
 

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 

 6 mm vastagságú kiváló minőségű acélból 

készült kazán hőcserélő  

 Könnyű és gyors üzemeltetés és karbantartás 

 Szobatermosztát bekötési lehetőség 

 85 %-os hatásfok 

 Gazdaságos üzemeltetés 

 Alacsony károsanyag-kibocsátás 

 Magas hatásfok 

 Visszatérő hőmérséklet szabályozása 

négyutas motoros keverőszelep vezérlésével 

 PID vezérlés (4 teljesítményfokozatban képes 

működni a kazán 

 Kültéri érzékelő bekötési lehetőség 

DRACO FLAMO 

Automata adagolású szenes kazán öntvény retorta égőfejjel 
 Az automata égőfej fölött kialakításra került egy tartórész, 
melyre rostélyt helyezve a kazán hagyományos módon 
használható hasábfával illetve szénnel is. Az égőfej és a hozzá 
tartozó adagoló rendszer teljes egészében öntöttvasból 
készült, mely tökéletesen működik az 5-25 mm átmérőjű 
daraszénnel. Az égőfejben kialakított fúvókáknak 
köszönhetően a kazán magas hatásfokkal üzemel és az égés 
során alacsony marad a károsanyag kibocsátás. Az egyben 
kiöntött ház és a gömbgrafitos vasöntvényből készült csiga 
együttes használata hatékonyan csillapítja a működés közben 
keletkező rezgéseket ezáltal biztosítva a halk működést. 
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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) 

DRACO FLAMO 
Műszaki paraméterek M.e. 

DRACO  
FLAMO 15 

DRACO  
FLAMO 22 

Névleges teljesítmény kW 15 22 

Hatásfok % 85 85 

Teljesítmény tartomány kW 4,5 – 15 6 – 22  

Tömeg (kazán / tároló) kg   

Hőcserélő felület m2 2,7 3 

Kazán víztér dm3 85 100 

Kémény huzat igény Pa 15 – 25 

Max. üzemi nyomás bar 1,5 

Kazán méretek 

szélesség mm 1180 1180 

mélység mm 820 820 

magasság mm 1480 1530 

Kéménycsonk átmérő mm 160 

Tüzelőanyag tartály térfogat dm3 190 

Villamos energia igény 
motor/ventilátor/gyújtás 

W 90/85 

Kéménycsonk bekötési 
magasság 

mm 1450 1500 

Az öntvényház, adagolócsiga és égőfej kialakítása:
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