
 

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 

 Három huzamú hőcserélő 

 Könnyű és gyors üzemeltetés és karbantartás 

 Égőfej leszerelésével hagyományos kazánként 

üzemeltethető fával illetve szénnel 

 Szobatermosztát bekötési lehetőség 

 Teljesen automata üzem (begyújtás, kioltás) 

 Fotoszenzoros lángellenőrzés 

 Gazdaságos üzemeltetés 

 Alacsony károsanyag-kibocsátás 

 Visszatérő hőmérséklet szabályozása 

négyutas motoros keverőszelep vezérlésével 

 Használati melegvíz előállítás 

 Modulációs kazánüzem 

 Kazán ellenőrzés GSM-el (felár ellenében)  

 

 TYTAN BIO

Öntöttvas kazán automata pellet égőfejjel, tüz.anyag tárolóval 
 Ezt a típust elsősorban családi házak fűtéséhez ajánljuk. Az 

automata kazán alapjául egy „hagyományos” öntvénykazán 

szolgál. A kazán ajtajára szerelt teljesen automata égőfej, 

valamint a legmodernebb vezérlés segítségével a gázkazánok 

komfortját és hatásfokát képes biztosítani megújuló 

energiaforrásból. Az égőfejhez rendelhető automata 

tisztítóberendezés segítségével agripellettel is üzemeltethető, 

ezáltal a gáz- illetve hasábfa tüzeléshez képest is jelentős 

megtakarítás érhető el. A kazánajtó egyszerű átszerelésével 

bármikor használható hagyományos vegyestüzelésű kazánként 

is. A moduláris felépítésnek köszönhetően a kazán bármikor 

újabb öntvény tagokkal bővíthető. 

 

 

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG 

EGYEDÜLÁLLÓ, 10 ÉV GARANCIA A KAZÁN HŐCSERÉLŐRE!

http://www.biosol.hu
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TYTAN BIO 

ESTYMA

Műszaki paraméterek M.e. TYTAN BIO 20 TYTAN BIO 25 

Névleges teljesítmény kW 20 25 

Hatásfok % 90 90 

Teljesítmény tartomány kW 6 – 20  7,5 – 25 

Tömeg (kazán / tároló) kg 335 380 

Kazán víztér dm3 25 30 

Kémény huzat igény Pa 15 - 25 15 – 25 

Max. üzemi nyomás bar 3 

Kazán méretek 

szélesség mm 1270 1270 

mélység mm 1100 1200 

magasság mm 1385 1385 

Kéménycsonk átmérő mm 160 

Tüzelőanyag tartály térfogat dm3 240 (340/500) 

Villamos energia igény 
motor/ventilátor/gyújtás 

W 50/85/300 

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) 
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