
 

A tekla cég fenntartja magának a jogot az ajánlott áruk műszaki paramétereinek, felszereltségének és specifikációjának előzetes tájékoztatás 
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DRACO VERSA / DUO VERSA 

Acéllemezes egy / két tűzteres kazán vályús égőfejjel 
A VERSA sorozat kazánjaiba egy modern, vályú alakú, hőálló 
acélból készült égőfejek kerültek beépítésre. Az égőfej 
rostélyán kialakított lyukak az égéshez szükséges levegőt 
biztosítják, mely ventilátor segítségével fúvókán keresztül jut 
az égéstérbe. Az égőfej felső részén három fúvóka a szekunder 
levegőről gondoskodik, ami a felszabadult, de el nem égett 
gázok hasznosítását szolgálja. A DUO típushoz egy második, 
áramszünet esetén is használható, vizes rostéllyal ellátott 
tűztér is tartozik, ami hagyományos szén, ill. fatüzelésre 
alkalmas. A kazán felső részén található nagyméretű 
kémlelőnyílásnak köszönhetően a hőcserélők tisztítása 
gyorsan és könnyen elvégezhető. Élettartam szempontjából a 
kazán legfontosabb része a hőcserélő, mely 8 mm vastagságú 
minősített acélból készült. A kazán vezérlése, illetve 
működésének ellenőrzése egy magyar nyelvű menüvel 
telepített, nagyméretű LCD kijelző segítségével történik. 

 

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG 

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKKAL RENDELKEZŐKNEK IDEÁLIS MEGOLDÁS!

A kazán előnyei: 
 5 év garancia a kazán hőcserélőjére 

 8 mm vastagságú kiváló minőségű acélból 

készült kazán hőcserélő  

 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 

 Egy második (áramszünet esetén is 

használható) vizes rostéllyal ellátott tűztér 

http://www.biosol.hu/
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DRACO VERSA / DRACO DUO VERSA
Műszaki paraméterek M.e. 

DRACO 
VERSA 17 

DRACO 
VERSA 24 

DRACO DUO 
VERSA 20 

DRACO DUO 
VERSA 30 

Névleges teljesítmény pellet kW  24 17 25 

Hatásfok pellet %  92,1 90 90 

Teljesítmény tartomány pellet kW  7,6 – 24 5,1 - 17 7,5 – 25 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 
teljesítmény mellett 

kg/h   4,8 7,1 

Égetés hozzávetőleges ideje névleges 
teljesítmény mellett 

h   25 16,9 

Tömeg (kazán / tároló) kg  550 535 545 

Hőcserélő felület m2  3,4 3,3 3,7 

Kazán víztér dm3  110 90 115 

Kémény huzat igény Pa  15 - 25 10 - 20 15 – 25 

Max. üzemi nyomás bar 1,5 

Kazán paraméterek 

szélesség mm  1355 1280 1335 

mélység mm  895 895 895 

magasság mm  1545 1545 1545 

Kéménycsonk átmérő mm  160 145 145 

Tüzelőanyag tartály térfogat dm3 180 (280) 

Füsthőmérséklet °C 100 – 220 

Tartály kapacitás kg ~ 120 (~ 190) 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C  65 – 80 65 - 80 65 – 80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C  90 90 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C  55 55 55 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozócsonk Js  G 1 ½” G 1 ½” G 1 ½” 

Vízáramlás ellenállás mbar  25 - 30 25 - 30 25 - 30 

Füsttömegáram - névleges teljesítmény g/s   10,0 14,7 

Füsttömegáram – min. hőteljesítmény g/s   5,2 7,6 

Villamos energia igény  
motor / ventilátor 

W  90 / 85 

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) 

http://www.biosol.hu/

