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Výhody kotle:
• 5-letá záruka na výměník tepla kotle
• úsporný provoz a vysoká účinnost
• plně automatický provoz kotle;
• automatické zapálení a vyhasnutí hořáků
• plný výkon hořáku v rozmezí 30% až 100% 

jeho zatížení;
• druhá spalovací komora na tuhá paliva                             

s vodním roštem
• jednoduchá obsluha a údržba;
• schopnost pracovat v režimu počasí  
• možnost připojení pokojového termostatu
• možnost regulace čtyřcestného ventilu 
• nízká úroveň škodlivých látek ve spalinách
• výměník kotle vyrobený z oceli vysoké kvality  

o tloušťce 8 - 3 mm

DRACO DUO BIO

PELETY

UHLÍ DŘEVO

55 LETLET
ZÁRUKAZÁRUKA

Ocelový kotel dvouohniskový  
s hořákem  na pelety

Konstrukce kotle DRACO BIO DUO je založena na 
osvědčeném a velmi efektivním dvouohniskovém 
výměníku tepla.   Kotle  DRACO DUO BIO jsou  
vybaveny unikátní konstrukci hořáku na pelety,  
vyrobený z vysoce tepelně-odolné oceli. Výměník 
kotle je vyroben z vysoce kvalitní, certifikované  
oceli tloušťky 8-3 mm. Kotel je vybaven auto-
matickou funkcí zapalování a vyhasnutí hořáku. 
Správný provoz kotle řídí moderní elektronický 
regulátor s velkým LCD displejem.

ruční přikládání

automatický režim

DRACO DUO BIO 25 kW, 35 kW

DRACO BIO 12 kW
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Kotel DRACO BIO 
DUO je standardně 
dodáván  s novou 
generací hořáku – 
Fireblast.

Pelety se zapalují auto-
maticky pomocí zapalovače 
(kotlů o výkonu 15-35 kW)

DRACO DUO BIO

 Parametr SI DRACO BIO 12 DRACO DUO 
BIO 25

DRACO DUO 
BIO 35

Jmenovitý výkon Pelety kW 12 25 35
Učinnost Pelety %    ̴ 90    ̴ 90    ̴ 90
Rozsah RegUlace výkonU Pelety kW 3,6 ÷ 12 7,5÷25 10,5 - 35
hmotnost kotle kg 280 530 550
výhřevná plocha kotle m2 1,8 3,3 3,7

objem vodního pRostoRU dm3 55 90 115
komínový tah Pa 15÷20 15÷20 15÷20
max. pRacovní tlak vody bar 2,0 2,0 2,0

RozměRy kotle se zásobníkem

šírka mm 1200 1650 1730
hloUbka mm 670 870 870
výška mm 1200 1545 1545

pRůměR koUřovodU mm 145 145 145
kapacita zásobníkU paliva dm3 120 290 290

Čidlo teploty spalin

Kotel je řízen elektronickým regulátorem ESTYMA.
 
Výhody regulátoru:

- Velký grafický displej FSTN

- Snadné použití

- Dva typy menu - jednoduché menu a pokročilé menu. 

- Tlačítko Info – funkce inteligentní pomoci

- Ovládání čerpadla akumulační nádrže (volitelné)

- Ovládání solárního systému (volitelné)

- Alarm  - vestavěný reproduktor, pokud nastane problém v kotli, 
  spustí se zvukový signál, což zvyšuje bezpečnost kotle

základní verze

možnosti


