
 

A tekla cég fenntartja magának a jogot az ajánlott áruk műszaki paramétereinek, felszereltségének és specifikációjának előzetes tájékoztatás 
nélküli módosítására. A jelen katalógusban található információk kizárólag információs jelleggel bírnak és jogi értelemben nem tekinthetők ajánlatnak. 

A kazán előnyei: 
 5 év garancia a kazán hőcserélőjére 

 8 mm vastagságú kiváló minőségű acélból 

készült kazán hőcserélő (DRACO BIO 12 kW 

5mm) 

 Teljesen automatikus kazán üzem (égőfej 

automata begyújtása és kioltása) 

 Könnyű és gyors üzemeltetés és karbantartás 

 Szobatermosztát bekötési lehetőség 

 Automatikus égőfej tisztítás (opcionális) 

 Gazdaságos üzemeltetés 

 Alacsony károsanyag-kibocsátás 

 Magas hatásfok 

 Visszatérő hőmérséklet szabályozása 

négyutas motoros keverőszelep vezérlésével 

 Fuzzy logic II. generációs modulációs vezérlés 

(kazán teljesítményét a hőigényhez igazítja) 

 telepíthető GSM modul (opcionális) 

 DRACO DUO ECO

Acéllemezes két tűzteres automata kazán 
aprítékhoz 

A Tekla gyár legújabb fejlesztése, apríték és pellet 
tüzelőanyagokhoz. A bolygatóművel ellátott 
robosztus behordócsiga és a különálló 
adagolószerkezet garancia a tartós és üzembiztos 
működésre. Fajlagosan ezzel a típussal lehet 
legolcsóbban fűteni, így a masszív - ugyanakkor a 
konkurenciához képest kompakt - kivitel és a 
fejlett vezérlés megéri a felárat. Tartósság 
szempontjából a kazán legfontosabb része a 
hőcserélő, mely 8 mm vastagságú minősített 
acélból készült. A kazán teljesen automatikus 
vezérlése, illetve működésének ellenőrzése egy 
magyar nyelvű menüvel telepített, nagyméretű 
LCD kijelző segítségével történik. 

 

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG 

APRÍTÉKTÜZELÉSŰ KAZÁN, A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB MEGOLDÁS!

http://www.biosol.hu
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DRACO DUO ECO  
 
Műszaki paraméterek M.e. DUO ECO 16 DUO ECO 30 

Névleges teljesítmény pellet kW 16,5 32 

Hatásfok pellet % 92 90 

Teljesítmény tartomány pellet kW 4,9 – 16,5  7,6 – 32  

Tömeg (kazán / tároló) kg 550* 610* 

Hőcserélő felület m2 3,3 3,7 

Kazán víztér dm3 90 115 

Kémény huzat igény Pa 10 – 20  15 – 25  

Max. üzemi nyomás bar 1,5 

Kazán paraméterek 

szélesség mm 1650 1720 

mélység mm 895 895 

magasság mm 1545 1545 

Kéménycsonk átmérő mm 145 

Tüzelőanyag tartály térfogat dm3 240 (340/500)* 

Villamos energia igény 
motor/ventilátor/gyújtás 

W 50 / 85 / 300 

*A közölt adatok a pellet tárolóval értendők! 
  

 

 

A vezérlés az alábbi funkciókkal rendelkezik:  
Központi fűtési szivattyú vezérlés  
Kazánvédő kör szivattyú vezérlés 
Keverőszelep vezérlés, ellenőrzés 
Automatikus gyújtási rendszer  
Ventilátor vezérlés 
Power Control System (teljesítmény szabályozás) 
Kazán hőmérséklet érzékelő 
Tűztér hőmérséklet érzékelő 
HMV tartály hőmérséklet érzékelő 
A fűtési rendszer hőmérséklet érzékelő 
Tüzelőanyag választás (hasábfa/pellet) 
  
Opcionális: 
Belső hőmérséklet érzékelő  
Külső hőmérséklet-érzékelő  
Vezetékes vagy vezeték nélküli szobatermosztát  
Akár 16 db fűtőkör vezérlése  
Akár 2 db HMV tároló kiszolgálása 

Puffer tároló felügyelete 
Szolár rendszer (napkollektor) vezérlése 
Lambda szonda 
Könnyen csatlakoztatható GSM modul  

http://www.biosol.hu

