275 
C2 1125 1125 1325 
C3 105 105 105 
C4 90 90 90
C5 250 250 250 
C6 350 350 320 
C7 1470 1470 1640 

���iar� ����k��ci ���ane �� bez stopek, które ���atk��� ����a�a�� na reg��ac�� ����k��ci k�t�a�
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Parametr SI KOMFORT 
12

KOMFORT 
18

KOMFORT 
23 

Moc nominalna  kW 12 18 23 

�prawno�� 
Moc nominalna 

% 
89 91 91 

Moc minimalna 87 88 88 
�prawno�� sezonowa % 76 76 78 

Emisje sezonowe 

PM

mg/ m3

20 20 17 
OGC 6 6 7 
CO 206 160 76 
NOx 167 164 188 

Zakres regulacji mocy  kW 3,6÷ ń2 5,4 ÷ ń8 6,9 ÷ 23
Rodzaj paliwa - Pelet 
Klasa paliwa - C1

�u�ycie paliwa
Moc nominalna 

kg/h 
3 4 5 

Moc minimalna 0,8 1,3 1,5 
�tałopalno�� (moc nominalna� h 26 19 22 

Temperatura spalin 
Moc nominalna 

°C
110 115 125 

Moc minimalna 72 81 88 
Klasa kotła - 5
Klasa ��ektywno�ci �nergetycznej - A+
Współczynnik EEI - 113 112 115 
Masa (kocioł + zasobnik) kg 484 534 605 
Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,9 2,5 3,2 
Obj�to�� wodna dm3 110 130 190 
Wymagany ci�g kominowy Pa 10 ÷ 20

Wymiary kotła z zasobnikiem
szeroko�� mm 1155 1255 1255 
gł�boko�� mm 1260 1260 1260 
wysoko�� mm 1120 1120 1320 

�rednica wylotu spalin mm 160 
Obj�to�� zasobnika paliwa l 115 180 
Pojemno�� zasobnika paliwa kg 75  110  
Wymiary otworu załadowczego zasobnika mm 320x300 
Maks� ci�nienie robocze wody bar 1,5 
żrupa płynów - 2 – woda 
Zalecana temperatura robocza wody grzewczej °C 65 ÷ 8Ń
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej °C 90 
Min� temperatura wody powracaj�cej do kotła °C 55 
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczego m 15 
�awór bezpiecze�stwa bar 1,5 
Przył�cza kotła wody grzewczej i powrotnej Js ż ń ½’’
Opory przepływu wody przez kocioł mbar 25 – 30

�trumie� masy spalin 
Moc nominalna  

g/s 
9,4 11,8 13,1 

Moc minimalna  4,1 6,9 6,4 
�api�cie przył�czeniowe - 1 PEN  50 Hz 

Pobór energii elektrycznej
Moc nominalna 

W 
64 43 55 

Moc minimalna 17 17 21 
Standby 5 5 5 

Pobór energii elektrycznej 
przekładnie/dmuchawa/zapalarka W 100/45/300 

Izolacja elektryczna - IP 40 
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9 INŻORMACJE DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38

Identyfikator modelu DRACO BIO 12 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 76 15 10 403 194

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 12,3 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 3.5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 79 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,032 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,014 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW
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9 INŻORMACJE DOTYCZĄCE EKOPROJEKTU

���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38

Identyfikator modelu DRACO BIO 12 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 76 15 10 403 194

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 12,3 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 3.5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 79 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,032 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,014 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
37

���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO 35 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej �00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 78 20 8 234 199

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 35,6 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,2 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 10,4 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 81 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,105 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,022 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO 75 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 85 19 6 213 137

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 76,1 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 22,2 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 87,9 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,069 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,035 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0032 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO 75 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 85 19 6 213 137

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 76,1 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 22,2 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 87,9 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,069 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,035 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0032 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO 100 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej 2000 l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 79 20 7 100 147

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel kamienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 97,8 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 82,4 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 29,8 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 82,5 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,146 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,057 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,004 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO 150 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej �000 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 83 20 5 371 163

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 155,2 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 85,8 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 44,4 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 86,1 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,13 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,098 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO 150 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej �000 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 83 20 5 371 163

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 155,2 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 85,8 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 44,4 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 86,1 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,13 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,098 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 12 FII 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 16 302 174 

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 12,04 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,08 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 3,02 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,3 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,04 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,018 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0055 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 18 FII 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 16 209 178

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 18,46 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,26 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 5,08 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,48 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,044 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,021 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0065 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 18 FII 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 16 209 178

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 18,46 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,26 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 5,08 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,48 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,044 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,021 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0065 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 23 FII 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej 460 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 15 282 167

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 23,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,45 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,54 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,05 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,027 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,006 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 12 FII GP 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 16 302 174 

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 12,04 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,08 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 3,02 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,3 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,04 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,018 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0055 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 12 FII GP 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 16 302 174 

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 12,04 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,08 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 3,02 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,3 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,04 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,018 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0055 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 18 FII GP 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 16 209 178 

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 18,46 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,26 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 5,08 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,48 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,044 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,021 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,0065 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 23 FII GP 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej 460 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 15 282 167

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 23,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,45 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,54 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,05 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,027 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,006 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO BIO COMPACT 23 FII GP 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej 460 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 84 18 15 282 167

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 23,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 88,45 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 88,54 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,05 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,027 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,006 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 15 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 76 15 6 318 189

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 15 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 4,4 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 79 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,041 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,025 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 22 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 79 20 4 107 144

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 22,1 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,3 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,6 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 83 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,06 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,022 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 30 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej �00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 79 19 9 105 154

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 31,2 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 84,5 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 8,8 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 84,2 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,21 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,105 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 50 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 78 11 8 96 181

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 45,4 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,6 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 13,3 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 81,1 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,065 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,024 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,002 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 15 LUX 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��� l.

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 76 15 6 318 189

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 15 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 4,4 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 79 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,041 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,025 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
52

���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 22 LUX 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 79 20 4 107 144

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 22,1 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,3 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,6 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 83 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,06 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,022 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 22 LUX 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 79 20 4 107 144

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 22,1 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,3 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,6 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 83 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,06 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,022 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,003 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu DRACO D BIO 30 LUX 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej �00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 79 19 9 105 154

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety) NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 31,2 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 84,5 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 8,8 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 84,2 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,21 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,105 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu TYTAN BIO 20 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej 400 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 80 18 4 71 147

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 20,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 85,6 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 5,9 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 83,3 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,047 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,027 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,004 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu TYTAN BIO 20 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej 
o poje�no�ci �ini�alnej 400 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 80 18 4 71 147

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 20,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 85,6 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 5,9 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 83,3 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,047 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,027 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,004 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu TYTAN BIO 25 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej �00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 78 31 7 161 178

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 25,7 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,9 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 7,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 81,5 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,068 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,034 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu TYTAN BIO 30 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej �00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 77 15 5 119 191

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 28,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,2 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 9 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 80,4 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,063 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,021 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,004 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu TYTAN BIO 30 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej �00 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 77 15 5 119 191

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 28,5 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,2 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 9 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 80,4 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,063 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,021 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,004 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu KOMFORT 12 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 76 20 6 206 167

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 12,8 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 82,2 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 3,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 80,7 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,064 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,017 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu KOMFORT 18 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 76 20 6 160 164

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 17,8 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,7 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 5,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 81 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,043 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,017 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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���ogi w za��e�ie in�o��ac�i zgo�nie z za��czni�ie� � �o 
�oz�o�z��zenia �� ��������� �z��e�nia��c�� ���e���w� �a�la�en�� 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

Nazwa i adres dostawcy urz�dzenia TźKLA źKO TźCHNOLOżIź Spółka z o.o. 
 43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38 

Identyfikator modelu KOMFORT 23 

Sposób podawania paliwa
Podawanie automatyczne.  

�alecana eksploatacja z zasobnikie� ciepłej wody u�ytkowej  
o poje�no�ci �ini�alnej ��0 l. 

Kocioł 
kondensacyjny NIE Kocioł 

kogeneracyjny NIE Kocioł 
wielofunkcyjny NIE 

Paliwo Paliwo 
zalecane 

Inne 
odpowiednie 

paliwo 

η s

ź�isje dotycz�ce sezonowego ogrzewania 
po�ieszcze�

PM OGC CO NOx
% mg/m3

�olana wilgotno�� � 25% NIE 

�r�bki� wilgotno�� ��-35 % NIE 

�r�bki� wilgotno�� > 35% NIE 
Drewno prasowane w postaci peletów lub 

brykietów TAK 78 17 7 76 188

Trociny wilgotno�� � 50% NIE 

Inna biomasa drzewna NIE 

Biomasa niedrzewna NIE 

��giel ka�ienny NIE 

��giel brunatny �w ty� brykiety� NIE 

Koks NIE 

Antracyt NIE 

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego NIE 

Inne paliwo kopalne NIE 
Brykiety z mieszanki (30-75%) biomasy i 

paliwa kopalnego NIE 

Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego NIE 

��a�ciwo�ci w ��z��a��� e���loa�ac�i ��z� ���ci� w���cznie �aliwa zalecanego

Parametr Symbol �arto�� J.m. Parametr Symbol �arto�� J.m. 

�ytworzone ciepło u�ytkowe Sprawno�� u�ytkowa

Przy znamionowej 
mocy cieplnej Pn 22,1 kW Przy znamionowej 

mocy cieplnej η n 83,6 % 

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
Pp 6,5 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
η p 81,4 % 

Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałeŚ 
sprawno�� elektryczna �u�ycie energii elektrycznej na potrzeby własne

Przy znamionowej 
mocy cieplnej η el,n N.A, % 

Przy znamionowej 
mocy cieplnej el max 0,055 kW

Przy 30% 
znamionowej mocy 

cieplnej 
el min 0,021 kW

�rz�dze� wtórnych do redukcji 
emisji, w stosownych 

przypadkach 
- kW

w trybie czuwania PB SB 0,005 kW
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10 DEKLARACJE ZżODNOŚCI WE
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10 DEKLARACJE ZżODNOŚCI WE
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11     

W��OSA�ź�Iź
KOTŁÓW

STANDARDOWE 

�otły w standardowym wy�osa�eni� �osiadaj�Ś
 Instrukcj� Obsługi i Instalacji�
 Instrukcj� obsługi regulatora�
 szczotk� - 1szt; 
 katalizatory ceramiczne – 1 kpl; 
 kapilara czujników – 1szt; 
 podstawa pod katalizatory ceramiczne – 1 kpl; 

OPCJONALNE 
�a �yczenie �lienta do kotła montowany jestŚ
 zasobnik o zwi�kszonej pojemno�ci (w niektórych kotłach); 
 termometr spalin (czujnik temperatury spalin); 

Kotły serii BIO wyposa�one s� w sterownik źstyma – jest to regulator steruj�ce prac� kotła jak i innych urz�dze� 
zamontowanych w układzie (np. wentylator, pompa CO, pompa CWU).

żłówne funkcje sterownika toŚ
a) regulacja temperatury: wej�ciowej, wyj�ciowej, co, c.w.u.,
b) automatyczna regulacja przepływu ciepłej wody przy pomocy siłownika na zaworze czterodrogowym,
c) praca w trzech trybach:  

 zima (ogrzewanie całego układu),
 lato (ogrzewanie tylko CWU.), 
 pogodowym (regulowanie temperatury w zale�no�ci od temperatury zewn�trznej),

d) sterownik umo�liwia podł�czenie termostatu pokojowego – steruje prac� siłownika na zaworze czterodrogowym, lub 
reguluje przepływ za pomoc� pompy obiegowej, 

e) sterownik wyposa�ony jest w zabezpieczenie termiczne kotła (ZTK, STB) – zabezpieczenie to wymagane jest 
podczas monta�u i eksploatacji kotła wyposa�onego w sterownik – zadaniem zabezpieczenia jest ochrona systemu 
grzewczego przed przegrzaniem. �e�li temperatura kotła przekroczy �� °C – dmuchawa oraz podajnik zostaj� 
zatrzymane. Stan alarmowy wy�wietlany jest na wy�wietlaczu sterownika. �o zadziałaniu zabezpieczenia nale�y 
sprawdzić czy pompa obiegowa pracuje. Spadek temperatury kotła do 6Ń °C przywraca automatyczn� prac� kotła.

f) funkcja RESET – pozwala na przywrócenie ustawie� fabrycznych.

Sterownik źstyma, który w standardzie montowany jest w kotłach typu Bio kompatybilny jest tylko i wył�cznie 
z sterownikiem pokojowym firmy Estyma.  

Do ka�dego kotła doł�czona jest odr�bna instrukcja i opis obsługi regulatora. 
�rosimy dokładnie si� z ni� zapoznać.

Katalizatory ceramiczne, wkłady stalowe – znajduj� si� przed oraz nad palnikiem na odpowiedniej wysoko�ci. Zadaniem 
katalizatorów jest dopalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania szkodliwych zwi�zków chemicznych – zmniejszenie ich 
emisji na zewn�trz (pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa). Wkłady stalowe wydłu�aj� obieg spalin w kotle 
polepszaj�c wymian� ciepła.

     



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
62

11     

W��OSA�ź�Iź
KOTŁÓW

STANDARDOWE 

�otły w standardowym wy�osa�eni� �osiadaj�Ś
 Instrukcj� Obsługi i Instalacji�
 Instrukcj� obsługi regulatora�
 szczotk� - 1szt; 
 katalizatory ceramiczne – 1 kpl; 
 kapilara czujników – 1szt; 
 podstawa pod katalizatory ceramiczne – 1 kpl; 

OPCJONALNE 
�a �yczenie �lienta do kotła montowany jestŚ
 zasobnik o zwi�kszonej pojemno�ci (w niektórych kotłach); 
 termometr spalin (czujnik temperatury spalin); 

Kotły serii BIO wyposa�one s� w sterownik źstyma – jest to regulator steruj�ce prac� kotła jak i innych urz�dze� 
zamontowanych w układzie (np. wentylator, pompa CO, pompa CWU).

żłówne funkcje sterownika toŚ
a) regulacja temperatury: wej�ciowej, wyj�ciowej, co, c.w.u.,
b) automatyczna regulacja przepływu ciepłej wody przy pomocy siłownika na zaworze czterodrogowym,
c) praca w trzech trybach:  

 zima (ogrzewanie całego układu),
 lato (ogrzewanie tylko CWU.), 
 pogodowym (regulowanie temperatury w zale�no�ci od temperatury zewn�trznej),

d) sterownik umo�liwia podł�czenie termostatu pokojowego – steruje prac� siłownika na zaworze czterodrogowym, lub 
reguluje przepływ za pomoc� pompy obiegowej, 

e) sterownik wyposa�ony jest w zabezpieczenie termiczne kotła (ZTK, STB) – zabezpieczenie to wymagane jest 
podczas monta�u i eksploatacji kotła wyposa�onego w sterownik – zadaniem zabezpieczenia jest ochrona systemu 
grzewczego przed przegrzaniem. �e�li temperatura kotła przekroczy �� °C – dmuchawa oraz podajnik zostaj� 
zatrzymane. Stan alarmowy wy�wietlany jest na wy�wietlaczu sterownika. �o zadziałaniu zabezpieczenia nale�y 
sprawdzić czy pompa obiegowa pracuje. Spadek temperatury kotła do 6Ń °C przywraca automatyczn� prac� kotła.

f) funkcja RESET – pozwala na przywrócenie ustawie� fabrycznych.

Sterownik źstyma, który w standardzie montowany jest w kotłach typu Bio kompatybilny jest tylko i wył�cznie 
z sterownikiem pokojowym firmy Estyma.  

Do ka�dego kotła doł�czona jest odr�bna instrukcja i opis obsługi regulatora. 
�rosimy dokładnie si� z ni� zapoznać.

Katalizatory ceramiczne, wkłady stalowe – znajduj� si� przed oraz nad palnikiem na odpowiedniej wysoko�ci. Zadaniem 
katalizatorów jest dopalanie ulatniaj�cych si� w trakcie spalania szkodliwych zwi�zków chemicznych – zmniejszenie ich 
emisji na zewn�trz (pomagaj� w dokładniejszym dopalaniu paliwa). Wkłady stalowe wydłu�aj� obieg spalin w kotle 
polepszaj�c wymian� ciepła.

     

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
63

     DRACO BIO 12 COMPACT F II 
DRACO BIO 12 COMPACT F II GP: 

1) Przed palnik – katalizator ceramiczny  
                                    225x205 – 1 szt  

2) Podstawa katalizatora 

     DRACO BIO 18 COMPACT F II 
     DRACO BIO 18 COMPACT F II GP: 

1) Przed palnik – katalizator ceramiczny  
                                    225x205 – 1 szt  

2) Podstawa katalizatora 

DRACO BIO 23 COMPACT F II 
DRACO BIO 23 COMPACT F II GP: 

1) Przed palnik – katalizator ceramiczny  
                                    420x110 – 1 szt  

2) Katalizator poło�ony na uc�wytac� �akładanyc� na rur��

  

DRACO BIO 12 : 

1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  
                                    300x250 – 1 szt. 

2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  
                                    300x250 – 1 szt. 

DRACO BIO 35: 

1) żórna półka – wkład stalowy 
345x345 – 1 szt. 
345x110 – 1 szt. 

2) Dolna półka ń – katalizatory ceramiczne  
345x100 – 4 szt. 

3) Dolna półka 2 – katalizatory ceramiczne  
345x100 – 4 szt. 

4) Przed palnik – katalizatory ceramiczne  
345x200 – 1 szt 
345x100 – 1 szt. 
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DRACO BIO 75: 

1) Górna półka – katalizatory ceramiczne  
420x225 – 2 szt 

2) Przed palnik – katalizatory ceramiczne  
420x225 – 2 szt 

DRACO BIO 100: 

1) żórna półka – wkład stalowy  
830x360– 6 szt 

2) Nad palnik – deflektory betonowe 
340x305 – 2 szt 

3) Przed palnik – katalizatory ceramiczne 
420x225 – 2 szt 

DRACO BIO 150: 

4) Górna półka – katalizatory ceramiczne  
420x225 – 6 szt 

5) Przed palnik – katalizatory ceramiczne 
420x225 – 2 szt 
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DRACO BIO 75: 

1) Górna półka – katalizatory ceramiczne  
420x225 – 2 szt 

2) Przed palnik – katalizatory ceramiczne  
420x225 – 2 szt 

DRACO BIO 100: 

1) żórna półka – wkład stalowy  
830x360– 6 szt 

2) Nad palnik – deflektory betonowe 
340x305 – 2 szt 

3) Przed palnik – katalizatory ceramiczne 
420x225 – 2 szt 

DRACO BIO 150: 

4) Górna półka – katalizatory ceramiczne  
420x225 – 6 szt 

5) Przed palnik – katalizatory ceramiczne 
420x225 – 2 szt 
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DRACO D BIO 15 / DRACO D BIO 15 LUX: 

1) żórna półka – wkład stalowy 
285x225 – 1 szt 

2) Na rury – katalizatory ceramiczne 
285x100 – 2 szt. 

3) Dolna półka  – katalizatory ceramiczne  
285x100 – 2 szt 

4) Przed palnik – katalizator ceramiczny  
345x200 – 1 szt 

DRACO D BIO 22 / DRACO D BIO 22 LUX: 

1) żórna półka ń – wkład stalowy 
345x345 – 1 szt 

2) żórna półka 2 – katalizatory ceramiczne  
345x100 – 3 szt 

3) żórna półka 2 (rury)– katalizatory ceramiczne  
345x100 – 3 szt 

4) Przed palnik – katalizatory ceramiczne  
345x200 – 1 szt 

DRACO D BIO 30 / DRACO D BIO 30 LUX: 

1) żórna półka ń – wkłady stalowe
345x345 – 1 szt 
345x110 – 1 szt 

2) żórna półka 2 – katalizatory ceramiczne 
345x100 – 4 szt. 

3) żórna półka 3 (rury) – katalizatory ceramiczne  
345x100 – 4 szt 

4) Przed palnik – katalizatory ceramiczne  
345x200 – 1 szt. 

DRACO D BIO 50 : 

1) żórna półka – wkład stalowy
2) �rodkowa półka – katalizatory ceramiczne 

475x220 – 2 szt. 
3) Dolna półka – katalizatory ceramiczne  

475x220 – 2 szt 
4) Przed palnik – katalizatory ceramiczne  

475x225 – 1 szt. 
475x110 – 1 szt. 
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TYTAN BIO 20 : 
1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  

                                    345x100 – 3 szt.. 
2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  

                                    345x200 – 1 szt 

TYTAN BIO 25 : 
1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  

                                    345x100 – 4 szt. 
2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  

                                    345x200 – 1 szt. 

TYTAN BIO 30 : 
1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  

                                    345x100 – 4 szt.. 
2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  

                                    345x200 – 1 szt. 

KOMFORT 12 : 
1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  

                                    325x300 – 1 szt.. 
2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  

                                    325x300 – 1 szt 

KOMFORT 18 : 
1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  

                                    425x300 – 1 szt. 
2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  

                                    325x300 – 1 szt. 

KOMFORT 23 
1) Nad palnik – katalizator ceramiczny  

                                    425x300 – 1 szt.. 
2) Przed palnik – katalizator ceramiczny  

                                    325x300 – 1 szt. 

� przypa�ku niskiego ci�gu ko�inowego �o�na o�sun�� płyt� znaj�uj�c� si� na górnej półce o� tylnej �ciany wy�iennika 
zostawiaj�c szczelin� około 3 – 5 cm.   
� przypa�ku bar�zo niskiego ci�gu, w celu z�niejszenia oporów przepływu spalin przez kocioł płyt� znaj�uj�c� si� na górnej 
półce �o�na wyj��.

Bezpiecznik topikowy 3,15 A szybki – zabezpiecza kocioł prze� c�wilowy�i przeci��enia�i nat��enia w sieci elektrycznej. 

Dla kotłów o� �ocy �� k� nale�y stosowa� bezpiecznik topikowy 6,3 A szybki

Kapilara czujników – �ró�ce zasilania i powrotu w kotłac� znaj�uj� si� zarówno po prawej jak i po lewej stronie kotła.
� celu zapewnienia prawi�łowego obiegu wo�y nale�y pa�i�ta� by po�ł�czenia kotła �o instalacji �okonywa� po przek�tnej.
�apilara czujników powinna by� wkr�cona z tej sa�ej strony co po�ł�czenie zasilania instalacji. 

Palnik FIREBLAST II – wykonany jest z spawanyc� blac� stalowyc� o grubo�ci �-8mm. �ego główn� zalet� jest 
zastosowanie ruc�o�ego rusztu który w trybie ci�gły� po�czas pracy poruszaj�c si� ruchem posuwisto - zwrotnym usuwa 
zanieczyszczenia z palnika. Ci�gły ruc� rusztu zapobiega tworzeniu si� spieków co pozwala na spalanie peletu gorszej jako�ci 
oraz biomasy niedrzewnej. W palniku zastosowano wygo�n� wyczystk� po� tub� palnika pozwalaj�c� na łatwe okresowe 
czyszczenie �ieszacza bez konieczno�ci �e�onta�u paleniska.  
Istotne po�czas kon�iguracji jest to, �e w �o�encie rozpalania ruszt ruc�o�y koniecznie �usi by� wysuni�ty. � przypa�ku 
sytuacji o�wrotnej nale�y spraw�zi� po�ł�czenie siłownika czyszcz�cego. �aleca si� czyszczenie �ieszacza co �-3 miesi�ce. 
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� tym celu nale�y poluzować � �ruby dolnej wyczystki a nast�pnie przesun�ć j� w kierunku przednim. �o opró�nieniu 
mieszacza czynno�ci powtórzyć w odwrotnej kolejno�ci.

� kotłac� serii �IO palnik z zasobnikiem poł�czony jest za pomoc� w��a elastycznego. 
Rozwi�zanie takie stwarza mo�liwo�ć korekty poło�enia zasobnika wzgl�dem kotła
a jednocze�nie pełni rol� zabezpieczenia przed co�aniem si� �aru.
� momencie gdy dojdzie do wzrostu temperatury w podajniku w�� ulega stopieniu 
i paliwo znajduj�ce si� w zasobniku trwale zostaje odci�te od palnika.

�szkodzenia w��a elastycznego powstałe na skutek co�ni�cia si� temperatury nie podlegaj� 
gwarancji. 

Zapadka - �apadka montowana w palnikac� �ireblast pełni rol� dodatkowego zabezpieczenia przeciwogniowego. 
�ej zadaniem jest zablokowanie ewentualnego wydostania si� gor�cyc� spalin i ognia z palnika w momencie powstania ci�gu 
wstecznego. Do sytuacji takiej mo�e doj�ć w przypadku zaburzenia naturalnego ci�gu kominowego –  
w wyniku braku paliwa w zasobniku, podczas otwierania drzwiczek kotła, podczas przerw w dostawie energii elektrycznej lub 
z powodu niewła�ciwyc� ustawie� sterownika (zbyt du�e podawanie).

�apadka montowana jest w miejsce dotyc�czasowego przył�cza w��a gi�tkiego. �rzykr�cana jest za pomoc� kołnierza 
monta�owego na który dodatkowo zakładany jest uc�wyt czujnika temperatury palnika. 
�e�li zapadka montowana jest w kotle który jest ju� eksploatowany (w miejsce wcze�niej stosowanego przył�cza ) nale�y 
odpowiednio dopasować (skrócić) przewód elastyczny.
�apadk� mo�na zamontować w trzec� poło�eniac� przy czym kołnierz monta�owy wraz z uc�wytem czujnika temperatury 
zawsze zakładany jest w jednej pozycji.
Działanie zapadki jest bardzo proste – podczas podawania paliwa klapka blokuj�ca otwiera si� i pelet swobodnie dostaje si� do 
palnika. �e�li natomiast dojdzie do sytuacji awaryjnej, powstanie ci�g wsteczny - klapka domyka si� blokuj�c przepływ 
gor�cyc� spalin.

�odczas pierwszego uruc�omienia palnika bardzo wa�ne jest odpowiednie wywa�enie klapki. �ił� z jaka klapka si� domyka 
regulujemy przez przesuni�cie przeciwwagi, ci��arka 
umieszczonego na pr�cie poł�czonym 
z klapk�. Ci��arek nale�y umie�cić w takim miejscu 
aby klapka nie była do ko�ca zamkni�ta zalecane jest 
pozostawienie szczeliny o wymiarze około 1-2 mm. Po 
uzyskaniu odpowiedniej szczeliny nale�y dokr�cić 
�rub� blokuj�c� ci��arek w okre�lonej pozycji.
Okresowo – przynajmniej raz w miesi�cu nale�y 
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skontrolować poprawno�ć ustawienia i działania zabezpieczenia. W razie potrzeby wyregulować poło�enie klapki blokuj�cej 
odpowiednio ustawiaj�c ci��arek. Przynajmniej raz w miesi�cu zalecane jest równie� wyczyszczenie wn�trza zabezpieczenia –
usuni�cie osadu, m�czki powstaj�cej z peletu podczas jego podawania do palnika.  

Termometr spalin – montowany jako opcja - słu�y do diagnostyki oraz kontroliŚ straty kominowej kotła, nadmiaru powietrza 
do spalania oraz stopnia zanieczyszczenia wymiennika.  

Zabezpieczenie termiczne kotła ZTK (STB) - zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. W przypadku gdy 
temperatura kotła przekroczy �� �C zabezpieczenie wył�cza podajnik oraz dmuchaw�. Po wystygni�ciu kotła nast�puje jego 
automatyczne odblokowanie. �tan alarmowy przegrzania kotła wy�wietlany jest na wy�wietlaczu regulatora. 

Po zadziałaniu ZTK (STB) nale�y sprawdzić czy pompa  obiegowa pracuje.

12 UMIEJSCOWIENIE I INSTALACJA W KOTŁOWNI
Kocioł jako urz�dzenie spalaj�ce paliwo stałe musi być zainstalowany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Instalacji kotła  
dokonać mo�e tylko uprawniona Firma Instalacyjna, która odpowiada za prawidłow� instalacj� kotła umo�liwiaj�c� jego 
bezpieczn� i bezawaryjn� eksploatacj� z zachowaniem warunków gwarancji. Informacje dotycz�ce zako�czenia instalacji 
kotła, poprawno�ci monta�u i przeprowadzenia próby grzewczej nale�y odnotować w Karcie Gwarancyjnej �Po�wiadczeniu 
jako�ci i kompletno�ci� kotła.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana według projektuŚ

a)  instalacji grzewczej - zgodnie z PN-91/B-02413 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewa� wodnych systemów otwartych. 
Wymagania” Kocioł jest dopuszczony do eksploatacji w układach ogrzewania systemu otwartego. 

b)  sieci elektrycznej - kocioł jest przystosowany do zasilania pr�dem elektrycznym o parametrach 230V/50Hz. Do zasilania 
kotła powinien być poprowadzony odr�bny obwód instalacji elektrycznej wyposa�ony w odpowiednio dobrany wył�cznik 
nadpr�dowy oraz wył�cznik ró�nicowo pr�dowy. Instalacja elektryczna powinna być zako�czona gniazdem wtykowym z 
stykiem ochronny. Wszelkie prace dotycz�ce instalacji elektrycznej mog� być wykonane jedynie przez elektryka 
posiadaj�cego stosowne uprawnienia. Kocioł wymaga stałej dostawy zasilania. Zalecane jest stosowanie podtrzymania w 
postaci UPS.  

Podczas przerw w dostawie energii nale�y obserwować kocioł  i nie dopu�cić do jego 
przegrzania. 

�niazdo elektryczne powinno być umieszczone w pobli�u kotła.

c)  komina - przył�czenie kotła do komina mo�e być przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakładu kominiarskiego i musi 
spełniać wszystkie punkty odpowiednich norm – PN-89/B-10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
murowane z cegły”. Ze wzgl�du na wysok� sprawno�ć kotłów i nisk� temperatur� spalin  zalecane jest zastosowanie  
w kominie wkładu ceramicznego lub wkładu z blachy nierdzewnej.

Komin, ł�cznik i kanały spalinowe nale�y utrzymywać w czysto�ci.
Kanały kominowe nale�y czy�cić co najmniej dwa razy w roku. 

Zanieczyszczony komin mo�e doprowadzić do po�aru. �paliny wydobywaj�ce si�        
z niedro�nego komina s� niebezpieczne.

Zbyt du�y ci�g kominowy obni�a sprawno�ć kotła oraz jest przyczyn� zwi�kszonego 
zu�ycia paliwa i przegrzewania komina. 

d)  wentylacji nawiewno-wywiewnej – zgodnie z norm� PN-87/B-02411Ś Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.
Wentylacja nawiewna do 25kW – „w pomieszczeniu kotła powinien znajdować si� otwór niezamykany o powierzchni 
co najmniej 200cm2, który powinien być usytuowany najwy�ej ńm nad podłog�”. 
Wentylacja wywiewna do 25kW – „pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym ni� 
ń4xń4 cm”. 
Wentylacja nawiewna w kotłowni od 25kW do 2ŃŃŃkW – „kotłownia powinna mieć kanał nawiewny o przekroju nie 
mniejszym ni� ��� powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak ni� ��x��cm”. 
Wentylacja wywiewna w kotłowni od 25kW do 2ŃŃŃkW – „kotłownia powinna mieć kanał wywiewny o przekroju nie 
mniejszym ni� ��� powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, wyprowadzony ponad 
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�niazdo elektryczne powinno być umieszczone w pobli�u kotła.
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Wentylacja nawiewna do 25kW – „w pomieszczeniu kotła powinien znajdować si� otwór niezamykany o powierzchni 
co najmniej 200cm2, który powinien być usytuowany najwy�ej ńm nad podłog�”. 
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dach i umieszczony, je�eli to jest mo�liwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy 
ni�ń��ń�cm

�e�li do kotłowni nie został przewidziany dodatkowy, wystarczaj�cy dopływ 
powietrza zabronione jest montowanie w niej urz�dze� wyci�gowych.

Niedopuszczalne jest instalowanie kotłów w mokrych, wilgotnych pomieszczeniach. 
Przyspiesza to zjawisko korozji i w krótkim czasie mo�e doprowadzić do

zniszczenia kotła. 

Zalecamy monta� regulatora ci�gu kominowego. �ego zastosowanie stabilizuje podci�nienie w przewodach kominowych co 
ułatwia dokładn� regulacj� pracy kotła oraz wpływa pozytywnie na ilo�ć spalonego paliwa.

Prawidłowa instalacja kotła powinna uwzgl�dniać równie� wytyczne zawarte w przepisach przeciwpo�arowych oraz 
uwzgl�dniać ilo�ć miejsca które jest potrzebne do wygodnej obsługi i serwisowania kotła.

 kocioł nale�y wypoziomować,
 umie�cić na niepalnej, izolacyjnej płycie, której wymiary powinny być wi�ksze od wymiarów kotła przynajmniej

 o 40 mm, 
 zaleca si� instalowanie kotła powy�ej posadzki min �Ń-7Ń mm, zwłaszcza w pomieszczeniach wilgotnych i mało 

przewiewnych, 
 drzwi w kotłowni zawsze powinny otwierać si� na zewn�trz,
 w kotłowni, zwłaszcza w pobli�u kotła nie powinny znajdować si� materiały łatwopalneŚ 

 musi być zachowana odległo�ć min. �ŃŃ mm od materiałów �redniopalnych, 
 musi być zachowana odległo�ć min. 400 mm od materiałów łatwopalnych, 
 je�eli nie jeste�my pewni co do rodzaju materiału, bezpieczn� odległo�ć nale�y podwoić,  

Klasy palno�ci i przykładowe materiałyŚ
A – niepalne (piaskowiec, beton, cegły, tynk wykonany z materiału niepalnego, kafelki ceramiczne, granit), 
B – trudnopalne (podło�e cementowo-drewniane, włókno szklane), 
C1 – trudnopalne (drewno bukowe, drewno d�bowe, sklejka), 
C2 – �redniopalne (drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno �wierkowe, korek, gumowe podło�e), 
C3 – łatwopalne (asfalt, celuloid, poliuretan, polistyren, plastik, PVC) 

�ie zachowanie bezpiecznej odległo�ci kotła od materiałów łatwopalnych grozi 
po�arem

         Kocioł serii BIO 

Podczas instalacji kotła nale�y pami�tać o pozostawieniu wolnej przestrzeni potrzebnej do wygodnej jego obsługi. Zaleca si� 
pozostawienie min ńŃŃŃ mm wolnej przestrzeni z przodu kotła, min 300 mm od boku kotła, min �ŃŃ b�d� ń�ŃŃ �w zale�no�ci 
od rodzaju kotła) od strony zasobnika oraz min 400 mm z tyłu kotła.
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�otły o mocac� �o �Ń k� stan�ar�owo wy�osa�one s� 
w stopki, które �ozwalaj� na �o�atkow� regulacj� wysoko�ci kotła� 
�łatwiaj� one równie� wy�oziomowanie wymiennika� �ale�y 
je�nak �ami�tać� �e zało�enie sto�ek zwi�ksza wysoko�ć kotła o 4Ń 
mm.   

13 ZALECANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOTŁA
Do osi�gni�cia o�tymalnyc� warunków eks�loatacji system grzewczy mo�e być wy�osa�ony w zabez�ieczenie termiczne 
przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji np. �om�a �rzewałowa� mieszaj�cy zawór cztero�rogowy� który �owinien być 
nastawiony tak, aby utrzymywał stał� tem�eratur� wo�y �owracaj�cej �o kotła �wy�sza ni� 4�°C). 
�imo� �e w ukła�ac� otwartyc�� zmiany ci�nienia wo�y s�owo�owane jej nagrzewaniem i oc�ła�zaniem kom�ensowane s�    
w naczyniu wzbiorczym zalecane jest zamontowanie w ukła�zie zaworu bez�iecze�stwa� �abez�iecza to ukła� �rze� zbyt 
wysokim ci�nieniem n�� w �rzy�a�ku g�y �oj�zie �o zamarzni�cia wo�y w naczyniu wzbiorczym� �awór bez�iecze�stwa 
dobieramy zgo�nie z norm� PN-B-02414. 

� celu otrz�mania w�dłu�onego okresu gwaranc�jnego w�magane jest  
zamontowanie w układzie zabezpieczenia termicznego kotła (zaw�r czterodro�n� z 

siłownikiem lub pompa przewałowa)

�alecane jest zamontowanie w układzie zaworu bezpiecze�stwa�

�e�li kr��ce zasilania i powrotu w kotłac� znajduj� si� po prawej i po lewej stronie 
to w celu zapewnienia prawidłowego obiegu wod� nale�� pami�ta� b� podł�czenia 

kotła do instalacji dokon�wa� po przek�tnej�
�apilara czujnik�w powinna b�� wkr�cona z tej samej stron� co podł�czenie 

zasilania instalacji. 
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Przykładowy schemat instalacji z siłownikiem na zaworze czterodrogowym. Schemat dedykowany do sterownika 
Touch/Slim/Select/Carbon Control. 

 

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zawór mieszaj�cy cztero�rogowy z siłownikiem, � - Naczynie wzbiorcze otwarte, 5 - Zawór zwrotny, 
6 - Zawór bezpiecze�stwa ń,5 bar, 7 – Pompa CWU, 8 - Pompa CO 1, 9 - Ogrzewanie CO 1, 10 - Zawór zwrotny, ńń - Ogrzewanie CO 2,  
12 - Czujnik pokojowy, 13 - Zbiornik CWU, 14 - Zawór kulowy, ń5 – Pompa CO 2, 16 - Zawór mieszaj�cy trzy�rogowy 
z siłownikiem, ń7 - Filtr, 18 - Odpowietrznik automatyczny, 
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CO 2, T5 - Czujnik temp. zewn�trznej, 
T6 - Czujnik temp. CWU,

Przykładowy schemat instalacji z �om�� �rzewałow�. Schemat dedykowany do sterownika Touch.

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zawór mieszaj�cy trzy�rogowy z siłownikiem, � - Naczynie wzbiorcze otwarte, 5 - Pompa CWU.,  
6 - Zawór bezpiecze�stwa ń,5 bar, 7 - Zawór kulowy, 8 - Pompa CO.1, 9 - Ogrzewanie CO 1,  
10 - Zbiornik CWU, 11 - Pompa CO 2, 12 - Ogrzewanie CO 2, 13 - Zawór mieszaj�cy trzy�rogowy z siłownikiem, 
14 - Pompa przewałowa, ń5 - Filtr,  16 - Czujnik pokojowy, 17 - Odpowietrznik automatyczny, 
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CWU, T5 - Czujnik temp. zewn�trznej, 
T6 - Czujnik temp. CO 2.
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Przykładowy schemat instalacji z zaworem antykondensacyjnym

1 - Kocioł, 2,3 - Ogrzewanie CO 2, 4 - Ogrzewanie CO 1,  5 - Naczynie wzbiorcze otwarte, 6,7,8 - Zawory trójdro�ne z siłownikiem, 
9 - Pompa CWU, 10,11,12 - Pompy obiegów CO, 13 - Pompa ładuj�ca, ń� - Zawór trójdrogowy z siłownikiem lub termostatyczny, 
15 - Zawór  zwrotny, ń6 - Zbiornik CWU, 17 - Zawór, ń8 - Filtr, 19 - Czujnik pokojowy, 20 - Odpowietrznik automatyczny, 21 - Zawór 
bezpiecze�stwa ń,� bar
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CO 2, T5 - Czujnik temp. CO 2,  
T6 - Czujnik temp. zewn�trznej, T� - Czujnik temp. CWU. 

Przykładowy schemat z w��ownic� i zaworem ���� w instalacji� 
Schemat dedykowany do sterownika Touch/Slim/Select/Carbon Control

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zawór mieszaj�cy czterodrogowy z siłownikiem, � - �aczynie wzbiorcze zamkni�te, � - Pompa CWU,
6 - Zawór bezpiecze�stwa ń,� bar, � - Zawór, 8 - Pompa CO 1, 9 - Ogrzewanie CO 1, 10 - Zbiornik CWU, 11 - Pompa CO 2, 12 - Zawór 
zwrotny, 13 - Zawór mieszaj�cy trzydrogowy z siłownikiem, ń� - Czujnik pokojowy, 15 - Zawór zwrotny, ń6 - ���ownica sc�ładzaj�ca, 
17 - Zawór BVTS, ń8 - Filtr, 19 - Ogrzewanie CO 2, 20 - Odpowietrznik automatyczny, 21 - Manometr, 
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CWU, T5 - Czujnik temp. zewn�trznej, 
T6 - Czujnik temp. CO 2,
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Przykładowy schemat instalacji z zaworem antykondensacyjnym

1 - Kocioł, 2,3 - Ogrzewanie CO 2, 4 - Ogrzewanie CO 1,  5 - Naczynie wzbiorcze otwarte, 6,7,8 - Zawory trójdro�ne z siłownikiem, 
9 - Pompa CWU, 10,11,12 - Pompy obiegów CO, 13 - Pompa ładuj�ca, ń� - Zawór trójdrogowy z siłownikiem lub termostatyczny, 
15 - Zawór  zwrotny, ń6 - Zbiornik CWU, 17 - Zawór, ń8 - Filtr, 19 - Czujnik pokojowy, 20 - Odpowietrznik automatyczny, 21 - Zawór 
bezpiecze�stwa ń,� bar
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CO 2, T5 - Czujnik temp. CO 2,  
T6 - Czujnik temp. zewn�trznej, T� - Czujnik temp. CWU. 

Przykładowy schemat z w��ownic� i zaworem ���� w instalacji� 
Schemat dedykowany do sterownika Touch/Slim/Select/Carbon Control

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zawór mieszaj�cy czterodrogowy z siłownikiem, � - �aczynie wzbiorcze zamkni�te, � - Pompa CWU,
6 - Zawór bezpiecze�stwa ń,� bar, � - Zawór, 8 - Pompa CO 1, 9 - Ogrzewanie CO 1, 10 - Zbiornik CWU, 11 - Pompa CO 2, 12 - Zawór 
zwrotny, 13 - Zawór mieszaj�cy trzydrogowy z siłownikiem, ń� - Czujnik pokojowy, 15 - Zawór zwrotny, ń6 - ���ownica sc�ładzaj�ca, 
17 - Zawór BVTS, ń8 - Filtr, 19 - Ogrzewanie CO 2, 20 - Odpowietrznik automatyczny, 21 - Manometr, 
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CWU, T5 - Czujnik temp. zewn�trznej, 
T6 - Czujnik temp. CO 2,
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Przykładowy schemat z zaworem DBV w instalacji.
Schemat dedykowany do sterownika Touch/Slim/Select/Carbon Control 

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zawór mieszaj�cy czterodrogowy z siłownikiem, 4 - �aczynie wzbiorcze zamkni�te, 5 - Pompa CWU,
6 - Zawór bezpiecze�stwa ń,5 bar, 7 - Filtr, 8 - Pompa CO 1, 9 - Ogrzewanie CO 1, 10 - Zbiornik CWU, 11 - Pompa CO 2, 12 - Zawór 
zwrotny, 13 - Zawór mieszaj�cy trzydrogowy z siłownikiem, ń4 - Czujnik pokojowy, 15 - Zawór zwrotny, ń6 - Zawór DBV-1, 17- Zawór, 
18 - Ogrzewanie CO 2, 19 - Odpowietrznik automatyczny, 20 - Manometr, 
T1 - Czujnik temp. kotła, T2 - Czujnik temp. powrotu, T3 - Czujnik temp. CO 1, T4 - Czujnik temp. CWU, T5 - Czujnik temp. zewn�trznej, 
T6 - Czujnik temp CO 2, T8 - Czujnik temp. podajnika, 

Przykładowy schemat instalacji z buforem.
Schemat dedykowany pod sterownik Touch oraz Slim z modułem rozszerzeniowym

 

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zbiornik CWU, 4 - �aczynie wzbiorcze zamkni�te, 5 - Bufor, 6 - Zawór mieszaj�cy trzydrogowy 
z siłownikiem, 7 - Zawór DBV, 8 - Zawór bezpiecze�stwa ń,5 bar, � - Ogrzewanie CO 2, 10 - Zawór zwrotny, ńń – �ompa ładuj�ca, 
12 – Pompa CO., 13 - Filtr, 14 - Zawór, ń5 - Czujnik pokojowy, 16 - Ogrzewanie CO 1, 17 - Odpowietrznik automatyczny, 18 - Manometr,  
19 - Zawór termostatyczny lub siłownikowy tylko z Touch + moduł mini,
T1 - Czujnik temp. powrotu, T2 - Czujnik temp. bufora (góra) T3 - Czujnik temp. bufora (dół) T4 - Czujnik temp. CWU, T5 - Czujnik temp. 
zewn�trznej, T6 - Czujnik temp. CO 1, T7 - Czujnik temp. CO 2, T8 - Czujnik temp. kotła,
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Przykładowy schemat ze s�rz�głem hydraulicznym.
Schemat dedykowany do sterownika Touch. 

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zbiornik c.w.u., 4 - �aczynie wzbiorcze zamkni�te, 5 - Sprz�gło hydrauliczne,  � - Zawór mieszaj�cy 
trzydrogowy z siłownikiem, 7 - Zawór DBV, 8 - Zawór bezpiecze�stwa ń,5 bar, � - Ogrzewanie CO 2, 10 – Zawór zwrotny, ńń - Pompa 
ładuj�ca, ń2 - Pompa CO, 13 - Filtr, 14 - Zawór, ń5 - Czujnik pokojowy, 16 - Ogrzewanie CO 1, 17 - Manometr,  
18 - Odpowietrznik automatyczny, 
T1 - Czujnik temp. powrotu,  T2 - Czujnik temp. CWU T3 - Czujnik temp. zewn�trznej, T4 - Czujnik temp. CO 1, T5 - Czujnik temp. CO 2, 
T6 - Czujnik temp. kotła.

Przykładowy schemat zbiornika c.w.u. w zbiorniku dla Igneo Touch 

1 - Kocioł, 2 - Sterownik kotła, 3 - Zbiornik CWU., 4 - Naczynie wzbiorcze zamkni�te, 5 - Bufor, 6 - Zawór mieszaj�cy trzydrogowy 
z siłownikiem, 7 - Zawór DBV, 8 - Zawór bezpiecze�stwa ń,5 bar, � - Ogrzewanie CO 2, 10 - Zawór zwrotny, ńń – �ompa ładuj�ca, 
12 - Pompa CO, 13 - Filtr, 14 - Zawór, ń5 - Czujnik pokojowy, 16 - Ogrzewanie CO 1, 17 - Manometr,  18 - Zawór termostatyczny lub 
siłownikowy tylko z Touch + moduł mini,
T1 - Czujnik temp. powrotu, T2 - Czujnik temp. bufora (góra), T3 - Czujnik temp. bufora (dół), T4 - Czujnik temp. kotła, T5 - Czujnik temp. 
zewn�trznej, T� - Czujnik temp. CO 1, T7 - Czujnik temp. CO 2, T8 - Czujnik temp. CWU 
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Przykładowy schemat instalacji z zbiornikiem c.w.u. i jednym obiegiem grzewczym. 
Schemat dedykowany tylko dla kotłów DRACO BIO COMPACT FII GP. 

1 – Kocioł, 2 – Sterownik kotła, 3 – Zbiornik CWU., 4 – Ogrzewanie CO, 5 – Czujnik pokojowy,  
� �ocioł w��osa�on� jest w nac��nie �r�e�onowe �a�kni�te o �oje�no�ci �l� �e�eli �oje�no�� wo�na instalacji 
���raulic�nej �r�ekrac�a �� litrów nale�� �a�ontowa� �o�atkowo nac��nie �r�e�onowe o��owie�nie �o �oje�no�ci 
instalacji CO. 

Przykładowy schemat instalacji z zbiornikiem c.w.u. i dwoma obiegami grzewczymi.
Schemat dedykowany tylko dla kotłów DRACO BIO COMPACT ŻII żP.

1 – Kocioł, 2 – Sterownik kotła, 3 – Zbiornik CWU, 4 – Ogrzewanie CO 1, 5 – Czujnik pokojowy, 6 – Ogrzewanie CO 2,  
7 – �ac��nie w�biorc�e �a�kni�te, � – Manometr, 9 – �awór be��iec�e�stwa, �� – Grupa pompowa drugiego obiegu CO
� �awore� �ies�aj�c�� i siłownikie�. 

� �ocioł w��osa�on� jest w nac��nie �r�e�onowe �a�kni�te o �oje�no�ci �l� �e�eli �oje�no�� wo�na instalacji 
���raulic�nej �r�ekrac�a �� litrów nale�� �a�ontowa� �o�atkowo nac��nie �r�e�onowe o��owie�nie �o �oje�no�ci 
instalacji CO. 
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�onta� kotła w układzie zamkni�tym nale�y wykonywać na podstawie projektu 
instalacji wykonanej przez uprawnionego projektanta. 

�szystkie podzespoły zabezpieczaj�ce nale�y dobierać  zgodnie 
z  norm� P�-B-02414:1999. 

� przypadku kotłów montowanych w układach zamkni�tych wymagane s��
  zawór bezpiecze�stwa
  zamkni�te naczynie wzbiorcze; 
 urz�dzenie do odbioru mocy cieplnej (w��ownica schładzaj�ca wraz z zaworem 

BVTS lub zawór DBV).

Zalecane jest zamontowanie w układzie zabezpieczenia termicznego kotła (zawór 
czterodro�ny� pompa przewałowa itp.)

� układach zamkni�tych wymagane jest zamontowanie w układzie zaworu 
bezpiecze�stwa oraz niezawodnego urz�dzenia do odbioru nadmiaru ciepła np. 

w��ownicy schładzaj�cej.

14 OBSŁUżA I EKSPLOATACJA.

14.1 Rozruch kotła 

Przed przyst�pieniem do rozruchu nale�y sprawdzić: 

a) prawidłowo�ć wykonania instalacji centralnego ogrzewania; 
b) czy układ napełniony jest wod��
c) szczelno�ć układu�
d) prawidłowo�ć podł�czenia do komina�
e) prawidłowo�ć działania wentylacji�
f) prawidłowo�ć działania zaworów termostatycznych; 
g) sposób podł�czenia kotła do sieci elektrycznej.

Woda przeznaczona do napełniania kotła i instalacji centralnego ogrzewania powinna być czysta, bez agresywnych zwi�zków 
chemicznych i oleju. Jej twardo�ć powinna być zgodna z obowi�zuj�cymi przepisami. �e�eli nie spełnia warunków 
odpowiedniej twardo�ci� nale�y j� chemicznie dostosować. Stosowanie w układzie wody o zbyt wysokiej twardo�ci prowadzi 
do powstawania osadu (kamie� kotłowy)� który obni�a sprawno�ć i mo�e spowodować uszkodzenia kotła.
Przed pierwszym napełnieniem kotła instalacja grzewcza powinna być przepłukana w celu usuni�cia zanieczyszcze�� które 
mogłyby zakłócić prac� kotła. 
� układach otwartych woda w naczyniu wzbiorczym ma bezpo�redni kontakt z atmos�er�� dochodzi do jej parowania i mo�na 
zauwa�yć stopniowe ubywanie wody z układu. 
W czasie sezonu grzewczego nale�y utrzymywać stał� obj�to�ć wody w systemie i uwa�ać na to� by system grzewczy był 
odpowietrzany. Woda z kotła nie powinna być nigdy wypuszczana za wyj�tkiem przypadków niezb�dnych takich jak naprawa 
itp. Wypuszczanie wody i jej ponowne napełnianie podnosi niebezpiecze�stwo korozji i tworzenia kamienia wodnego. 

Okresowo sprawdzać poziom wody w instalacji. W razie potrzeby uzupełniać tylko 
przy wychłodzonym kotle, aby nie doszło do uszkodzenia wymiennika.

Firma TEKLA nie odpowiada za czynnik grzewczy w instalacji inny ni� woda.
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�onta� kotła w układzie zamkni�tym nale�y wykonywać na podstawie projektu 
instalacji wykonanej przez uprawnionego projektanta. 

�szystkie podzespoły zabezpieczaj�ce nale�y dobierać  zgodnie 
z  norm� P�-B-02414:1999. 

� przypadku kotłów montowanych w układach zamkni�tych wymagane s��
  zawór bezpiecze�stwa
  zamkni�te naczynie wzbiorcze; 
 urz�dzenie do odbioru mocy cieplnej (w��ownica schładzaj�ca wraz z zaworem 

BVTS lub zawór DBV).

Zalecane jest zamontowanie w układzie zabezpieczenia termicznego kotła (zawór 
czterodro�ny� pompa przewałowa itp.)

� układach zamkni�tych wymagane jest zamontowanie w układzie zaworu 
bezpiecze�stwa oraz niezawodnego urz�dzenia do odbioru nadmiaru ciepła np. 

w��ownicy schładzaj�cej.

14 OBSŁUżA I EKSPLOATACJA.

14.1 Rozruch kotła 

Przed przyst�pieniem do rozruchu nale�y sprawdzić: 

a) prawidłowo�ć wykonania instalacji centralnego ogrzewania; 
b) czy układ napełniony jest wod��
c) szczelno�ć układu�
d) prawidłowo�ć podł�czenia do komina�
e) prawidłowo�ć działania wentylacji�
f) prawidłowo�ć działania zaworów termostatycznych; 
g) sposób podł�czenia kotła do sieci elektrycznej.

Woda przeznaczona do napełniania kotła i instalacji centralnego ogrzewania powinna być czysta, bez agresywnych zwi�zków 
chemicznych i oleju. Jej twardo�ć powinna być zgodna z obowi�zuj�cymi przepisami. �e�eli nie spełnia warunków 
odpowiedniej twardo�ci� nale�y j� chemicznie dostosować. Stosowanie w układzie wody o zbyt wysokiej twardo�ci prowadzi 
do powstawania osadu (kamie� kotłowy)� który obni�a sprawno�ć i mo�e spowodować uszkodzenia kotła.
Przed pierwszym napełnieniem kotła instalacja grzewcza powinna być przepłukana w celu usuni�cia zanieczyszcze�� które 
mogłyby zakłócić prac� kotła. 
� układach otwartych woda w naczyniu wzbiorczym ma bezpo�redni kontakt z atmos�er�� dochodzi do jej parowania i mo�na 
zauwa�yć stopniowe ubywanie wody z układu. 
W czasie sezonu grzewczego nale�y utrzymywać stał� obj�to�ć wody w systemie i uwa�ać na to� by system grzewczy był 
odpowietrzany. Woda z kotła nie powinna być nigdy wypuszczana za wyj�tkiem przypadków niezb�dnych takich jak naprawa 
itp. Wypuszczanie wody i jej ponowne napełnianie podnosi niebezpiecze�stwo korozji i tworzenia kamienia wodnego. 

Okresowo sprawdzać poziom wody w instalacji. W razie potrzeby uzupełniać tylko 
przy wychłodzonym kotle, aby nie doszło do uszkodzenia wymiennika.

Firma TEKLA nie odpowiada za czynnik grzewczy w instalacji inny ni� woda.
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14.2 Rozpalenie i wygaszanie kotłaŚ

�oc�oł �o�� o�słu���a� tylko oso�y dorosł�� po �c������js�y� �apo��a��u s��             
� ��strukcj� o�słu��.

�a�ra��a s�� pr���y�a��a d���c� � po�l��u kotła  ��� �ad�oru dorosłych.
�����tr��� po���r�ch��� kotła �o�� �y� �or�c� � koc�oł �al��y o�słu���a�                 

� r�ka��cach ochro��ych.
�o ro�pala��a ��� �ol�o u�y�a� �ad�ych c��c�y łat�opal�ych.

�rzed rozpaleniem kotła w trybie automatycznym nale�y�

 �prawdzić czy w instalacji znajduje si� odpowiednia ilo�ć wodyś
 Napełnić zasobnik paliwemś
 �kontrolować poło�enie katalizatorów ceramicznyc�ś
 �ł�czyć kocioł (sterownik),

� sterownikac� �styma które standardowo wc�odz� w skład zestawu palnika nale�y wprowadzić odpowiedni� kaloryczno�ć 
stosowanego paliwa oraz istnieje mo�liwo�ć ustawienia czasu podawania paliwa przy stuprocentowej mocy palnika. 
Ostateczny czas podawania paliwa i czas postoju podczas pracy wyznaczany jest przez sterownik podczas modulacji. Na le�y 
pami�tać o tym, �e jako�ć, rodzaj peletu ma wpływ na ilo�ć podan� przez podajnik zasobnika do palnika w jednostce czasu. 

�o wł�czeniu kotła (sterownika) palnik w poł�czeniu z sterownikiem �����A pracuje według nast�puj�cyc� etapów�

a) czujnik płomienia (foto) przekazuje do sterownika informacj� o braku płomienia,

b) czyszczenie palnika (przedmuch), 

c) wst�pny zasyp – podawanie paliwa, 

d) wł�cza si� zapalarka oraz dmuc�awa,

e) zapłon paliwa,

f) czujnik płomienia (foto) przekazuje do sterownika informacj� o zapłonie,

g) wył�czenie zapalarki,

h) zwi�kszenie mocy dmuc�awy w celu roz�arzenia paleniska,

i) automatyczna praca – cykliczne uzupełnianie paliwa (palnik pracuje z modulowana moc�),

j) osi�gni�cie zadanej temperatury,

k) wygaszanie (przedmuch), 

l) po spadku temperatury poni�ej zadanej cykl powtarza si�. 

14.3 Eksploatacja kotła

�otły DRACO s� kotłami automatycznymi ale wymagaj� obsługi i dozoru 
��ytkownika

\ 

�ksploatacja kotłów z serii DRACO pracuj�cyc� w trybie automatycznym ogranicza si� do okresowego uzupełniania paliwa    

w zasobniku, czyszczenia kotła z popiołu i sadzy oraz regulacji parametrów pracy przy u�yciu sterownika. Nale�y regularnie 

uzupełniać paliwo w zasobniku. �ała ilo�ć paliwa lub zupełny jego brak w zasobniku mo�e być przyczyn� cofania si� �aru 

i wydymiania si� z zasobnika.
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14.4 Konserwacja i czyszczenie 

�ale�y pami�tać� �e cz�stki stałe �sadza� pył� popiół� powstaj�ce podczas procesu spalania osadzaj�c si� na powierzchniach 
wewn�trznych kotła powoduj� zmniejszenie e�ektywno�ci wymiany ciepła i stwarzaj� powa�ne zagro�enie zapłonu sadzy           
i smoły w przewodzie kominowym. �o�e to prowadzić do po�aru� uszkodzenia komina i �cian budynku.  
� celu utrzymania optymalnej sprawno�ci wymiennika zaleca si� by czyszczenie przeprowadzać minimum raz w tygodniu. 
Czyszczenie kotła mo�e odbywać si� jedynie po wcze�niejszym jego wygaszeniu. �inimum � godzin� przed czyszczeniem 
nale�y kocioł wył�czyć z eksploatacji. 
�rzed przyst�pieniem do czyszczenia katalizatory ceramiczne b�d� betonowe nale�y ostro�nie wyj�ć i postawić pionowo 
zwracaj�c szczególn� uwag� na to by ich nie uszkodzić.
�oło�enie ciepłego katalizatora płasko na podłodze mo�e spowodować jego p�kni�cie. A uszkodzenia tego typu nie podlegaj� 
gwarancji. 

Czyszczenie powierzchni wewn�trznej wymiennika przeprowadzane jest przez drzwiczki. Oprócz czyszczenia powierzchni 
wewn�trznych wymiennika równie wa�ne jest utrzymanie w czysto�ci czopucha kotła oraz kanału ł�cz�cego czopuch z 
kominem.  � kotłach wyposa�onych w czujnik spalin istnieje mo�liwo�ć ustawienia na regulatorze temperatury� przy której na 
wy�wietlaczu pojawi si� in�ormacja o konieczno�ci czyszczenia wymiennika.

� kotłach serii �io okresowo nale�y sprawdzać czysto�ć wewn�trz tuby palnika. �opiół i pył zbieraj�cy si� w tym miejscu 
prowadzi do zatykania wyci�ć w ruszcie. �akłóca to obieg powietrza w palniku  a tym samym prowadzi do nieprawidłowego 
przebiegu spalania. Przynajmniej raz w tygodniu za pomoc� doł�czonego do kotła czyszczaka nale�y przeczy�cić ruszt 
palnika.  
Okresowo nale�y wyczy�cić czujnik płomienia ��oto�. �ył powstaj�cy podczas pracy palnika mo�e osi��ć  na czujniku 
powoduj�c zakłócenia w jego pracy. Aby wyczy�cić czujnik nale�y odkr�cić wyczystk� i przez otwór rewizyjny delikatnie 
przeczy�cić go szmatk�

�alniki �ireblast w standardzie wyposa�one s� w ruszt ruchomy. Nie zwalnia to jednak 
u�ytkownika z obowi�zku okresowego kontrolowania czysto�ci rusztu oraz  sprawdzania 
poprawno�ci działania automatycznego czyszczenia.
Przynajmniej raz w tygodniu nale�y skontrolować czy pomimo działania automatycznego 
czyszczenia na ruszcie nie powstały spieki utrudniaj�ce spalanie i w razie konieczno�ci nale�y 
usun�ć je r�cznie.

W palnikach serii �ireblast co najmniej raz na trzy miesi�ce nale�y zdj�ć obudow� odkr�cić wyczystki i skontrolować 
prawidłowo�ć przepływu powietrza wewn�trz palnika. � razie potrzeby usun�ć zanieczyszczenia blokuj�ce przepływ.
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�e�li w paliwie pojawi� si� zanieczyszczenia �kamienie, kawałki metalu itp.� mo�e doj�ć do zablokowania si� podajnika 
�limakowego i zerwania �ruby zabezpieczaj�cej. � przypadku takim przekładnia pracuje normalnie, lecz �limak nie obraca 
si�. �by usun�ć przyczyn� zablokowania si� podajnika nale�y wył�czyć kocioł z zasilania elektrycznego, zlokalizować 
i usun�ć przeszkod� oraz zamontować now� �rub�. 

Firma ����� nie ponosi o�powie�zialno�ci za �szko�zenia powstałe                 
w skutek stosowania zanieczyszczonego paliwa. 

�rzyna��nie� raz na �wa ty�o�nie nale�y skontrolowa� i w razie potrzeby 
wyczy�ci� nap�� �kła��

�onieczne �est aby po�czas �ł��sze� przerwy w paleni� �sezon letni) całkowicie 
opr��ni� �kła� po�a��cy i zasobnik z paliwa oraz pozostawi� otwarte wszystkie 

drzwiczki kotła i klap� zasobnika

�odczas u�ytkowania kotła w naturalny sposób zu�ywaj� si� elementy uszczelniaj�ce drzwiczki. � celu unikni�cia wydmuchu 
spalin z kotła do kotłowni nale�y dbać o ich szczelno�ć. �ocisk drzwi mo�na regulować za pomoc� zawiasów. �ównie wa�ne 
jest zachowanie szczelno�ci wyczystki czopucha poniewa� nieszczelno�ć w tym miejscu powoduje zassanie �ałszywego 
powietrza, co znacznie pogarsza prac� kotła.
Kotły KO��O�� wyposa�one s� w dwoje drzwiczek umo�liwiaj�cych  dost�p do ich wn�trza w celu ułatwienia 
u�ytkownikowi wszelkich czynno�ci niezb�dnych podczas eksploatacji. Okresowe 
czyszczenie  wymiennika przeprowadza si� przez górn� �urtk�. Dolna furtka powinna 
być otwierana tylko  przy czynno�ciach serwisowych - przed jej otwarciem nale�y 
zdemontować uchwyt popielnika zewn�trznego.
Kocioł ten wyposa�ony jest w automatyczne czyszczenie pionowych przepływów 
spalin wymiennika za pomoc� turbulatorów spalin umiejscowionych w tylnej rurowej 
cz��ci wymiennika oraz automatyczne odpopielanie realizowane z odpowiednim 
interwałem.  

Zadaniem turbulatorów jest wydłu�enie drogi spalin a co za tym idzie zwi�kszenie 
e�ektywno�ci cieplnej kotła oraz czyszczenie rur z pozostało�ci po procesie spalania. 
�rzynajmniej raz w roku nale�y zdemontować wyczystk� górn� i skontrolować 
czysto�ć oraz stan turbulatorów (samodzielnie b�d� przy przegl�dzie przez autoryzowany serwis). � odpowiedniej czysto�ci 
nale�y zachować �ciany wymiennika w głównej komorze spalania oraz mechanicznie usun�ć reszt� popiołu, którego nie 
usun�ło automatyczne odpopielanie. 

� kotłach serii KO��O�� zaleca si� coroczny przegl�d serwisowy. 
� zale�no�ci od ilo�ci spalonego opału okresowo nale�y opró�niać pojemnik na popiół.

� wypadku dłu�szej przerwy w u�ytkowaniu kotła, np. po zako�czeniu sezonu 
grzewczego bezwzgl�dnie nale�y dokładnie wyczy�cić cały kocioł i kanały dymne. 
Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym. Na czas postoju 
zaleca si� pozostawić kocioł z uchylonymi drzwiczkami. �aleca si� nie wył�czać 
sterownika z sieci nawet podczas dłu�szej przerwy w u�ytkowaniu kotła.
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15  ZASTOSOWANIE ������������ ������� �zawory czterodro�ne, 
pompy przewałowe, zawory antykondensacyjne)

�awór mieszaj�cy czterodro�ny �zawór czterodrogowy� słu�y do regulacji przepływu cieczy. �ykorzystuje si� go głównie       
w instalacjach c.o. do ustalenia temperatury wody ogrzewaj�cej i ciepłej wody u�ytkowej, a tak�e do podniesienia temperatury 
wody powracaj�cej do kotła. �adaje si� do wszystkich typów kotłów, zwłaszcza do kotłów na paliwo stałe z automatycznym 
lub r�cznym załadunkiem oraz do wszystkich systemów grzewczych.

�awór czterodro�ny obni�a koszty eksploatacyjne i ł�czy w sobie dwie funkcjeŚ

 miesza ciepł� wod� ze �ródła ciepła �kotła� z chłodniejsz� wod� powracaj�c� z instalacji grzewczej. �unkcja ta 
umo�liwia płynn� regulacj� temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego. �mo�liwia 
uzyskanie wy�szej temperatury w podgrzewaczu w stosunku do wody w grzejnikach, dzi�ki czemu mo�na zmniejszy� 
temperatur� pomieszczenia bez zmniejszania temperatury na kotle.

 chroni kocioł przed niskotemperaturow� korozj�, co znacznie przedłu�a jego �ywotno��. �inimalizuje ró�nic� 
temperatury wody wyj�ciowej z kotła wzgl�dem wody powrotnej pozwalaj�c na unikni�cie punktu rosy i utrzymanie 
w kotle temperatury optymalnej dla jego �ywotno�ci.

�awór czterodro�ny nie jest wymagany gwarancyjnie – ale jego zamontowanie wraz z siłownikiem powoduje wydłu�enie  
okresu gwarancyjnego. Instaluj�c zawór czterodro�ny wraz z siłownikiem w instalacji podł�czenia kotła obni�amy koszty 
eksploatacji poprzez magazynowanie nadmiaru ciepła i lepsze parametry spalania opału w wysokiej temperaturze, wynikiem 
czego jest oszcz�dno�� paliwa i wydłu�ony czas pomi�dzy jego załadunkiem.

�ompa przewałowa słu�y do utrzymania temperatury zadanej na powrocie kotła. �odobnie do zaworu czterodro�nego chroni 
kocioł przed korozja niskotemperaturow� oraz zwi�ksza wydajno�� kotła poprzez dokładniejsze mieszanie wody w kotle.

�irma T���� nie ponosi odpowiedzia�no�ci za zanieczyszczenia tworz�ce si� na 
powierzc�niac� wymiennika spowodowane z�yt nisk� temperatur� pracy kotła     

tj. poni�ej ��oC.
�a�ecamy monta� siłownika na zaworze czterodro�nym � rozwi�zanie takie poprawia 

parametry spalania oraz obni�a koszty eksp�oatacji kotła. 
Zamontowanie zaworu czterodro�nego wraz z siłownikiem powoduje uzyskanie dłu�szego 

5 letniego okresu gwarancyjnego. 
W przypadku kotłów serii Tytan Bio zamontowanie zaworu czterodro�nego wraz
z siłownikiem jest warunkiem utrzymania gwarancji na poprawne działanie kotła.

Zawory antykondensacyjne s� przeznaczone do ochrony kotłów stałopalnych przed zbyt nisk� temperatur� czynnika 
powracaj�cego z instalacji. �ak samo jak zawory czterodro�ne czy pompy przewałowe chroni� kocioł przed korozj� 
niskotemperaturow�. �a zaworze nastawia si� ��dan� temperatur� powrotu. � przypadku spadku temperatury na powrocie 
poni�ej zadanej warto�ci zawór powoduje napływ czynnika o wy�szej temperaturze z zasilania, zmieszanie z zimnym 
czynnikiem powracaj�cym z instalacji a tym samym podniesienie temp czynnika na powrocie. Podniesienie temperatury do 
zadanej powoduje zamkni�cie przepływu ciepłego czynnika z zasilania.
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15  ZASTOSOWANIE ������������ ������� �zawory czterodro�ne, 
pompy przewałowe, zawory antykondensacyjne)

�awór mieszaj�cy czterodro�ny �zawór czterodrogowy� słu�y do regulacji przepływu cieczy. �ykorzystuje si� go głównie       
w instalacjach c.o. do ustalenia temperatury wody ogrzewaj�cej i ciepłej wody u�ytkowej, a tak�e do podniesienia temperatury 
wody powracaj�cej do kotła. �adaje si� do wszystkich typów kotłów, zwłaszcza do kotłów na paliwo stałe z automatycznym 
lub r�cznym załadunkiem oraz do wszystkich systemów grzewczych.

�awór czterodro�ny obni�a koszty eksploatacyjne i ł�czy w sobie dwie funkcjeŚ

 miesza ciepł� wod� ze �ródła ciepła �kotła� z chłodniejsz� wod� powracaj�c� z instalacji grzewczej. �unkcja ta 
umo�liwia płynn� regulacj� temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego. �mo�liwia 
uzyskanie wy�szej temperatury w podgrzewaczu w stosunku do wody w grzejnikach, dzi�ki czemu mo�na zmniejszy� 
temperatur� pomieszczenia bez zmniejszania temperatury na kotle.

 chroni kocioł przed niskotemperaturow� korozj�, co znacznie przedłu�a jego �ywotno��. �inimalizuje ró�nic� 
temperatury wody wyj�ciowej z kotła wzgl�dem wody powrotnej pozwalaj�c na unikni�cie punktu rosy i utrzymanie 
w kotle temperatury optymalnej dla jego �ywotno�ci.

�awór czterodro�ny nie jest wymagany gwarancyjnie – ale jego zamontowanie wraz z siłownikiem powoduje wydłu�enie  
okresu gwarancyjnego. Instaluj�c zawór czterodro�ny wraz z siłownikiem w instalacji podł�czenia kotła obni�amy koszty 
eksploatacji poprzez magazynowanie nadmiaru ciepła i lepsze parametry spalania opału w wysokiej temperaturze, wynikiem 
czego jest oszcz�dno�� paliwa i wydłu�ony czas pomi�dzy jego załadunkiem.

�ompa przewałowa słu�y do utrzymania temperatury zadanej na powrocie kotła. �odobnie do zaworu czterodro�nego chroni 
kocioł przed korozja niskotemperaturow� oraz zwi�ksza wydajno�� kotła poprzez dokładniejsze mieszanie wody w kotle.

�irma T���� nie ponosi odpowiedzia�no�ci za zanieczyszczenia tworz�ce si� na 
powierzc�niac� wymiennika spowodowane z�yt nisk� temperatur� pracy kotła     

tj. poni�ej ��oC.
�a�ecamy monta� siłownika na zaworze czterodro�nym � rozwi�zanie takie poprawia 

parametry spalania oraz obni�a koszty eksp�oatacji kotła. 
Zamontowanie zaworu czterodro�nego wraz z siłownikiem powoduje uzyskanie dłu�szego 

5 letniego okresu gwarancyjnego. 
W przypadku kotłów serii Tytan Bio zamontowanie zaworu czterodro�nego wraz
z siłownikiem jest warunkiem utrzymania gwarancji na poprawne działanie kotła.

Zawory antykondensacyjne s� przeznaczone do ochrony kotłów stałopalnych przed zbyt nisk� temperatur� czynnika 
powracaj�cego z instalacji. �ak samo jak zawory czterodro�ne czy pompy przewałowe chroni� kocioł przed korozj� 
niskotemperaturow�. �a zaworze nastawia si� ��dan� temperatur� powrotu. � przypadku spadku temperatury na powrocie 
poni�ej zadanej warto�ci zawór powoduje napływ czynnika o wy�szej temperaturze z zasilania, zmieszanie z zimnym 
czynnikiem powracaj�cym z instalacji a tym samym podniesienie temp czynnika na powrocie. Podniesienie temperatury do 
zadanej powoduje zamkni�cie przepływu ciepłego czynnika z zasilania.
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Wy�a�ania dotyc��ce �onta�u �a�o�u c�te�od�o�o�e�o o�a� �ini�a�ne ��ednice �u�.

Minimalna �rednica rur instalacji kotłowej: 

1. Moc 10 � �5 kWŚ mied� min 35mm, stal 5�4��, zawór czterodrogowy DN3� �zalecany DN4Ń).

�. Moc 35 � 5Ń kWŚ mied� min 4�mm, stal ��4��, zawór czterodrogowy DN4Ń.

3. Moc od 75 kWŚ przewody i zawór czterodrogowy min DN5Ń.

Zastosowanie zaworu ���nico�e�o �e�t u�a�e�nione od kon�i�u�ac�i in�ta�ac�i i nie 
jest wymagane gwarancyjnie. 

16 INSTRUKCJA LIKWIDACJI KOTŁA 
   
Materiały, z których wykonany jest kocioł mo�na oddawa� do punktu skupu surowców wtórnych, 
zapewniaj�cego odpowiedni� utylizacj� stali, tworzyw sztucznych oraz elementów elektronicznych itp.
Wła�ciwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów 
na �rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska� szczegółowe dane dotycz�ce mo�liwo�ci recyklingu 
niniejszego urz�dzenia, nale�y skontaktowa� si� z lokalnym urz�dem miasta, słu�bami oczyszczania 
miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
�apewniaj�c prawidłow� utylizacj� pomagasz chroni� �rodowisko naturalne 

17 USTAWIENIA MOCY KOTŁÓW
Prosimy by pami�ta� o tym i� ka�dy kocioł nale�y ustawi� indywidualnie w zale�no�ci od potrzeb konkretnego obiektu 
ogrzewanego oraz rodzaju paliwa.  
W kotłach typu BIO nale�y wprowadzi� odpowiedni� kaloryczno�� stosowanego paliwa oraz istnieje mo�liwo�� ustawienia 
czasu podawania paliwa przy stuprocentowej mocy palnika. Ostateczny czas podawania paliwa i czas postoju podczas pracy 
wyznaczany jest przez sterownik podczas modulacji. Nale�y pami�ta� o tym, �e jako��, rodzaj peletu ma wpływ na ilo�� 
podan� przez podajnik zasobnika do palnika w jednostce czasu. 

In�ta�ato� p��ep�o�ad�a��cy pie����e u�ucho�ienie kotła po�inien dokładnie 
�y�a�ni� ��ytko�niko�i �po��� i �a�ady ko�y�o�ania u�ta�ie� kotła.
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18 

Kotły wodne z serii DRACO nie są kotłami bezobsługowymi, wymagają dozoru oraz obsługi Użytkownika. 

 
Kocioł może być zamontowany w układzie otwartym o maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,5 bar. 

 
Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi. 

 
Zabrania się przebywania dzieci w pobliżu kotła bez nadzoru dorosłych. 

 
Zewnętrzne powierzchnie kotła mogą być gorące – kocioł należy obsługiwać w rękawicach ochronnych. 

 Stosowanie paliwa o wilgotności przekraczającej 15% powoduje znaczne obniżenie mocy kotła (nawet do 
50 %) oraz kilkukrotnie obniża żywotność elementów wymiennika, układu podającego oraz przewodu 

kominowego. 

 
Stosowanie mokrego paliwa może powodować osadzanie się smoły na przewodzie kominowym co może 

doprowadzić do pożaru!!! 
 

Stosowanie wilgotnego lub niewłaściwego paliwa jest przyczyną powstawania korozji stalowych części 
kotła i może być powodem utraty gwarancji na te elementy. 

Stosowania mokrego paliwa powoduje utratę gwarancji na zasobnik paliwa, ślimak oraz rurę podajnika 
ślimakowego) 

 Do każdego kotła automatycznego dołączona jest odrębna instrukcja i opis obsługi sterownika. 
Prosimy dokładnie się z nią zapoznać. 

 
Zbyt duży ciąg kominowy powoduje obniżenie sprawności kotła, zwiększenie zużycia paliwa  

i przegrzewanie komina. 

 
Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin, łącznik i kanały spalinowe 

należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczony komin może doprowadzić do pożaru. 
 

Nie zachowanie bezpiecznej odległości kotła od materiałów łatwopalnych grozi pożarem 

 
Popiół wybierany z kotła należy przekładać do naczyń żaroodpornych z pokrywą. 

 
Wodę w instalacji, dopełniamy wyłącznie do kotła wychłodzonego. 

 
Częste wypuszczanie wody z układu zwiększa ryzyko powstania kamienia kotłowego                                     

i przyśpiesza korozję kotła. 
 Do rozpalania nie wolno używać żadnych cieczy łatwopalnych. 
 

Aby zapobiec korozji niskotemperaturowej ważne jest utrzymywanie minimalnej temperatury pracy kotła 
na poziomie min 55 

oC. W celu łatwego sterowania temperaturą pracy kotła i temperaturą układu zaleca 
się stosowanie zaworu czterodrogowego lub pompy przewałowej. 

 Należy regularnie uzupełniać paliwo w zasobniku. Mała ilość paliwa lub zupełny jego brak w zasobniku 
może być przyczyną cofania się żaru i wydymiania się z zasobnika. 

 
Konieczne jest aby podczas dłuższej przerwy w paleniu całkowicie opróżnić układ podający  

i zasobnik z paliwa oraz pozostawić otwarte wszystkie drzwiczki i klapę zasobnika 

 
Użytkownik zobowiązany jest do okresowego kontrolowania czystości rusztu oraz  sprawdzania 

poprawności działania automatycznego czyszczenia palnika. 
 

Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym. 
 

Jakiekolwiek ingerowanie w konstrukcję kotła jest zabronione pod groźbą utraty gwarancji. 
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19 WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA WADY 
WYROBU 

1. żwarant udziela Kupuj�cemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasadach i warunkach  
okre�lonych w niniejszej gwarancji.

2. żwarancja obowi�zuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Gwarancja zostaje wystawiona na kocioł grzewczy pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty 

za przedmiot umowy oraz odesłania na adres producenta kopii prawidłowo wypełnionej Karty 
Gwarancyjnej. 

4. Kocioł nie jest obj�ty gwarancj�, je�eli w terminie do �� dni od daty pierwszego uruchomienia  do 
Żirmy „TEKLA EK� TE����L���E ����KA � ���A������� 
������E���AL�������, ul. Lipowa 38, 43-523 Pruchna nie zostanie odesłana przez 
u�ytkownika prawidłowo wypełniona Karta żwarancyjna z podaniem wszystkich wymaganych 
informacji lub je�eli w karcie gwarancyjnej brakuje numeru kotła, danych u�ytkownika (imi�, 
nazwisko, adres, telefon), danych instalatora, warto�ci parametrów regulacji kotła,  rodzaju 
paliwa. 

5. �iewypełniona Karta żwarancyjna, bez kompletu piecz�tek, podpisów i wpisów jest niewa�na. 
Uzupełnienie warto�ci ci�gu kominowego oraz temperatury spalin nie jest obowi�zkowe, ale jest 
wymagane podczas zgłoszenia usterki z tym zwi�zanej.

6. Kocioł nie podlega gwarancji, je�eli numery kotła, regulatora lub motoreduktora nie zgadzaj� si� z 
numerami znajduj�cymi si� w paszporcie kotła. (Podczas wizyty serwisanta wa�ne jest aby  
uzupełnić zmiany, brak wpisu skutkuje odrzuceniem naprawy  gwarancyjnej). 

7. żwarant zapewnia sprawne działanie kotła, je�eli �ci�le b�d� przestrzegane warunki okre�lone     
w D�R w szczególno�ci w zakresie parametrów dotycz�cych paliwa, komina, wody kotłowej, 
podł�czenia do instalacji centralnego ogrzewania. 

8. żwarancj� nie s� obj�te elementy zu�ywaj�ce si� typu Ś �ruby, nakr�tki, uchwyty, elementy 
ceramiczne i uszczelniaj�ce, ruszty ruchome, czyszczak palnika, deflektor płomienia z zaczepem, 
zawleczki, sworznie, kliny, kondensatory, zapalarki, powłoki lakiernicze (wewn�trzne �ciany 
kotła i zasobnika paliwa), korek parafinowy, sznury uszczelniaj�ce. �iniejsza gwarancja nie 
obejmuje tak�e elementów wyposa�enia elektrycznego� wydana zostaje na nie oddzielna 
gwarancja producenta urz�dze�.

9. Montowanie nieoryginalnych cz��ci zamiennych, samodzielne naprawy b�d� ingerencja w 
budow� kotła w okresie trwania gwarancji skutkuje jej utrat�.

10. W kotłach Draco Bio Compact ŻII żP konieczne jest zamontowanie na powrotach, bezpo�rednio 
za kotłem filtrów sko�nych z zaworem. Ich brak skutkuje utrat� gwarancji na pompy 
zamontowane w kotle. Układ hydrauliczny w kotle Draco Bio Compact ŻII żP jest 
zaplombowany, zerwanie plomb skutkuje utrat� gwarancji na szczelno�ć układu.
żwarancja na pompy i siłownik wchodz�ce w skład układu hydraulicznego kotła Draco Bio 
Compact FII GP realizowana jest na zasadzie door to door.   

11. Aby zapewnić bezproblemow� eksploatacj� kotła po okresie gwarancyjnym zalecane jest aby 
zaopatrywać si� tylko w oryginalne cz��ci zamienne. 

12. Urz�dzenie nie podlega gwarancji je�li reklamowana usterka powstała w skutekŚ uszkodzenia 
mechanicznego, termicznego, nadpalenia (np, uszkodzenia w��a elastycznego w kotłach serii Bio 
powstałe na skutek cofni�cia si� �aru w palniku), zalania, oznak działania atmosfery agresywnej 
(w tym oparów ze studzienek kanalizacyjnych), oznak korozji powstałych na wskutek stosowania 
mokrego paliwa (�limak, zasobnik paliwa, rura podajnika �limakowego), �rodków chemicznych 
oraz oznak działania przepi�ć.

13. żwarancj� nie s� obj�te kotły, które uległy uszkodzeniu na skutek Ś
a) niewła�ciwego transportu dokonywanego lub zleconego przez Kupuj�cego,
b) wadliwego monta�u przez osob� nieuprawnion�,
c) dokonywania samodzielnej, nieprawidłowej naprawy,
d) niewła�ciwej eksploatacji oraz innych przyczyn nie le��cych po stronie producenta.
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14. Termin udzielania gwarancji liczony jest od dnia sprzeda�y, lecz nie dłu�ej ni� �� miesi�cy od 
daty produkcji (decyduje data na dokumencie sprzeda�y lub data produkcji umieszczona  
w instrukcji) i wynosi : 

a) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO - przy 
monta�u z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, zaworem 
antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

b) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO COMPACT 
FII – przy monta�u z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, 
zaworem antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

c) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO COMPACT 
FII GP. (Opcjonalnie 7 lat). 
Producent udziela wydłu�onej do � lat gwarancji na szczelno�� wymiennika pod 
warunkiem wykonania dwóch przegl�dów kotła przez autoryzowany serwis oraz odesłania
kart przegl�du zawartych w instrukcji obsługi. Pierwszy przegl�d w trzecim roku 
u�ytkowania kotła, drugi przegl�d przed upływem 5 lat od daty uruchomienia kotła. 
Koszt przegl�dów ustalany jest indywidualnie i pokrywa go ��ytkownik kotła.  W celu 
umówienia si� na dodatkowe przegl�dy prosimy kontaktowa� si� z serwisem 
przeprowadzaj�cym pierwsze uruchomienie kotła. Po wykonaniu przegl�du w terminie �4 
dni nale�y na adres producenta odesła� kart� przegl�du. �ie odesłanie wypełnionej karty 
przegl�du skutkuje brakiem przedłu�enia gwarancji.

d) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii KOMŻORT - przy 
monta�u z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, zaworem 
antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

e) �� lat na szczelno�� członów �eliwnych kotłów serii T�TA� BIO przy monta�u 
z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, zaworem 
antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

f) � lata na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO - przy 
monta�u bez siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, bez zaworu 
antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła hydraulicznego.

g) � lata na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO COMPACT 
FII – przy monta�u bez siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, 
bez zaworu antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła 
hydraulicznego. 

h) � lata na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii KOMŻORT - przy 
monta�u bez siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, bez zaworu 
antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła hydraulicznego.

i) � lata na szczelno�� członów �eliwnych kotłów serii T�TA� BIO przy monta�u bez 
siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, bez zaworu 
antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła hydraulicznego.

j) � lata (�4 miesi�ce) na pozostałe elementy oraz sprawne działanie,
k) � rok na cz��ci �eliwne oraz cz��ci ruchome b�d�ce na wyposa�eniu kotła (ruszt 

obrotowy, ruszt ruchomy itp.). 
l) Producent gwarantuje poprawne działanie kotła oraz instalacji hydraulicznej przy monta�u 

zgodnie ze schematami zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególno�ci z zachowaniem  
przekrojów rur oraz automatyzacji siłownikowej zaworów mieszaj�cych

15. W przypadku wyst�pienia usterki gwarancja na urz�dzenie zostaje wydłu�ona o czas potrzebny do 
jego naprawy. 

16. W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy, usuni�cie wady 
fizycznej przedmiotu umowy w terminie: 

a) 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, je�eli usuni�cie wady nie wymaga wymiany 
elementów konstrukcyjnych przedmiotu umowy, 

b) 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, je�eli usuni�cie wady wymaga wymiany elementów 
konstrukcyjnych. 
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14. Termin udzielania gwarancji liczony jest od dnia sprzeda�y, lecz nie dłu�ej ni� �� miesi�cy od 
daty produkcji (decyduje data na dokumencie sprzeda�y lub data produkcji umieszczona  
w instrukcji) i wynosi : 

a) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO - przy 
monta�u z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, zaworem 
antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

b) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO COMPACT 
FII – przy monta�u z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, 
zaworem antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

c) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO COMPACT 
FII GP. (Opcjonalnie 7 lat). 
Producent udziela wydłu�onej do � lat gwarancji na szczelno�� wymiennika pod 
warunkiem wykonania dwóch przegl�dów kotła przez autoryzowany serwis oraz odesłania
kart przegl�du zawartych w instrukcji obsługi. Pierwszy przegl�d w trzecim roku 
u�ytkowania kotła, drugi przegl�d przed upływem 5 lat od daty uruchomienia kotła. 
Koszt przegl�dów ustalany jest indywidualnie i pokrywa go ��ytkownik kotła.  W celu 
umówienia si� na dodatkowe przegl�dy prosimy kontaktowa� si� z serwisem 
przeprowadzaj�cym pierwsze uruchomienie kotła. Po wykonaniu przegl�du w terminie �4 
dni nale�y na adres producenta odesła� kart� przegl�du. �ie odesłanie wypełnionej karty 
przegl�du skutkuje brakiem przedłu�enia gwarancji.

d) 5 lat na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii KOMŻORT - przy 
monta�u z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, zaworem 
antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

e) �� lat na szczelno�� członów �eliwnych kotłów serii T�TA� BIO przy monta�u 
z siłownikiem na zaworze czterodrogowym, z pomp� przewałow�, zaworem 
antykondensacyjnym (termostatycznym 45°C) lub z sprz�głem hydraulicznym.

f) � lata na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO - przy 
monta�u bez siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, bez zaworu 
antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła hydraulicznego.

g) � lata na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii DRACO BIO COMPACT 
FII – przy monta�u bez siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, 
bez zaworu antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła 
hydraulicznego. 

h) � lata na szczelno�� stalowych wymienników ciepła - kotły serii KOMŻORT - przy 
monta�u bez siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, bez zaworu 
antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła hydraulicznego.

i) � lata na szczelno�� członów �eliwnych kotłów serii T�TA� BIO przy monta�u bez 
siłownika na zaworze czterodrogowym, bez pompy przewałowej, bez zaworu 
antykondensacyjnego, (termostatycznego 45°C) lub bez sprz�gła hydraulicznego.

j) � lata (�4 miesi�ce) na pozostałe elementy oraz sprawne działanie,
k) � rok na cz��ci �eliwne oraz cz��ci ruchome b�d�ce na wyposa�eniu kotła (ruszt 

obrotowy, ruszt ruchomy itp.). 
l) Producent gwarantuje poprawne działanie kotła oraz instalacji hydraulicznej przy monta�u 

zgodnie ze schematami zawartymi w instrukcji obsługi, w szczególno�ci z zachowaniem  
przekrojów rur oraz automatyzacji siłownikowej zaworów mieszaj�cych

15. W przypadku wyst�pienia usterki gwarancja na urz�dzenie zostaje wydłu�ona o czas potrzebny do 
jego naprawy. 

16. W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia bezpłatne dokonanie naprawy, usuni�cie wady 
fizycznej przedmiotu umowy w terminie: 

a) 14 dni od daty dokonania zgłoszenia, je�eli usuni�cie wady nie wymaga wymiany 
elementów konstrukcyjnych przedmiotu umowy, 

b) 30 dni od daty dokonania zgłoszenia, je�eli usuni�cie wady wymaga wymiany elementów 
konstrukcyjnych. 
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17. Zgłoszenie usuni�cia wady fizycznej w ramach naprawy  gwarancyjnej (zgłoszenie reklamacyjne ) 
powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wyst�pienia wady fizycznej. 

18. Zgłoszenie reklamacyjne nale�y zgłaszać na adres Producenta:  
 - email: serwis@teklakotly.pl 
 - fax: 33 8571429 
 - tel: +48 783 976 377 
przesyłaj�c wypełniony kupon reklamacyjny, który mo�na wyci�ć z instrukcji obsługi lub pobrać 
ze strony internetowej. W zgłoszeniu reklamacyjnym nale�y podać�

a) typ, wielko�ć kotła, numer fabryczny ( dane znajduj� si� na tabliczce znamionowej oraz      
w instrukcji obsługi),

b) dat� i miejsce zakupu,
c) dokładny opis uszkodzenia,
d) system zabezpieczenia kotła ( rodzaj naczynia wzbiorczego ),
e) dokładny adres i numer telefonu zgłaszaj�cego reklamacj�,

W przypadku reklamowania nieprawidłowego spalania w kotle, zabrudze� smolistych,  
wydobywania si� dymu przez drzwiczki zasypowe lub z zasobnika paliwa, do zgłoszenia 
reklamacyjnego musi być doł�czona kserokopia ekspertyzy kominiarskiej stwierdzaj�cej 
spełnienie przez przewód kominowy wszystkich zawartych w instrukcji obsługi warunków dla 
okre�lonej wielko�ci kotła. Wymagane jest równie� podanie warto�ci ci�gu kominowego.

19. Zwłoka w dokonaniu naprawy nie zachodzi, je�eli gwarant lub jego przedstawiciel b�dzie gotowy 
do usuni�cia w ustalonym z Reklamuj�cym terminie i nie b�dzie mógł wykonać naprawy               
z przyczyn nie le��cych po stronie gwaranta ( np. brak odpowiedniego dost�pu do urz�dzenia, 
brak energii elektrycznej lub wody ). 

20. W przypadku, gdy reklamuj�cy dwukrotnie uniemo�liwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo 
gotowo�ci gwaranta do jej wykonania, uwa�a si�, �e reklamuj�cy zrezygnował z roszczenia 
zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym.

21. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno�ci za nieprawidłowy dobór kotła do wielko�ci ogrzewanych 
powierzchni (np. zainstalowanie kotła o zbyt małej lub zbyt du�ej mocy w stosunku do 
zapotrzebowania). Zaleca si�, aby dobór kotła był dokonywany przy współpracy z odpowiednim 
biurem projektowym lub gwarantem. 

22. Gwarancja nie obejmuje : 
a) korozji elementów stalowych powstałej w wyniku długotrwałej eksploatacji kotła przy 

temperaturze wody zasilaj�cej instalacj� c.o. poni�ej �Ń˚C,  
b) korozji elementów stalowych powstałej w wyniku długotrwałej eksploatacji kotła przy 

temperaturze wody powrotnej z instalacji c.o. poni�ej 45˚C,
c) wadliwego monta�u przez osob� nieuprawnion�, w szczególno�ci odst�pstw od unormowa� 

zawartych w PN – 91/B – Ń24ń3. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo,
d) uszkodze� kotła wynikaj�cych z zastosowania do zasilania instalacji c.o. wody 

o nieprawidłowej twardo�ci  lub zastosowanie w instalacji innego czynnika grzewczego ni� 
woda ( przepalanie blach w wyniku nagromadzenia si� kamienia kotłowego, brak czynnika 
w kotle ),  

e) uszkodze� powstałych na skutek rozgotowania kotła, wygaszania kotła wod�,
f) nieprawidłowego funkcjonowania kotła w wyniku braku wła�ciwego ci�gu kominowego lub 

niewła�ciwie dobranej mocy kotła,
g) szkód wynikłych z zaniku napi�cia zasilaj�cego,
h) u�ywania paliw złej jako�ci lub innych ni� przewiduje producent (rodzaj palnika). 

23. żwarant mo�e obci��yć kosztami zwi�zanymi z nieuzasadnionym zgłoszeniem  reklamacyjnym 
�upuj�cego. �o�e tak�e obci��yć �upuj�cego kosztami usuni�cia wady fizycznej, je�eli jej 
przyczyn� była niewła�ciwa eksploatacja kotła.

24. Wady nieistotne nie maj� wpływu na warto�ć u�ytkow� kotła i nie s� obj�te  gwarancj�.
25. Warunkiem uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu oraz prawidłowe wypełnienie karty 

gwarancyjnej wraz z kuponem reklamacyjnym. 
26. Instalacj� kotła do systemu grzewczego mo�e przeprowadzić instalator posiadaj�cy ogólne 

uprawnienia instalacyjne ( konieczny jest jego wpis i piecz�tka do �arty żwarancyjnej ).
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27. Pierwsze uruchomienie kotła oraz wszelkie naprawy i czynno�ci przekraczaj�ce zakres czynno�ci 
u�ytkownika opisane w instrukcji obsługi mo�e przeprowadzi� wył�cznie serwis przeszkolony 
przez producenta. �rzeprowadzenie pierwszego uruchomienia kotłów jest obowi�zkowe. Koszt 
pierwszego uruchomienia zawarty jest w cenie kotła (klient pokrywa koszt dojazdu serwisanta) 
jednak tylko wtedy gdy uruchomienie to zostanie przeprowadzone w terminie 60 dni od daty 
zakupu kotła. �o przekroczeniu tego terminu klient zobowi�zany jest do pokrycia zarówno kosztu 
uruchomienia jak i kosztu dojazdu serwisanta.  

28. Reklamowany osprz�t elektryczny ( sterownik mikroprocesorowy, wentylator ) wraz z protokołem 
reklamacyjnym nale�y odesła� do siedziby producenta na koszt Gwaranta. �warant zobowi�zuje 
si�, do rozpatrzenia reklamacji i poin�ormowania ��ytkownika o wyniku ekspertyzy
naprawianego elementu do 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. 

29. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za�
a) szkody spowodowane przez produkt podczas jego eksploatacji lub awarii, 
b) zamarzanie instalacji oraz innych elementów budynku wskutek awarii kotła,               

w szczególno�ci, kiedy postój kotła spowodowany jest przez brak zapasowej cz��ci 
ulegaj�cej naturalnemu zu�yciu. 

30. �warancja obejmuje wył�cznie uszkodzenia wynikaj�ce z ukrytych wad produkcyjnych lub 
materiałowych pod warunkiem, �e�

 kocioł był u�ytkowany zgodnie z instrukcj� obsługi i przeznaczeniem, stosowany był 
zalecany przez producenta osprz�t, 

 kocioł nie był demontowany ani mody�ikowany przez osoby nieupowa�nione, 
 nie zniszczono (usuni�to) tabliczki znamionowej kotła.

W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji koszt delegacji pracownika serwisu gwarancyjnego 
b�dzie pokrywał reklamuj�cy.  
Wymiana reklamowanej cz��ci przez serwisanta na wyrób wolny od wad nie jest jednoznaczna z napraw� 
gwarancyjn�. W przypadku niemo�no�ci stwierdzenia przez serwisanta, na miejscu u klienta, 
jednoznacznej przyczyny awarii, producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ekspertyzy w celu 
stwierdzenia przyczyny powstania uszkodzenia. Ekspertyza zostaje przeprowadzona w siedzibie firmy 
producenta w terminie do 60 dni od daty przeprowadzenia wymiany/naprawy. W przypadku stwierdzenia 
uszkodze� powstałych z przyczyn niezale�nych od producenta ( np. bł�dnie wykonana instalacja 
przył�czeniowa kotła, zalanie, przepi�cie w sieci, uszkodzenia mechaniczne, zwarcie w instalacji), 
producent wystawi stosown� �aktur� na rzecz u�ytkownika za wymian��napraw�. �aktura wraz z 
protokołem z ekspertyzy oraz uszkodzona cz��ci� zostaje odesłana do u�ytkownika. W przypadku nie 
uregulowania nale�nej �aktury z terminie zostaje u�ytkownikowi zawieszona gwarancja do czasu 
uregulowania nale�no�ci.
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1. Administratorem danych osobowych jest TEKLA EKO TECHNOLOGIE SPÓŁKA 
� O�RA�IC�O�� ODPO�I�D�IA��O�CI� z siedzib� w Pruchnej 43-523 przy ul. Lipowej 38, 
kontakt: e-mail : tekla@teklakotly.pl lub tel. 33/ 852 12 54,

2. Dane osobowe s� pozyskiwane z karty gwarancyjnej i wprowadzane do sytemu, a nast�pnie 
s� uzupełniane przez serwisantów w oparciu o wykonywane zlecenia. 

3. Dane przetwarzane s� w celu zapewnienia wysokiej jako�ci obsługi posprzeda�owej, w tym 
do ewidencji kotłów, informacji o uruchomieniu kotła, historii napraw gwarancyjnych, 
usprawnienia obsługi serwisu urz�dzenia obj�tego gwarancj�. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezb�dne do wykonania umowy (spełnienie warunków 
gwarancji�, której Pa�stwo jeste�cie stron�.

5. Do realizacji powy�szych celów mog� by� przetwarzane nast�puj�ce dane� imi�, nazwisko, adres, 
kod pocztowy, miasto, e-mail, telefon, dane o urz�dzeniu, (typ, model, nazwa, numer seryjny 
urz�dzenia, data i miejsce zakupu kotła, data uruchomienia kotła), dane instalatora, informacje  
o naprawach, budynku i instalacji.  

6. Informujemy, �e Pa�stwa dane mog� by� udost�pnione serwisantom, podwykonawcom 
wspieraj�cym nas przy wykonywaniu usług serwisowych oraz firmie kurierskiej.  

7. Dane te nie b�d� podlegały profilowaniu. Administrator danych nie przekazuje Pa�stwa danych 
osobowych do organizacji mi�dzynarodowej lub pa�stwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim 
terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. 

8. Dane u�ytkowników b�d� przetwarzane przez czas nieokre�lony, nie krócej ni� do czasu 
uzyskania informacji o wycofaniu kotła lub urz�dzenia z u�ytkowania lub wniesienia sprzeciwu 
co do przetwarzania danych osobowych. 

9. Maj� Pa�stwo prawo dost�pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni�cia lub 
ograniczenia przetwarzania.  

10. Przysługuje Pa�stwu prawo do wniesienia sprzeciwu, ��dania usuni�cia danych lub wstrzymania 
przetwarzania. Informujemy jednak, �e wniesienie sprzeciwu, ��danie usuni�cia lub ograniczenia 
przetwarzania danych mo�e wpłyn�� na poziom obsługi posprzeda�owej i termin realizacji 
napraw. 

11. Przysługuje Pa�stwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa �rz�du Ochrony Danych osobowych.



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
86

27. Pierwsze uruchomienie kotła oraz wszelkie naprawy i czynno�ci przekraczaj�ce zakres czynno�ci 
u�ytkownika opisane w instrukcji obsługi mo�e przeprowadzi� wył�cznie serwis przeszkolony 
przez producenta. �rzeprowadzenie pierwszego uruchomienia kotłów jest obowi�zkowe. Koszt 
pierwszego uruchomienia zawarty jest w cenie kotła (klient pokrywa koszt dojazdu serwisanta) 
jednak tylko wtedy gdy uruchomienie to zostanie przeprowadzone w terminie 60 dni od daty 
zakupu kotła. �o przekroczeniu tego terminu klient zobowi�zany jest do pokrycia zarówno kosztu 
uruchomienia jak i kosztu dojazdu serwisanta.  

28. Reklamowany osprz�t elektryczny ( sterownik mikroprocesorowy, wentylator ) wraz z protokołem 
reklamacyjnym nale�y odesła� do siedziby producenta na koszt Gwaranta. �warant zobowi�zuje 
si�, do rozpatrzenia reklamacji i poin�ormowania ��ytkownika o wyniku ekspertyzy
naprawianego elementu do 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. 

29. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za�
a) szkody spowodowane przez produkt podczas jego eksploatacji lub awarii, 
b) zamarzanie instalacji oraz innych elementów budynku wskutek awarii kotła,               

w szczególno�ci, kiedy postój kotła spowodowany jest przez brak zapasowej cz��ci 
ulegaj�cej naturalnemu zu�yciu. 

30. �warancja obejmuje wył�cznie uszkodzenia wynikaj�ce z ukrytych wad produkcyjnych lub 
materiałowych pod warunkiem, �e�

 kocioł był u�ytkowany zgodnie z instrukcj� obsługi i przeznaczeniem, stosowany był 
zalecany przez producenta osprz�t, 

 kocioł nie był demontowany ani mody�ikowany przez osoby nieupowa�nione, 
 nie zniszczono (usuni�to) tabliczki znamionowej kotła.

W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji koszt delegacji pracownika serwisu gwarancyjnego 
b�dzie pokrywał reklamuj�cy.  
Wymiana reklamowanej cz��ci przez serwisanta na wyrób wolny od wad nie jest jednoznaczna z napraw� 
gwarancyjn�. W przypadku niemo�no�ci stwierdzenia przez serwisanta, na miejscu u klienta, 
jednoznacznej przyczyny awarii, producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ekspertyzy w celu 
stwierdzenia przyczyny powstania uszkodzenia. Ekspertyza zostaje przeprowadzona w siedzibie firmy 
producenta w terminie do 60 dni od daty przeprowadzenia wymiany/naprawy. W przypadku stwierdzenia 
uszkodze� powstałych z przyczyn niezale�nych od producenta ( np. bł�dnie wykonana instalacja 
przył�czeniowa kotła, zalanie, przepi�cie w sieci, uszkodzenia mechaniczne, zwarcie w instalacji), 
producent wystawi stosown� �aktur� na rzecz u�ytkownika za wymian��napraw�. �aktura wraz z 
protokołem z ekspertyzy oraz uszkodzona cz��ci� zostaje odesłana do u�ytkownika. W przypadku nie 
uregulowania nale�nej �aktury z terminie zostaje u�ytkownikowi zawieszona gwarancja do czasu 
uregulowania nale�no�ci.
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1. Administratorem danych osobowych jest TEKLA EKO TECHNOLOGIE SPÓŁKA 
� O�RA�IC�O�� ODPO�I�D�IA��O�CI� z siedzib� w Pruchnej 43-523 przy ul. Lipowej 38, 
kontakt: e-mail : tekla@teklakotly.pl lub tel. 33/ 852 12 54,

2. Dane osobowe s� pozyskiwane z karty gwarancyjnej i wprowadzane do sytemu, a nast�pnie 
s� uzupełniane przez serwisantów w oparciu o wykonywane zlecenia. 

3. Dane przetwarzane s� w celu zapewnienia wysokiej jako�ci obsługi posprzeda�owej, w tym 
do ewidencji kotłów, informacji o uruchomieniu kotła, historii napraw gwarancyjnych, 
usprawnienia obsługi serwisu urz�dzenia obj�tego gwarancj�. 

4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezb�dne do wykonania umowy (spełnienie warunków 
gwarancji�, której Pa�stwo jeste�cie stron�.

5. Do realizacji powy�szych celów mog� by� przetwarzane nast�puj�ce dane� imi�, nazwisko, adres, 
kod pocztowy, miasto, e-mail, telefon, dane o urz�dzeniu, (typ, model, nazwa, numer seryjny 
urz�dzenia, data i miejsce zakupu kotła, data uruchomienia kotła), dane instalatora, informacje  
o naprawach, budynku i instalacji.  

6. Informujemy, �e Pa�stwa dane mog� by� udost�pnione serwisantom, podwykonawcom 
wspieraj�cym nas przy wykonywaniu usług serwisowych oraz firmie kurierskiej.  

7. Dane te nie b�d� podlegały profilowaniu. Administrator danych nie przekazuje Pa�stwa danych 
osobowych do organizacji mi�dzynarodowej lub pa�stwa trzeciego, które nie zapewnia na swoim 
terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. 

8. Dane u�ytkowników b�d� przetwarzane przez czas nieokre�lony, nie krócej ni� do czasu 
uzyskania informacji o wycofaniu kotła lub urz�dzenia z u�ytkowania lub wniesienia sprzeciwu 
co do przetwarzania danych osobowych. 

9. Maj� Pa�stwo prawo dost�pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni�cia lub 
ograniczenia przetwarzania.  

10. Przysługuje Pa�stwu prawo do wniesienia sprzeciwu, ��dania usuni�cia danych lub wstrzymania 
przetwarzania. Informujemy jednak, �e wniesienie sprzeciwu, ��danie usuni�cia lub ograniczenia 
przetwarzania danych mo�e wpłyn�� na poziom obsługi posprzeda�owej i termin realizacji 
napraw. 

11. Przysługuje Pa�stwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa �rz�du Ochrony Danych osobowych.
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20 STANY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY KOTŁA:

Problem Objawy Porady 

cieplna 

�o�liwe zanieczyszczone kanały spalinowe
Wyczy�cić kanały spalinowe, sprawdzić dro�no�ć 
komina. 

Brak dostatecznej ilo�ci powietrza w kotłowni
Sprawdzić kanały nawiewne odpowiedzialne za 
dostarczenie powietrza do kotłowni.

�byt du�y ci�g kominowy
Ograniczyć ci�g za pomoc� regulatora ci�gu.

Spalanie nieodpowiedniego paliwa �aopatrzyć si� w paliwo dobrej jako�ci

Bł�dnie dobrana moc kotła

Nieprawidłowo wykonana instalacja C.O

Problem z poprawn� prac� sterownika, 
podajnika lub dmuchawy 

Wyregulować palnik, sprawdzić prawidłowo�ć 
przepływu powietrza w palniku oraz szczelno�ć 
palnika.  

Dymienie  

Niedostateczny ci�g kominowy Sprawdzić ci�g komina, dro�no�ć kanału dymnego, 
porównać z wpisem w karcie gwarancyjnej.  

Zanieczyszczone kanały spalinowe Starannie przeczy�cić kocioł

Zatkane dysze powietrzne palnika �dro�nić dysze powietrzne w palniku, wyczy�cić 
oraz uszczelnić palnik  

�u�yte uszczelki drzwi (szczeliwo),
Nieszczelno�ć zasobnika paliwa �aopatrzyć si� w nowe uszczelki 

Nieszczelne poł�czenie kotła z kominem �szczelnić lub wymienić ł�cznik.

Podajnik nie pracuje 
pomimo sygnalizacji 
jego pracy na 
sterowniku. 

Pomimo wskaza� na sterowniku, podajnik nie 
podaje paliwa 

W menu sterownika „TYP PALźNIA” sprawdzić 
czy wybrano tryb automatyczny.  
Sprawdzić  czy podajnik nie jest zablokowany –
odblokować.
Zerwanie zawleczki / zawleczek – wymienić.

Sprawdzić czujnik STB.

Sprawdzić kondensator silnika, wymienić na nowy 
(tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis).
Sprawdzić poprawno�ć podł�czenia podajnika (tylko 
osoby uprawnione lub wezwać serwis).

Wentylator nie 
pracuje pomimo 
sygnalizacji jego 

pracy na sterowniku 

Pomimo wskaza� stanu pracy na wy�wietlaczu, 
dmuchawa nie pracuje 

Sprawdzić poł�czenia przewodu zasilaj�cego 
z dmuc�aw� 
Sprawdzić wył�cznik kra�cowy (je�li jest 
zamontowany). 
Sprawdzić poł�czenia elektryczne (tylko przez 
osoby uprawnione lub wezwać serwis) 
�u�yty kondensator silnika, wymienić na nowy 
(tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis)
�szkodzony silnik dmuc�awy, wymienić dmuc�aw� 
na now� lub wezwać serwis. 
Sprawdzić czujnik STB.



Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO
88

20 STANY NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY KOTŁA:

Problem Objawy Porady 

cieplna 

�o�liwe zanieczyszczone kanały spalinowe
Wyczy�cić kanały spalinowe, sprawdzić dro�no�ć 
komina. 

Brak dostatecznej ilo�ci powietrza w kotłowni
Sprawdzić kanały nawiewne odpowiedzialne za 
dostarczenie powietrza do kotłowni.

�byt du�y ci�g kominowy
Ograniczyć ci�g za pomoc� regulatora ci�gu.

Spalanie nieodpowiedniego paliwa �aopatrzyć si� w paliwo dobrej jako�ci

Bł�dnie dobrana moc kotła

Nieprawidłowo wykonana instalacja C.O

Problem z poprawn� prac� sterownika, 
podajnika lub dmuchawy 

Wyregulować palnik, sprawdzić prawidłowo�ć 
przepływu powietrza w palniku oraz szczelno�ć 
palnika.  

Dymienie  

Niedostateczny ci�g kominowy Sprawdzić ci�g komina, dro�no�ć kanału dymnego, 
porównać z wpisem w karcie gwarancyjnej.  

Zanieczyszczone kanały spalinowe Starannie przeczy�cić kocioł

Zatkane dysze powietrzne palnika �dro�nić dysze powietrzne w palniku, wyczy�cić 
oraz uszczelnić palnik  

�u�yte uszczelki drzwi (szczeliwo),
Nieszczelno�ć zasobnika paliwa �aopatrzyć si� w nowe uszczelki 

Nieszczelne poł�czenie kotła z kominem �szczelnić lub wymienić ł�cznik.

Podajnik nie pracuje 
pomimo sygnalizacji 
jego pracy na 
sterowniku. 

Pomimo wskaza� na sterowniku, podajnik nie 
podaje paliwa 

W menu sterownika „TYP PALźNIA” sprawdzić 
czy wybrano tryb automatyczny.  
Sprawdzić  czy podajnik nie jest zablokowany –
odblokować.
Zerwanie zawleczki / zawleczek – wymienić.

Sprawdzić czujnik STB.

Sprawdzić kondensator silnika, wymienić na nowy 
(tylko osoby uprawnione lub wezwać serwis).
Sprawdzić poprawno�ć podł�czenia podajnika (tylko 
osoby uprawnione lub wezwać serwis).

Wentylator nie 
pracuje pomimo 
sygnalizacji jego 

pracy na sterowniku 

Pomimo wskaza� stanu pracy na wy�wietlaczu, 
dmuchawa nie pracuje 

Sprawdzić poł�czenia przewodu zasilaj�cego 
z dmuc�aw� 
Sprawdzić wył�cznik kra�cowy (je�li jest 
zamontowany). 
Sprawdzić poł�czenia elektryczne (tylko przez 
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* koszt przeprowadzenia pierwszego uruchomienia kotła zawiera si� w jego cenie pod warunkiem� �e uruchomienie to nast�pi 
w terminie 6Ń dni od daty zakupu kotła. 

Po przekroczeniu tego terminu kosztem pierwszego uruchomienia zostaje obci��ony u�ytkownik. 
Nie dotyczy to kosztu dojazdu serwisanta – kosztem tym, bez wzgl�du na termin uruchomienia zostaje obci��ony u�ytkownik

��anowni u�ytkownicy kotła�
W ce�u �apewnienia Pa�stwu s�y�kiej i sprawnej o�sługi serwisowej prosimy           

o r�ete�ne i prawidłowe wypełnienie kopii �arty �warancyjnej i Po�wiadc�enia       

o jako�ci i komp�etno�ci kotła a następnie wycięcie jej i odesłanie na adres: 

 TEKLA EKO TECHNOLOGIE  

�P���� � ����������� ��P���������������

ul. Lipowa 38 
43-523 Pruchna 

�n�ormujemy� �e nie odesłanie �u� odesłanie niekomp�etnie wypełnionej �arty 

Gwarancyjnej i Protokołu uruchomienia kotła w terminie do dwóch tygodni od daty 

insta�acji kotła �ec� nie dłu�s�ym ni� osiem miesięcy od daty �akupu� skutkuje utrat� 

gwarancji na kocioł - koniec�no�ci� pokrycia kos�tów wi�yt serwisowych wra�             

z kosztami dojazdu serwisu). 
 

Dzi�kujemy za zrozumienie.

Z wyrazami szacunku, 
�ar��d i pracownicy �irmy TEKLA                   Aktualizacja: 01 pa�dziernik 2021 
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NR SPRAWY 

43-523 Pruchna, ul. Lipowa 38              
NIP  548 272 83 97 
KRS: 0000817275
tel. 33-8521254     fax. 33-8571429

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

DANE KOTŁA DANE ���TKO�N�KA

TYP / MOC KOTŁA NAZWISKO 
IMI�

NUMźR SźRYJNY KOTŁA ADRES 

DATA ZAKUPU 

NAZWA SPRZEDAWCY 

DATA INSTALACJI 

NAZWA FIRMY 
INSTALACYJNEJ 

TELEFON 

OPIS ZżŁASZANźJ AWARII: PODPIS U�YTKOWNIKAŚ

U�ytkownik podpise� stwierdza� �e zapoznał si� z warunka�i gwarancji na podstawie� któryc�
zgłasza zakłócenie 

���N����E A�A��� ����EŁN�A �E����ANT�

DATA PRZYJ�CIA 
ZżŁOSZźNIA

NAZWISKO IMI� 
SERWISANTA 

ADRES 

TELEFON 

AWARIA STWIźRDZONA PRZźZ SźRWISANTA ORAZ SPOS�� USUNI�CIA AWARIIŚ RODZAJ NAPRAWY: 

 Naprawa gwarancyjna 

 Naprawa płatna

 Naprawa pogwarancyjna płatna

�AKO���EN�E ��O�E�� �EK�A�A���NE�O
DATA USUNI�CIA AWARII PODPIS SERWISANTA PODPIS U�YTKOWNIKA

U�ytkownik podpise� stwierdza� �e wada została usuni�ta i kocioł pracuje 
prawidłowo.
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NR SPRAWY 
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NIP  548 272 83 97 
KRS: 0000817275
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PRO�I�� O ��CI�CI� I OD���A�I� �A ADR�� PROD�C���A
Po przegl�dzie nale�y wysłać kart� na adres producenta b�d� emailŚ serwis@teklakotly.pl w celu aktualizacji 
danych  w bazie serwisowej. 

OKRESOWY PRZEżLĄD KOTŁA

Numer seryjnyŚ……………………… DataŚ…………………………

���NN���� D� ����N�N�� ��D���� 
�������D� ����� OPIS 

Sprawdzenie poprawno�ci wykonania instalacji.
Czy nie zaszły zmiany zagra�aj�ce bezpiecze�stwu.

Demonta� palnika w celu sprawdzenia stanu podzespołów oraz 
czyszczenie cało�ci.
� przypadku gdy element jest zu�yty � wymienić na nowy.

�prawdzenie stanu �limaka oraz motoreduktora doprowadzaj�cego 
paliwo do palnika 

Podczas składania przesmarować oraz uszczelnić wszystkie miejsca, 
które tego wymagaj�

�prawdzić stan przewodu gi�tkiego**

�ontrola stanu sznura uszczelniaj�cego

�ontrola układu „stra�ak�*

Kontrola stanu płyt ceramicznych /stalowych

�prawdzenie dro�no�ci rury ł�cz�cej kocioł z kominem

Gdy to konieczne czyszczenie wymiennika 

�prawdzenie poł�cze� elektrycznych

�ontrola poprawno�ci działania wszystkich wej�ć i wyj�ć 
sterownika (pompy, podajniki, czujniki, siłowniki)

Przeprowadzenie pełnego cyklu pracy kotła od rozpalenia po 
wygaszenie przy osi�gni�ciu temperatury zadanej.
�e�li to konieczne regulacja ustawie� palnika

Dokonać odpowiednich wpisów w zakładce „dodatek do karty 
gwarancyjnej� znajduj�cej si� w instrukcji obsługi.  

Elementy wymienione  

Inne uwagi 

* dotyczy kotłów na ekogroszek,   **dotyczy kotłów BIO

Podpis autoryzowanego serwisanta               Podpis u�ytkownika

…………………………………….       ……………………..
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PRO�I�� O ��CI�CI� I OD���A�I� �A ADR�� PROD�C���A
Po przegl�dzie nale�y wysłać kart� na adres producenta b�d� emailŚ serwis@teklakotly.pl w celu aktualizacji 
danych  w bazie serwisowej. 

OKRESOWY PRZEżLĄD KOTŁA

Numer seryjnyŚ……………………… DataŚ…………………………

���NN���� D� ����N�N�� ��D���� 
�������D� ����� OPIS 

�prawdzenie poprawno�ci wykonania instalacji.
Czy nie zaszły zmiany zagra�aj�ce bezpiecze�stwu.

Demonta� palnika w celu sprawdzenia stanu podzespołów oraz 
czyszczenie cało�ci.
� przypadku gdy element jest zu�yty � wymienić na nowy.

�prawdzenie stanu �limaka oraz motoreduktora doprowadzaj�cego 
paliwo do palnika 

Podczas składania przesmarować oraz uszczelnić wszystkie miejsca, 
które tego wymagaj�

�prawdzić stan przewodu gi�tkiego**

Kontrola stanu sznura uszczelniaj�cego

Kontrola układu „stra�ak�*

Kontrola stanu płyt ceramicznych /stalowych

Sprawdzenie dro�no�ci rury ł�cz�cej kocioł z kominem

Gdy to konieczne czyszczenie wymiennika 

�prawdzenie poł�cze� elektrycznych

Kontrola poprawno�ci działania wszystkich wej�ć i wyj�ć 
sterownika (pompy, podajniki, czujniki, siłowniki)

Przeprowadzenie pełnego cyklu pracy kotła od rozpalenia po 
wygaszenie przy osi�gni�ciu temperatury zadanej.
�e�li to konieczne regulacja ustawie� palnika

Dokonać odpowiednich wpisów w zakładce „dodatek do karty 
gwarancyjnej� znajduj�cej si� w instrukcji obsługi. 

Elementy wymienione  

Inne uwagi 

* dotyczy kotłów na ekogroszek,  **dotyczy kotłów BIO

Podpis autoryzowanego serwisanta.               Podpis u�ytkownika.

…………………………………….        ……………………..
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