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Link do produktu: https://www.ogrzewaniedomu.ekoszok.pl/draco-bio-15-piec-na-pellet-tekla-p-218.html

Draco Bio 75 kW Tekla Kocioł, piec
na pellet
Cena

22 490,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Tekla

Opis produktu
Tekla Draco Bio 75 kW

Draco Bio Tekla – Kocioł, piec na pellet z
Automatyczną Zapalarką, Podajnikiem na Pellet
i Kontrolą Płomienia Fuzzy Logic.
Producent uznanych już na rynku kotłów z palnikiem retortowym, Draco oraz Ling Duo rozszerzył palete swoich wyrobów o kotły z podajnikiem i żaroodpornym palnikiem na pelety. Efektem są właśnie kotły Draco Bio oraz
Draco D Bio.

Draco Bio oraz Drako D Bio firmy Tekla, to jeden z nie licznych kotłów na rynku, których sprawność wymiennika ciepła
przekracza 90%.

Pozostałe zalety :
1. pięć lat gwarancji na szczelność wymiennika
2. modulacja pracy kotła dzięki wbudowanej funkcji Fuzzy Logic II generacji
3. wykonany z wysokiej jakości stali o grubości 8 mm (draco bio 12 – 5mm)
4. automatyczne rozpalanie i wygaszanie
5. możliwość podłączenia dedykowanego pokojowego regulatora temperatury – również bezprzewodowego
6. sterowanie pogodowe
7. sterownik kotłowy z wbudowaną funkcją sterowania siłownikiem zaworu czterodrogowego
Zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 Kotły DRACO BIO Tekla posiadają 5 KLASĘ potwierdzającą wysoką ekonomikę spalania

Posiada Również najwyższą normę
EcoDesign
wymaganą przez fundusze udzielające wsparcia finansowego

wygenerowano w programie shopGold

Co jeszcze warto wiedzieć o kotle Draco Duo :
Kocioł z pełną modulacją mocy oraz kontrolą jakości spalania dzięki wbudowanej funkcji Fuzzy Logic 2 generacji.
Praca kotła steruje inteligentny sterownik Estyma serii Igneo Slim.
Kocioł z funkcją automatycznego rozpalania oraz wygaszania paleniska.
Wysokiej klasy Palnik Fireblast daje gwarancje ekonomicznego i dokładnego dopalania paliwa

Rozbudowany, Płomiennicowy wymiennik ciepła pozwala na osiagnięcie sprawności przewyższającej 90% !
Dostępne Trzy Modele Zbiorników Peletu co umożliwi dobrać optymalnie kazdy kocioł.

Kocioł, Piec na pellet z wbudowaną zapalarką paliwa. Moc 75 kW. W zależności od stopnia docieplenia ogrzeje budynek 600 800 m2. Wbudowana funkcja kontroli płomienia Fuzzy Logic. W zależności od pojemności zbiornika paliwa, jeden zasyp nawet na
15 dni. Ceny zbiorników zależne od pojemności.

Jeden z nielicznych na rynku kotłów na pellet o sprawności przekraczające 90 %! Wysoka sprawność potwierdzona uzyskaniem
piątej klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 oraz Eco Design.

W cenie intuicyjny sterownik z programatorem.
Obsługa siłownika zaworu czterodrogowego,
pompy c.o., pompy cwu

Produkt posiada dodatkowe opcje:
pojemność zbiornika na pellet: bez zasobnika , 240 litrów z transportem (+ 541,00 zł ), 340 litrów z transportem (+ 774,00
zł ), 500 litrów z transportem (+ 1 611,00 zł )
Wyposażenie kotła : Regulator kotłowy Estyma , Dotykowy sterownik - Igneo Touch (+ 590,00 zł )
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