
Egy tűzterű acéllemez kazán 
automata tüzelésű pellet égőfejjel

Választható méretek 
12, 18

DRACO BIO COMPACT

ELSŐDLEGES TÜZELŐANYAG

PELLET 66 mmmm
HŐCSERÉLŐ
LEMEZVASTAGSÁG

55 év
GARANCIA
A HŐCSERÉLŐRE

ESTYMA IGNEO Slim 
KAZÁNVEZÉRLÉS

9090%%
TERMIKUS
HATÁSFOK

Fireblast 
automata 
pellet égőfej



Lábak segítségével 
állítható kazán 

magasság

FIREBLAST automata 
pellet égőfej

Csöves 
hőcserélő

Hőcserélő felett 
elhelyezett tüzelőanyag 
tartály

M.e. DRACO BIO 
COMPACT 12

DRACO BIO 
COMPACT 18MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

Névleges teljesítmény - Pellet kW 10,2 18

Hatásfok peLlet % 88,9 89,5

Teljestmény tartomány pelLet kW 3,1 ÷ 10,2 5,4 ÷ 18

Tömeg kg 268 321

Hőcserélő felület m2 1,9 2,4

Kazánvíztér mérete dm3 68 75

Pa 8,7 ÷ 17

bar 1,5

Ajánlott kéményhuzat

maximális üzemi nyomás

Bekötési méret Js G 1 ½” 

Kazán méretek 

szélesség mm 565 665

mélység mm 1140 1140
magasság* mm 1590 (1790) 1590 (1790)

mm 145Kéménycsonk átmérő 

Kémény bekötési magasság* mm 700

Tüzelőanyag tartály űrtartalom dm3 130 (190) 150 (220)

Villamos energiafogyasztás    
behordócsiga/ventilátor/gyújtócekász W 50/45/300

* A kazán magassága menetes lábak segítségével állítható.
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a

[mm]

565 665
b 1140 1140

c 1590 1590 
(1790)

a1 535 635
b1 620 620
b2 75 75
b4 445 445
c1 700 700

c2 1550 1550 
(1750)

c3 55 55
a3 75 75
c4 75 75
a4 85 85
c5 745 745
a5 85 85

Kazán előnyei:
· 5 év garancia a hőcserélők tömítettségére
· változtatható irányú ajtónyitás
· porfestéssel készült kazán külső burkolat
· alacsony károsanyagkibocsátás
· egyszerű és gyors karbantartás és üzemeltetés
· VIDE Room (szobatermosztát) csatlakoztatási lehetőség (opcionális)
· teljesen automata kazán működés (automata begyújtás és kioltás)
· fotoszenzoros lángellenőrzés
· automata égőfej tisztítás (opcionális)
· teljes modulációs kazán - Fuzzy Logic II generáció
· távfelügyelet VIDE Net segítségével (opcionális)
· vezérlés további modulokkal bővítésének lehetősége - akár 16 fűtőkör és 2 HMV kör

(opcionális)
· a fűtökörök egymástól független működésének lehetősége - időprogram
· négyutas motoros szelep szabályozásával beállítható visszatérő hőmérséklet

- kerámia katalizátorok
- ESTYMA IGNEO vezérlés
- kazán takarító készlet
- menetes lábak a kazán
  szintezéséhez 

ALAPFELSZERELTSÉG 

- automata működésű égőfej
  tisztító mechanizmus  
- külső hőmérséklet érzékelő 
- füstgáz hőmérő
- WOMIX négyutas keverőszelep
- keverőszelep működtető motor 
- DBV-1 kombi termosztatikus
  hűtőszelep
- hőmérséklet szabályozó
- VIDE ROOM
- VIDE NET

RENDELHETŐ OPCIÓK




