
Dostępne modele 

17, 24

DRACO veRsA

PALIWO REGULATOR pogodowy Recalart Premium Lux 
lub MultiFun  z internetową platformą 
zarządzania (opcja za dopłatą)

Palnik nowej generacji

EKOGROSZEK

9292%%
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA
SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA

88 mmmm
GRUBOŚĆ
STALI WYMIENNIKA
GRUBOŚĆ
STALI WYMIENNIKA

55 LATLAT
GWARANCJI
NA WYMIENNIK
GWARANCJI
NA WYMIENNIK

Stalowy kocioł jednopaleniskowy z automatycznym, 
ślimakowym podajnikiem paliwa 

i palnikiem nowej generacji

5 KLAsA NA WĘGIEL
EKOGROSZEK

CERTYFIKAT AKREDYTOWANEGO 
LABORATORIUM BADAWCZEGO 

KOTŁÓW I URZĄDZEŃ 
GRZEWCZYCH W ŁODZI

17 kW 24 kW



Stopki do regulacji 
poziomu kotła

Palnik wyposażony w opatentowany 
system napowietrzania

Płomieniówkowy 
wymiennik ciepła

Zalety kotła:
· 5 klasa w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń zgodnie z normą 
  PN-EN 303-5:2012
· 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
· obudowy kotła i zbiornik w całości malowane farbą proszkową
· praca w trybie pogodowym
· automatyczne przełączanie trybu lato/zima, sterowane elektronicznie 
  za pomocą czujnika zewnętrznego
· możliwość podłączenia 2 termostatów pokojowych
· możliwość włączenia pracy kotła w systemie PID (3-poziomowa modulacja mocy)
· sterowanie 2 obiegami grzewczymi (2 niezależne charakterystyki pogodowe) 
  oraz obiegiem CWU 
· ekonomiczna eksploatacja
· możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem 
  na zaworze czterodrogowym
· niski poziom substancji szkodliwych w spalinach

PARAMETRY TECHNICZNE J.m. DRACO veRsA 17 DRACO veRsA 24

Moc noMinalna ekogroszek kW 17 24

Sprawność ekogroszek % 91,2 92,1

zakres regulacji Mocy ekogroszek kW 5 ÷ 17 6,9 ÷ 24

Zużycie paliwa 
przy Mocy noMinalnej

ekogroszek kg/h 2,8 3,1

Masa kg 510 565

powierzchnia grzewcza m2 3,2 3,4

objętość wodna dm3 85 110

Zalecany ciąg kominowy Pa 15 ÷ 25

max ciśnienie robocZe cZynnika grZewcZego bar 1,5

średnica krućców prZyłącZeniowych Js G 1 1/2”

wymiary kotła Z ZaSobnikiem

SZerokość mm 1280 1390

głębokość mm 895 940

wySokość* mm 1545 1545

średnica wylotu Spalin mm 160

wySokość do oSi cZopucha mm 1285 1285

Standardowa (opcjonalna) pojemność ZaSobnika dm3 180 (280)

pobór energii elektrycZnej  
motoreduktor/dmuchawa

W 90/85

*  Wysokość kotła można dodatkoWo reguloWać za pomocą dołączonych stopek

DRACO veRsA 17 DRACO veRsA 24 

a

[mm]

1280 1390

B 895 940

c 1545 1545

a1 500 570

a2 730 730

B1 650 650

B2 125 180

B3 605 605

c1 1285 1285

c2 1350 1380

c5 180 175

a5 70 70

c3 80 75

a3 70 70

c4 70 65

a4 250 285

- system katalizatorów 
   ceramicznych
- regulator pogodowy wraz  
  z kompletem czujników
- osprzęt do czyszczenia kotła
- stopki do regulacji poziomu kotła

WYPOSAŻENIE 
PODsTAWOWe

- termometr spalin
- WOMIX czterodrogowy 
  zawór mieszający
- siłownik zaworu mieszającego
- dwufunkcyjny, termostatyczny 
- zawór termostatyczny BVTS jako 
  zabezpieczenie przed cofnięciem 
  żaru do zasobnika - tzw. strażak
  zawór schładzający DBV-1
- sterownik MultiFun  z 
  internetową platformą 
  zarządzania

OPCJe DODATKOWe

System katalizatorów 
ceramicznych


