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ZÁRUKAZÁRUKA
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LIATINOVÝ
VÝMENNÍK

9090%%

ÚČINNOSŤÚČINNOSŤ

Liatinový kotol s automatickým horákom na pelety
Výhody kotla:
· záruka 10 rokov na výmenník kotla
· štvorkomorový systém odťahu spalín zvyšuje účinnosť kotla 
· nízke hodnoty škodlivín v spalinách
· rýchla a jednoduchá obsluha a údržba 
· plnoautomatická prevádzka kotla ( automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
· kontrola plameňa pomocou foto čidla 
· automatické čistenie horáka (za príplatok)
· plynulá regulácia výkonu horáka
· možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room (za príplatok)
· možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
· možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
· možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program 
· možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile

PELETY

DRACO DUO ECO

55ROKOVROKOV

ZÁRUKAZÁRUKA

88 mmmm
OCEĽOCEĽ

9292%%

ÚČINNOSŤÚČINNOSŤ
Oceľový dvojohniskový kotol s automatickým horákom na pelety a štiepku 
Výhody kotla:
· záruka 5 rokov na výmenník kotla
· výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8 mm
· doplnková (núdzová) komora s vodným roštom
· možnosť pripojiť izbový termostat
· plnoautomatická prevádzka kotla ( automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
· kontrola plameňa pomocou foto čidla
· plynulá regulácia výkonu horáka
· možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room (za príplatok)
· možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
· možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program
· možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
· možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)

ZÁKLADNÉ PALIVO
ŠTIEPKA
PELETY

PARAMETRE Jednotka DRACO DUO ECO 16 DRACO DUO ECO 30

MEnoviTý výkon
šTiEPkA

kW
15 30

PElETy 16,5 32

Účinnosť
šTiEPkA

%
88 88

PElETy 92 90

Rozsah Regulácie výkonu
šTiEPkA

kW
4,5 ÷ 15 9 ÷ 30

PElETy 4,9 ÷1 6,5 9,6 ÷ 32
hmotnosť (kotol/ zásobník) kg 431 / 229 501 / 229
výhRevná plocha kotla m2 3,2 3,7

objem vodného pRiestoRu dm3 90 100
komínový ťah Pa 10÷20
max. pRacovný tlak vody bar 2,0
pRípojka kotla vykuRovacej a vRatnej vody Js G 1 ½” 

RozmeRy kotla so zásbníkom 
šíRka** mm 2600 2670
hĺbka mm 1235 1235
výška* mm 1710 1710

pRiemeR dymovodu mm 160
výška po stRed dymovodu* mm 1295 1295

objem palivového zásobníka dm3 1000
pRíkon pRevodový 
motoR / ventilátoR / zapaľovač W 290/85/300/370

 

PARAMETRE Jednotka TYTAN BIO 20 TYTAN BIO 25 TYTAN BIO 30
MEnoviTý výkon PElETy kW 20,2 25 30
Účinnosť PElETy % 88,8 88 90
Rozsah Regulácie výkonu PElETy kW 6,1 ÷ 20,2 7,5 ÷ 25 9 ÷ 30
hmotnosť kg 315 / 38 357 / 38 460 / 38
objem vodného pRiestoRu dm3 25 30 40
komínový ťah Pa 10 ÷ 20
max. pRacovný tlak vody bar 3
pRípojka kotla vykuRovacej a vRatnej vody Js G 1 ½” 

RozmeRy kotla so zásbníkom 
šíRka** mm 1270
hĺbka mm 1180 1280 1480
výška* mm 1570

pRiemeR dymovodu mm 160
výška po stRed dymovodu* mm 880

voliteľný objem zásobníka paliva dm3 240 (340/500)
pRíkon pRevodový 
motoR / ventilátoR / zapaľovač W 50/45/300 50/85/300

*  Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.
** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

DODATKOVÉ PALIVO
UHLIE 

DREVO 

ZÁKLADNÉ PALIVO

DODATKOVÉ PALIVO

Obchod a predaj:
+421 907 136 423
info@novitera.sk

Objednávky a informácie:
+421 907 136 423

objednávky@novitera.sk

Technická podpora:
+421 908 604 942
servis@novitera.sk

Obchodná kancelária a expedičný sklad: Železničná 28, 984 01 Lučenec,Slovenská republika

www.novitera.sk
TlaČoVé chyby sú Vyhradené. InformácIe UVedené V TejTo pUblIkácII bolI akTUálne V okamIhU dorUČenIa do TlaČe. Výrobca sI VyhradzUje práVo na zmenU 
špecIfIkácIe, konšTrUkcIe alebo príslUšensTVa kedykoľVek, bez predchádzajúceho oznámenIa. V kaTalógU sú UVedené doporUČené maloobchodné ceny 
V eUr plaTné od 1.2.2017, noVITera, a.s. sI VyhradzUje práVo na zmenU cIen.

TlaČoVé chyby sú Vyhradené. InformácIe UVedené V TejTo pUblIkácII bolI akTUálne V okamIhU dorUČenIa do TlaČe. Výrobca sI VyhradzUje práVo na zmenU 
špecIfIkácIe, konšTrUkcIe alebo príslUšensTVa kedykoľVek, bez predchádzajúceho oznámenIa. V kaTalógU sú UVedené doporUČené maloobchodné ceny 
V eUr plaTné od 1.2.2017, noVITera, a.s. sI VyhradzUje práVo na zmenU cIen.



66 mmmm
OCEĽOCEĽ

9090%%

ÚČINNOSŤÚČINNOSŤ

Oceľový kotol s automatickým horákom na pelety
Výhody kotla:
· záruka 5 rokov na výmenník kotla
· nízke hodnoty škodlivín v spalinách
· rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
· možnosť pripojiť priestorový termostat
· plnoautomatická prevádzka kotla ( automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
· kontrola plameňa pomocou foto čidla
· automatické čistenie horáka (za príplatok)
· plynulá regulácia výkonu horáka
· možnosť pripojiť priestorový termostat VIDE Room (za príplatok)
· možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
· možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
· možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
· možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

PELETY

DRACO BIO COMPACT

55ROKOVROKOV

ZÁRUKAZÁRUKA

PARAMETRE Jednotka DRACO BIO 
COMPACT 12

DRACO BIO 
COMPACT 18

MEnoviTý výkon PElETy kW 10,2 18
Účinnosť PElETy % 88,9 ̴ 90
Rozsah Regulácie výkonu PElETy kW 3,1 ÷ 10,2 5,4 ÷ 18
hmotnosť kg 268 321
výhRevná plocha kotla m2 1,9 2,4

objem vodného pRiestoRu dm3 68 75
komínový ťah Pa 8,7 ÷ 17
max. pRacovný tlak vody bar 2,0
pRípojka kotla vykuRovacej a vRatnej vody Js G 1 ½” 

RozMERy koTlA

šíRka mm 565 665
hĺbka mm 1140 1140
výška* mm 1590 (1790) 1590 (1790)

pRiemeR dymovodu mm 145
výška po stRed dymovodu* mm 700
voliteľný objem zásobníka paliva dm3 130 (190) 150 (220)
pRíkon pRevodový 
motoR / ventilátoR / zapaľovač W 50/45/300

*  Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.

DRACO BIO

55ROKOVROKOV

ZÁRUKAZÁRUKA

88 mmmm
OCEĽOCEĽ

9090%%

ÚČINNOSŤÚČINNOSŤOceľový kotol s automatickým horákom na pelety
Výhody kotla:
· záruka 5 rokov na výmenník kotla
· nízke hodnoty škodlivín v spalinách
· kontrola plameňa pomocou foto čidla
· automatické čistenie horáka (za príplatok)
· možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
· plnoautomatická prevádzka kotla ( automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
· výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8 mm
  (draco bio 12 kW - 5 mm)
· plynulá regulácia výkonu horáka
· možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room (za príplatok)
· možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
· možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
· možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

PELETY

DRACO DUO BIO

55ROKOVROKOV

ZÁRUKAZÁRUKA

88 mmmm
OCEĽOCEĽ

9090%%

ÚČINNOSŤÚČINNOSŤOceľový dvojohniskový kotol s automatickým horákom na pelety
Výhody kotla:
· záruka 5 rokov na výmenník kotla
· výmenník kotla je vyrobený z vysokokvalitnej certifikovanej ocele hrúbky 8mm
· doplnková (núdzová) komora s vodným roštom
· kontrola plameňa pomocou foto čidla 
· plnoautomatická prevádzka kotla ( automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka) 
· automatické čistenie horáka (za príplatok)
· plynulá regulácia výkonu horáka
· možnosť pripojiť priestorový termostat VIDE Room (za príplatok)
· možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
· možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
· možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
· možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program

ZÁKLADNÉ PALIVO

DODATKOVÉ PALIVO

PELETY

UHLIE 
DREVO 

PARAMETRE Jednotka DRACO 
DUO BIO 15

DRACO 
DUO BIO 25

DRACO 
DUO BIO 35

DRACO 
DUO BIO 50

DRACO 
DUO BIO 75

MEnoviTý výkon PElETy kW 14,5 25 35 47 69
Účinnosť PElETy %    ̴ 90
Rozsah Regulácie 
výkonu

PElETy kW 4,3 ÷ 14,5 7,5 ÷ 25 10,5 ÷ 35 14,1 ÷ 47 20,7 ÷ 69

hmotnosť (kotol/ zásobník) kg 365 / 38 452 / 38 493 / 38 672 / 45 793 / 97
výhRevná plocha kotla m2 2,4 3,2 3,7 5,8 7,8

objem vodného pRiestoRu dm3 65 90 100 155 200

komínový ťah Pa 10 ÷ 20 15 ÷ 20 15 ÷ 20 20 ÷ 30 25 ÷ 35
max. pRacovný tlak vody bar 2,0
pRípojka kotla vykuRovacej 
a vRatnej vody

Js G 1 ½” g 2”

RozmeRy kotla so 
zásbníkom 

šíRka** mm 1590 1650 1720 1880 2300

hĺbka mm 815 900 900 1100 1140

výška* mm 1570 1570 1570 1660 1900

pRiemeR dymovodu mm 160 200

výška po stRed dymovodu* mm 1180 1290 1290 1380 1550

voliteľný objem zásobníka paliva dm3 240 (340/500) 340 (500) 500

pRíkon pRevodový 
motoR / ventilátoR / zapaľovač W 50/45/300 50/85/300

*  Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.
** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

PARAMETRE Jednotka DRACO 
BIO 12

DRACO 
BIO 15

DRACO 
BIO 25

DRACO 
BIO 35

DRACO 
BIO 50

DRACO 
BIO 75

MEnoviTý výkon PElETy kW 13,8 15,1 23 33,3 47,8 68
Účinnosť PElETy % 89,4 89,1 90 88,7 88,8 88
Rozsah Regulácie 
výkonu

PElETy kW 4,1 ÷ 13,8 4,4 ÷ 15,1 6,9 ÷ 23 9,9 ÷ 33,3 14,3 ÷ 
47,8 20,4 ÷ 68

hmotnosť (kotol/ zásobník) kg 235 / 38 360 / 38 385 / 38 448 / 45 633 / 45 820 / 97

výhRevná plocha kotla m2 1,8 2,3 2,7 3,7 5,7 9

objem vodného pRiestoRu dm3 55 90 100 135 210 250
komínový ťah Pa 8,7 ÷ 17 10 ÷ 20 10 ÷ 20 10 ÷ 20 20 ÷ 30 20 ÷ 30
max. pRacovný tlak vody bar 2,0
pRípojka kotla vykuRovacej 
a vRatnej vody

Js G 1 ½” g 2”

RozmeRy kotla so 
zásbníkom 

šíRka** mm 1550 1680 1630 1700 1860 2300

hĺbka mm 770 930 930 940 1145 1140
výška* mm 1570 1570 1570 1570 1660 1900

pRiemeR dymovodu mm 145 160 200
výška po stRed dymovodu* mm 895 1075 1135 1220 1380 1610
voliteľný objem zásobníka paliva dm3 240 (340/500) 340 (500) 500
pRíkon pRevodový 
motoR / ventilátoR / zapaľovač W 50/45/300 50/85/300

*  Výšky sú uvedené bez nôh, ktoré dodatočne umožňujú nastaviť výšku kotla.
** Zásobník je pripojený k horáku ohybnou trubicou - šírka kotla závisí od typu zvoleného zásobníka

ZÁKLADNÉ PALIVO

DODATKOVÉ PALIVO

ZÁKLADNÉ PALIVO

TlaČoVé chyby sú Vyhradené. InformácIe UVedené V TejTo pUblIkácII bolI akTUálne V okamIhU dorUČenIa do TlaČe. Výrobca sI VyhradzUje práVo na zmenU 
špecIfIkácIe, konšTrUkcIe alebo príslUšensTVa kedykoľVek, bez predchádzajúceho oznámenIa. V kaTalógU sú UVedené doporUČené maloobchodné ceny 
V eUr plaTné od 1.2.2017, noVITera, a.s. sI VyhradzUje práVo na zmenU cIen.

TlaČoVé chyby sú Vyhradené. InformácIe UVedené V TejTo pUblIkácII bolI akTUálne V okamIhU dorUČenIa do TlaČe. Výrobca sI VyhradzUje práVo na zmenU 
špecIfIkácIe, konšTrUkcIe alebo príslUšensTVa kedykoľVek, bez predchádzajúceho oznámenIa. V kaTalógU sú UVedené doporUČené maloobchodné ceny 
V eUr plaTné od 1.2.2017, noVITera, a.s. sI VyhradzUje práVo na zmenU cIen.

TlaČoVé chyby sú Vyhradené. InformácIe UVedené V TejTo pUblIkácII bolI akTUálne V okamIhU dorUČenIa do TlaČe. Výrobca sI VyhradzUje práVo na zmenU 
špecIfIkácIe, konšTrUkcIe alebo príslUšensTVa kedykoľVek, bez predchádzajúceho oznámenIa. V kaTalógU sú UVedené doporUČené maloobchodné ceny 
V eUr plaTné od 1.2.2017, noVITera, a.s. sI VyhradzUje práVo na zmenU cIen.


