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Kedves Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy a DRACO kazánt választotta.  

Kérem, olvassa el a Kezelési Útmutatót, amely segítségével megismerheti, és megértheti a kazán 

működési elvét.  Amennyiben a Kezelési Útmutatóban leírt előírások, javaslatok és tanácsok szerint jár el, 

a kazán hosszú időn keresztül, problémamentes és biztonságos üzemelés mellett fogja az Ön igényeit 

kiszolgálni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen kiadványban szereplő információk a kiadás időpontjában helyesnek minősültek. A folyamatos fejlesztések miatt a cég 

fenntartja magának a jogot bármilyen műszaki leírásokat, szerkezeteket vagy tartozékokat érintő előzetes értesítés és 

kötelezettség nélküli változtatásra, beleértve a felszereltséget is. A cég nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy 

hiányosságokért.  
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1 A KAZÁN RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA 
 

A DRACO széria lemezkazánjai többféle szilárd tüzelőanyag égetésére alkalmasak. 

A kazánokban történő égetés a következő módokon történhet: 

 hagyományos (DRACO DUO, DRACO DUO VERSA, DRACO DUO ECO, DRACO TYTAN II, DRACO DUO BIO) 

 automatikus (DRACO, DRACO DUO, DRACO DUO VERSA, DRACO DUO ECO, DRACO TYTAN II, DRACO DUO 
BIO) 

A DRACO széria számos különböző teljesítményű kazánt kínál, melyek kiválóan alkalmasak kisebb vagy nagyobb 
családi házak, szabadidő központok, műhelyek, stb. fűtésére. 

Ezeket a kazánokat elsősorban nyitott rendszerben való üzemeltetésre tervezték, de zárt rendszerben is 
használhatók.  

Az előírások, javaslatok és az egyéb Kezelési Útmutatóban leírtak betartásával a kazán problémamentesen és 
biztonságosan üzemeltethető.  

A kazánok előnyei: 

 Könnyű és gyors üzemeltetés és karbantartás 

 Időjárás követő üzemmód 

 Szoba termosztát (opcionális) 

 Forgó rostély üzemmód 

 Vészhelyzet esetén használható égéstér a DRACO DUO, DRACO DUO VERSA, DRACO TYTAN II, DRACO 

DUO BIO szériákban 

 Gazdaságos üzemeltetés 

 Alacsony károsanyag-kibocsátás 

 Magas hatásfok 

 Visszatérő hőmérsékletszabályozás vezérlőn keresztül négyutas szelep segítségével 

A kazánokon található jelzések és címkék jelentése:   

 

Figyelem! A berendezés feszültség alatt áll. 

 

Figyelem! Forró felület. 

 

Figyelem! Mozgó alkatrészek. 

 

A kazán üzemeltetése előtt olvassa el a Kezelési Útmutatót! 

A garancia kizárólag (HU) Magyarország területén érvényes. 

Szervízelés esetén a berendezést áramtalanítani kell! 

Megfelelő nedvességtartalmú tüzelőanyagot használjon! 
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2 JAVASOLT TÜZELŐANYAGOK 
 

JAVASOLT TÜZELŐANYAGOK 

DRACO KAZÁNOK 

 ALAP TÜZELŐANYAG ALTERNATÍV TÜZELŐANYAG 

TÍPUS kemény szén 
(borsószén)* 

fapellet kemény szén, hasábfa 
(borsó méretű szénpor) 

SZEMCSÉK MÉRETE [mm]  5-20 Ø 6 -8  

FŰTŐÉRTÉK [MJ/kg] minimum 24 16-19 22-24 
*Javasoljuk, hogy az alábbi tulajdonságú borsószenet használja: 

- Fűtőérték: 24 MJ/kg 

- Méret: 5-20 mm 

- Hamutartalom: 10 % alatt 

- Kéntartalom: 1 % alatt 

- Nedvességtartalom: 10 % alatt 
BIO, ECO KAZÁNOK 

 ALAP TÜZELŐANYAG 
Automata üzemmód 

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAG  
Kézi üzemmód 

TÍPUS Pellet* Apríték** Fa 
SZEMCSÉK MÉRETE [mm] Ø 6 - 8 Ø 10 - 40 mm 

FŰTŐÉRTÉK [MJ/kg] 16,5 - 19 6 - 16 
*Javasoljuk az alábbi paraméterekkel rendelkező pelletek használatát: 

- 6 mm átmérő 

- hossz: 3 < L < 40 mm 

- fűtőérték: 16,5 – 19 MJ/kg 

- nedvességtartalom: 10 % alatt 

- hamutartalom: 0,7 % alatt 
**Apríték mérete: vastagság: 5 – 40 mm; hossz: 10 – 15 mm; magasság: 2 – 8 mm 
Nedvességtartalom: 25 – 35 % 

FLAMO KAZÁNOK 

 ALAP TÜZELŐANYAG 
Automata üzemmód 

ALTERNATÍV TÜZELŐANYAG  
Kézi üzemmód 

TÍPUS Borsószén Fa 
SZEMCSÉK MÉRETE [mm] Ø 5 - 25 

FŰTŐÉRTÉK [MJ/kg] minimum 24 
*Javasoljuk az alábbi paraméterekkel rendelkező borsószén használatát: 

- Fűtőérték: 24 MJ/kg 

- Méret: 5-20 mm 

- Hamutartalom (éghetetlen rész): 10 % alatt 

- Kéntartalom: 1 % alatt 

- Nedvességtartalom: 10 % alatt 
Alternatív tüzelőanyagként automata üzemmódban a Flamo kazánban használható pellet, faapríték és bármilyen 
biomassza keveréke, melyek az alábbi jellemzőkkel bírnak: 

- szemcseméret: 0 – 32 % 

- illékony anyag: 25 % fölött 

- hamutartalom (éghetetlen rész): 10 % alatt 

- nedvességtartalom: 9 % alatt 
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A TEKLA által gyártott kazánokat nem hulladékégetésre tervezték. 

 
 

12%-os nedvességtartalmat meghaladó tüzelőanyag használata csökkenti 
a kazán teljesítményét, és jelentősen lecsökkenti élettartamát. 

 

 
Nedves tüzelőanyag használata kátránylerakódást eredményezhet a 

füstcsatornában, ami tűz keletkezéséhez vezethet. 
 

 
Nedves vagy helytelen tüzelőanyag használata a kazán acél- alkatrészeinek 

rozsdásodását eredményezheti, ami ezen részekre vonatkozó jótállás 
elvesztését vonja maga után. 
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3 DRACO KAZÁNOK – MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, TECHNIKAI 
PARAMÉTEREK 

 
A DRACO széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. A tüzelőanyag égetés az égéstérben megy 
végbe, amelyben acél légkeverő és öntöttvas (retorta) könyökcső és rostély található. Az égéstér fölött, megfelelő magasságban 
(ami más borsószén és más pellet esetében) felszerelt kerámia katalizátorok az égési folyamat során keletkezett káros vegyi 
anyagok oxidálódását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-kibocsátást (ami a tüzelőanyag még alaposabb elégetését 
teszi lehetővé).  
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható. Az égéshez szükséges levegőt egy 
légkeverőre szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül, vagy a légbefúvón található takaró 
lap segítségével manuálisan szabályozható. A tartály hátoldalán egy ún. „tűzoltó” víztartály található, ami közvetlenül az 
adagoló fölötti részre van bekötve. Vészhelyzet esetén a tüzelőanyag tartály eloltására szolgál. Pellettel történő fűtés esetén 
a „tűzoltó” víztartályt termosztatikus szelepre kell cserélni (szintén a kazán tartozéka).                                                                                                                        
Az égető kamra alatt egy hamutálca található. A kazán két ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a kazán 
belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz lehetővé. A kazán elülső oldalán (a felső ajtók felett), a burkolat/foglalat alatt 
tisztítónyílás található, amelyen keresztül a hőcserélő csövek tisztítása történik.  
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső burkolat porszórással festett acéllemezből készült.           

 A DRACO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg 

alaposabban működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 

 

 

 

 

DRACO 15, 25, 35, 50 

1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozók, 4 – 

Hőcserélők tisztítónyílása, 5 – Középső tisztító ajtó, 6 – Hamuzó ajtaja, 7 – Légbefúvó, 8 – Tartálytisztító nyílás, 9 – 

Behordócsiga, 10 – Vezérlőegység, 11 – Kémény bekötés, 12 – Tüz.anyag tartály ajtó, 13 – Csiga meghajtómotor 
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DRACO 75, 100, 150 

1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozók, 4 – 

Hőcserélők tisztítónyílása, 5 – Felső ajtó, 6 – Hamuzó ajtaja, 7 – Légbefúvó, 8 – Tartálytisztító nyílás, 9 – Behordócsiga, 10 – 

Vezérlőegység, 11 – Kémény bekötés, 12 – Tüz.anyag tartály ajtó, 13 – Csiga meghajtómotor 

 

 

DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO 

15 25 35 50 75 100 150 

A*  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1290 1290 1330 1450 1645 2000 2150 

B 930 930 940 1145 1130 1440 1580 

C 1335 1395 1480 1650 1820 1930 1970 

A1 530 530 600 660 740 860 1105 

A2* 690 690 690 690 690 1035 1035 

B1 635 655 655 860 820 915 1100 

B2 190 190 190 190 210 390 390 

B3* 600 600 600 605 645 960 960 

C1 1075 1135 1220 1380 1455 1560 1610 

C2* 1360 1370 1350 1500 1570 1745 1880 

C5** 185 180 180 190 90 95 95 

A5** 80 80 80 90 90 95 95 

95 70 70 75 75 55 45 65 

A3 80 80 80 90 60 70 100 

C4 55 60 65 60 75 60 65 

A4 265 265 300 330 370 430 550 

*A méret a telepített tartály típusától függ; a kazán magassága állítható lábak segítségével (50 kW-ig). 
 **A DRACO 75, 100, 150 kazánoknál a vízcsatlakozás felül található, míg a többinél a kazán hátoldalán. 
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Az előremenő és visszatérő csatlakozás a kazán jobb illetve bal oldalán is megtalálható. A víz megfelelő áramlásának 
biztosítása érdekében, ajánlott a kazánhoz átlósan csatlakoztatni az előremenő és visszatérő ágat.   

 

 

 

     
DRACO 15    DRACO 25    DRACO 35 

 
 
 
 
 
 

   
  DRACO 50       DRACO 75 
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   DRACO 100      DRACO 150 

 
 

 
1 – kerámia katalizátorok 

2 – katalizátor tálca (borsószén) 

3 – katalizátor tálca (pellet) 

4 – égőfej 

5 – csiga 

6 – hamutálca 
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Paraméterek M.E. Draco 15 Draco 25 Draco 35 Draco 50 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 15 24 34 50 

pellet kW 14,7 22 27,5 45 

Hatásfok 
borsószén % 87,0 86,3 86,0 84 

pellet % 82,3 86,1 84,9 80 

Teljesítmény tartomány 
borsószén kW 4,5-15 7,2-24 10,2-34 15-50 

pellet kW 4,4-14,7 6,6-22 8,3-27,5 13,5-45 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 2,4 3,0 5,0 7,5 

pellet kg/h 4,0 4,8 6,4 11,2 

Égetés hozzávetőleges ideje 

névleges teljesítmény mellett  

borsószén h ~ 80 ~ 63 ~ 38 ~ 33 

pellet h ~ 38 ~ 31 ~ 23 ~ 17 

Füsthőmérséklet °C 100-220 130-220 

Kazán osztály - 4 3 4 3 

Súly kg 424 447 506 711 

Kazán hőcserélő felület m2 
2,3 2,7 3,7 5,7 

Kazán víztérfogata dm3 90 100 135 210 

Kéményhuzat Pa 10-20 10-20 15-25 20-30 

Kazán méretei 

szélesség mm 1290 1290 1330 1450 

mélység mm 930 930 940 1145 

magasság mm 1335 1395 1480 1650 

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 230 320 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 560x700 590x700 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  
borsószén kg ~ 190 ~ 250 

pellet kg ~ 150 ~ 200 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65 – 80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½” G 2” 

Vízáramlás ellenállás mbar 25 – 30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 9,2 14,6 20,0 31,1 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 11,4 13,6 16,0 29,8 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 3,0 8,1 9,0 17,2 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 4,7 7,0 8,7 15,4 

Kikapcsolási teljesítmény  - 1 PEN 50 Hz~ 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor) W 90/85 90/170 

Elektromos szigetelés  W IP 40 

 
 
 
 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 13 
 

Paraméterek M.E. Draco 75 Draco 100 Draco 150 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 75,8 100 130 

pellet kW 52,6 86 130 

Hatásfok 
borsószén % 86,8 85,3 88,5 

pellet % 83,6 83,4 90,5 

Teljesítmény tartomány  
borsószén kW 22,5-75,8 30-100 39-130 

pellet kW 15,8-52,6 25,8-86 39-130 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 11,0 15,4 21,4 

pellet kg/h 12,7 21,2 28,6 

Égetés hozzávetőleges ideje névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén h ~21 ~43 ~28 

pellet h ~16 ~28 ~20 

Füsthőmérséklet °C 130-220 

Kazán osztály - 4 3 3 

Súly kg 886 1056 1582 

Kazán hőcserélő felület m2 
9,0 11,8 15,5 

Kazán víztérfogata dm3 250 335 600 

Kéményhuzat Pa 20-30 25-35 35-45 

Kazán méretei 

szélesség mm 1645 2000 2150 

mélység mm 1130 1440 1580 

magasság mm 1820 1930 1970 

Kéménycsonk átmérője mm 200 250 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 320 920 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 590x700 960x1000 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  
borsószén kg ~250 ~660 

pellet kg ~200 ~600 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 2” 

Vízáramlás ellenállás mbar 25 – 30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 44 61,4 91 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 43 54,7 82 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 15,8 33,9 48 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 19,6 28,2 32 

Kikapcsolási teljesítmény  - 1 PEN 50 Hz~ 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor) W 180/170 360/340 

Elektromos szigetelés  W IP 40 
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4 DRACO VERSA KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 

A DRACO VERSA széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. Az égetővályú rostélya hőálló acélból 
készült. A felületén található lyukak biztosítják az égéshez szükséges légbeáramlást, ami közvetlenül a légkeverőre telepített 
légbefúvón keresztül érkezik. A VERSA 24 típusnál az égő felső részén három fúvóka található, melyek a tűztér szekunder levegő 
ellátását biztosítják.  A VERSA 17 típusnál a fölső levegő betáplálás egy 45 fokos szögben elhelyezkedő perforált lemezen 
keresztül történik. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A szekunder levegő teszi lehetővé a hatékony égési folyamatot, valamint csökkenti a szénmonoxid kibocsátást. A tüzelőanyag 
egy csigás adagolón keresztül jut a tartályból az égéstérbe, és a forgó rostéllyal felszerelt kazánokhoz hasonlóan, az égetővályú 
lehetővé teszi az alacsonyabb minőségű tüzelőanyag égetést (magasabb hamutartalommal). 
 
A VERSA kazánokat végállás kapcsolóval és termosztatikus szeleppel szerelték fel, mely utóbbi vészhelyzet esetén a tüzelőanyag 
tartály eloltására szolgál. 

 

 

 

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a berendezés és a biztonsági rendszer megfelelő működését, ami 

megakadályozza parázs visszajutását a tüzelőanyag tartályba. 
(lásd: Karbantartás és tisztítás c. fejezet) 

 
 
Az égető kamra alatt egy hamutálca található. A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a 
kazán belsejéhez történő könnyű hozzáférést tesz lehetővé. A kazán elülső oldalán (a felső ajtó mögött), tisztítónyílás található, 
amelyen keresztül a hőcserélő csövek tisztítása történik.  
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső burkolat porbevonatú acéllemezből készült. 
 

 

 

 

 

A DRACO VERSA kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 
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1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozások, 4 – 

Hőcserélők tisztítónyílása, 5 – Középső ajtó, 6 – Hamuzó ajtaja, 7 – Tartálytisztító nyílás, 8 – Meghajtó csiga, 9 – 

Vezérlőegység, 10 – Tűzoltó tartály, 11 – Tüz.anyag tartály felső része, 12 – Behordócsiga meghajtómotorja, 13 – Légbefúvó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A méret a telepített tartály típusától függ; a kazán magassága állítható lábak segítségével. 
 

 

 DRACO 

VERSA 17 

DRACO 

VERSA 24 

A  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1260 1370 

B 895 940 

C 1545 1545 

A1 500 570 

A2 690 690 

B1 650 650 

B2 125 180 

B3 600 600 

C1 1285 1285 

C2 1350 1380 

C5 180 175 

A5 70 70 

95 80 75 

A3 70 70 

C4 70 65 

A4 250 285 
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Paraméterek M.E. Draco Versa 17 Draco Versa 24 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 17,4 24 

pellet kW   

Hatásfok 
borsószén % 91,2 92,1 

pellet %   

Teljesítmény tartomány  
borsószén kW 5,1 – 17,4 6,9 - 24 

pellet kW   

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 2,4 3,1 

pellet kg/h   

Égetés hozzávetőleges ideje névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén h 79 60 

pellet h   

Füsthőmérséklet °C 100-220 

Kazán osztály - 5 5 

Súly kg 484 531 

Kazán hőcserélő felület m2 
3,2 3,4 

Kazán víztérfogata dm3 85 110 

Kéményhuzat Pa 15 - 25 15 - 25 

Kazán méretei 

szélesség mm 1260 1370 

mélység mm 895 940 

magasság mm 1545 1545 

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 230 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 560x700 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  
borsószén kg ~190 

pellet kg ~150 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65 - 80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½” 

Vízáramlás ellenállás mbar 25 - 30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 10,6 15,4 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s   

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 4,4 6,0 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s   

Kikapcsolási teljesítmény * - 1 PEN 50 Hz~ 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor)* W 90/85 

Elektromos szigetelés * W IP 40 

* A kazán magassága állítható lábak segítségével 

Az előremenő és visszatérő csatlakozás a kazán jobb illetve bal oldalán is megtalálható. A víz megfelelő áramlásának 
biztosítása érdekében, ajánlott a kazánhoz átlósan csatlakoztatni az előremenő és visszatérő ágat.   
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5 DRACO DUO KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, TECHNIKAI 
PARAMÉTEREK 

 
A DRACO DUO széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. A tüzelőanyag égetés az égéstérben megy 
végbe, amelyben acél légkeverő és öntöttvas (retorta) könyökcső és rostély található. Az égéstér fölött, megfelelő magasságban 
(ami más borsószén és más pellet esetében) felszerelt tűzálló katalizátorok az égési folyamat során keletkezett káros vegyi 
anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-kibocsátást (ami a tüzelőanyag még alaposabb elégetését teszi 
lehetővé).  
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható (szükséges). Az égéshez szükséges levegőt egy 
közvetlenül a légkeverőre szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül, vagy a légbefúvón 
található tömítő lap segítségével manuálisan szabályozható.  
A DRACO DUO kazánok kialakításuknak köszönhetően (egy felső hamuládát és egy vízhűtéses rostélyt helyeztek el bennük) 
mind automatikus, mind normál üzemmódban üzemeltethetőek. A normál üzemmód azonban csak VÉSZHELYZET esetére 
szolgál, használata a teljes fűtési szezonban nem javasolt. 
A tartály hátoldalán egy ún. „tűzoltó” víztartály található, ami a tartály talapzatával van összekötve. Vészhelyzet esetén a 
tüzelőanyag tartály eloltására szolgál. Pellettel történő fűtés esetén a „tűzoltó” víztartályt termosztatikus szelepre kell cserélni.                                                                                                                        
Az égető kamra alatt egy hamutálca található. A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a 
kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz lehetővé. (A DRACO DUO 15 és DRACO DUO 75 kazánoknál két „külső” és egy 
„belső” ajtó tartozik.)A kazán elülső oldalán (a felső ajtók felett), a burkolat/foglalat alatt kémlelőnyílás (tisztítónyílás) található, 
amelyen keresztül a hőcserélő csövek tisztítása történik.  
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. (A DRACO DUO 50, 75 kazánoknál a csatlakozó aljzatok, és dugós 
csatlakozók a hátsó burkolaton találhatók a füstcsatorna fölött.) A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi 
szigetelés védi. A külső burkolat porbevonatú acéllemezből készült.           

 

 

A DRACO DUO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRACO DUO 75 
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1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Csatlakozó, 4 – Tisztítónyílás,  

5 – Felső ajtó, 6 – Középső ajtó, 7 – Alsó ajtó, 8 – Tartálytisztító nyílás, 9 – Tartály alapzat, 10 – Vezérlőegység, 11 – 

Tűzoltótartály, 12 – A tüz.anyag tartály felső része, 13 – Behordócsiga meghajtómotor, 14 – Légbefúvó 

 

 DRACO  
DUO 15 

 

DRACO  
DUO 25 

DRACO  
DUO 35 

DRACO  
DUO 50 

DRACO  
DUO 75 

A* 

[mm] 

1210 1240 1310 1410 1640 

B 815 900 900 1100 1130 

C 1435 1545 1545 1640 1820 

A1 470 530 600 660 740 

A2* 695 695 695 695 730 

B1 580 655 655 860 810 

B2 120 120 120 120 230 

B3* 605 605 605 610 645 

C1 1180 1290 1290 1380 1455 

C2* 1290 1290 1290 1410 1555 

C5** 180 180 175 190 80 

A5** 80 80 80 95 85 

C5 70 75 75 80 55 

A3 75 80 80 80 60 

C4 55 65 65 60 75 

A4 235 265 300 330 370 
 
*A méret a telepített tartály típusától függ; a kazán magassága állítható lábak segítségével. 
 **A DRACO DUO 75 kazánoknál a vízcsatlakozás felül található, míg a többinél a kazán hátoldalán. 

A kazánokban az előremenő és visszatérő csatlakozás a kazán jobb és bal oldalán helyezkedik el. A víz megfelelő 
áramlásának biztosítása érdekében, kérjük, győződjön meg róla, hogy hogy a kazánt átlós kötéssel van-e 
csatlakoztatva a rendszerhez.   
 

 
 
 
  DRACO DUO 15       DRACO DUO 25, 35 
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  DRACO DUO 50       DRACO DUO 75 
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Paraméterek M.E. Draco 

Duo 15 

Draco 

Duo 25 

Draco 

Duo 35 

Draco 

Duo 50 

Draco 

Duo 75 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 15,2 23,8 35 50,1 75 

pellet kW 14 22 31 45 65 

Hatásfok 
borsószén % 86,2 82,7 87,1 85,4 85,5 

pellet % 77,9 82 82,1 84 80,7 

Teljesítmény tartomány borsószén kW 4,56-15,2 7,1-23,8 10,5-35 15-50,1 22,5-75 

pellet kW 4,2-14 6,6-22 9,3-31 13,5-45 19,5-65 

Tüzelőanyag fogyasztás 

névleges teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 2,4 3,7 5,2 7,4 11,2 

pellet kg/h 4,0 5,4 8,0 10,5 16,8 

Égetés hozzávetőleges ideje 

névleges teljesítmény mellett  

borsószén h 79 50 36 34 22 

pellet h 38 28 18 19 12 

Füsthőmérséklet °C 100-220 150-250 

Kazán osztály - 3 4 3 4 3 

Súly kg 412 506 552 752 891 

Kazán hőcserélő felület m2 
2,4 3,2 3,7 5,8 7,6 

Kazán víztérfogata dm3 65 90 100 155 200 

Kéményhuzat Pa 10-20 10-20 15-25 20-30 20-30 

Kazán méretei 

szélesség mm 1210 1240 1310 1410 1640 

mélység mm 815 900 900 1100 1130 

magasság mm 1435 1545 1545 1640 1820 

Kéménycsonk átmérője mm 160 200 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 230 320 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 560*700 590*700 
 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  borsószén kg 190 250 

 
pellet kg 150 200 

 
Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 - víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½’’ G 2’’ 

Vízáramlás ellenállás mbar 25-30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 9,3 14,7 21,2 35,6 47,1 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 9,5 14,9 20,0 28,4 42,7 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 5,2 5,5 10,9 11,7 26,0 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 4,9 7,7 10,3 14,6 22,1 

Kikapcsolási teljesítmény * - 1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor)* W 90/85 90/170 180/170 

Elektromos szigetelés * W IP 40 

* A kazán magassága állítható lábak segítségével 
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6 DRACO DUO ECO KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 
A DRACO DUO ECO széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. A tüzelőanyag égetés az ECO 
égőfejben megy végbe. Az égéstér fölött, megfelelő magasságban felszerelt kerámia katalizátorok az égési folyamat során 
keletkezett káros vegyi anyagok oxidálódását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-kibocsátást (ami a tüzelőanyag még 
alaposabb elégetését teszi lehetővé).  

 
 
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható (szükséges). Az égéshez szükséges levegőt egy 
közvetlenül a légkeverőre szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül szabályozható. A 
DRACO DUO ECO kazán alaphelyzetben apríték tüzelésre van előkészítve. Amennyiben pellettel szeretné működtetni, 
szükséges a behordócsiga cseréje, valamint a tüzelőanyag tartály nyílásába a mellékelt szűkítő behelyezése. 
 

 
 
A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz 
lehetővé. A kazán felső ajtaja mögött kémlelőnyílás (tisztítónyílás) található, amelyen keresztül a hőcserélő csövek tisztítása 
történik. Az automata égőfej felett található vizes rostély illetve másodlagos tűztér kialakítása lehetővé teszi a kazánban 
történő hagyományos tüzelést is. Ilyenkor a vezérlést át kell állítani automatáról kézi üzemmódra. 
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső acéllemez burkolat porfestéssel készült.           

 

A DRACO DUO ECO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 
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1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozások, 4 – 

Vezérlőegység, 5 – Felső ajtó (hőcserélő tisztító nyílás), 6 – Középső ajtó (másodlagos tűztér), 7 – Alsó ajtó (Hamuzó nyílás), 8 

– Égőfej, 9 – Behordó csiga, 10 – Tüzelőanyag tartály 

A kazánokban az előremenő és visszatérő csatlakozás a kazán jobb és bal oldalán helyezkedik el. A víz megfelelő 

áramlásának biztosítása érdekében, kérjük, győződjön meg róla, hogy hogy a kazánt átlós kötéssel van-e 

csatlakoztatva a rendszerhez. A visszatérő hőmérséklet érzékelőt a bekötött ágra kell kötni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

* A méret a telepített tartály típusától függ. A kazán magassága a 
lábak segítségével állítható 

 

 DRACO 

DUO ECO 16 

DRACO 

DUO ECO 30 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

2600 2670 

B 1235 1235 

C 1710 1710 

A1 530 600 

A2 1215 1215 

B1 655 655 

B2 120 120 

B3 900 900 

C1 1295 1295 

C2 1545 1545 

C5 180 175 

A5 80 80 

C3 75 75 

A3 80 80 

C4 65 65 

A4 265 300 

C6 1670 1670 

A7 1245 1315 
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Paraméterek M.E. Draco     

ECO 16 

Draco     

ECO 30 

Draco     

ECO 50 

Névleges teljesítmény 
apríték kW 15 30  

pellet kW 16,5 32  

Hatásfok 
apríték % 88 88  

pellet % 92 90  

Teljesítmény tartomány  apríték kW 4,5-15 9-30  

pellet kW 4,9-16,5 9,6-32  

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

apríték kg/h 5,5 10,2  

pellet kg/h 3,6 7,1  

Égetés hozzávetőleges ideje névleges 

teljesítmény mellett  

apríték h 45,5 24,5  

pellet h 185 94,5  

Füsthőmérséklet °C 100-150 

Kazán osztály - 5 5  

Súly kg 431/229 501/229  

Kazán hőcserélő felület m2 
3,2 3,7  

Kazán víztérfogata dm3 90 100  

Kéményhuzat Pa 10-20 

 

 

Kazán méretei 

szélesség mm 2600 2670  

mélység mm 1235 1235  

magasság mm 1710 1710  

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 1000 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 1200*600 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  apríték kg 250 

pellet kg 670 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 - víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65 - 80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½’’ 

Vízáramlás ellenállás mbar 25-30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 10,1 20,2  

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 9,5 18,9  

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 5,1 10,2  

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 5,1 10,0  

Kikapcsolási teljesítmény * - 1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás (csiga, ventilator, gyújtás, csiga+bolygatómű) * W 290/85/300/370 

Elektromos szigetelés * W IP40 

* A kazán magassága állítható lábak segítségével 
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7 DRACO DUO VERSA KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 
A DRACO DUO VERSA széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. Az égetővályú rostélya hőálló 
acélból készült. A felületén található lyukak biztosítják az égéshez szükséges légbeáramlást, ami közvetlenül a légkeverőre 
telepített légbefúvón keresztül érkezik. Az égő felső részén három fúvóka található, melyek a tűztér szekunder levegő ellátását 
biztosítják.   

 
A szekunder levegő teszi lehetővé a hatékony égési folyamatot, valamint csökkenti a szénmonoxid kibocsátást. A tüzelőanyag 
egy csigás adagolón keresztül jut a tartályból az égéstérbe, és a forgó rostéllyal felszerelt kazánokhoz hasonlóan, az égetővályú 
lehetővé teszi az alacsonyabb minőségű tüzelőanyag égetést (magasabb hamutartalommal). 
A DRACO DUO VERSA kazánok kialakításuknak köszönhetően (hamuládát és vízhűtéses rostélyt helyeztek el bennük) mind 
automatikus, mind normál üzemmódban üzemeltethetőek. A normál üzemmód azonban csak VÉSZHELYZET esetére szolgál, 
használata a teljes fűtési szezonban nem javasolt. 
 
A VERSA kazánokat végállás kapcsolóval és termosztatikus szeleppel szerelték fel, mely utóbbi vészhelyzet esetén a tüzelőanyag 
tartály eloltására szolgál. 

 

 

 

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a berendezés és a biztonsági rendszer megfelelő működését, ami 

megakadályozza parázs visszajutását a tüzelőanyag tartályba. 
(lásd: Karbantartás és tisztítás c. fejezet) 

 
 
Az égető kamra alatt egy hamutálca található. A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a 
kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz lehetővé. A kazán elülső oldalán (a felső ajtók felett), a burkolat/foglalat alatt 
kémlelőnyílás (tisztítónyílás) található, amelyen keresztül a hőcserélő csövek tisztítása történik.  
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső acéllemez burkolat porfestéssel készült.           
 

 

 

 

 

 

A DRACO DUO VERSA kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük 

elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 
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1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Csatlakozó, 4 – Tisztítónyílás,  

5 – Felső ajtó, 6 – Középső ajtó, 7 – Alsó ajtó, 8 – Tartálytisztító nyílás, 9 – Tartály alapzat, 10 – Vezérlőegység, 11 – Tűzoltó 

12 – A tartály felső része, 13 – Motoreduktor, 14 – Légbefúvó 

 

 

1 – Felső kerámia katalizátorok, 2 – Alsó kerámia 
katalizátorok, 3 – Csiga, 4 – Égetővályú, 5 - Hamutálca 

 DRACO DUO 

VERSA 

20 

DRACO DUO 

VERSA  

30 

A  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1280 1355 

B 895 895 

C 1545 1545 

A1 500 570 

A2 730 730 

B1 650 650 

B2 125 125 

B3 605 605 

C1 1295 1295 

C2 1350 1350 

C5 180 175 

A5 70 75 

95 80 75 

A3 70 70 

C4 70 65 

A4 50 50 
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Paraméterek M.E. Draco Duo 

Versa 20 

Draco Duo 

Versa 30 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 20,4 30 

pellet kW 17 25 

Hatásfok 
borsószén % 89,4 89,4 

pellet % 90 90 

Teljesítmény tartomány  borsószén kW 6,20 9,30 

pellet kW 5,1-17 7,5-25 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 3,0 4,5 

pellet kg/h 4,8 7,1 

Égetés hozzávetőleges ideje névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén h 50 33,3 

pellet h 25 16,9 

Füsthőmérséklet °C 100-220 

Kazán osztály -   

Súly kg 535 545 

Kazán hőcserélő felület m2 
3,3 3,7 

Kazán víztérfogata dm3 90 115 

Kéményhuzat Pa 10-20 15-25 

Kazán méretei 

szélesség mm 1280 1355 

mélység mm 895 895 

magasság mm 1545 1545 

Kéménycsonk átmérője mm 145 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 180 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 600x700 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  borsószén kg ~150 

pellet kg ~120 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½” 

Áramlási ellenállás mbar 25-30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 11,9 17,6 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 10,0 14,7 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 6,5 9,7 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 5,2 7,6 

Kikapcsolási teljesítmény  - 1 PEN 50 Hz~ 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor) W 90/85 

Elektromos szigetelés  W IP 40 

* A kazán magassága állítható lábak segítségével 
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8 DRACO BIO KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, TECHNIKAI 
PARAMÉTEREK 

 
A DRACO BIO széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. A tüzelőanyag égetés a FIREBLAST égőben 
megy végbe. Az égő előtt egy beton katalizátor, az égetőkamra felső részében pedig egy kerámia katalizátor található, melyek 
az égési folyamat során keletkezett káros vegyi anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-kibocsátást (ami 
a tüzelőanyag még alaposabb elégetését teszi lehetővé).  
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható (szükséges). Az égéshez szükséges levegőt egy 
égéstérbe szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül szabályozható. A kazán típustól 
függően kettő vagy három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű 
hozzáférést tesz lehetővé. A kazán elülső oldalán, a felső ajtó mögött kémlelőnyílás (tisztítónyílás) található, amelyen keresztül 
a hőcserélő csövek tisztítása történik. A Draco Bio 12 típus tisztító nyílása a kazán tetején helyezkedik el. A Draco Bio család 
csak egy tűztérrel rendelkezik, így csak automata üzemmódban használható. 
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső acéllemez burkolat porfestéssel készült.                     

 

A DRACO BIO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 

 
 

DRACO BIO 12, 25, 35, 50 

1 – Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 – 

Vezérlőegység, 5 – Tisztítónyílás, 6 – Középső ajtó, 7 – Hamuzó ajtaja, 8 – Behordó csiga, 9 – Flexibilis cső, 10 – Fireblast 

égőfej, 11 – Tartály 
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DRACO BIO 75, 100, 150 

1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 – Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 –

Tisztítónyílás borítólemez, 5 – Középső ajtó, 6 – Hamuzó ajtaja, 7 – Fireblast égőfej, 8 – Behordó csiga, 9 – Flexibilis cső, 10 – 

Vezérlés, 11 – Kéménycsonk, 12 – Tüzelőanyag tartály 

 

A DRACO BIO COMPACT széria tagjai hegesztett acélkazánok, felépítésében nagyon hasonlóak a DRACO BIO típusokhoz, 

kivéve, hogy a tüzelőanyag tartály a kazán fölött helyezkedik el. 

 

 
DRACO BIO 12, 18 COMPACT 

1 – Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 2 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 –

Vezérlés, 5 – Behordó csiga, 6 – Hőcserélő tisztító ajtó, 7 – Hamuzó ajtaja, 8 – Flexibilis cső, 9 – Fireblast égőfej, 10 – Hátsó 

szerelőnyílás, 11 – Kéménycsonk, 12 – Tüzelőanyag tartály fedél 
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Amennyiben a kazánház méretei lehetővé teszik, a DRACO BIO 18-as tüzelőanyag tartály mérete tovább bővíthető. Az 

opcióban kérhető bővítő elemmel 220 literesre növő tartály méret 20 cm-el növeli a teljes kazán magasságot. 

 

 

 
 

 

A kazán befoglaló méretei függnek a választott tüzelőanyag tartály űrtartalmától. A kazán magassága a menetes talpak 
segítségével állítható. 
A tüzelőanyag tartály flexibilis csövön keresztül csatlakozik a kazánhoz, ezért a teljes szélesség kismértékben változhat.  
A DRACO BIO COMPACT 18 zárójelben található méretei a kibővített tartályra vonatkoznak. 
 
 
 

 DRACO 

BIO 12 

COMPACT 

DRACO 

BIO 18 

COMPACT 

DRACO 

BIO 12 

DRACO 

BIO 25 

DRACO 

BIO 35 

DRACO 

BIO 50 

DRACO 

BIO 75 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

565 665 1550 1630 1700 1860 1975 

B 1140 1140 770 930 940 1145 1130 

C 1590 1590 

(1790) 

1200 1395 1480 1650 1820 

A1 535 635 490 530 600 660 740 

A2 - - 610 610 610 690 850 

B1 620 620 560 655 655 860 820 

B2 75 75 50 190 190 190 210 

B3 - - 610 610 610 690 850 

C1 700 700 895 1135 1220 1380 1455 

C2 1550 1550 

(1750) 

1570 1570 1570 1570 1570 

C3 55 55 80 70 75 75 55 

A3 75 75 90 80 80 90 60 

C4 75 75 65 60 65 60 75 

A4 85 85 90 80 80 90 90 

C5 - - 1340 1340 1340 1440 1440 

A5 - - 850 890 960 1020 1410 

C6 - - 1340 1340 1340 1440 1440 

A6 - - 850 890 960 1020 1410 

B3 445 445 - - - - - 
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A tüzelőanyag tartály flexibilis csövön keresztül csatlakozik a kazánhoz, ezért 
a teljes szélesség kismértékben változhat.  

 

A kazán magassága állítható lábak segítségével (50 kW-ig). 
A DRACO BIO 75, 100, 150 kazánoknál a vízcsatlakozás felül található, míg a többinél a kazán hátoldalán. 
Az előremenő és visszatérő csatlakozás a kazán jobb illetve bal oldalán is megtalálható. A víz megfelelő 
áramlásának biztosítása érdekében, ajánlott a kazánhoz átlósan csatlakoztatni az előremenő és visszatérő ágat.   

 

 

 
 
 DRACO BIO COMPACT 12, 18   DRACO BIO 12   DRACO BIO 25 

 DRACO 

BIO 100 

DRACO 

BIO 150 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

2100 2350 

B 1440 1580 

C 1930 1970 

A1 860 1105 

A2 850 850 

B1 915 1100 

B2 390 390 

B3 850 850 

C1 1560 1610 

C2 1570 1570 

C3 45 65 

A3 70 100 

C4 60 65 

A4 430 550 

C5 95 95 

A5 95 95 

C6 1440 1440 
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 DRACO BIO 35    DRACO BIO 50    DRACO BIO 75 
 

 
    
    DRACO BIO 100    DRACO BIO 150 
 

A DRACO BIO 100 és 150 típusú kazánok az Uni-Max típusú égőkkel vannak szerelve. 
 

 

Az Uni-Max égőfejek és vezérlésük működését külön kézikönyv tartalmazza.  

Ezen alkatrészek garanciális feltételeit a gyártójuk által kiadott kísérő okmányuk tartalmazza. 
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Paraméterek M.E. Draco Bio 

Compact 

12 

Draco Bio 

Compact 

18 

Draco Bio 

12 

Draco Bio 

25 

Draco Bio 

35 

Névleges teljesítmény pellet kW 10,2 18 13,8 23 33,3 

Hatásfok pellet % 88,9 90 89,4 90 88,7 

Teljesítmény tartomány  pellet kW 3,1-10,2 5,4-18 4,1-13,8 6,9-23 9,9-33,3 

Tüzelőanyag fogyasztás pellet kg/h 2,3 4,2 3,0 5,1 7,5 

Üzem egy feltöltéssel névl. teljesítményen h 34 22 (30) 53 31 22 

Füsthőmérséklet °C 100-160 

Kazán osztály - 5 

Súly kg 268 321 235/38 385/38 448/45 

Hőcserélő felület m² 1,9 2,4 1,8 2,7 3,7 

Kazán víztérfogata dm³ 68 75 55 100 135 

Kéményhuzat Pa 8-17 
 

10-20 

Kazán méretei a 

tárolóegységgel 

együtt 

szélesség mm 565 665 1550 1630 1700 

mélység mm 1140 1140 770 930 940 

magasság* mm 1590 1590 (1790) 1570 1570 1570 

Kéménycsonk átmérője mm 145 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 130 150 (220) 240 340 

Tüzelőanyag feltöltő nyílás mm 500x500 600x500 600x600 670x670 

Tartályba tölthető pellet súlya kg ~ 80 ~ 95 (135) ~ 160 ~ 220 

Max. üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadékcsoport - 2 - víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete 
 

°C 65 - 80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete 
 

°C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtési és visszatérő víz csatlakozás 
 

Js G 1 ½” G 2’’ 

Áramlási ellenállás mbar 25 - 30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény g/s 6,5 6,8 7,1 14,7 20,6 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény g/s 3,2 3,5 3,7 7,7 10,8 

Kikapcsolási teljesítmény  1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás – behordócsiga/légbefúvók W 50/45/300 50/85/300 

Elektromos szigetelés W IP 40 
 

*A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A tüzelőanyag tartály flexibilis csövön keresztül csatlakozik a 
kazánhoz, ezért a teljes szélesség kismértékben változhat. 
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Paraméterek M.E. Draco Bio 50 Draco Bio 75 Draco Bio 

100 

Draco Bio 

150 

Névleges teljesítmény pellet kW 47,8 68 92 (100) 141 (150) 

Hatásfok pellet % 88,8 88 88 88 

Teljesítmény 
tartomány  

pellet kW 14,3-47,8 20,4-68 30-100 45-150 

Tüzelőanyag fogyasztás pellet kg/h 10,8 15,4 20 30 

Üzem egy feltöltéssel névl. teljesítményen h 20 21 16 11 

Füsthőmérséklet °C 120-160 130-200 130-160 130-180 

Kazán osztály - 5 3 

Súly kg 633/45 820/97 941/97 1400/97 

Hőcserélő felület m² 5,7 9,0 11,8 15,5 

Kazán víztérfogata dm³ 210 250 335 600 

Kéményhuzat Pa 20-30 25-40 

Kazán méretei a 

tárolóegységgel 

együtt 

szélesség mm 1860 1975 2100 2350 

mélység mm 1145 1130 1440 1580 

magasság* mm 1660 1820 1930 1970 

Kéménycsonk átmérője mm 160 200 200 200 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 340 500 500 500 

Tüzelőanyag feltöltő nyílás mm 670x670 840x840 
 
 Tartályba tölthető pellet súlya kg ~220 ~320 

Max. üzemi nyomás bar 1,5 
 

Folyadékcsoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete 
 

°C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete 
 

°C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtési és visszatérő víz csatlakozás 
 

Js G 2’’ 

Áramlási ellenállás mbar 25-30 
 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény g/s 27,7 43 60 80 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény g/s 14,5 19,6 28,2 35 

Kikapcsolási teljesítmény  1 PEN  50 Hz 
 
 Áramfogyasztás – behordócsiga/légbefúvók W 50/85/300 40/260/300 

Elektromos szigetelés W IP 40 

A kazán befoglaló méretei függenek a választott tüzelőanyag tartály űrtartalmától. A tüzelőanyag tartály 
flexibilis csövön keresztül csatlakozik a kazánhoz, ezért a teljes szélesség kismértékben változhat.  
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9 DRACO DUO BIO KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 
 

A DRACO DUO BIO széria kazánjai 8-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. A tüzelőanyag égetés a FIREBLAST 
égőben megy végbe. Az égő előtt egy beton katalizátor, az égetőkamra felső részében pedig egy kerámia katalizátor található, 
melyek az égési folyamat során keletkezett káros vegyi anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-
kibocsátást (ami a tüzelőanyag még alaposabb elégetését teszi lehetővé).  
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható (szükséges). Az égéshez szükséges levegőt egy 
égéstérbe szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül szabályozható. A kazán típustól 
függően kettő vagy három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű 
hozzáférést tesz lehetővé. A kazán elülső oldalán, a felső ajtó mögött kémlelőnyílás (tisztítónyílás) található, amelyen keresztül 
a hőcserélő csövek tisztítása történik.  
A DRACO DUO BIO kazánok kialakításuknak köszönhetően (hamuládát és vízhűtéses rostélyt helyeztek el bennük) mind 
automatikus, mind normál üzemmódban üzemeltethetőek. A normál üzemmód azonban csak VÉSZHELYZET esetére szolgál, 
használata a teljes fűtési szezonban nem javasolt. 
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső acéllemez burkolat porfestéssel készült.                     

 

A DRACO DUO BIO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 

 

1 – Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 – 

Kéménycsonk, 5 – Vezérlőegység, 6 – Hőcserélő tisztítónyílás, 7 – Másodlagos tűztér ajtó, 8 – Hamuzó ajtaja, 9 – Behordó 

csiga, 10 – Flexibilis cső, 11 – Fireblast égőfej, 12 – Tartály 

 

DRACO DUO BIO 75 
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 DRACO DUO BIO 15  DRACO DUO BIO 25, 35 

 

Méretek DRACO 

DUO BIO 15 

DRACO DUO 

BIO 25 

DRACO DUO 

BIO 35 

DRACO DUO 

BIO 50 

DRACO DUO 

BIO 75 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1590 1650 1720 1880 2250 

B 815 900 900 1100 1130 

C 1435 1545 1545 1660 1820 

A1 470 530 600 660 740 

A2 610 610 610 690 850 

B1 580 655 655 860 810 

B2 120 120 120 120 230 

B3 610 610 610 690 850 

C1 1180 1290 1290 1380 1455 

C2 1570 1570 1570 1570 1570 

C3 70 75 75 80 55 

A3 75 80 80 80 60 

C4 55 65 65 60 75 

A4 235 265 300 330 370 

C5 180 180 175 190 80 

A5 80 80 80 95 85 

C6 1340 1340 1340 1440 1440 

A6 830 890 960 1050 1410 

A kazán befoglaló méretei függenek a választott tüzelőanyag tartály űrtartalmától. A tüzelőanyag tartály 

flexibilis csövön keresztül csatlakozik a kazánhoz, ezért a teljes szélesség kismértékben változhat.  
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 DRACO DUO BIO 50    DRACO DUO BIO 75 
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Paraméterek M.E. DUO      

Bio 15 

DUO      

Bio 25 

DUO      

Bio 35 

DUO        

Bio 50 

DUO     

Bio 75 

Névleges teljesítmény pellet kW 14,5 25 35 47 69 

Hatásfok pellet % ~90 ~90 ~90 ~90 ~90 

Teljesítmény tartomány  pellet kW 4,3-14,5 7,5-25 10,5-35 14,1-47 20,7-69 

Tüzelőanyag fogyasztás pellet kg/h 3,4 5,6 7,8 10,4 15,3 

Üzem egy feltöltéssel névl. teljesítményen h 45 28 21 21 21 

Füsthőmérséklet °C 100-160 130-200 

Kazán osztály - 3 

Súly kg 365/38 452/38 493/38 672/45 793/97 

Hőcserélő felület m² 2,4 3,2 3,7 5,8 7,6 

Kazán víztérfogata dm³ 65 90 100 155 200 

Kéményhuzat Pa 10-20 15-20 15-20 20-30 25-35 

Kazán méretei a 

tárolóegységgel 

együtt 

szélesség mm 1590 1650 1720 1880 2250 

mélység mm 815 900 900 1100 1130 

magasság* mm 1570 1570 1570 1660 1820 

Kéménycsonk átmérője mm 160 200 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 240 340 500 

Tüzelőanyag feltöltő nyílás mm 600X600 670X670 850X850 

Tartályba tölthető pellet súlya kg ~160 ~220 ~320 

Max. üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadékcsoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete 
 

°C 65 – 80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete 
 

°C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtési és visszatérő víz csatlakozás 
 

Js G 1 ½’’ G 2‘’ 

Áramlási ellenállás mbar 25-30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény g/s 10,2 14,7 20,6 30,4 42,7 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény g/s 5,1 7,7 10,8 15,9 22,1 

Kikapcsolási teljesítmény  1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás – behordócsiga/légbefúvók W 50/45/300 50/85/300 

Elektromos szigetelés W IP 40 

*A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A kazán befoglaló méretei függenek a választott tüzelőanyag tartály 

űrtartalmától. A tüzelőanyag tartály flexibilis csövön keresztül csatlakozik a kazánhoz, ezért a teljes szélesség 

kismértékben változhat.  

  
 
 
 
 

 
A kazán magassága állítható lábak segítségével (50 kW-ig). 
A DRACO DUO BIO 75 kazánnál a vízcsatlakozás felül található, míg a többinél a kazán hátoldalán. 
Az előremenő és visszatérő csatlakozás a kazán jobb illetve bal oldalán is megtalálható. A víz megfelelő áramlásának 
biztosítása érdekében, ajánlott a kazánhoz átlósan csatlakoztatni az előremenő és visszatérő ágat.   
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10 TYTAN BIO KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, TECHNIKAI 
PARAMÉTEREK 

 
A TYTAN BIO széria kazánjainak alapja az öntöttvas hőcserélővel készülő TYTAN kazán. A tüzelőanyag égetés a FIREBLAST 
égőben megy végbe. Az égő előtt egy beton katalizátor, az égetőkamra felső részében pedig egy kerámia katalizátor található, 
melyek az égési folyamat során keletkezett káros vegyi anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-
kibocsátást (ami a tüzelőanyag még alaposabb elégetését teszi lehetővé).  
 
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható (szükséges). Az égéshez szükséges levegőt egy 
égéstérbe szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül szabályozható. A kazán két ajtóval van 
ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz lehetővé.  
 
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső acéllemez burkolat porszórásos festési eljárással készült.   
A TYTAN BIO kazánokat automata üzemre tervezték.      

    

 

A TYTAN BIO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 
 

 
 

1 –, Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 2 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 – 

Vezérlőegység, 5 – Felső ajtó, 6 – Alsó ajtó, 7 – Fireblast égőfej, 8 – Behordócsiga, 9 – Flexibilis cső, 10 – Tüzelőanyag tartály 
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Méretek TYTAN BIO 

20 

TYTAN BIO 

25 

TYTAN BIO 

30 

A  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1270 

B 1180 1280 1480 

C 1570 

A1 585 

A2 610 

B1 530 630 830 

B2 90 

B3 610 

C1 880 

C2 1215 

C3 225 

A3 290 

A4 290 

C4 180 

A kazán magassága menetes lábak segítségével állítható. A kazán 

befoglaló méretei függenek a választott tüzelőanyag tartály 

űrtartalmától. A tüzelőanyag tartály flexibilis csövön keresztül 

csatlakozik a kazánhoz, ezért a teljes szélesség kismértékben változhat.  
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Paraméterek M.E. TYTAN BIO 20 TYTAN BIO 25 TYTAN BIO 30 

Névleges teljesítmény pellet kW 20,2 25 30 

Hatásfok pellet % 88,8 88 90 

Teljesítmény tartomány  pellet kW 6,1-20,2 7,5-25 9-30 

Tüzelőanyag fogyasztás pellet kg/h 4,5 5,5 7 

Üzem egy feltöltéssel névl. teljesítményen h 36 29 22 

Füsthőmérséklet °C 100-180 

Kazán osztály - 5 5 5 

Súly kg 315/38 357/38 460/38 

Hőcserélő felület m² - - - 

Kazán víztérfogata dm³ 25 30 40 

Kéményhuzat Pa 10-20 

Kazán méretei a tárolóegységgel együtt 

szélesség mm 1270 

mélység mm 1180 1280 1480 

magasság* mm 1570 

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüz.anyag tartály térfogat l 240 

Tüz.anyag tartály feltöltő nyílás mm 600x600 

Tüz.anyag tartály űrtartalom - pellet kg 160 

Max. üzemi nyomás bar 3 

Folyadékcsoport - 2 – víz  

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete 
 

°C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete 
 

°C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtési és visszatérő víz csatlakozás 
 

Js G 1 ½’’ 

Áramlási ellenállás mbar 25-30 

Füsttömegáram – névleges teljesítmény g/s 12,1 14,9 16 

Füsttömegáram – minimális teljesítmény g/s 6,5 8,2 11 

Kikapcsolási teljesítmény  1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás – behordócsiga/légbefúvók W 50/45/300 50/85/300 

Elektromos szigetelés W IP 40 

*A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A kazán befoglaló méretei függenek a választott tüzelőanyag tartály 

űrtartalmától. A tüzelőanyag tartály flexibilis csövön keresztül csatlakozik a kazánhoz, ezért a teljes szélesség kismértékben 

változhat.  
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11 DRACO TYTAN II KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 
A DRACO TYTAN II kazánok 5-4 mm vastagságú acéllemezből készült alapzatból és öntöttvas hőcserélőből álló szerkezetek. A 
tüzelőanyag égetés az égéstérben megy végbe, amelyben acél légkeverő és öntöttvas (retorta) könyökcső és rostély található. 
A hőcserélő rácson egy öntöttvas terelőlap és tűzálló katalizátorok találhatóak, melyek az égési folyamat során keletkezett 
káros vegyi anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-kibocsátást (ami a tüzelőanyag még alaposabb 
elégetését teszi lehetővé).  
A tüzelőanyag a kazán közelében található tartályból egy csigás adagolón keresztül érkezik az égéstérbe. A tüzelőanyag 
adagolása és annak gyakorisága a vezérlőegység beállításainál beprogramozható (szükséges). Az égéshez szükséges levegőt egy 
közvetlenül a légkeverőre szerelt légbefúvó biztosítja. A levegő mennyisége a vezérlőegységen keresztül, vagy a légbefúvón 
található tömítő lap segítségével manuálisan szabályozható.  
A DRACO TYTAN kazánok mind automatikus, mind normál üzemmódban üzemeltethetőek. A normál üzemmód azonban csak 
VÉSZHELYZET esetére szolgál, használata a teljes fűtési szezonban nem javasolt. 
A tartály hátoldalán egy ún. „tűzoltó” víztartály található, ami a tartály talapzatával van összekötve. Vészhelyzet esetén a 
tüzelőanyag tartály eloltására szolgál. Pellettel történő fűtés esetén a „tűzoltó” víztartályt termosztatikus szelepre kell cserélni.                                                                                                                        
Az égető kamra alatt az acél alapzatban egy hamutálca található. A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű 
üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz lehetővé.  
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső burkolat porbevonatú acéllemezből készült.           

 

A DRACO TYTAN II kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 
 

 
 
1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 – 

Felső ajtó (tisztítónyílás), 5 – Középső ajtó (Másodlagos tűztér), 6 – Alsó ajtó (Hamuzó), 7 – Vezérlőegység, 8 – Légbefúvó, 9 – 

Tartálytisztító nyílás, 10 – Tartály alapzat, 11 – Tüz.anyag tartály, 12 – Tűzoltó, 13 – Csiga meghajtó motor, 14 – Kéménycsonk  
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* A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A kazán befoglaló méretei függenek 
a választott tüzelőanyag tartály űrtartalmától. 
 

 
 
 
1 – Öntöttvas hőcserélő, 2 – Acél alapzat, 
3 – Tüzelőanyag tartály, 4 – Égőfej 

 
 
 
 

 
 

 DRACO 

TYTAN II 

4W 

DRACO 

TYTAN II 

5W 

DRACO 

TYTAN II 

6W 

DRACO 

TYTAN II 

7W 

A  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1360 1360 1490 1490 

B 840 840 920 1020 

C 1575 1575 1720 1720 

A1 600 600 700 700 

A2 740 740 740 740 

B1 550 650 755 855 

B2 90 90 90 90 

B3 690 690 690 690 

C1 1300 1300 1445 1445 

C2 1460 1460 1480 1480 

C3 110 110 110 110 

A3 300 300 350 350 

C4 100 100 100 100 

A4 200 200 255 255 

C5 105 105 105 105 

A5 300 300 350 350 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 43 
 

Paraméterek M.E. Draco Tytan 

II 4W 

Draco Tytan 

II 5W 

Draco Tytan 

II 6W 

Draco Tytan 

II 7W 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 20,8 31 42 49 

pellet kW 18,5 28 38 40 

Hatásfok 
borsószén % 85,2 85,1 85 81,1 

pellet % 85,6 85,7 86,3 86,9 

Teljesítmény tartomány  borsószén kW 5,8-20,8 9,3-31 12,6-42 14,7-49 

pellet kW 5,3-18,5 8,4-28 11,4-38 12-40 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 3 5,6 7,6 9,0 

pellet kg/h 4,4 8,2 11,1 13,2 

Égetés hozzávetőleges ideje 

névleges teljesítmény mellett  

borsószén h 63 43 32 26 

pellet h 36 24 18 15 

Füsthőmérséklet °C 150-250 
 

Kazán osztály – szén / pellet - 3 / 4 

Súly kg 501 549 668 745 

Kazán hőcserélő felület m2 
- - - - 

Kazán víztérfogata dm3 43 52 82 95 

Kéményhuzat Pa 15-25 

Kazán méretei 

szélesség mm 1360 1360 1490 1490 

mélység mm 840 840 920 1020 

magasság mm 1575 1575 1720 1720 

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 300 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 500x570 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  borsószén kg ~240 

 
pellet kg ~200 

 
Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

 
Folyadék csoport - 2 - víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½’’ 

 
Áramlási ellenállás mbar 20-25 

 
Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – borsószén  g/s 15,92 19,5 26,4 31,5 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 14,5 18,6 25,2 29,8 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – borsószén  g/s 9,71 10,7 14,5 17,3 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 10,22 9,7 13,2 15,6 

Kikapcsolási teljesítmény * - 1 PEN ~ 50 Hz 

 
Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor)* W 90/85 90/170 

Elektromos szigetelés * W IP 40 

 
* A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A kazán befoglaló méretei függenek a választott tüzelőanyag 

tartály űrtartalmától. 

 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 44 
 

12 DRACO TYTAN II VERSA KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 
A DRACO TYTAN II VERSA kazánok 5-4 mm vastagságú acéllemezből készült alapzatból és öntöttvas hőcserélőből álló 
szerkezetek. Az égetővályú rostélya hőálló acélból készült. A felületén található lyukak biztosítják az égéshez szükséges 
légbeáramlást, ami közvetlenül a légkeverőre telepített légbefúvón keresztül érkezik. Az égő felső részén három fúvóka 
található, melyek a tűztér szekunder levegő ellátását biztosítják. A szekunder levegő teszi lehetővé a hatékony égési folyamatot, 
valamint csökkenti a szénmonoxid kibocsátást. A hőcserélő rácson egy öntöttvas terelőlap és tűzálló katalizátorok találhatóak, 
melyek az égési folyamat során keletkezett káros vegyi anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-
kibocsátást (ami a tüzelőanyag még alaposabb elégetését teszi lehetővé).  
A tüzelőanyag egy csigás adagolón keresztül jut a tartályból az égéstérbe, és a forgó rostéllyal felszerelt kazánokhoz hasonlóan, 
az égetővályú lehetővé teszi az alacsonyabb minőségű tüzelőanyag égetést (magasabb hamutartalommal). 

A DRACO TYTAN II VERSA kazánok kialakításuknak köszönhetően (másodlagos tűztér megléte) mind automatikus, mind normál 
üzemmódban üzemeltethetőek. A normál üzemmód azonban csak VÉSZHELYZET esetére szolgál, használata a teljes fűtési 
szezonban nem javasolt. 
A tartály hátoldalán egy ún. „tűzoltó” víztartály található, ami a tartály talapzatával van összekötve. Vészhelyzet esetén a 
tüzelőanyag tartály eloltására szolgál. Pellettel történő fűtés esetén a „tűzoltó” víztartályt termosztatikus szelepre kell cserélni. 
A VERSA kazánok végállás kapcsolóval vannak felszerelve, amely megakadályozza a kazán működését nyitott tüzelőanyag 
tartállyal. 
 

 

Fokozottan ügyeljen a kazán füstjáratainak tisztán tartására, és rendszeresen ellenőrizze a behordócsigánál 

elhelyezett biztonsági hőérzékelő működését. 

 
A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz 
lehetővé.  
A felső panel elülső részén egy elektronikus vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, 
biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más 
telepítéskor használt berendezésekkel/eszközökkel. A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés 
védi. A külső burkolat porbevonatú acéllemezből készült.           

 

A DRACO TYTAN II VERSA kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük 

elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 
 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 45 
 

 
 
1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 – 

Felső ajtó (tisztítónyílás), 5 – Középső ajtó (Másodlagos tűztér), 6 – Alsó ajtó (Hamuzó), 7 – Vezérlőegység, 8 – Légbefúvó, 9 – 

Tartálytisztító nyílás, 10 – Tartály alapzat, 11 – Tüz.anyag tartály, 12 – Tűzoltó, 13 – Csiga meghajtó motor, 14 – Kéménycsonk 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
* A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A kazán befoglaló méretei függenek 
a választott tüzelőanyag tartály űrtartalmától. 
 

 
 
 

 DRACO 

TYTAN II 

VERSA 4W 

DRACO 

TYTAN II 

VERSA 5W 

A  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1370 1370 

B 840 840 

C 1655 1655 

A1 600 600 

A2 740 740 

B1 550 650 

B2 90 90 

B3 690 690 

C1 1380 1380 

C2 1540 1540 

C3 110 110 

A3 300 300 

C4 100 100 

A4 200 200 

C5 105 105 

A5 300 300 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 46 
 

 

Paraméterek M.E. Draco Tytan II 4W Draco Tytan II 5W 

Névleges teljesítmény 
borsószén kW 16 26 

pellet kW 13 23 

Hatásfok 
borsószén % ~ 85 ~ 85 

pellet % ~ 85 ~ 85 

Teljesítmény tartomány  
borsószén kW 4,8-16 7,8-26 

pellet kW 3,9-13 6,9-23 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 2,8 4,6 

pellet kg/h 3,0 5,4 

Égetés hozzávetőleges ideje 

névleges teljesítmény mellett  

borsószén h 85 52 

pellet h 66 37 

Füsthőmérséklet °C 150-250 

Kazán osztály – szén / pellet - 3 / 3 

Súly kg 511 562 

Kazán hőcserélő felület m2 
- - 

Kazán víztérfogata dm3 48 57 

Kéményhuzat Pa 15-25 

Kazán méretei 

szélesség mm 1370 1370 

mélység mm 840 840 

magasság mm 1655 1655 

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 300 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 500x570 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  
borsószén kg ~240 

pellet kg ~200 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 1 ½’’ 

Áramlási ellenállás mbar 20-25 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – 

borsószén  

g/s 16 19,5 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – pellet  g/s 14,5 18,6 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – 

borsószén  

g/s 9,7 10,7 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – pellet  g/s 10,2 9,7 

Kikapcsolási teljesítmény * - 1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor)* W 90/85 

Elektromos szigetelés * W IP 40 

* A kazán magassága állítható a lábak segítségével. A kazán befoglaló méretei függenek a választott 

tüzelőanyag tartály űrtartalmától. 

 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 47 
 

13 DRACO FLAMO KAZÁNOK - MŰSZAKI LEÍRÁS, MÉRETEK, 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK 
 

A DRACO FLAMO széria kazánjai 6-4 mm vastagságú hegesztett acéllemez szerkezetek. A tüzelőanyag égetés a EkoEnergia 

égőben megy végbe. Az égőfejhez saját használati utasítás tartozik. 

  

Az égőfej felett, megfelelő magasságban helyezkednek el a kerámia katalizátorok, melyek célja az égés során felszabaduló káros 
vegyi anyagok csökkentése (segítségükkel tökéletesedik a tüzelés folyamata, a felszagbaduló gázok itt égnek el).  

A DRACO FLAMO alapvetően egy automat kazán. A kazánhoz alapfelszerelésként jár egy acélrács. A katalizátor eltávolítását 
követően a rácsot a másodlagos tűztér aljára helyezve, a kazán alkalmassá válik hagyományos vegyestüzelésű kazánként 
történő üzemeltetésre.  A tüzelőanyag a kazán oldalán elhelyezett tüzelőanyag tartályból csigán keresztül jut az égőtérbe. A 
tüzelőanyag mennyiséget és az adagolás gyakoriságát a kazán vezérlése szabályozza. A tüzeléshez szükséges levegőt egy 
fokozatmentesen állítható ventillátor juttatja az égőfejhez. Az égőfej felső része perforált, ezen keresztül jut a levegő 
közvetlenül az égési zónába.  

A levegő mennyiségét a vezérlés beállításával illetve a ventilátorra felszerelt takarólemezzel lehet szabályozni. A tüzelőanyag 
tartály hátoldalán egy biztonsági víztartály található, mely közvetlenül a behordócsiga fölött van a tartályba kötve. Vészhelyzet 
esetén a tartályban lévő víz oltja el a visszaégett tüzelőanyagot. A kazán három ajtóval van ellátva, ami használójának könnyű 
üzemeltetést, a kazán belsejéhez való könnyű hozzáférést tesz lehetővé. A felső panel elülső részén egy elektronikus 
vezérlőegység, hátoldalán pedig egy csatlakozó sor található, amibe főkapcsoló, biztosíték, és csatlakozó aljzatok lettek 
beépítve, melyek segítségével a kazán összeköthető az egyes részegységekkel és más telepítéskor használt 
berendezésekkel/eszközökkel.  

A hő veszteség csökkentése érdekében, a hőcserélőt ásványi szigetelés védi. A külső acéllemez burkolat porszórással van festve.           

 

A DRACO FLAMO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

A berendezés hosszan tartó és problémamentes üzemelése érdekében, kérjük, ismerje meg alaposabban 

működését, vezérlését, és optimális teljesítményét! 

 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 48 
 

 

1 – Előremenő csatlakozás a központi fűtésre, 2 - Visszatérő csatlakozás a központi fűtésre, 3 – Elektromos csatlakozósor, 4 – 

Felső ajtó (tisztítónyílás), 5 – Középső ajtó (Másodlagos tűztér), 6 – Alsó ajtó (Hamuzó), 7 – Tüzelőanyag tartály, 8 – 

Behordócsiga meghajtó motor, 9 – Vezérlés, 10 – Víztartály, 11 – Tüz.anyag tartály szerelőnyílás, 12 – Behordócsiga, 13 – 

Kéménycsonk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A kazán magassága állítható a lábak segítségével. 

 

 DRACO 

FLAMO 15 

DRACO 

FLAMO 22 

A  

 

 

 

 

 

 

 

[mm] 

1180 1180 

B 820 820 

C 1480 1530 

A1 545 545 

A2 610 610 

A3 95 95 

A4 95 95 

A5 95 95 

A6 275 275 

B1 575 655 

B2 600 600 

B3 95 95 

B4 195 215 

C1 1405 1405 

C2 1450 1500 

C3 80 80 

C4 65 65 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 49 
 

Paraméterek M.E. DRACO FLAMO 15 DRACO FLAMO 22 

Névleges teljesítmény borsószén kW 15 22 

daraszén kW 13 18 

Hatásfok 
borsószén % 85 85 

daraszén % 85 85 

Teljesítmény tartomány  borsószén kW 4,5-15 6,0-22 

daraszén kW 3,9-13 5,4-18 

Tüzelőanyag fogyasztás névleges 

teljesítmény mellett  

borsószén kg/h 2,7 3,9 

daraszén kg/h 2,5 3,5 

Égetés hozzávetőleges ideje 

névleges teljesítmény mellett  

borsószén h 60 42 

daraszén h 66 48 

Füsthőmérséklet °C 100-220 

Kazán osztály – szén  - 3 

Súly kg 440 471 

Kazán hőcserélő felület m2 2,7 3,0 

Kazán víztérfogata dm3 85 100 

Kéményhuzat Pa 15-25 

Kazán méretei 
szélesség mm 1180 1180 

mélység mm 820 820 

magasság mm 1480 1530 

Kéménycsonk átmérője mm 160 

Tüzelőanyag tartály űrtartalma l 210 

Betöltő nyílás méretei (hőcserélőnél) mm 600x570 

Tüzelőanyag tartály kapacitás  borsószén kg ~165 

daraszén kg ~165 

Maximális üzemi nyomás bar 1,5 

Folyadék csoport - 2 – víz 

Fűtővíz javasolt üzemi hőmérséklete °C 65-80 

Fűtővíz maximális üzemi hőmérséklete °C 90 

Visszatérő víz minimum hőmérséklete °C 55 

Fűtőközeg maximálisan megengedett szintje m 15 

Biztonsági szelep bar 1,5 

Fűtő és visszatérő víz csatlakozás Js G 2’’ 

Áramlási ellenállás mbar 25-30 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – 

borsószén  

g/s 16,5 19,9 

Füsttömegáram – névleges hőteljesítmény – daraszén  g/s 12,9 16,2 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény– 

borsószén  

g/s 5 6 

Füsttömegáram – minimum hőteljesítmény – 

daraszén  

g/s 3,9 4,8 

Kikapcsolási teljesítmény * - 1 PEN ~ 50 Hz 

Áramfogyasztás (légbefúvó ventilátor)* W 90/85 

Elektromos szigetelés * W IP 40 

 

 

Fokozottan ügyeljen a kazán füstjáratainak tisztán tartására, és rendszeresen ellenőrizze a behordócsigánál 

elhelyezett biztonsági hőérzékelő működését. Az acélrostélyt hagyományos tüzelés esetére tervezték. 

Automata üzemben feltétlenül el kell távolítani az égőtérből. Automata üzem során szétégett acélrostélyra  

nem vonatkozik a garancia! 
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14 KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZÁNOK TARTOZÉKAI 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD 

A kazánok alapfelszereltsége: 

 Kezelési és telepítési útmutató 

 Vezérlőegység kezelési útmutató 

 hamuláda – 1 db; 

 kefe – 1 db; 

 csavarok (szegecsek) – 2 db; 

 kerámia katalizátorok – 1 szett; 

 retorta védőrács – 1 db; 

 tűzoltó – 1 db; 

 paraffin dugó – 1 db; 

 végálláskapcsoló (csak a VERSA kazánokhoz); 

 termosztatikus szelep a tüzelőanyag tartályhoz (csak a VERSA 
kazánokhoz); 

OPCIONÁLIS 

Vásárlói kérésre a kazánok felszerelhetőek: 

 nagyobb tüzelőanyag tartállyal; 

 forgó rostéllyal (15-35 kW teljesítményű DRACO és DRACO DUO 
kazánok); 

 füsthőmérséklet érzékelővel; 

PELLET 

TÜZELÉSHEZ 

SZÜKSÉGES 

Pellet tüzelésű kazánokhoz az alábbi tartozékok szükségesek: 

 termosztatikus szelep (tűzoltó helyett) 

 végálláskapcsoló a tüzelőanyag tartályhoz 

 

 

 

BIO és ECO KAZÁNOK 

ALAPFELSZERELTSÉGE 

BIO és ECO kazánok alapfelszereltsége: 

 Kezelési és telepítési útmutató 

 Vezérlőegység kezelési útmutató 

 kefe – 1 db; 

 kerámia katalizátor – 1 db; 

 beton katalizátor – 1 db; 

 beton katalizátor alapzat – 1 db; 

 
Vezérlőegység a kazánok üzemeltetéséhez – Vezérlőegység, ami a kazánok és egyéb, a rendszerbe telepített berendezések (pl. 
ventilátor, központi fűtési szivattyú, használati meleg víz szivattyú) teljes üzemelését irányítja/szabályozza. A Draco kazánok (a Bio és 
Eco széria kivételével) Recalart vezérléssel üzemelnek. 
 
A vezérlőegység fő funkciói: 

a) hőmérsékletszabályozás: előremenő és visszatérő vízhőmérséklet, központi fűtés, használati meleg víz; 
b) automatikus szabályozás egy motoros négyutas keverő szelep segítségével; 
c) üzemelés három üzemmódban: 

 téli (a teljes rendszer fűtése), 

 nyári (csak a használati meleg víz fűtése), 

 időjárás-követő (hőmérsékletszabályozás a kinti hőmérsékletnek megfelelően), 
d) a vezérlőegységhez szobatermosztát csatlakoztatható – a négyutas szelep szervomotorját irányítja vagy az átfolyást 

szabályozza a keringető szivattyún keresztül 
e) a vezérlőegység túlfűtés érzékelővel van ellátva (termikus hőérzékelő (ZTK), kazán víz hőérzékelő (STB)) – a biztonsági 

rendszer használata szükséges az elektronikus vezérlővel ellátott kazánok telepítésekor és üzemeltetésekor; feladata: 
megvédi a fűtőrendszert a túlfűtéstől. Ha a kazán hőmérséklete meghaladja a 95 °C- ot, a légbefúvó és az adagoló leáll, 
és VÉSZHELYZET státusz jelenik meg a vezérlőegység kijelzőjén. Miután elindította/bekapcsolta a biztonsági rendszert, 
kérjük, ellenőrizze, hogy a keringető szivattyú üzemel-e. A kazán hőmérsékletének 60 °C-ra való visszaesésével visszaáll 
az automatikus üzemelés. 

f) RESET funkció – lehetővé teszi a gyári beállítás visszaállítását 

 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 51 
 

A Bio és Eco kazánokba ESTYMA vezérlés kerül beépítésre. Az Estyma vezérlés csak a saját kiegészítőivel kompatibilis 
(hőérzékelő, szobatermosztát, bővítőmodulok)! 

 

 

 

 

 

Minden kazánhoz külön kezelési útmutató és vezérlőegység kezelési útmutató tartozik. 

Kérjük, olvassa el őket figyelmesen! 

 
Csavarok (szegecsek/csapok) – 8.8 keménységű M5x45 csavarok. A csigás adagoló végére vannak felszerelve, megvédik a hajtóművet 
a károsodástól  az adagoló eltömődése esetén.  
Paraffin dugó –  A tűzoltó része, a tüzelőanyag tartályban található a csigás adagoló mellett. Megakadályozza a parázs visszajutását a 
tüzelőanyag tartályba. Termosztatikus szelep használata esetén a dugót el kell távolítani. 

Kerámia katalizátorok - Az égéstér fölött találhatóak, megfelelő magasságban (ami más eko borsószén és más pellet esetében). 
Az égési folyamat során keletkezett káros vegyi anyagok oxidálását szolgálják, ezáltal csökkentik a károsanyag-kibocsátást (ami 
a tüzelőanyag még alaposabb elégetését teszi lehetővé).  
 

 
DRACO 

1 – Kerámia tartó (borsószénhez), 

2 – Kerámia tartó (pellethez) 

 
DRACO DUO 

1 – Felső kerámia lap, 

2 – Alsó kerámia lap  
 

 
DRACO VERSA 

1 – Felső kerámia lap, 

2 – Alsó kerámia lapok 

 
DRACO FLAMO 

1 – Felső kerámia lap, 

2 – Alsó kivehető acélrostély 
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DRACO, DRACO DUO 

 
Lemezek(lapok) az égőfej fölött Lemezek a felső tálcán 

mennyiség méretek mennyiség méretek 

DRACO 15 2 db 345x225 kerámia   

DRACO 25 2 db 345x225 kerámia   

DRACO 35 2 db 420x225 kerámia   

DRACO 50 1 db 475x285 beton   

DRACO 75 2 db 420x225 kerámia   

DRACO 100 2 db 420x225 kerámia   

DRACO 150 1 db Ø 310 beton   

 

DRACO DUO 15 2 db 285x110 kerámia 1 db 285x225 kerámia 

DRACO DUO 25 2 db 345x110 kerámia 1 db 345x225 kerámia 

DRACO DUO 35 2 db 420x110 kerámia 1 db 425x225 kerámia 

DRACO DUO 50 2 db 485x145 kerámia 1 db 475x285 beton 

DRACO DUO 75 2 db 420x225 kerámia   

 
 

    

DRACO VERSA, DRACO DUO VERSA 

 Lemezek az égőfej fölött Lemezek a felső tálcán 

mennyiség méretek mennyiség méretek 

DRACO VERSA 17 2 
2 

345X110 kerámia 
45x225 kerámia 

1 345x225 kerámia 

DRACO VERSA 24 2 
2 

420x110 kerámia 
420x225 kerámia 

1 420x225 kerámia 

DRACO DUO 

VERSA 20 
2 
 

345x110 kerámia 1 345x225 kerámia 

DRACO DUO 

VERSA 30 
2 
 

420x110 kerámia 1 425x225 kerámia 

     

DRACO FLAMO 

 Lemezek az égőfej fölött Alsó rostély 

mennyiség méretek Hagyományos tüzeléshez, a másodlagos 

tűztérbe behelyezhető acél rostély. A 

rostélyt kizárólag kézi üzemben szabad 

behelyezni!   

 

DRACO FLAMO 15 

 

1 db 345x225 kerámia 

DRACO FLAMO 22 

 

2 db 345x225 kerámia 
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A BIO kazánokban – Egy kerámia katalizátor az égőfej előtt, egy kerámia katalizátor pedig az égéskamra felső részében található.  

 
DRACO COMPACT BIO 12, 18 

1 – Kerámia katalizátor 
2 – Kerámia tartó 

 
DRACO BIO 12 

1 – Felső kerámia katalizátor lap 
2 – Oldalsó kerámia katalizátor lap 

 
DRACO BIO 25-75 

1 – Felső kerámia katalizátor lap 
2 – Oldalsó kerámia katalizátor lap 

3 – Kerámia tartó 

 
DRACO DUO BIO 15-75 

1 – Felső kerámia katalizátor lap 
2 – Oldalsó kerámia katalizátor lap 

3 – Kerámia tartó 

 
TYTAN BIO 12 

1 – Felső kerámia katalizátor lap 
2 – Hátsó kerámia katalizátor lap 

 
DRACO DUO ECO  

1 – Felső kerámia katalizátor lap 
2 – Oldalsó kerámia katalizátor lap 

3 – Kerámia tartó 
 

BIO, ECO 
 Lemez az égőfej előtt Lemez a felső tálcán 

mennyiség méretek mennyiség méretek 

DRACO BIO 12 COMPACT 1 db 225x205 kerámia   

DRACO BIO 18 COMPACT 1 db 225x205 kerámia   

DRACO BIO 12 1 db 305x225 kerámia 1 db 305x225 kerámia 

DRACO BIO 25 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 
1 db 

345x225 kerámia 
345x110 kerámia 

DRACO BIO 35 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

DRACO BIO 50 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 475x285 beton 

DRACO BIO 100, 150 - - - - 

DRACO DUO BIO 15 
1 db 
1 db 

345x225 kerámia 
345x110 kerámia 

1 db 285x225 kerámia 

DRACO DUO BIO 25 
1 db 
1 db 

345x225 kerámia 
345x110 kerámia 

1 db 345x225 kerámia 

DRACO DUO BIO 35 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 420x225 kerámia 

DRACO DUO BIO 50 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 475x285 beton 

DRACO DUO BIO 75 2 db 420x225 kerámia   

TYTAN BIO 20 1 db 345x225 kerámia 2 db 345x110 kerámia 

TYTAN BIO 25 1 db 345x225 kerámia 3 db 345x110 kerámia 

TYTAN BIO 30 1 db 345x225 kerámia 4 db 345x110 kerámia 

DUO ECO 16 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 345x225 kerámia 

DUO ECO 30 
1 db 
1 db 

420x225 kerámia 
420x110 kerámia 

1 db 420x225 kerámia 
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Ha a kéményhuzat alacsony, a felső tálcán található lemez elmozdítható a hőcserélő hátsó faláról, ami kb. 3-5 cm rést hoz létre. 
Ha a kéményhuzat nagyon alacsony, a kazánon keresztül a füstáramlás ellenállásának csökkentése érdekében a felső tálcán 
található lemez eltávolítható. 

 
 

 
Egy 3.15A gyors olvadóbetét – Megóvja a kazánt az áramtúlterheléstől az elektromos hálózatban ideiglenes 
áramingadozás esetén. 
 

 

 
A 75 kW teljesítményű kazánokhoz a 6.3A gyors olvadóbetétet kell használni 

  
Retorta védőrács – az öntöttvas karima védelmére szolgál vész esetén történő fűtés során a felső 
kamrában/égéstérben 
 
Tűzoltó – Megakadályozza a parázs visssajutását a tüzelőanyag tartályba. 
 
Forgó rostély (opcionális) – Forgó rostéllyal felszerelt kazánok esetében az égőfej és a csiga kialakítása eltérő. Az 
öntöttvas rostély két részből áll: egy álló belső és egy forgó külső részből. Az adagoló csiga hosszabb, melynek végén 
egy „kormány” található. A csiga működése közben (tüzelőanyag adagoláskor) a „kormány” hozzáér a külső rostély 
fogazatához, és megforgatja azt. 
 

Hagyományos rostély:  
1 - Ventilátor/Légbefúvó kapcsolódás 
2 – Légkeverő 
3 – Rostély 
4 – Kazán retorta 
5 – Csiga 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRACO TYTAN II 
DRACO TYTAN II VERSA 

 Terelőlap az égőfej fölött Lemezek a felső tálcán 

mennyiség méretek mennyiség méretek 

DRACO  
TYTAN II 4W 

1 db Ø 175 öntöttvas   

DRACO  
TYTAN II 5W  

1 db Ø 175 öntöttvas   

DRACO  
TYTAN II 6W 

1 db Ø 310 öntöttvas   

DRACO 
TYTAN II 7W 

1 db Ø 310 öntöttvas   
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A FIREBLAST égőfej: 
 
A FIREBLAST égőfej 4-2 mm vastagságú acéllemezből készült. Az égőfej fő részei: rögzítő állvány, tüzelőanyag 
betöltő rendszer, és egy légkeverő, ami két gyűrűből, és egy fő törzsből áll, amelybe az égőfej elektromos részei 
lettek telepítve. Az égőfej belső gyűrűje rostélyként szolgál. Hőálló acélból készült profilján bevágások/bemetszések 
találhatók, ami légellátást biztosít az égési terület számára. Az égéshez szükséges tüzelőanyag egy rostélyon érkezik 
egy csigás adagoló segítségével. 
Az égőfej hátsó részén egy légbefúvó/ventilátor biztosítja a légellátást. A fő test/törzs belsejében, az adagoló csövei 
alatt egy begyújtó található, ami elindítja a kazán üzemelését. Az égőfejet lángérzékelővel is felszerelték (kép), ami 
a kazán üzemelésének aktuális állapotáról küld információt a vezérlőegységnek. Az égőfej és a kazán (vezérlőegység 
modul) egy kábellel van összekötve. 
A külső burkolat porbevonatú acéllemezből készült. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 – rögzítő állvány, 2 – tüzelőanyag csúszda/surrantó, 3 – hajtómű, 4 – lángérzékelő, 5 – begyújtó, 6 – 
légbefúvó/ventilátor, 7 – tisztítónyílás, 8 – rostély, 9 – szűkítőgyűrű, 10 – csiga 
 
A Fireblast égőfejhez opcióban rendelhető automata tisztító szett. Feladata, hogy az égőfej belső rostélyán 
megakadályozza a hamu lerakódását. Ez áll egy meghajtó motorból, az égőfej pereméhez belülről érintkező tűzálló 
gyűrűből, valamint az Estyma vezérléshez kapcsolódó modulból. A gyűrű minden indítási ciklus előtt kitolja a 
tűztérből a felgyülemlett hamut. 
 
Füstgáz hőmérő – opcióban rendelhető -  használatával ellenőrizhető a hőcserélők lerakódásának mértéke, és a 
beállított hőmérséklet értéknél a vezérlés jelezni fogja a tisztítás szükségességét a hatékony és gazdaságos 
üzemeléshez. 

 

 

Hagyományos hasábfával történő üzemeléskor a füstgáz hőmérőt el kell távolítani, mert a  magas 
hőmérséklet tönkre teheti az érzékelőt.. 

 
Termosztatikus szelep – Pellettel történő tüzelés esetén, valamint VERSA kazánoknál (a tüzelőanyag tartályon) 
szükséges – Biztosítja a tüzelőanyag tartály tűz elleni védelmét. Ha az adagoló hőmérséklete túllépi az előírt értéket, 
az adagolót elönti a hálózatból érkező víz. (A szelep telepítésekor a paraffin dugót el kell távolítani.) 
 

 

 

Legyen elővigyázatos, rendszeresen ellenőrizze a biztonsági rendszer működését, ami 
megakadályozza a parázs visszajutását a tüzelőanyag tartályba. 

(A VERSA kazánról és pellet tüzelésű kazánokról bővebben lásd Karbantartás és tisztítás c. fejezet) 
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ZTK biztonsági hőérzékelő (STB) – Megvédi a fűtőrendszert a túlfűtéstől. Ha a hőmérséklet meghaladja a 95°C-ot, 
az érzékelő aktiválja az adagolót és a ventilátort. A kazán visszahűlése után automatikusan kikapcsol. A Riasztás 
státusz megjelenik a vezérlőegység kijelzőjén. 
 

 

 

A ZTK biztonsági hőérzékelő (STB) bekapcsolása után, kérjük, ellenőrizze a keringető szivattyú 
megfelelő üzemelését! 

 
Végálláskapcsoló – Pellettel (opcionális) történő tüzelés esetén, valamint DRACO DUO VERSA kazánoknál szükséges 
– Megakadályozza a ventilátor és a behordócsiga motorjának üzemelését, ha a tartály fedele nyitott állapotban van 
– a keringető szivattyú üzemelése mellett. 
 
 

15 A KAZÁN ELHELYEZÉSE ÉS TELEPÍTÉSE A KAZÁNHÁZBAN 
 
A kazánokat, mint szilárd tüzelőanyag égetésére szolgáló berendezéseket a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 
kell telepíteni. A kazán telepítése kizárólag a hivatalos szervizcég segítségével történhet, ami biztonságos, 
problémamentes üzemeltetést tesz lehetővé a jótállási feltételek teljesülése mellett. A kazán telepítésének 
elvégzésére, a megfelelő összeszerelésre, és a fűtési teszt végrehajtására vonatkozó információkat a Garanciajegy 
(Minőségi és hiánytalansági tanúsítvány) tartalmazza. 
 
A központi fűtés telepítése a következőképpen történik: 
 

a) A fűtési rendszer – a PN-91/B-02413 szabványnak megfelelően - „Nyitott vizes fűtési berendezések 
védelme. Specifikációk.” A kazán nyitott fűtési rendszerben üzemeltethető. 
 

b) Az elektromos rendszer – a kazánt 230V/50 Hz erősségű elektromos árammal történő üzemelésre 
tervezték. A kazán állandó áramellátást igényel. Áramszünet esetén minden ajtót szorosan zárva kell 
tartani, hogy korlátozzuk az égéskamra légellátását. Az öntöttvas állványon lévő parazsat hamu takarhatja. 
Ne öntsön vizet a parázsra!!! Segítségképpen szünetmentes tápegység használata javasolt. 

 
 Áramszünet esetén kísérje figyelemmel a kazán működését, nehogy túlmelegedés következzen 

be. Olyan területre kell helyezni, ami könnyű hozzáférést biztosít a hálózathoz. 

 
c) A kémény -  a kazán kéménnyel történő összekötése csak szakhatósági (a kéménytisztító cég) engedéllyel 

történhet a magyar szabvány előírásainak megfelelően – „Kémények és szellőző csatornák.” A kémények 
számos rétegből kell állnia, amennyiben egy rétegből áll, speciális acél vagy kerámiacsövek behelyezése 
javasolt. 
 
 A kéményt, a csatlakozót, és a füstcsatornát tisztán kell tartani. A füstcsatornát legalább évente 

kétszer tisztítani kell. A kitakarítatlan kémény tűz kialakulásához vezethez. A kitakarítatlan 

kéményből kiáramló füst veszélyes. A túl nagy kéményhuzat csökkenti a kazán hatékonyságát, 

valamint megnövekedett tüzelőanyag-fogyasztást, és a kémény túlmelegedését eredményezi. 

 
d) Befúvó és elszívó ventilátorok – a PN-87/B-02411 szabványnak megfelelően: „Beépített kazánház szilárd 

tüzelésű kazánok számára”.  
A befúvó ventilátor 25 kW teljesítményig terjedő kazánoknál: „a kazánházban egy legalább 200 cm2-es 
nem lezárt lyuknak kell lennie, ami 1 m-nél nem lehet magasabban a földtől.” 
Az elszívó ventilátor 25 kW teljesítményig terjedő kazánoknál: „a kazánházban egy legalább 14X14 cm 
átmérőjű elszívó csatornát kell felszerelni.” 
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A befúvó ventilátor 25 kW-tól 2000 kW teljesítményig terjedő kazánoknál: „a kazánházban egy, a kémény 
átmérőjének 50%-ánál nem kisebb átmérőjű befúvó csatornát kell felszerelni, ami nem rövidebb, mint 
20x20 cm.”   
Az elszívó ventilátor 25 kW-tól 2000 kW teljesítményig terjedő kazánoknál: „a kazánházban egy, a kémény 
átmérőjének 25%-ánál nem kisebb átmérőjű elszívó csatornát kell felszerelni lehetőleg a kémény mellé, 
egy, a tető fölé vezető kimenettel a kazánház mennyezete alatt. A csatorna keresztmetszete nem lehet 
kisebb, mint 14x14 cm. 

 
 Amennyiben a kazánházban nem biztosított az elégséges légellátás, az elvezető rendszer 

telepítése tilos.  
Kazánokat nem lehet nyirkos, vizes helyen telepíteni. Ez felgyorsítja a rozsdásodást, és a kazán 

rövid időn belül tönkre mehet. 

 
A kazán helyes telepítéséhez vegye figyelembe a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, és a kazán kényelmes 
kezeléséhez és szervizeléséhez szükséges tér méretét. 
 

 a kazánt szintezni kell, 
 nem gyúlékony, rezgéscsillapító lemezre kell helyezni, amely méreteinek minimum 40 mm-rel meg kell 

haladnia a kazán méreteit, 
 a kazán beszerelése minimum 50-70 mm-rel a föld fölött javasolt, különösen nyirkos, kevéssé levegős 

helyiségben, 
 a kazánház ajtanának mindig kifelé kell nyílnia, 
 tilos gyúlékony anyagot tárolni a kazánházban, különösen a kazán közelében; 

 

 közepesen gyúlékony anyagokat minimum 200 mm távolságra kell tartani a kazántól, 

 gyúlékony anyagokat minimum 400 mm távolságra kell tartani a kazántól, 

 ha nem biztos az anyag gyúlékonyságát illetően, kétszerezze meg a biztonsági távolságot! 
 

Gyúlékonysági kategóriák és mintaanyagok: 
A – éghetetlen (homokkő, beton, tégla, éghetetlen anyagból készült gipsz, kerámiacsempe, gránit) 
B – lángbiztos (nehezen gyulladó) (fa-cement padló, üvegrost/szál) 
C1 – lángbiztos (nehezen gyulladó) (bükk, tölgy, furnér lemez) 
C2 – közepesen gyúlékony (erdei fenyő, vörösfenyő, lucfenyő, parafa, gumi) 
C3 – gyúlékony (aszfalt, celluloid, poliuretán, polisztirén (hungarocell), műanyag, PVC) 

 
 

 
Gyúlékony anyag elhelyezése a kazán közelében tűz kialakulásához vezethet! 
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Kazánok retorta és vályú égőfejjel 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
A vályús égőfejjel szerelt kiviteleknél (Versa, Duo Versa, Tytan II Versa) elegendő a tartály felőli oldalon 30 cm 
távolságot hagyni. 
  
 
 
 
 
 
 

BIO, ECO kazánok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FLAMO kazánok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A telepítéskor a kazán körüli részt szabadon kell hagyni, hogy az kényelmesen üzemeltethető legyen. Tanácsos 
minimum 1000 mm-nyi szabad helyet hagyni a kazán előtt, minimum 300 mm-nyit a kazán oldalánál, minimum 900 
vagy 1500 mm helyet (a kazán típusától függően) a tartály oldalánál, és minimum 400 mm-nyi helyet a kazán 
hátoldalánál.    
 
50 kW teljesítményig a kazánok menetes lábakkal vannak 
szállítva melyek segítségével a magasságuk állítható. Ez segíti 
a hőcserélők kiszintezését.  
Megjegyzendő, hogy a lábak felhelyezése minimum 40 mm, 
maximum 70 mm-el növeli a kazán magasságát. 
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16 A KAZÁN TELEPÍTÉSÉHEZ JAVASOLT KAPCSOLÁSI RAJZ 
 
Az optimális üzemelés érdekében a fűtési rendszert valamilyen termikus védelemmel ajánlott felszerelni, ami 
megakadályozza, hogy a visszatérő víz hőmérséklete túl alacsony legyen, pl. háromutas termosztatikus- vagy, 
négyutas motoros keverőszelep, ami megfelelő beállítás mellett a kazánba visszatérő víz hőmérsékletét (magasabb 
mint 45 °C) állandó hőmérsékleten tartja.     
Bár nyitott rendszer esetén a fűtés és hűtés által okozott víznyomásbeli változásokat a tágulási tartály kiegyenlíti, 
javasoljuk azonban egy biztonsági szelep telepítését. Ez megvédi a rendszert a túl nagy nyomástól, pl. amikor a 
tágulási tartályban megfagy a víz. Az biztonsági szelep kiválasztása a PN-B-02414 szabvány szerint kell történjen.    
 

 

 

 

Az 5 éves kiterjesztett garanciához szükséges a rendszert ellátni valamilyen termosztatikus 

védelemmel.  

Ajánlott a rendszert ellátni biztonsági szeleppel.  

Az előre- és visszatérő ágak a kazán mindkét oldalán megtalálhatók, és ajánlott ezeket átlósan 

bekötni a víz megfelelő keringése érdekében. Az előremenő- és visszatérő hőmérséklet 

érzékelőket a bekötési oldalakon kell elhelyezni. 

 
Telepítési javaslat 4 utas keverőszeleppel 

 
 

1 – Kazán, 2 – Kazán vezérlés, 3 – Négyutas keverőszelep, 4 – Nyitott tágulási tartály, 5 – Visszacsapó szelep, 6 – Biztonsági 
szelep, 7 – HMV szivattyú, 8 – Központi fűtés szivattyú, 9 – Radiátor, 10 – Visszacsapó szelep, 11 – Padlófűtés kör, 12 – 
Padlófűtés termosztát, 13 – HMV tartály, 14 – Központifűtés termosztát, 15 – Differenciál szelep, 16 – Padlófűtés szivattyú, 17 
– Három utas keverőszelep 
T1 - Kazán hőmérséklet érzékelő, T2 – Visszatérő hőmérséklet érzékelő, T3 – Központifűtés kör hőmérséklet érzékelő, T4 – 
Padlófűtés kör hőmérséklet érzékelő, T5 – Külső hőmérséklet érzékelő, T6 – Használati melegvíz hőmérséklet érzékelő, T7 – 
Tüzelőanyag adagoló hőmérséklet érzékelő  
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Telepítési javaslat kazánvédő szivattyúval 

 
 
1 - Kazán, 2 – Kazán vezérlés, 3 – Háromutas motoros keverőszelep, 4 – Tágulási tartály, 5 – HMV szivattyú, 6 – Biztonsági 
szelep, 7 – Differenciál szelep, 8 – Központi fűtés szivattyú, 9 – Radiátor, 10 – HMV tartály, 11 – Padlófűtés szivattyú, 12 – 
Padlófűtés, 13 – Háromutas keverőszelep, 14 – Keringető szivattyú  
T1 - Kazán hőmérséklet érzékelő, T2 – Visszatérő hőmérséklet érzékelő, T3 – Központi fűtés hőmérséklet érzékelő, T4 – HMV 
hőmérséklet érzékelő, T5 – Külső hőmérséklet érzékelő, T6 – Padlófűtés kör hőmérséklet érzékelő. 
 

Telepítési javaslat anti-kondenzációs rendszerhez 
 

 
1 – Kazán, 2 – Padlófűtés kör I, 3 – Padlófűtés kör II, 4 – Radiátor, 5 – Tágulási tartály, 6, 7, 8 – Háromutas szelep, 9 – HMV 
szivattyú, 10, 11, 12 – Keringető szivattyúk, 13 – Visszatérő ági szivattyú, 14 – Antikondenzációs szelep, 16 – HMV tartály 
T1 - Kazán hőmérséklet érzékelő, T2 – Visszatérő hőmérséklet érzékelő, T3 – Központifűtés kör hőmérséklet érzékelő, T4 – 
Padlófűtés kör I. hőmérséklet érzékelő, T5 – Padlófűtés kör II. hőmérséklet érzékelő, T6 – Külső hőmérséklet érzékelő, T7 – 
Használati melegvíz hőmérséklet érzékelő  
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Telepítési javalat hűtőspirál és BVTS-termosztatikus szeleppel ellátott zárt rendszerhez 

 
1 – Kazán, 2 – Kazán vezérlés, 3 – Négyutas motoros keverőszelep, 4 – Tágulási tartály zárt, 5 – HMV szivattyú, 6 – Biztonsági 
szelep, 7 – Differenciál szelep, 8 – Központifűtés szivattyú, 9 – Központi fűtés kör, 10 – HMV tartály, 11 – Padlófűtés kör 
szivattyú, 12 – Visszacsapó szelep, 13 – Háromutas szelep, 14 – Szobatermosztátok, 15 – Visszacsapó szelep, 16 – Hűtőspirál, 
17 – Termosztatikus szelep   
T1 - Kazán hőmérséklet érzékelő, T2 – Visszatérő hőmérséklet érzékelő, T3 – Központifűtés kör hőmérséklet érzékelő, T4 – 
HMV hőmérséklet érzékelő, T5 – Külső hőmérséklet érzékelő, T6 – Padlófűtés kör hőmérséklet érzékelő, T7 – BVTS érzékelő, 
T8 – Tüzelőanyag adagoló hőmérséklet érzékelő, PI – Nyomásmérő   
 

Telepítési javaslat DBV szeleppel ellátott zárt rendszerhez 

 
1 – Kazán, 2 – Kazán vezérlés, 3 – Négyutas motoros keverőszelep, 4 – Tágulási tartály zárt, 5 – HMV szivattyú, 6 – Biztonsági 
szelep, 7 – Differenciál szelep, 8 – Központifűtés szivattyú, 9 – Központi fűtés kör, 10 – HMV tartály, 11 – Padlófűtés kör 
szivattyú, 12 – Visszacsapó szelep, 13 – Háromutas szelep, 14 – Szobatermosztátok, 15 – Visszacsapó szelep, 16 – DBV szelep 
(termosztatikus visszahűtő szelep)   
T1 - Kazán hőmérséklet érzékelő, T2 – Visszatérő hőmérséklet érzékelő, T3 – Központifűtés kör hőmérséklet érzékelő, T4 – 
HMV hőmérséklet érzékelő, T5 – Külső hőmérséklet érzékelő, T6 – Padlófűtés kör hőmérséklet érzékelő, T7 – DBV érzékelő, T8 
– Tüzelőanyag adagoló hőmérséklet érzékelő, PI – Nyomásmérő    
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A kazán zárt rendszerben történő telepítését épületgépész tervező által létrehozott tervek alapján 

lehet kivitelezni. Minden szerelvényt a hazai biztonsági előírások alapján kell kiválasztani. Zárt 

rendszerben történő telepítéshez szükség van: 

- biztonsági szelep 

- zárt tágulási tartály 

- a termelt hőt fogadni (visszahűteni) képes eszköz (hűtőspirál vagy visszahűtő szelep) 

 
 

 

17 ÜZEMELTETÉS ÉS KARBANTARTÁS 
 

17.1  A kazán üzembe helyezése 
 
A kazán üzembe helyezése előtt ellenőrizze: 
 

a) A központi fűtési rendszert megfelelő működését; 
b) A rendszer vízzel való feltöltöttségét; 
c) A tartály biztonsági rendszerének -, ami megakadályozza a parázs visszajutását (tűzoltó) – vízzel való feltöltöttségét; 
d) A rendszer tömítettségét; 
e) A kéményhez való helyes csatlakozást; 
f) A ventiláció megfelelő működését; 
g) A termosztatikus szelepek megfelelő működését; 
h) A kazán elektromos hálózatra történő csatlakoztatásának módját. 

 
A kazánhoz és a központi fűtés beszereléséhez használt víznek tisztának kell lennie, nem tartalmazhat (durva) vegyszereket és 
olajat. A víz keménységének meg kell felelnie a kötelező előírásoknak. Amennyiben nem felel meg a víz keménységére 
vonatkozó előírásoknak, a megfelelő keménységet kémiai úton kell elérni. Túl kemény víz lerakódás (vízkő) kialakulásához 
vezethet, ami csökkenti a hatékonyságot és kárt okozhat a kazánban. 
A kazán első feltöltése előtt a fűtési rendszert ki kell mosni, minden szennyeződést el kell távolítani, ami zavarhatja az 
üzemelést.  
Nyitott rendszerekben a tágulási tartályban lévő víz közvetlen kapcsolatban van a környezettel. A párolgás során a víz szintjének 
folyamatos csökkenése figyelhető meg a rendszerben.   

A fűtési szezonban a víz mennyiségének állandónak kell lenni a rendszerben, és a fűtési rendszer légtelenítését is el 
kell végezni. A kazánban lévő vizet soha nem szabad leereszteni, kivéve olyan esetekben, mint a szervizelés, javítás, 
stb.  A víz leeresztése és újratöltése növeli a korrózió és a vízkő kialakulásának veszélyét. 
 

 

 

 

 

Rendszeresen ellenőrizze a víz szintjét a berendezésben. Ha szükséges, csak lehűtött kazánba 

töltsön vizet a hőcserélő védelme érdekében. 

 

17.2  A kazán begyújtása és kikapcsolása  
 

17.2.1 Automatikus begyújtás és kikapcsolás Recalart vezérléssel szerelt 
kazánoknál 

 
A kazán automatikus begyújtása előtt végezze el a következőket: 
 

 Ellenőrizze le, hogy megfelelő mennyiségű víz van-e a rendszerben, 
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 Töltse fel a vész esetén használatos tűzoltó víztartályt, vagy pellettüzelés esetén ellenőrizze a 
termosztatikus szelep csatlakozásának helyességét, 

 Töltse fel a tüzelőanyag tartályt, 

 Ellenőrizze a kerámia katalizátorok pozícióját, 

 Kapcsolja be a vezérlést, és állítsa a kazánt kézi üzemmódba (begyújtás). Kapcsolja be a tüzelőanyag 
adagolást, majd várjon, amíg az megjelenik az égéstérben a rostély szintjén, 

 Helyezzen gyújtóst (papír, fadarab) a tüzelőanyagra az égéstérben, 

 Gyújtsa meg a gyújtóst, majd miután az lángra lobbant, kapcsolja be a ventilátort, 

 A tüzelőanyag begyújtását követőn állítsa a vezérlést automatikus üzemmódra. 
 

 Kizárólag felnőttek üzemeltethetik a kazánt a Kezelési Útmutató elolvasása után. 

Gyermekek nem tartózkodhatnak a kazán közelében felnőtt felügyelete nélkül. 

A kazán külső részei felforrósodhatnak – az üzemeltetéshez védőkesztyű viselése szükséges. 

A begyújtáshoz nem használható semmilyen gyúlékony folyadék. 

 
Kikapcsolás: 

 Állítsa a vezérlést kézi üzemmódba, 

 Kapcsolja be a tüzelőanyag adagolást (a parázs égőfejből történő eltávolítása céljából), 

 Öntse a parazsat a hamutálcára, 

 Távolítsa el a parazsat a hamutálcáról, helyezze egy hőálló fedeles tartályba, 

 Kapcsolja ki az égőfejet, 

 Kétszer tíz perc elteltével ellenőrizze, hogy a tüzelőanyag nem gyulladt-e ki újra, 

 Hosszú üzemelési szünet (nyári szezon) előtt javasolt a rendszer és a tüzelőanyag tartály teljes kiürítése, 
valamint az ajtók és a tartály lemezeinek kinyitása, 

 Javasolt a vezérlőegység hálózatról történő lekapcsolása a kazán üzemeltetésének hosszú szüneteltetése 
esetén. 

 

17.2.2 Az Estyma vezérléssel szerelt kazánok automatikus begyújtása és 
kikapcsolása 

 
A kazán automatikus begyújtása előtt végezze el a következőket: 

 Ellenőrizze le, hogy megfelelő mennyiségű víz van-e a rendszerben, 

 Töltse fel a tüzelőanyag tartályt, 

 Ellenőrizze a kerámia katalizátorok pozícióját, 

 Kapcsolja be a kazánt (vezérlést),  
A kazán (vezérlés) bekapcsolása után a FIREBLAST égőfej az ESTYMA vezérlőegységgel együtt működésbe lép, és a 
következő lépéseket hajtja végre: 

a) a lángérzékelő (kép) közvetíti az információt lánghiány esetében, 
b) megtisztítja az égőfejet (lefújás/tisztítószelep?), 
c) első betöltés – tüzelőanyag betöltés, 
d) a begyújtás és a légbefúvó bekapcsolása, 
e) a tüzelőanyag begyújtása, 
f) a lángérzékelő (kép) közvetíti az információt lánghiány esetében, 
g) a begyújtás bekapcsolása, 
h) a légbefúvó teljesítményének növelése a tűztér/kazán izzásának (fehérizzása) elérése érdekében, 
i) automatikus üzemelés – ciklikus tüzelőanyag újratöltés (az égőfej modulált teljesítménnyel üzemel), 
j) előre beállított hőmérséklet elérése, 
k) kikapcsolás (lefújás) 
l) miután a hőmérséklet az előre beállított szint alá esik, a ciklus megismétlődik. 
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17.2.3 Hagyományos (VÉSZHELYZET) begyújtás és kikapcsolás - Recalart 
 

A kazán hagyományos begyújtása előtt a következőket kell elvégezni: 

 Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű víz van-e a rendszerben, 

 Távolítsa el a kerámia katalizátorokat, amelyek az égőfej fölött találhatóak, 

 Helyezze a retorta védőrácsot az égőfejre (az öntöttvas rostélyon) – ez megakadályozza, hogy a 
tüzelőanyag begyulladjon a felső égéstérből lehulló parázs következtében. Hosszabb ideig tartó normál 
üzemmódban történő fűtés esetén az égőfejből és a tartályból teljesen ki kell üríteni a tüzelőanyagot, 

 Állítsa kézi üzemmódra a vezérlést, 

 Helyezzen gyújtóst és fát a rostély teljes felületére a betöltö ajtón keresztül, 

 Az égéshez szükséges légbeáramlás biztosítása céljából nyissa ki résnyire az alsó ajtót (hamutálca ajtó). 
Ezután gyújtsa meg a gyújtóst, és várjon, amíg a fa begyullad, majd helyezzen be egy újabb réteg 
tüzelőanyagot, 

 A begyújtást követően állítsa be a kívánt hőmérsékletet a vezérlőegységen (kézi üzemmód, amelyben 
minden funkció aktív, kivéve a tüzelőanyag adagolót), majd szorosan zárjon be minden ajtót. 

 Kizárólag felnőttek üzemeltethetik a kazánt a Kezelési Útmutató elolvasása után. 

Gyermekek nem tartózkodhatnak a kazán közelében felnőtt felügyelete nélkül. 

A kazán külső részei felforrósodhatnak – az üzemeltetéshez védőkesztyű viselése szükséges. 

A begyújtáshoz nem használható semmilyen gyúlékony folyadék. 

 

17.2.4 Hagyományos (VÉSZHELYZET) begyújtás és kikapcsolás - Estyma  
 

 A kazán hagyományos begyújtása előtt a következőket kell elvégezni: 

 Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű víz van-e a rendszerben, 

 Távolítsa el a katalizátorokat: alsó – beton és felső - kerámia, 

 Állítsa be a kazán hőmérsékletét a vezérlőn, majd az égőfej beállításainál állítsa a tüzelőanyag típusát fára: 
Égőfej → Beállítások →Tüzelőanyag típusa → Fa, 

 Helyezze a gyújtóst a vizes rostélyra, 

 Az égéshez szükséges légbeáramlás biztosítása céljából nyissa ki résnyire az alsó ajtót (hamutálca ajtó). 
Ezután gyújtsa meg a gyújtóst, és várjon, amíg a fa begyullad, majd helyezzen be egy újabb réteg 
tüzelőanyagot, 

 A begyújtást követően szorosan zárjon be minden ajtót. 

 

17.2.5 Hagyományos (VÉSZHELYZET) begyújtás és kikapcsolás – Tytan 
Bio 

 A kazán hagyományos begyújtása előtt a következőket kell elvégezni: 

 Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű víz van-e a rendszerben, 

 Távolítsa el az égőfejet 

 Telepítse és csatlakoztassa a ventilátort 

 Távolítsa el a katalizátorokat: alsó és felső kerámia, 

 Állítsa be a kazán hőmérsékletét a vezérlőn, majd az égőfej beállításainál állítsa a tüzelőanyag típusát fára: 
Égőfej → Beállítások →Tüzelőanyag típusa → Fa, 

 Helyezze a gyújtóst a vizes rostélyra, 

 A begyújtást követően szorosan zárjon be minden ajtót. 
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17.3  A kazán üzemeltetése  
 

 
A DRACO kazánok automata kazánok, azonban a Kezelő részéről üzemeltetésük elengedhetetlen. 

  

17.3.1 A kazán automatikus üzemeltetése 
A DRACO kazánok automatikus üzemmódban való üzemeltetése a tüzelőanyag tartály időszakos/szakaszosan 

ismétlődő feltöltésére, a hamu és a korom kazánból történő eltávolítására, valamint az üzemeltetési paraméterek 

vezérlőegységen keresztül történő beállítására korlátozódik. 

Abban az esetben ha a tüzelőanyag magas por és hamutartalmú, napi egyszer ellenőrizni kell a kazánt és ha 

szükséges a rácsokat ki kell tisztítani. 

17.3.2 A kazán hagyományos (VÉSZHELYZET) üzemeltetése 
Szükség esetén tüzelőanyagot kell a kazánba adagolni. A tüzelőanyag betöltésekor ajánlott nem túllépni az égéstér 

maximális teljesítményét, amelyet a betöltő ajtó alsó keretének felülete határoz meg. Túl nagy mennyiségű 

tüzelőanyag betöltése hirtelen túlfűtést eredményezhet a kazánban, ami negatívan befolyásolhatja annak 

hatásfokát. Csak akkor tisztítsa meg a rostélyt, amikor a hamu és a salak kihűlt, így nem jön létre további égés. A 

kazán üzemeltetése közben minden ajtót, valamint a tartály fedelét tartsa zárva. Mindig kapcsolja le a ventilátort, 

majd mielőtt kinyitná bármelyik ajtót, várjon, amíg a ventilátor leáll. A tüzelőanyag betöltése után csukja be az ajtót, 

majd kapcsolja be a vezérlést. Nyitott ajtónál a kazánházba történő füstkiáramlás elkerülése érdekében, először 

csak résnyire nyissa ki az ajtót, majd nyissa ki teljesen. Javasoljuk, hogy kellő körültekintéssel tartózkodjon a kazán 

közelében a belőle kiáramló forró levegő/füst miatt. 

 

 

Hagyományos üzemmódban használva a kazánt, a hőmérsékletét folyamatosan ellenőrizni kell, 

nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 

 

17.4  Karbantartás és tisztítás 
Az égési folyamat során keletkezett szilárd szemcsés/szemcséjű anyagok (korom, por, hamu) lerakódik a kazán belső 

felületén, ami csökkenti a hőcserélő hatásfokát, valamint a korom és a kátrány begyulladásának eredményezheti a 

füstcsatornában. Ez tűz kialakulásához, a kémény és az épület falainak károsodásához vezethet. 

A hőcserélő optimális hatásfokának fenntartása érdekében javasolt a kazánt hetente egyszer kitisztítani. 

A tisztítást minden esetben a kazán kikapcsolása után végezze el. A kazánt a tisztítást megelőzően legalább egy 

órával ki kell kapcsolni. A kazán a tisztítás során legyen üzemen kívül. 

Tisztítás előtt a kerámia katalizátorokat óvatosan el kell távolítani, és függőlegesen állapotba helyezni. Melegen 

padlóra helyezve könnyen eltörhetnek. A kerámia lapok esetleges törésére nem vonatkozik a garancia. 

 

 
A kazán külső felülete forró lehet – viseljen védőkesztyűt a kazán üzemeltetéséhez. 

 
Annak érdekében, hogy ne kerüljön korom és hamu a retorta égőre, helyezze a retorta védőrácsot a rostélyra. A 

hőcserélő belső felületének tisztítása az ajtón, és a kémlelőnyíláson keresztül történik, ami a kazán felső részén, a 

burkolat fölött található (a kapcsolótábla/vezérlőpanel fölött). A kazán tisztítása után gondosan zárja be a 
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kémlelőnyílást, és a burkolatot helyezze vissza a helyére. A hőcserélő belső felületének tisztításán kívül a füstjárat, 

valamint a kéményt a füstjárattal összekötő csatorna kitisztítása is szükséges. 

Füstérzékelővel ellátott kazánok esetében van lehetőség a hőmérséklet beállítására a vezérlőegység segítségével, 

ami a hőcserélő tisztításának szükségességét is jelzi. 

Rendszeresen ellenőrizni kell az égőfej rostélyának tömítettségét és fúvókák átjárhatóságát a levegő biztosítása 

érdekében. A rostélyt úgy kell felszerelni, hogy az ne bocsásson ki fals levegőt. Ha szükséges, lazítsa meg a rostélyt 

rögzítő csavarokat, vegye ki a rostélyt a tartójából, tisztítsa meg, használjon tömítőanyagot, majd helyezze vissza a 

tartójába és rögzítse a csavarokkal. Magas hőmérsékletű szilikon (1200 °C) vagy tömítőmassza (samott habarcs + 

egy pohár víz) használható a tömítéshez. A rostély tömítettség hiányának, illetve az akadályozott levegőáramlásnak 

a fő jelei: a tüzelőanyag egyenetlen égése a rostélyon, szabálytalan láng, probléma a tüzelőanyag begyulladásával 

a rostélyon, valamint a kazán gyorsabb szennyeződése. 

  

Az égőfejben a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében 

biztosítani kell mind a rostély tömítettségét, mind a légkeverő 

belsejének tisztaságát. A tisztítás a keverő oldalánál található 

kémlelőnyíláson keresztül történik. A keverő tisztítása akkor válik 

szükségessé, ha problémát tapasztal az égőfej működésével, 

azonban elégséges havonta egy alkalommal.   

 

A Bio szériás kazánoknál időközönként ellenőrizze az égőfej tisztaságát (belső 

csőben). Hamu és por rakódhat le itt, ami eltömíti az égőfej perforációit. Ez 

megszakítja a levegő optimális áramlását a tűztérbe, és egyenletlen égési 

folyamathoz vezet. Legalább három naponta javasolt a mellékelt derékszögű 

tisztítóvassal kikotorni az esetlegesen felhalmozódott salakanyagokat. 

Rendszeresen tisztítsa a 

fotoszenzort, mivel az égés során 

keletkező por lerakódhat a 

szenzor oldalán, ezáltal valótlan 

adatokat szolgáltat a vezérlésnek 

és ez hibás működéshez vezethet. Tisztításához a burkolat levétele 

után óvatosan pattintsa ki a helyéről az érzékelőt és tiszta ruhával 

törölje meg. 

 

Amennyiben szennyezőanyagok jelennek meg a tüzelőanyagban (kövek, fémdarabok, stb.), lehetséges, hogy a 

csigás adagoló eltömődött, és a nyírócsavar, ami megakadályozza a hajtómű túlterhelését, eltörött. Ilyen esetben a 

hajtómű megfelelően működik, a csiga azonban nem forog. Az adagolóban található eltömődés eltávolítása 

érdekében: 

 kapcsolja le a kazánt az elektromos hálózatról, 

 próbálja meg kézzel (csavarkulcs/villáskulcs segítségével) néhány fordulat erejéig balra forgatni a csigát. Ez 

feltehetően megszűnteti az eltömődést, 

 Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el a tüzelőanyagot a csigás adagolóból és az adagoló 

rendszerből, aztán keresse meg, és távolítsa el az akadályt, 
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 Szereljen fel egy új nyírószeget. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előírtnál alacsonyabb keménységű 

nyírószeg (csavar) a biztonsági rendszer gyakori meghibásodását, illetve nagyobb keménységű nyírószeg 

(csavar) beszerelése a hajtómű károsodását eredményezheti. 

 

 

 

 

A hajtómű rögzítéséhez 8.8 keménységű M5x45 csavarokat használunk Z.P.H. TEKLA cég nem 

vállal felelősséget azon károkért, amelyek nem megfelelő keménységű csavarok           

használatából erednek! 

Legalább kéthetente egyszer ellenőrizni célszerű a hajtásrendszert, és szükség esetén ki kell 

tisztítani. 

Hosszú szünet során (pl. nyári leállás), teljesen ki kell üríteni a csigát, és a kazán ajtaját illetve a 

tüzelőanyag tároló fedelét nyitva kell hagyni. 

 
A kazán használata során az ajtó tömítőelemei elhasználódnak. A füst kazánházba jutása elkerülése érdekében, 

figyelje az ajtó tömítését! Az ajtó lefelé irányuló ereje sarokvasak/zsanérok segítségével szabályozható. Ugyanilyen 

fontos a füstcsatorna tisztítónyílása tömítettségének megőrzése, mivel a tömítettség hiánya fals levegő beszívását 

eredményezi, ami rontja a kazán üzemelési teljesítményét. 

Amennyiben hosszabb szünetet tart a kazán üzemeltetésében, pl. fűtési szezon végét követően, alaposan tisztítsa 

meg a kazánt és a füstcsatornát. A kazánházat tisztán kell tartani. Javasoljuk, hogy a leállás ideje alatt hagyja résnyire 

nyitva az ajtót, valamint hosszabb szünet esetén kapcsolja le a vezérlést az elektromos hálózatról. 

Pellet égetésére használt kazánokban, és VERSA kazánokban termosztatikus szelep található, ami megakadályozza 

a parázs visszajutását. Ha az adagoló hőmérséklete meghaladja az előírt értéket, az adagolót elárasztja a víz. 

Javasoljuk, legalább évente ellenőrizze a szelep működését, valamint a biztonsági rendszer átjárhatóságát. 

Az üzemelés helyességének ellenőrzéséhez a következő lépéseket kell 
megtenni: 

 ürítse ki a tüzelőanyag tartályt 

 a tisztítónyílás résén keresztül helyezzen be egy gumicsövet a rendszer 
végére (a cső a tartályban) – a víz szabad áramlásának biztosítása érdekében, 

 nyomja meg a szelep gombját, 

 ha megfelelő a vízáramlás, távolítsa el a tömlőt/csövet, majd zárja be a 
tisztítónyílást, 

 ha a víz nem folyik, tisztítsa meg a rendszert, majd ismételje meg az 
előzőeket, amíg a szabad áramlás létrejön. 

 

  

 

 Ne használja a kazánt, ha a termosztatikus szelep nem 

működik megfelelően. 

Ellenőrizze az adagoló biztonsági rendszer átjárhatóságát, 

és megfelelő működését legalább évente egy alkalommal. 

Ha a termosztatikus szelep a tűzoltó tartály alatt van 

csatlakoztatva, a tartályban levő vízmennyiségnek 

állandónak kell lennie. 

A szelep felszerelésekor távolítsa el a tartályban található 

paraffin dugót. 
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18 KEVERŐSZELEPEK HASZNÁLATA 
 
Négyutas keverőszelep (négyutas szelep) szabályozza a folyadék áramlást. Főként központi fűtési rendszerekben 

használják, hogy meghatározzák a fűtővíz és a használati melegvíz hőmérsékletét, valamint, hogy növeljék a 

kazánba visszatérő víz hőmérsékletét. Minden típusú kazánhoz használható, különösen az automatikus vagy kézi 

adagolású vegyestüzelésű kazánokhoz, valamint minden fűtési rendszerhez. 

A négyutas szelep csökkenti az üzemeltetési költségeket és két funkciót köt össze: 

 A hőforrásból (kazán) származó forróvizet összekeveri a fűtési rendszerből visszatérő hidegebb vízzel. Ez a 

funkció a fűtési rendszerhez szükséges fűtővíz hőmérsékletének folyamatos szabályozását teszi lehetővé. 

Magasabb vízhőmérsékletet eredményez, mint a radiátorokban lévő víz, így a szobahőmérséklet anélkül 

csökkenthető, hogy a kazán hőmérséklete csökkenne. 

 

 Védelmet nyújt az alacsony hőmérsékleten létrejövő korrózió ellen, ezáltal jelentősen megnöveli a kazán 

élettartamát. Minimalizálja az előremenő és visszatérő víz hőmérseklete közti különbséget, ami segít 

elkerülni a harmatpontot és optimális hőmérsékletet fenntartani a kazán egész élettartama során. 

 
A négyutas szelep megléte nem szükséges a garanciához. A kazán kényelmes üzemeltetéséhez azonban javasolt a 
használata (lásd:garanciális rendelkezések). Ha négyutas szelepet szerelünk fel a kazán csatlakozó rendszerébe, és 
eltároljuk a többlet hőt, magas hőmérsékleten jobb tüzelőanyag égetési paramétereket kapunk, így csökkenteni 
tudjuk az üzemeltetési költségeket, kevesebb tüzelőanyagra lesz szükség, és hosszabb idő telik el a következő 
betöltésig. 

A kazánvédő körbe szerelt szivattyúval is növelhető a visszatérő ág hőmérséklete, hasonlóan a négyutas 
keverőszelephez, mely szintén segít az optimális tüzelési feltételek fenntartásához és a kazán korrózió védelméhez. 

 

 

Z.P.H. TEKLA nem vállal felelősséget a hőcserélő felületén keletkezett bármilyen szennyeződésért, 
ami a kazán alacsony hőmérsékleten, azaz 55  ̊C alatt történő üzemeltetéséből keletkezett. 

Javasoljuk egy motoros négyutas keverőszelep beépítését a rendszerbe. 
Ez javítja az égést, csökkenti a fűtési költségeket. 

A motoros keverőszelep telepítése feltétele a kiterjesztett 5 éves garanciának. 

 

A különböző termosztatikus szelepek szintén – hasonlóan a négyutas keverőszelephez – a kazán visszatérő ág 

hőmérsékletét szabályozzák, segítve a korrózióvédelmet és növelve a hatékonyságot. 

Négyutas szelep felszerelésének követelményei, csövek 

minimum átmérői 

A kazánrendszer csöveinek minimum átmérője: 

1. 15 - 25 kW teljesítménynél: min. 35 mm réz, 5/4’’ acél, 

DN32 négyutas szelep (DN40 ajánlott).  

2. 35 - 50 kW teljesítménynél: min. 42 mm réz, 6/4’’ acél, 

DN40 négyutas szelep.  

3. 75 kW teljesítménynél: kábelek és min. DN50 négyutas 

szelep. 
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Differenciál szelep használatának szükségessége a rendszer kiépítésétől függ, és nem szükséges a 

garanciához. 

 
 

19 A KAZÁN ÚJRAHASZNOSÍTÁSA   
     
A kazán alkatrészeit egy másodlagos anyagokat átvevő telepre lehet szállítani, ahol az acél, a műanyag, és az 

elektronikai alkatrészek megfelelő újrahasznosítását végzik. 

A megfelelő újrafeldolgozás és selejtezés révén elkerülhető a környezeti hulladék termelése és annak 

egészségkárosító hatásai. A termék újrahasznosítására vonatkozó bővebb információért, kérjük, forduljon a helyi 

önkormányzathoz, a helyi közterület fenntartó intézményhez, vagy a forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. 

A régi, többé nem használt kazán megfelelő újrahasznosítása segít védeni a környezetet. 
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 20 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK 

 

 

 

A DRACO sorozat vízfűtéses kazánjai nem automatikusan működő kazánok, üzemeltetéséhez szükség van 

Üzemeltető felügyeletére és aktív közreműködésére (üzemeltetésére). 

A kazán 1.5 bar maximum üzemi nyomású nyitott rendszerbe telepíthető. 

Kizárólag felnőttek üzemeltethetik a kazánt a Kezelési Útmutató figyelmes elolvasása után. 

Felnőtt felügyelete nélkül gyerekek nem tartózkodhatnak a kazán közelében. 

A kazán külső részei felforrósodhatnak – a kazán üzemeltetéséhez használjon védőkesztyűt! 

A 15% -ot meghaladó nedvességtartalmú tüzelőanyag használata nemcsak a kazán teljesítményének akár 50 %-

os csökkenését, hanem a hőcserélő, az adagoló rendszer, valamint a füstcsatorna élettartamának csökkenését 

is okozhatja. 

Nedves tüzelőanyag használata kátrányképződést eredményezhet a füstcsatornában, ami tűz kialakulásához 

vezethet! 
Nyirkos vagy nem megfelelő tüzelőanyag használata a kazán acél részeinek korróziójához vezethet, valamint 

ezen részekhez tartozó garancia elvesztését vonja maga után. 
A DRACO sorozat kazánjaihoz külön Kezelési Útmutató és Vezérlőegység Üzemeltetési Útmutató tartozik. 

Kérjük, olvassa el ezeket figyelmesen! 
A túl nagy kéményhuzat csökkenti a kazán hatékonyságát, növeli a tüzelőanyag felhasználást, valamint a 

kémény túlfűtéséhez vezethet. 
Az eldugult kéményből kiszökő füst/füstgáz veszélyes. A kéményt, az összekötőt, és a füstcsatornát tisztán kell 

tartani. A nem tiszta kazán tűz kialakulásához vezethet. 
A kazán közelében tárolt gyúlékony anyag tűz kialakulásához vezethet. 

A kazánból eltávolított hamut fedéllel ellátott hőálló tartályba helyezze. 

A rendszerhez szükséges vizzel kizárólag kihűlt kazánt töltsön fel. 

A víz gyakori leengedése a rendszerből vízkőképződéshez vezethet, valamint felgyorsítja a kazán 

korrodálódását. 
A begyújtáshoz nem használható semmilyen gyúlékony folyadék! 

A tüzelőanyag tartályt rendszeresen fel kell tölteni. Ha a tartályban már nagyon kevés az anyag, vagy teljesen 

kifogyott belőle, a tűztérből a hő visszafele áramolhat és ez nyitja a biztonsági szelepet.  
Tartós leállítás esetén (pl. nyári időszak) szükségszerű a tüzelőanyag tartály és behordó csiga teljes kiürítése, 

valamint a kazánajtók és tüzelőanyag tartály fedél nyitva hagyása.  
Az alacsony hőmérsékleten létrejövő korrózió megelőzése érdekében, fontos, hogy a kazán üzemelési 

hőmérsékletét minimum 55 oC-on tartsuk. A kazán üzemelési hőmérsékletének, valamint a 

rendszerhőmérséklet szabályozásának megkönnyítése érdekében négyutas szelep és keringető szivattyú 

használata javasolt. 
A kazánházat tisztán és szárazon kell tartani. 

A kazán szerkezetébe való bármilyen beavatkozás tilos, és a garancia elvesztését vonja maga után. 
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21 JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK HIBÁS ÁRU ESETÉN 
 

1. Az Eladó az eladott termékre a Vásárló részére garanciát biztosít jelen jótállási feltételeknek megfelelően. 

2. Jelen garancia a Magyar Köztársaság területén van érvényben. 

3. A garancia fűtőkazánra vonatkozik, amennyiben a megállapodás tárgyát képező termék teljes kifizetése 

megtörtént, valamint egy mindkét fél által kitöltött jótállási jegy másolata a gyártó számára megküldésre 

került. 

4. Amennyiben a Jótállási Jegy nincs megfelelően kitöltve, nem tartalmaz minden szükséges információt, és a 

kazán első beüzemelésétől számított 14 napon belül nem kerül a  Z.P.H TEKLA számára elküldésre (ul. Poddane 

3.  43-246 Strumień, Lengyelország), ha a Jótállási Jegyen nem kerül feltüntetésre a kazán gyári száma, az 

üzemeltető adatai (keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám), a telepítő adatai, a szükséges vezérlőegység 

adatok, valamint a tüzelőanyag típusa, a gyártó ezen fenti adatok hiánya esetén a kazánra nem biztosít 

garanciát. 

5. Hiányos Jótállási Jegy, amelyeken nem szerepelnek a szükséges pecsétek, aláírások és bejegyzések, 

érvénytelennek minősül. A kéményhuzatra és a füsthőmérsékletre vonatkozó információk kitöltése nem 

kötelező, azonban szükséges az ezekkel kapcsolatos hibák bejelentéséhez. 

6. Ha a kazán, vezérlő vagy a meghajtómotor számai nem egyeznek meg a kazán menetlevelében szereplő 

számokkal, a gyártó ezen kazánra nem biztosít garanciát. (Fontos, hogy szakember jelentétében minden 

változás feltüntetésre kerüljön a Jótállási Jegyen, mert a hiányos kitöltés a jótállási idő alatti javítások 

elutasítását vonja maga után.) 

7. Az Eladó garantálja a kazán hatékony működését, ha a használati útmutatóban meghatározott feltételek 

teljesülnek, különös tekintettel a tüzelőanyagra, kéményre, kazánvízre, és a központi fűtésre való bekötésre 

vonatkozó paraméterekre. 

8. A garancia nem vonatkozik kopásálló alkatrészekre, mint például: csavarok, csavaranyák, fogantyúk/kilincsek, 

kerámia és tömítőanyagok, mozgó rostélyok, tűzjelző készülékre szerelt kapcsok, csapok, szegecsek, 

kapacitás/sűrítők/kondenzátorok, begyújtók, bevonatok (a kazán és a tüzelőanyag tartály belső falai), paraffin 

dugó és tömítő-zsinórok. Jelen garancia nem vonatkozik semmilyen elektromos berendezéshez tartozó 

részre/tételre, ezen berendezéshez külön gyártói garancia kerül kibocsátásra. 

9. Nem eredeti alkatrészek használata, sajátkezű javítás vagy a kazán szerkezetébe való beavatkozás a jótállási 

idő alatt a garancia elvesztését vonja maga után. 

10. A jótállási idő után a kazán problémamentes üzemelésének biztosítása érdekében kizárólag eredeti alkatrészek 

használata javasolt. 

11. A berendezésre a gyártó nem biztosít garanciát, amennyiben panasz tárgyát képező hiba a következők egyikét 

eredményezi: gépészeti, termikus kár, túlégés, túlfolyás/áradás, agresszív környezeti hatás jelei (beleértve a 

szennyvíz párát/gőzt), nedves tüzelőanyag használatából eredő korrózió jelei (a tüzelőanyag tartályon, a csigás 

adagoló csövén), kémiai anyagok, és túlfeszültség jelei. 

12. A jótállás nem vonatkozik azon károk esetén, amelyek a következőkből származnak: 

a) a Vásárló által megrendelt vagy végrehajtott nem megfelelő szállítás, 
b) nem meghatalmazott személy által történő hibás telepítés, 
c) sajátkezű javítás, nem megfelelő javítás, 
d) nem megfelelő üzemeltetés, valamint egyéb, nem a gyártó hibájából származó okok. 

13. A jótállási idő az eladás napján lép érvénybe, azonban a gyártás napjától számított nem több, mint 18 hónapot 
követően elkezdődik. (Az eladási dokumentumon szereplő dátum vagy a Kezelési Útmutatóban foglalt dátum 
a döntő.) A jótállás idő a kazán egyes részei a következő: 

a) Az acél hőcserélőre 5 év (a DRACO, DRACO DUO sorozat kazánjaira, amennyiben a vezérlés négyutas 
szeleppel vagy egy keringető szivattyúval lett telepítve) 

b) Az acél talapzat és öntöttvas hőcserélőre 10 év (a DRACO TYTAN II sorozat kazánjaira, amennyiben a 
vezérlés négyutas szeleppel vagy egy keringető szivattyúval lett telepítve) 

c) Az acél hőcserélőre 5 év (az ECOTEK, ECOTEK PLUS sorozat kazánjaira, amennyiben a vezérlés négyutas 
szeleppel lett telepítve)  
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d) Az acél hőcserélőre 2 év (a DRACO sorozat kazánjaira, ha a vezérlésre nincs négyutas szelep telepítve)   
e) Az acél talapzatra 2 és öntöttvas hőcserélőre 10 év (a DRACO TYTAN sorozat kazánjaira, ha a vezérlésre 

nincs négyutas szelep telepítve) 
f) Az acél hőcserélőre 3 év (az ECOTEK, ECOTEK PLUS sorozat négyutas szelep és vezérlés nélküli kazánjaira) 
g) Az acél hőcserélőre 3 év az ECONOMIC sorozat kazánjain. 
h) 10 év az öntöttvas hőcserélőkre a SOLITEK, TYTAN, TYTAN BIO sorozat kazánjainál. 
i) Egyéb részekre és üzembiztos üzemelésre 2 év (24 hónap) 
j) Egy év az öntöttvas alkatrészekre és mozgó alkatrészekre, amelyek a kazánok tartozékai (forgó rostély, 

mozgó rostély, stb.) 
14. Hiba esetén a jótállási idő a javításhoz szükséges idővel megnövelésre kerül. 
15. A jótállási idő alatt az Eladó díjmentes javítást, valamint a fizikai hibák elhárítását biztosítja a 

megállapodás/szerződés tárgyára vonatkozóan a következő időszakon belül: 
a) A hiba bejelentésétől számított 14 napon belül, amennyiben a hiba elhárítása nem igényeli a szerződés 

tárgyát képező szerkezeti rész cseréjét, 
b) A hiba bejelentésétől számított 30 napon belül, amennyiben a hiba elhárítása a szerződés tárgyát képező 

szerkezeti rész cseréjét igényli. 
16. Fizikai hiba elhárítására vonatkozó igény bejelentését a garanciális javításon belül (garanciális követelés) 

közvetlenül a fizikai hiba megjelenését követően kell megtenni.  
17. Panaszt a következő gyártói címre kell küldeni:  

 - email: serwis@teklakotly.pl 
 - tel./fax: 33 8571429 

egy kitöltött panaszlevél formájában, ami kivágható a Kezelési Útmutatóból vagy letölthető weboldalunkról. A 
panaszlevél a következőket kell tartalmaznia: 
a) a kazán típusát és méretét, sorozatszámát (a dátumot tartalmazó lemezen/táblán, valamint a Kezelési 

Útmutatóban), 
b) a vásárlás ideje és helye, 
c) a kár részletes leírása, 
d) kazán védelmi rendszere (tágulási tartály típusa), 
e) a panaszt benyújtó személy teljes címe és telefonszáma. 
Abban az esetben, ha a panasz a következőkre vonatkozik: nem megfelelő égés, kátrányszennyeződés, illetve  
a betöltő nyíláson/ajtón vagy a tüzelőanyag tartályon keresztül füst távozik, a panaszlevélnek tartalmaznia kell 
egy fénymásolatot a kémény szakértő véleményéről, amelyben megerősítésre kerül, hogy a kéményhuzat a 
Kezelési Útmutatóban szereplő, az adott méretű kazánra vonatkozó minden feltételnek megfelel. Az 
elektronikus vezérlést érintő problémák esetén a Vásárló technikai támogatást kérhet a RECALART 
ELECTRONIC cégtől:  

 - email:  serwis@recalart.com 
 - tel: 791-056-953 

18. Nem tekinthető késedelemnek a javítás kapcsán, ha az Eladó vagy képviselője kész elhárítani a hibát a 
panasztevővel megbeszélt időszakon belül és nem tudja kivitelezni a javítást önhibáján (az Eladó hibáján) kívüli 
okok miatt (pl. ha nem lehet hozzáférni a berendezéshez, nincs áram, vagy víz). 

19. Amennyiben a követelő hibájából a jótállási idő alatt kétszer meghiúsul a javítás az Eladó készenléte ellenére,   
ez a követelő a panaszlevélben megfogalmazott panasztól való elállásaként kerül értelmezésre. 

20. Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vásárló a fűteni kívánt helyiséghez nem megfelelő méretű 
kazánt választ (pl. túl kicsi vagy túl nagy teljesítményű kazán telepítése a szükséges helyett). Javasoljuk, hogy a 
kazán kiválasztása egy megfelelő tervezőiroda vagy az Eladó közreműködésével együtt történjen. 

21. A garancia nem vonatkozik a következőkre: 
a) acél alkatrészek korróziója, ami a kazán 60˚C-nál alacsonyabb központi fűtőrendszer vízhőmérsékleten 

történő hosszú távú üzemeltetéséből származik, 
b) acél alkatrészek korróziója, ami 45˚C-nál alacsonyabb kazánba visszatérő vízhőmérsékleten történő hosszú 

távú üzemeltetéséből származik, 
c) nem meghatalmazott személy által végzett hibás telepítés, különösen a - Fűtés és fűtés technikára 

(gépészet) vonatkozó magyar szabványtól való eltérés esetén, 
d) azon károk esetén, amelyek a központi fűtési rendszerben történő túl kemény víz használatából származnak 

(fémlemezek égése, ami vízkő képződésből származik) 
e) a kazán nem megfelelő működése, ami a megfelelő kéményhuzat hiányából, vagy a rosszul választott kazán 

teljesítményből származik,  

mailto:serwis@teklakotly.pl
mailto:serwis@recalart.com
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f) áramszünet okozta károk, 
g) gyenge minűségű, vagy a gyártó által javasolt tüzelőanyagtól (az égőfej típusának megfelelő) eltérő 

tüzelőanyag használata. 
22. Az Eladó a Vásárlóra terhelheti a nem jogos panaszból származó költségeket, valamint azon fizikai hiba 

elhárításának költségeit, amelyek a kazán nem megfelelő üzemeltetéséből származnak. 
23. Jelentéktelen hibák nem befolyásolják a kazán használati értékét, a jótállás ezekre nem vonatkozik. 
24. Egy panasz elfogadásának feltétele a vásárlási bizonylat és a megfelelően kitöltött jótállási jegy, valamint  a 

panaszlevél. 
25. A kazán telepítését az általános telepítési engedéllyel rendelkező telepítő hajthatja végre. (A jótállási jegy 

kitöltése a telepítő személy részéről, valamint a dokumentum aláírása szükséges.) 
26. A kazán első beüzemelését, javítását, valamint a Kezelési Útmutatóban szereplő felhasználói feladatkört 

meghaladó feladatokat kizárólag a gyártó által oktatásban részesült szerviz szolgáltató hajthatja végre. A 
DRACO sorozat kazánjainak első beüzemelése kötelező. 

27. Amennyiben a felhasználó elektromos berendezésekkel (mikroprocesszoros vezérlő, ventilátor) kapcsolatban 
kíván panaszt tenni, a felhasználónak azt egy panaszlevéllel együtt a Z.P.H. TEKLA részére meg kell küldenie, 
melynek költsége az Eladót terheli.  Az Eladó vállalja, hogy megvizsgálja a panaszt, majd tájékoztatja a 
felhasználót a javítás eredményére vonatkozó szakértői véleményről, amely javítás a csomag átvételét követő 
5 munkanapon belül javításra kerül. 

28.  Z.P.H. TEKLA nem vállal felelősséget: 
a) azon károkért, amelyek a kazán hibás üzemeltetéséből származnak, 
b) ha a rendszer vagy a termék valamely része kazánhiba miatt ‘lefagy’, különösen, ha a leállást alkatrészhiány 

vagy általános elhasználódás okozta. 
29. A garancia kizárólag rejtett gyártási hibából vagy anyaghibából eredő károkra vonatkozik, feltéve, ha: 

 a kazán üzemeltetése  a Kezelési Útmutatóban és annak specifikációiban foglaltak szerint történt, valamint 
a felhasználó a gyártó által javasolt berendezést használta, 

 a kazánt nem szerelte szét vagy módosította egy erre nem felhatalmazott személy, 

 az adattábla nem sérült, vagy a kazánról nem került eltávolításra. 
 
   
Alaptalan panasz esetén a követelőt terheli a garanciális szervizt biztosító szakember kiszállásának költsége. 
A panasz tárgyát képező alkatrész szervizes technikus által végrehajtott cseréje egy hibátlan termékre nem minősül 
garanciális javításnak. Amennyiben az ügyfél nem tudja egyértelműen megállapítani a hiba okát, a gyártó fenntartja 
a jogot, hogy szakember véleményét kérje a kár megállapítása érdekében. A szakértői vizsgálat a gyártó telephelyén 
történik a cserét/javítást követő 60 napon belül. Amennyiben a kár oka nem a gyártó hibájából ered (pl. a kazán 
hibás bekötése, túlfolyás, túlfeszültség, mechanikai/gépészeti kár, telepítéskor történt rövidzárlat), a gyártó számlát 
állít ki a felhasználó számára a cseréről/javításról. A szakértői vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a sérült/hibás 
alkatrész cseréjét/javítását tartalmazó számlát a gyártó a felhasználó részére elküldi. Ha a felhasználó nem fizeti ki 
a számla ellenértékét a fizetési határidőn belül, a garancia felfüggesztésre kerül az összeg befizetéséig.    
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22 A DRACO KAZÁNOK TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁSA 
 
Minden egyes kazán teljesítményszabályozása egyénileg történik. A beállítást befolyásoló tényezők, a kazán 

típusától függetlenül a következők: a felhasznált tüzelőanyag, a kéményhuzat, egy időegység alatt használt égéshez 

szükséges levegő és tüzelőanyag. 

A kazán megfelelő szabályozásához a következőket kell megadni: 

 Tüzelőanyag adagolási ideje [s] – javasolt ezen értéket változatlanul hagyni, és az égőfej teljesítményét 

szabályozni az adagolási szünet idejének megváltoztatásánál. 

 Adagolási szünet ideje [s] – ha el nem égett szén esik a hamutálcába, az azt jelzi, hogy a szünetet meg kell 

hosszabbítani. Azonban hosszabb üzemeltetés után, ha a szén hosszabban ég (a parázs fokozatosan esik le 

a retorta égőhöz), az időt le kell csökkenteni. 

 Ventilátor teljesítmény – [%] – az égéshez szükséges levegő mennyisége – a forgási sebesség 

változtatásával, vagy a ventilátor védőrács pozíciójának megváltoztatásával szabályozható. A megfelelő 

égéshez elengedhetetlenül fontos a levegő mennyiségének beállítása.  A túl sok levegő jelentősen 

megnöveli a felhsznált szén mennyiségét, valamint csökkenti a kazán hatékonyságát. Ugyanakkor, ha nincs 

elegendő mennyiségű levegő, a szén nem ég elég gyorsan, ennek eredményeképp a kazán teljesítmény 

csökken.  

Az égéshez szükséges levegő áthalad a keverőn és a rostélyon, ezért rendkívül fontos biztosítani ennek megfelelő 

áramlását. Kérjük, ügyeljen a légkeverő tisztaságára, valamint a légkeverő és rostély közötti kapcsolat szorosságára.  

Az utolsó szakaszban a levegő áthalad a tüzelőanyagon. A túl nagy mennyiségű tüzelőanyag a retorta rostélyon 

rossz légbeáramlást eredményez, ami nem megfelelő égéshez vezet. Javasoljuk, hogy a tüzelőanyag magassága a 

retorta rostélyon állandóan 30 és 50 mm között legyen. 

Gyakori probléma a beállításoknál a zsugorodott szén megjelenése. Képződésének oka lehet a tüzelőanyag gyenge 

minősége (alacsony hőmérsékletű zsugorodásnál), valamint az égéshez biztosított túl nagy mennyiségű levegő. 

Ilyen esetben javasoljuk, hogy csökkentse a szénadagot a tüzelőanyag adagolási szünetek meghosszabbításával, 

valamint a levegő mennyiségének csökkentésével.   

 

A paraméterek változtatásának fokozatosan kell történnie. Javasoljuk, hogy a paraméterek változtatását lassan 

végezze, és kísérje figyelemmel a változtatás égési folyamatra gyakorolt hatását, és amennyiben szükséges, 

eszközöljön új változtatást. 

 A kazán első beüzemelését végző telepítő személynek részletes magyarázatot kell adnia a kazán 

használója számára a beállítások megváltoztatásának módjáról és szabályairól. 

A tüzelőanyag adagolás paramétereinek megváltoztatása vagy a tüzelőanyag típusának 

megváltoztatása általában az égéshez szükséges tüzelőanyag mennyiség 

megváltoztatását/kijavítását igényli. 
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23 FŰTÉS PELLETTEL 
 
A hagyományos kazánokba szerelt rostély mind eko-borsószén, mind pellet tüzelésére alkalmas. Azonban kérjük, 

vegye figyelembe, hogy a pellet alternatív tüzelőanyagként értelmezendő. Ha a kazán felhasználója úgy dönt, hogy 

kizárólag pelletet szeretne tüzelőanyagként használni, akkor a FIREBLAST égővel felszerelt DRACO DUO BIO kazán 

használatát javasoljuk, ami kifejezetten a pellettel történő fűtéshez lett kialakítva. 

 

 

 
Az opcióként kazánokba szerelhető forgó rostély nem alkalmas pellettel történő fűtéshez. 

 

Pellettel történő fűtéskor a következő lépések szükségesek: 

 Helyezze az égéstérben található kerámia katalizátorokat a megfelelő (alacsonyabb) tálcákra. 

 Csatlakoztassa a termosztatikus szelepet a ”tűzoltó” helyett (ami, a parázs visszajutásának 

megakadályozását szolgálja). 

 Telepítse vagy ellenőrizze a tartályban található végállás kapcsoló rögzítését és működését. 

 A következőket végezze el a vezérlőn:  

 

 Állítsa biomassza tüzelőanyagra a fűtés típusát, 

 állítsa be a teljesítmény paramétereket a teljesítmény táblázatnak megfelelően, 

 csökkentse a ventilátor teljesítményét, 

 állítsa a fenntartási időt 10-20 percre. 

 

Az égéshez biztosított levegő mennyiségét úgy kell beállítani, hogy az égés teljes legyen. Túl nagy mennyiségű 

levegő elfújja a pelletet, túl kevés levegő esetén viszont nem gyullad meg a pellet. Rendkívül fontos az is, hogy a 

folyamat a rostély vonala fölött menjen végbe. Ez megakadályozza a kipufogó szén képződését a retorta égőfejben. 

 

 

 

 

 

 

Vegye figyelembe, hogy maradvány szén képződése nem megengedhető a retorta könyökben. 

Maradvány szén képződésének oka a nem megfelelő beállítások vagy a gyenge minőségű pellet 

(nedves). 

Ennek jele az adagolócsiga biztonsági rendszerének gyakori leállása. Az égőfej megfelelő 

beállítása/szabályozása problémamentes üzemeltetést tesz lehetővé. 
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24 A DRACO KAZÁNOK (HOZZÁVETŐLEGES) TELJESÍTMÉNYÉNEK 
BEÁLLÍTÁSA 

 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden egyes kazán beállítása/szabályozása egyéni, ami a fűteni kívánt helyiség 
igényeitől, valamint a tüzelőanyag típusától függ. A táblázatban megadott értékek mutató értékek, amelyek egy 
bizonyos tüzelőanyagok fűtőértékéhez (eko borsószén 25MJ/kg, pellet – 16 MJ/kg), valamint egy bizonyos 
hatékonyságú kazánhoz lettek beállítva. A táblázatban a tüzelőanyag adagoláshoz megadott értékek [s] 
megegyeznek a vezérlő memóriájában található értékekkel. 
   

BORSÓSZÉNNEL VALÓ FŰTÉSNÉL 
(RETORTA ÉGŐFEJ) 

15, 25, 35 kW teljesítményű 
automata kazánok 

50 kW teljesítményű 
automata kazánok 

70, 100, 150 kW teljesítményű 
automata kazánok 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás [s] Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás [s] Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás [s] 

5 7 10 

 
 
 
 

Szünet 
[s] 

50 8.3  
 
 
 

Szünet 
[s] 

35 15.2  
 
 
 

Szünet 
[s] 

60 41.1 

45 9.1 30 17.3 55 44.3 

40 10.2 25 20.0 50 144.0 

35 11.4 20 23.7 45 192.0 

30 13.1 15 29.1 40 57.6 

25 15.2 10 37.6 35 64.0 

20 18.3 9 40.0 30 72.0 

15 22.8 8 42.6 25 82.3 

10 30.5 7 45.7 20 96.0 

9 32.6 6 49.2 15 115.2 

8 35.1 5 53.3 10 144.0 

 

PELLETTEL VALÓ FŰTÉSNÉL 
(RETORTA ÉGŐFEJ) 

15, 25 kW teljesítményű 
automata kazánok 

35 kW teljesítményű 
automata kazánok 

50 kW teljesítményű 
automata kazánok 

70, 100, 150 kW  
teljesítményű automata 

kazánok 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás 
[s] 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás 
[s] 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás 
[s] 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás 
[s] 

7 9 20 10 

 
 
 
 
Szünet 

[s] 

50 6.7  
 
 
 

Szünet 
[s] 

35 11.2  
 
 
 

Szünet 
[s] 

35 19.9  
 
 
 

Szünet 
[s] 

35 38.3 

45 7.4 30 12.6 30 21.9 30 43.0 

40 8.1 25 14.5 25 24.3 25 49.2 

35 9.1 20 17.0 20 27.3 20 57.4 

30 10.3 15 20.5 15 31.2 15 68.9 

25 12.0 10 25.9 10 36.4 10 86.1 

20 14.2 9 27.3 9 37.7 9 90.6 

15 17.4 8 28.9 8 39.0 8 95.7 

10 22.5 7 30.7 7 40.5 7 101.3 

9 23.9 6 32.8 6 42.0 6 107.6 

8 25.5 5 35.1 5 43.7 5 114.8 
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BORSÓSZÉNNEL VALÓ FŰTÉSNÉL 
(VÁLYÚ ÉGŐFEJ - VERSA) 

20, 30 kW teljesítményű automata kazánok 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás [s] 

5 

 
 
 
 

Szünet 
[s] 

50 8.3 

45 9.1 

40 10.2 

35 11.4 

30 13.1 

25 15.2 

20 18.3 

15 22.8 

10 30.5 

9 32.6 

8 35.1 

 
 

PELLETTEL VALÓ FŰTÉSNÉL 
(VÁLYÚ ÉGŐFEJ - VERSA) 

20, 30 kW teljesítményű automata kazánok 

Teljesítmény 
[kw] 

Adagolás [s] 

7 

 
 
 
 
Szünet 

[s] 

50 8.3 

45 9.1 

40 10.2 

35 11.4 

30 13.1 

25 15.2 

20 18.3 

15 22.8 

10 30.5 

9 32.6 

8 35.1 

 
DRACO BIO, ECO kazánok esetében a használt tüzelőanyag fűtőértékét a vezérlésben be kell állítani, valamint 
lehetőség van beállítani a tüzelőanyag adagolás idejét az égőfej 100%-os teljesítményénél. A tüzelőanyag adagolás 
végső idejét, valamint az üzemeltetés alatti leállási időt a vezérlő határozza meg a szabályozás során. 
 

 

 

A kazán első beüzemelését végző telepítő személynek részletes magyarázatot kell adnia a kazán 

használója számára a beállítások megváltoztatásának módjáról és szabályairól. 
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25 MŰKÖDÉSI ZAVAROK 
 

Probléma Tünetek Javaslatok 

 
 
 
 
 
 
Alacsony 
hőteljesítmény 

A füstcsatorna szennyezett lehet. Tisztítsa meg a füstcsatornát, és ellenőrizze a 
kémény átjárhatóságát. 

Elegendő levegő hiánya a kazánházban Ellenőrizze a bemeneti csatornákat, 
amelyeken keresztül a levegő a kazánházba 
áramlik. 

Túl nagy kéményhuzat Csökkentse a huzatot a huzatszabályozó 
segítségével. 

Rossz tüzelőanyag égése Biztosítson jó minőségű tüzelőanyagot. 

Rosszul megválasztott kazánteljesítmény  

Nem megfelelően kiépített központi fűtési 
rendszer  

 

Probléma a vezérlő, az adagoló, vagy a 
ventilátor megfelelő működésével 

Állítsa be az égőfejet, ellenőrizze az égőfej 
működési beállításait a teljesítmény 
táblázatoknak megfelelően, ellenőrizze az 
égőfej feszességét, valamint, hogy megfelelő-e 
a légáramlás az égőfejbe. 

   

 
 
 
 
 
Füstölés 

Nem elégséges kéményhuzat Ellenőrizze a kéményhuzatot, a füstcsatorna 
átjárhatóságát, majd hasonlítsa össze a 
jótállási jegyen szereplő bejegyzéssel. 

Szennyezett füstcsatorna  Gondosan tisztítsa meg a kazánt. 

Az égőfej fúvókái eltömődtek. Tisztítsa meg a fúvókákat az égőfejben, 
tisztítsa meg, majd megfelelően rögzítse az 
égőfejet. 

Elhasználódott ajtó tömítés (tömítőanyag) 
Lazán rögzített tüzelőanyag tartály 

Biztosítson új tömítést. 

A kazán és a kémény laza csatlakozása Használjon tömítést vagy cserélje ki a 
kötőelemet. 

   

 
 
 
 
 
 
Nem megfelelő 
tűzkép az égőfejben 

Gyenge, alacsony, vörös, füstölő láng, ami 
nem elégséges levegőt jelez az égőfejben.   

Növelje a ventilátor teljesítményét, ellenőrizze 
az égőfej fúvókáit, tisztítsa meg a 
légkeverőt/ventilátort. 

Élénk sárga színű tűz, ami kifehéredik nagy 
huzat esetén. Ez túl nagy mennyiségű 
levegőt jelez az égőfejben.    

Csökkentse a ventilátor teljesítményét. 

Tüzelőanyag égése a rostély alatt, ami az 
adagoló rossz beállítását, vagy túl nagy 
ventilátor teljesítményt jelez 

Állítsa be, majd szabályozza az égőfej 
teljesítményét a teljesítmény táblázatnak 
megfelelően. 

El nem égett széndarabok esnek a 
rostélyon kívüli területre. 

Állítsa be, majd szabályozza az égőfej 
teljesítményét a teljesítmény táblázatnak 
megfelelően, növelje az égőfej leállási idejét. 
Kb. 30 perc múlva ellenőrizze, és ha szükséges, 
állítsa be újra. 
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Probléma Tünetek Javaslatok 

 
 
 
 
 
Az adagoló nem 
működik, bár a 
vezérlő kijelzi annak 
működését. 
 
 
 

  
 
 
 
 
A jelzések ellenére az adagoló csiga nem 
adagolja a tüzelőanyagot. 

A vezérlő ”ÉGÉS TÍPUSA” menüpontjában 
ellenőrizze, hogy automatikus üzemmód van-e 
kiválasztva.  

Ellenőrizze, hogy az adagoló nem tömődött-e 
el, majd hárítsa el a problémát/eltömődést. 

Eltörött a nyírócsavar  - cserélje ki ezt.  

Ellenőrizze az STB érzékelőt. 

Ellenőrizze a hajtómű/motor kapacitást, 
cseréltesse ki egy újra (arra meghatalmazott 
személlyel, vagy hívja a szervízt). 

Vizsgáltassa  át az adagolót (arra 
meghatalmazott személlyel, vagy hívja a 
szervízt). 

   

 
 
 
 
Az ventilátor nem 
működik, bár a 
vezérlő kijelzi annak 
működését. 
 

 
 
 
 
 
A jelzések ellenére a ventilátor nem 
működik. 

Ellenőrizze a hálózati csatlakozózsinórt, 
valamint a ventilátor csatlakozót. 
Ellenőrizze a végálláskapcsolót (ha  telepítve 
van). 

Ellenőriztesse az elektromos csatlakozást (arra 
meghatalmazott személlyel, vagy hívja a 
szervízt). 

Elhasználódott a motor/hajtómű kapacitás, 
cseréltesse ki egy újra  (arra meghatalmazott 
személlyel, vagy hívja a szervízt). 

Sérült ventilátor motor/hajtómű, cserélje ki a 
ventilátort egy újra, vagy hívja a szervízt. 

Ellenőrizze az STB érzékelőt. 

   

 
 
 
 
 
Az adagoló csiga 
nyírócsavarja 
gyakran eltörik 

 
 
 
 
 
A motor hajtóműve és foglalata forog, vagy 
a csiga nem adagolja a tüzelőanyagot, és 
egy pillanat múlva eltöri a szegecset 

Hozza egy szintbe a tüzelőanyag tartályt a 
hőcserélővel – a referencia pont az 
adagolócső, ami merőleges a kazánra és egy 
vonalban van az égőfejjel.  

Elhasználódott az adagoló csiga, cserélje ki egy 
újra. 

Maradvány szén található a retorta 
könyökben, tisztítsa meg mechanikusan a 
retortát, állítsa be az égés paramétereit a 
hasonló helyzetek elkerülése érdekében.  

A csiga vége megégett a túl alacsony égés 
következtében. Cserélje ki a csigát egy újra, és 
megfelelően állítsa be az égőfejet a hasonló 
helyzetek elkerülése érdekében.  
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  Tisztelt Kazán Használó! 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 Kérjük, vegye tudomásul, hogy ha nem küldi el, vagy hiányosan küldi el a Jótállási Jegyet / 

Minőségi és Teljességi Nyilatkozatot a telepítést követő két héten, vagy a vásárlástól számított 

nyolc hónapon belül, elveszíti a garanciát a kazánra, amelybe beletartozik a szervíz szolgáltatás 

díja, valamint a szállítás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük megértését. 

Üdvözlettel: 

Zakład Produkcyjno-Handlowy TEKLA 

 

A gyors és hatékony szervíz szolgáltatás érdekében, kérjük, pontosan töltse ki 

a következő oldalon található Jótállási Jegyet, valamint a Kazán Minőségi és 

Teljességi Nyilatkozatát, vágja ki, majd juttassa el a következő címre: 
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                                          ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

                                        „TEKLA” WIESŁAW TEKLA 
A VÁSÁRLÓ PÉLDÁNYA 

43-246 Strumień, ul. Poddane 3                                 
NIP  548-005-07-61  
tel. 033-8521254  
fax.033-8571429  

VÁSÁRLÓI GARANCIA JEGY 
Kazán Minőségi és Teljességi Nyilatkozat 

A KAZÁN PARAMÉTEREI 

 

A kazán típusa/teljesítménye  

A kazán gyátási száma  

A gyártás dátuma  

Műszaki ellenőrzés/vizsgálat 

Bélyegző és aláírás 
 

AZ ELADÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 NÉV/BÉLYEGZŐ  

ELADÁS DÁTUMA  

A TELEPÍTŐ CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Bármilyen rendellenesség esetén, a Technikus 

elállhat/visszautasíthatja a kazán 

beüzemelését, amit be kell vezetni a jótállási 

jegybe. 

 

A kazán felfújódására vagy a rossz égésre 

vonatkozó panasz esetén elengedhetetlen a 

füsthőmérséklet, valamint a kéményhuzat 

paramétereinek megadása. 

 

NÉV/BÉLYEGZŐ  

TELEPÍTÉS DÁTUMA  

TELEFONSZÁM  

MÉRT PARAMÉTEREK 

Füsthőmérséklet [°C ]   

Kéményhuzat [Pa]   

A VÁSÁRLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A Vásárló aláírásával igazolja, hogy  

 A Szervíz szolgáltató cég által elvégzett 
beüzemelés során a kazán 
működésében semmilyen hiba nem volt 
észlelhető,  

 Átvett egy Kezelési Útmutatót egy 
kitöltött jótállási jeggyel, valamint 
Kazán Minőségi és Teljességi 
Nyilatkozattal együtt.  

 A Szervíz szolgáltató cég által végzett 
beüzemelés során oktatásban részesült, 
és megértette a kazán üzemeltetésének 
és használatának, valamint reklamáció 
benyújtásának szabályait  

 

VEZETÉKNÉV, KERESZTNÉV  

CÍM  

TELEFONSZÁM   

ALÁÍRÁS   

JEGYZETEK 

Kiegészítés a Vásárló Jótállási Jegyéhez 
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Garanciális és nem garanciális javítások nyilvántartása/jegyzéke 

Az elvégzett munka 
Aláírás, dátum, meghatalmazott 

szervíz bélyegzője 
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                                         ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

                                        „TEKLA” WIESŁAW TEKLA 
A GYÁRTÓ PÉLDÁNYA 

43-246 Strumień, ul. Poddane 3                                 
NIP  548-005-07-61  
tel. 033-8521254  
fax.033-8571429  

GYÁRTÓI GARANCIA JEGY 
Kazán Minőségi és Teljességi Nyilatkozat 

A KAZÁN PARAMÉTEREI 

 

A KAZÁN TÍPUSA/TELJESÍTMÉNYE  

A KAZÁN GYÁTÁSI SZÁMA  

A GYÁRTÁS DÁTUMA  

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS/VIZSGÁLAT 

Bélyegző és aláírás 
 

AZ ELADÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 NÉV/BÉLYEGZŐ  

ELADÁS DÁTUMA  

A TELEPÍTŐ CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Bármilyen rendellenesség esetén, a Technikus 

elállhat/visszautasíthatja a kazán 

beüzemelését, amit be kell vezetni a jótállási 

jegybe. 

 

A kazán felfújódására vagy a rossz égésre 

vonatkozó panasz esetén elengedhetetlen a 

füsthőmérséklet, valamint a kéményhuzat 

paramétereinek megadása. 

 

NÉV/BÉLYEGZŐ  

TELEPÍTÉS DÁTUMA  

TELEFONSZÁM  

MÉRT PARAMÉTEREK 

Füsthőmérséklet [°C ]   

Kéményhuzat [Pa]   

A VÁSÁRLÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A Vásárló aláírásával igazolja, hogy  

 A Szervíz szolgáltató cég által elvégzett 
beüzemelés során a kazán 
működésében semmilyen hiba nem volt 
észlelhető,  

 Átvett egy Kezelési Útmutatót egy 
kitöltött jótállási jeggyel, valamint 
Kazán Minőségi és Teljességi 
Nyilatkozattal együtt.  

 A Szervíz szolgáltató cég által végzett 
beüzemelés során oktatásban részesült, 
és megértette a kazán üzemeltetésének 
és használatának, valamint reklamáció 
benyújtásának szabályait  

 

VEZETÉKNÉV, KERESZTNÉV  

CÍM  

TELEFONSZÁM   

ALÁÍRÁS   

JEGYZETEK 

 

Kérjük, vágja ki, és küldje vissza az Importőrnek! 
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                                         ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

                                        „TEKLA” WIESŁAW TEKLA 
A GYÁRTÓ PÉLDÁNYA 

43-246 Strumień, ul. Poddane 3                                 
NIP  548-005-07-61  
tel. 033-8521254  
fax.033-8571429  

BEÜZEMELÉSI JEGYZŐKÖNYV 

A BEÜZEMELÉST VÉGREHAJTÓ 
CÉGRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK 

Név Cím Telefonszám 

   

A kazán bekötése a rendszerbe: □ NYITOTT 

Biztonsági szelep □   IGEN □   NEM 

Membrántartály □   IGEN □   NEM 

Többlethőmérséklet gyűjtésére 
szolgáló eszköz/berendezés 

□   IGEN □   NEM 

Elektronikus kazán vezérlés □   IGEN □   NEM 

Levegő adagoló ventilátor □   IGEN □   NEM 

Levegő elszívó ventilátor □   IGEN □   NEM 

A visszatérő víz termikus védelme 
(négyutas keverőszelep, keringető 
szivattyú, lemez hőcserélő) 

□   IGEN 
Védelem típusa 

□   NEM 
 

EGYÉB TELEPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS JEGYZETEK 
 

Ventilátor teljesítménye [%]   

A légbefúvó/ventilátor nyílásának foka [%]   

A kazán által fűtött terület [m2]   

Négyutas szelep típusa   

Az előremenő és visszatérő csövek átmérője [mm]   

A használati melegvíz tartály térfogata [dm³]   

A kémény magassága [m]   

A kémény keresztmetszete [m²]   

A füstcső keresztmetszete és dőlésszöge [m²]   

A füstcső hossza a kazántól a kéményig [m]   

JEGYZETEK 

 

 

Kérjük, vágja ki, és küldje vissza az Importőrnek! 
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                                         ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

                                        „TEKLA” WIESŁAW TEKLA 

HIVATKOZÁSI SZÁM 

43-246 Strumień, ul. Poddane 3                                 
NIP  548-005-07-61  
tel. 033-8521254  
fax.033-8571429  

PANASZ JEGYZŐKÖNYV 

A KAZÁN PARAMÉTEREI 
A VÁSÁRLÓRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 
 A KAZÁN TÍPUSA/TELJESÍTMÉNYE  VEZETÉKNÉV, 
KERESZTNÉV 

 
A KAZÁN GYÁTÁSI SZÁMA  

A VÁSÁRLÁS DÁTUMA  

CÍM  AZ ELATÓ NEVE  

BEÜZEMELÉS DÁTUMA  

BEÜZEMELŐ CÉG NEVE  TELEFONSZÁM  

A BEJELENTETT HIBA LEÍRÁSA: 
 

VÁSÁRLÓ ALÁÍRÁSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Vásárló aláírásával igazolja, hogy elolvasta a 
jótállási feltételeket, amelyek teljesülése mellett 
bejelenti a hibát, és ezennel beleegyezik, hogy a 
panasztétel céljából személyes adatai 
feldolgozásra kerüljenek az 1997. augusztus 29-
én kelt Személyi Adatvédelmi Törvénynek 
megfelelően.  

A HIBA ELHÁRÍTÁSA (A TECHNIKUS TÖLTI KI) 

A PANASZ BEÉRKEZÉSÉNEK DÁTUMA  

TECHNIKUS 
NEVE  

CÍM  

TELEFONSZÁM  

A TECHNIKUS ÁLTAL FELISMERT HIBA, ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK MÓDJA: JAVÍTÁS TÍPUSA: 
 

□            Garanciális javítás 
 

□            Fizetett javítás 
 

□    Posztgaranciális 
fizetett         
javítás 

 

REKLAMÁCIÓ FOLYAMATÁNAK BEFEJEZÉSE 

A HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK DÁTUMA A TECHNIKUS ALÁÍRÁSA A VÁSÁRLÓ ALÁÍRÁSA 

 

 

 

 

A Vásárló aláírásával igazolja, hogy a 

hiba kijavításra került, a kazán 

megfelelően üzemel. 
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                                         ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

                                        „TEKLA” WIESŁAW TEKLA 

HIVATKOZÁSI SZÁM 

43-246 Strumień, ul. Poddane 3                                 
NIP  548-005-07-61  
tel. 033-8521254  
fax.033-8571429  

PANASZ JEGYZŐKÖNYV 

A KAZÁN PARAMÉTEREI 
A VÁSÁRLÓRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 
 A KAZÁN TÍPUSA/TELJESÍTMÉNYE  VEZETÉKNÉV, 
KERESZTNÉV 

 
A KAZÁN GYÁTÁSI SZÁMA  

A VÁSÁRLÁS DÁTUMA  

CÍM  AZ ELATÓ NEVE  

BEÜZEMELÉS DÁTUMA  

BEÜZEMELŐ CÉG NEVE  TELEFONSZÁM  

A BEJELENTETT HIBA LEÍRÁSA: 
 

VÁSÁRLÓ ALÁÍRÁSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Vásárló aláírásával igazolja, hogy elolvasta a 
jótállási feltételeket, amelyek teljesülése mellett 
bejelenti a hibát, és ezennel beleegyezik, hogy a 
panasztétel céljából személyes adatai 
feldolgozásra kerüljenek az 1997. augusztus 29-
én kelt Személyi Adatvédelmi Törvénynek 
megfelelően.  

A HIBA ELHÁRÍTÁSA (A TECHNIKUS TÖLTI KI) 

A PANASZ BEÉRKEZÉSÉNEK DÁTUMA  

TECHNIKUS 
NEVE  

CÍM  

TELEFONSZÁM  

A TECHNIKUS ÁLTAL FELISMERT HIBA, ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK MÓDJA: JAVÍTÁS TÍPUSA: 
 

□            Garanciális javítás 
 

□            Fizetett javítás 
 

□    Posztgaranciális 
fizetett         
javítás 

 

REKLAMÁCIÓ FOLYAMATÁNAK BEFEJEZÉSE 

A HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK DÁTUMA A TECHNIKUS ALÁÍRÁSA A VÁSÁRLÓ ALÁÍRÁSA 

 

 

 

 

A Vásárló aláírásával igazolja, hogy a 

hiba kijavításra került, a kazán 

megfelelően üzemel. 
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                                         ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY 

                                        „TEKLA” WIESŁAW TEKLA 

HIVATKOZÁSI SZÁM 

43-246 Strumień, ul. Poddane 3                                 
NIP  548-005-07-61  
tel. 033-8521254  
fax.033-8571429  

PANASZ JEGYZŐKÖNYV 

A KAZÁN PARAMÉTEREI 
A VÁSÁRLÓRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 
 A KAZÁN TÍPUSA/TELJESÍTMÉNYE  VEZETÉKNÉV, 
KERESZTNÉV 

 
A KAZÁN GYÁTÁSI SZÁMA  

A VÁSÁRLÁS DÁTUMA  

CÍM  AZ ELATÓ NEVE  

BEÜZEMELÉS DÁTUMA  

BEÜZEMELŐ CÉG NEVE  TELEFONSZÁM  

A BEJELENTETT HIBA LEÍRÁSA: 
 

VÁSÁRLÓ ALÁÍRÁSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Vásárló aláírásával igazolja, hogy elolvasta a 
jótállási feltételeket, amelyek teljesülése mellett 
bejelenti a hibát, és ezennel beleegyezik, hogy a 
panasztétel céljából személyes adatai 
feldolgozásra kerüljenek az 1997. augusztus 29-
én kelt Személyi Adatvédelmi Törvénynek 
megfelelően.  

A HIBA ELHÁRÍTÁSA (A TECHNIKUS TÖLTI KI) 

A PANASZ BEÉRKEZÉSÉNEK DÁTUMA  

TECHNIKUS 
NEVE  

CÍM  

TELEFONSZÁM  

A TECHNIKUS ÁLTAL FELISMERT HIBA, ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK MÓDJA: JAVÍTÁS TÍPUSA: 
 

□            Garanciális javítás 
 

□            Fizetett javítás 
 

□    Posztgaranciális 
fizetett         
javítás 

 

REKLAMÁCIÓ FOLYAMATÁNAK BEFEJEZÉSE 

A HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK DÁTUMA A TECHNIKUS ALÁÍRÁSA A VÁSÁRLÓ ALÁÍRÁSA 

 

 

 

 

A Vásárló aláírásával igazolja, hogy a 

hiba kijavításra került, a kazán 

megfelelően üzemel. 

 



Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 92 
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Telepítési és kezelési útmutató a DRACO kazánokhoz - 94 
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Importőr: 

 

Biosol Kft. 

6000 Kecskemét,  

Széchenyi krt. 7/d. 

 

 


