
 

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: 

 
 10 év garancia a kazán hőcserélőjére 

 Könnyű és gyors üzemeltetés és karbantartás 

 Szobatermosztát bekötési lehetőség 

 Időjárás követő üzemmód 

 Gazdaságos üzemeltetés 

 Alacsony károsanyag-kibocsátás 

 Magas hatásfok 

 Visszatérő hőmérséklet szabályozása 

négyutas motoros keverőszelep vezérlésével 

 Használati melegvíz előállítás 

 Agripellettel illetve borsószénnel is 

üzemeltethető 

 

 DRACO TYTAN II

Automata kazán öntöttvas hőcserélővel, kettős tűztérrel 
A kazán alapjául a TEKLA gyár hagyományos öntöttvas 
kazánjának 3 huzatú hőcserélője szolgál. Ez alatt helyezkedik el 
az automata égőfej, amely vagy a retorta kialakítású öntvény, 
vagy a speciális hőálló acélból készült úgynevezett vályús 
kialakítású lehet. Az égőfejekhez a tüzelőanyag tartályból 
csigával történik a tüzelőanyag behordása, melyet a 
nagyméretű, magyar nyelvű LCD kijelző segítségével lehet a 
tüzelőanyag típusához finomhangolni. Természetesen kézi 
üzemben ugyanúgy lehet benne fával, szénnel tüzelni, mint egy 
hagyományos öntöttvas kazánban. A kettős szigetelésű ajtó 
garantálja, a minimális hőveszteséget, valamint a védelmet a 
forró felület okozta égési sérülésektől. 
 

 

 

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG 

EGYEDÜLÁLLÓ, 10 ÉV GARANCIA A KAZÁN HŐCSERÉLŐRE!

http://www.biosol.hu
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A vezérlőegység főbb funkciói: 
 előremenő és visszatérő vízhőmérséklet 

szabályozása 

 motoros keverőszelep működtetése 

 használati melegvíz előállítása 

 téli-, időjáráskövető vagy nyári üzemmód 

 szobatermosztát csatlakoztatása 

 három fűtési kör egymástól független 

vezérlése (HMV, központi fűtés, padlófűtés) 

 rendellenes működés esetén riasztás 

 ventilátor, adagoló kézi szabályozása 

 tüzelőanyag és kazántípus kiválasztás 

DRACO TYTAN II 

Műszaki paraméterek M.e. 
DRACO 

TYTAN II 
4T 

DRACO 
TYTAN II 

5T 

DRACO 
TYTAN II 

6T 

DRACO 
TYTAN II 

7T 

DRACO 
TYTAN II 
VERSA 4T 

DRACO 
TYTAN II 
VERSA 5T 

Névleges teljesítmény kW 18,5 28 38 40 13 23 

Hatásfok % 85,6 85,7 86,3 86,9 ~ 85 ~ 85 

Teljesítmény tartomány kW 5,3 - 18,5 8 , 4  -  2 8 11,4 - 38 1 2  -  4 0 3 , 9  -  1 3 6 ,9  –  2 3 

Tömeg (kazán / tároló) kg 515 560 695 745 520 565 

Kazán víztér dm3 43 52 82 95 48 57 

Kémény huzat igény Pa 15 - 25 

Max. üzemi nyomás bar 1,5 

Kazán méretek 

szélesség mm 1360 1360 1490 1490 1370 1370 

mélység mm 840 840 920 1020 840 840 

magasság mm 1575 1575 1720 1720 1655 1655 

Kéménycsonk átmérő mm 160 

Tüzelőanyag tartály térfogat dm3 300 

Villamos energia igény 
motor/ventilátor/gyújtás 

W 90 / 85 
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