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Milé dámy a vážení páni,

děkujeme, že jste si vybrali kotel ze série DRACO. 

Prosíme Vás, abyste strávili chvilku času přečtením tohoto návodu k obsluze. Umožní Vám to lépe poznat kotel a 

pochopit jeho fungování. Přizpůsobení zde uvedeným požadavkům, doporučením a radám Vám umožní 

dlouhodobý, bezproblémový a především bezpečný provoz kotle.    

. 

servis@novitera.cz
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1 ÚČEL POUŽITÍ KOTLE

Ocelové kotle řady BIO jsou určeny ke spalování peletového paliva automatickým způsobem. 

Tyto kotle jsou určeny pro instalaci v otevřeném systému. 

Soulad s požadavky, doporučeními a informacemi obsaženými v tomto návodu Vám umožní vyhnout se problémům při jejich 

používání. 

Výhody kotlů: 

 snadná a rychlá obsluha a údržba,

 práce v režimu dle počasí,

 možnost připojení pokojového termostatu,

 ekonomický provoz,

 nízký obsah škodlivin ve výfukových plynech,

 vysoká účinnost,

 možnost regulovat vratnou teplotu ovládáním pohonu na čtyřcestném ventilu.

Symboly a značky vyskytující se na kotli: 

Pozor, zařízení pod napětím! Klapka otevřená - uzavřená 

Pozor  horké povrchy! Pozor, pohyblivé části! 

Před použitím kotle si přečtěte návod k obsluze! 

Záruka platí pouze na území České republiky.

Během servisních prací odpojte kotel od elektrické sítě. 

Používejte palivo s odpovídající vlhkostí! 
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2 DOPORUČENÉ PALIVO

KOTEL PALIVO 

DRACO BIO pelet 

DRACO BIO COMPACT F II pelet 

DRACO BIO COMPACT F II GP pelet 

DRACO D BIO/DRACO D BIO LUX pelet 

TYTAN BIO pelet 

KOMFORT pelet 

PARAMETRY DOPORUČENÉHO PALIVA 

Pelet 

Doporučujeme používat pelet s následujícími parametry: 
 granulace 6 mm

 délka 3 mm ≤ L ≤ 40 mm

 výhřevnost> 17 MJ/kg

 vlhkost nepřesahující 12 %

 obsah popela ≤ 0,5 %.

Topné kotle vyráběné společností TEKLA nejsou přizpůsobeny ke spalování odpadu. 

Použití mokrého paliva může způsobit usazování dehtu ve spalinách, což může vést k požáru. 

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nežádoucími prvky vnesenými do podavače 

spolu s palivem. 

Použití vlhkého nebo nesprávného paliva způsobuje korozi ocelových částí kotle a může vést 

ke ztrátě záruky na tyto prvky. 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
7 

3 KOTLE ŘADY DRACO BIO - POPIS, ROZMĚRY A TECHNICKÉ 

ÚDAJE

Kotle DRACO BIO jsou konstrukce svařované z ocelového plechu o tloušťce 8 mm ÷ 4 mm (DRACO BIO 12: 5 mm ÷ 4 mm). 

Spalování paliva probíhá v hořáku FIREBLAST II. Před hořákem a volitelně v horní části spalovací komory jsou umístěny 

keramické katalyzátory nebo ocelové vložky. Úkolem katalyzátorů je spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během 

spalování odpařují a tím snížit jejich emise ven (pomáhají lépe spalovat palivo). Ocelové vložky prodlužují cirkulaci spalin v 

kotli a zlepšují přenos tepla. Palivo potřebné ke spalování je dodáváno ze zásobníku umístěného vedle kotle pomocí šnekových 

dopravníků. Množství přiváděného paliva a frekvenci doplňování reguluje regulátor. Vzduch potřebný ke spalování je dodáván 

dmychadlem namontovaným v hořáku. Množství vzduchu je regulováno nastavením regulátoru. Kotle DRACO BIO jsou v 

závislosti na verzi vybaveny dvěmi nebo třemi dveřmi, které umožňují snadný přístup do jejich vnitřku, aby se usnadnily 

všechny činnosti nezbytné během provozu. Pravidelné čištění trubek výměníku se podle provedení provádí horními dveřmi 

nebo revizním otvorem (čistící tvarovkou) umístěným pod předním krytem kotle - nad horními dveřmi.  

U kotle DRACO BIO 12 je revizní otvor (čistící tvarovka) umístěn v horní části kotle (pod horním krytem). 

V přední části horního panelu je namontován elektronický regulátor, zatímco vzadu je připojovací lišta, na které jsou 

namontovány hlavní vypínač, pojistka a zásuvky pro připojení jednotlivých komponentů kotle a zařízení instalovaných 

v instalaci. Za účelem sníženi tepelných ztrát je výměník chráněn minerální izolací. Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu 

s práškovým nástřikem. 
``` 

Kotle řady DRACO BIO jsou automatické kotle, ale vyžadují obsluhu uživatelem. 

Abyste zajistili dlouhý a bezproblémový provoz zařízení, seznamte se s jeho obsluhou, 

nastavením a optimálními provozními podmínkami! 

DRACO BIO 12, 

1 - přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta, 4 - ovladač, 5 - horní čisticí tvarovka, 6 - spodní 

dvířka pro odstraňovaní popelu, 7 - hořák Fireblast, 8 - ohebná trubka podavače, 9 - pohon podavače paliva 10 - zásobník 

paliva, 11 - komín, 12 - horní čisticí otvor 
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DRACO BIO 15,25,35,50 

1 – přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta, 4 - ovladač, 5 - horní čisticí tvarovka, 

6 – střední čisticí tvarovka, 7 – spodní dvířka pro odstraňovaní popelu, 8 – hořák Fireblast,  9 – ohebná trubka podavače, 

10 – zásobník paliva, 11 – pohon podavače paliva 

DRACO BIO 75 

1 – přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta,  4 – čisticí tvarovka, 5 – horní dvířka, 

6 – dolní dvířka, 7 – hořák,  8 – podavač zásobníku, 9 – ohebná trubka podavače, 10 – ovladač, 11 – kouřová roura, 

12 – zásobník 
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DRACO BIO 100 

1 – přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta,  4 – čisticí tvarovka, 5 – horní dvířka, 

6 – dolní dvířka, 7 – hořák,  8 – podavač zásobníku, 9 – ohebná trubka podavače, 10 – ovladač, 11 – kouřová roura, 

12 – zásobník 

DRACO BIO 150 

1 – přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta,  4 – čisticí tvarovka, 5 – horní dvířka, 

6 – dolní dvířka, 7 – hořák,  8 – podavač zásobníku, 9 – ohebná trubka podavače, 10 – ovladač, 11 – kouřová roura, 

12 – zásobník 

U kotlů DRACO BIO 150 probíhá spalování v hořáku Uni-Max. 
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DRACO 

BIO 12 

DRACO 

BIO 15 

DRACO 

BIO 25 

DRACO 

BIO 35 

DRACO 

BIO 50 

A 

[mm] 

1550 1620 1650 1650 1860 

A1 490 470 530 530 660 

A2 610 610 610 610 690 

A3 90 75 80 80 90 

A4 90 235 265 265 330 

A5 90 75 80 80 90 

A6 850 870 890 960 1020 

B 770 870 900 1020 1145 

B1 560 580 655 775 860 

B2 45 190 190 190 190 

B3 610 610 610 610 690 

C 1120 1440 1545 1545 1650 

C1 845 1180 1290 1290 1380 

C2 1500 1500 1500 1500 1500 

C3 75 75 75 75 75 

C4 65 55 65 65 60 

C5 195 185 180 180 190 

C6 1340 1340 1340 1340 1440 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček , které navíc umožňují nastavit výšku kotle. 

Zásobník je s kotlem spojen ohebnou trubkou, která umožňuje měnit nastavení zásobníku - šířka celé sady je tedy 

variabilním rozměrem. 

Výška zásobníku se může lišit v závislosti na typu zásobníku a typu šnekového dopravníku. 

DRACO 

BIO 75 

DRACO 

BIO 100 

DRACO 

BIO 150 

A 

[mm] 

2300 3000 3730 

A1 770 1020 1105 

A2 850 1200 1200 

A3 95 95 100 

A4 385 510 550 

A5 105 105 95 

A6 1440 1680 1760 

B 1140 1240 1650 

B1 820 870 1150 

B2 220 225 425 

B3 850 1200 1200 

B4 105 100 100 

C 1900 1925 2115 

C1 1550 1685 1745 

C2 1500 1620 1715 

C3 55 70 195 

C4 40 50 175 

C5 1440 1670 1600 

Zásobník je s kotlem spojen ohebnou trubkou, která umožňuje měnit nastavení 

zásobníku - šířka celé sady je tedy variabilním rozměrem. 

Výška zásobníku se může lišit v závislosti na typu zásobníku a typu šnekového 

dopravníku.
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Patky jsou k dispozici u kotlů do 50 kW. 

U kotlů DRACO BIO 75 150 - přípojky topné vody jsou nahoře (výstup teplé vody) a dole vzadu (návrat studené vody do 

kotle), u ostatních kotlů jsou obě přípojky na zadní straně kotle (v horní a spodní části kotle).  

Přípojky napájeni a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. Za účelem zajištěni správné 

cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

  DRACO BIO 12      DRACO BIO 15  DRACO BIO 25 

DRACO BIO 35   DRACO BIO 50  DRACO BIO 75 
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DRACO BIO 100 DRACO BIO 150 

U kotlů DRACO BIO 150 probíhá spalování v hořáku Uni-Max. 

K hořáku Uni-Max a regulátoru, který řídí jeho provoz, je přiložen samostatný návod 

k obsluze. 

Na tyto součásti se vztahuje záruka výrobce v rozsahu a za podmínek popsaných 

v dokumentaci k nim připojené. 
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Parametr SI DRACO 

BIO 12 

DRACO 

BIO 15 

DRACO 

BIO 25 

DRACO 

BIO 35 

DRACO 

BIO 50 

Jmenovitý výkon kW 12 15 25 35 50 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
89 89 89 90 92 

Minimální výkon 85 86 87 85 90 

Sezónní účinnost % 76 76 77 78 79 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

15 19 15 20 12 

OGC 10 6 6 8 9 

CO 403 139 328 234 295 

NOx 194 191 189 199 157 

Rozsah výkonové regulace kW 3,6 ÷ 12 4,5 ÷ 15 7,5 ÷ 25 10,5 ÷ 35 15 ÷ 50 

Druh paliva - pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
2,8 3,4 5,6 7,4 11,4 

Minimální výkon 0,8 1 1,7 2,4 3,3 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 53 47 31 22 19 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
125 114 144 147 108 

Minimální výkon 81 64 93 90 71 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 110 110 112 113 115 

Hmotnost (kotel/zásobník) kg 235 / 34 362 / 34 452 / 34 517 / 34 700 / 41 

Topná plocha kotle m2 1,8 2.3 3,4 4,5 6,3 

Objem vody dm3 55 90 131 155 240 

Vyžadovaný tah komína Pa 8 ÷ 17 10 ÷ 20 20 ÷ 30 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 1550 1620 1650 1650 1860 

hloubka mm 770 870 900 1020 1145 

výška mm 1500 1500 1545 1545 1650 

Průměr výfukového otvoru mm 145 160 

Kapacita zásobníku paliva l 240 340 

Objem zásobníku paliva kg 160 220

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 600x600 670x670 

Maximální pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Maximální provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 1 ½’’ G 2’’ 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
7,1 9,2 13,4 19,9 30,4 

Minimální výkon 3,7 4,3 5,9 9,0 14,5 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

32 48 57 105 210 

Minimální výkon 14 28 28 22 105 

Pohotovostní výkon 3 4 3 5 5 

Maximální příkon 

převodovka/dmychadlo/zapalovač 
W 50/45/300 50/85/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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Parametr SI DRACO BIO 

75 

DRACO BIO 

100 

DRACO BIO 

150 

Jmenovitý výkon kW 75 99 150 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
89 89 93 

Minimální výkon 86 89 93 

Sezónní účinnost % 78 79 83 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

13 20 20 

OGC 9 7 5 

CO 223 100 371 

NOx 192 147 163 

Rozsah výkonové regulace kW 22,5 ÷ 75 29,7 ÷ 99 45 ÷ 150 

Druh paliva - pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
17 23 33,3 

Minimální výkon 5,2 7 9,6 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 18 45 30 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
157 142 124 

Minimální výkon 88 86 72 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 113 116 120 

Hmotnost (kotel / zásobník) kg 833 / 97 1265 / 105 1342/ 132 

Topná plocha kotle m2 8,2 13 16,9 

Objem vody dm3 220 505 655 

Vyžadován tah komína Pa 20 ÷ 30 25 ÷ 40 25 ÷ 40 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 2300 3000 3730 

hloubka mm 1140 1440 1650 

výška mm 1900 1925 2115 

Průměr výfukového otvoru mm 200 200 250 

Kapacita zásobníku paliva l 500 1470 1470 

Objem zásobníku paliva kg 320 1000 1000

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 840x840 1145x1145 1145x1145 

Maximální pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 2” 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
45,5 59,9 81 

Minimální výkon 23,7 31,2 39 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

86 146 130 

Minimální výkon 40 57 98 

Pohotovostní výkon 4 4 5 

Spotřeba elektrické energie 

převodovka/dmychadlo/zapalovač 
W 50/85/300 50/260/300 50/260/300 

Elektrická izolace - IP 40 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
15 

4 KOTLE ŘADY DRACO BIO COMPACT F II - POPIS, ROZMĚRY A 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kotle DRACO BIO COMPACT F II  jsou konstrukce svařované z ocelového plechu o tloušťce 6 mm ÷ 4 mm. Spalování 

paliva probíhá v hořáku FIREBLAST II. Ve spalovací komoře před hořákem jsou keramické katalyzátory. Úkolem 

katalyzátorů je spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během spalování odpařují a snížit tím jejich emise ven 

(pomáhají lépe spalovat palivo). 

Palivo potřebné ke spalování je dodáváno ze zásobníku umístěného nad výměníkem pomocí šnekových dopravníků. Množství 

přiváděného paliva a frekvenci doplňování reguluje regulátor. Vzduch potřebný ke spalování je dodáván dmychadlem 

namontovaným v hořáku. Množství vzduchu je regulováno nastavením regulátoru. Kotle DRACO BIO COMPACT F II  jsou 

v závislosti na verzi vybaveny dvěmi dveřmi, které umožňují snadný přístup do jejich vnitřku, aby se usnadnily všechny 

činnosti nezbytné během provozu. Pravidelné čištění potrubí výměníku se provádí horními dveřmi. 

V přední části horního panelu je namontován elektronický regulátor, zatímco na straně je připojovací lišta, na které jsou 

namontovány hlavní vypínač, pojistka a zásuvky pro připojení jednotlivých komponentů kotle a zařízení instalovaných 

v instalaci. Za účelem sníženi tepelných ztrát je výměník chráněn minerální izolací. Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu 

s práškovým nástřikem. 

Kotle řady DRACO BIO COMPACT F II jsou automatické kotle, ale vyžadují obsluhu 

uživatelem. 

Abyste zajistili dlouhý a bezproblémový provoz zařízení, seznamte se s jeho obsluhou, 

nastavením a optimálními provozními podmínkami! 

Standardně jsou kotle Draco Bio Compact F II vybaveny ovladačem Estyma Igneo Touch. 

DRACO BIO COMPACT F II 12, 18, 23 

1 – přípojka pro návrat ÚT,  2 – přípojka pro přívod ÚT,  3 – připojovací lišta,  4 – ovladač, 5 – zásobník paliva, 

6 – horní dvířka, 7 – dolní dvířka, 8 – ohebná trubka,  9 – hořák Fireblast, 10 – podavač paliva, 11 – kouřová roura, 

12 – kryt zásobníku  
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Pokud to konstrukce kotelny umožňuje (výška kotle se může zvýšit), lze u kotlů Draco Bio Compact F II zvětšit objem 

zásobníku instalací „doplňku“ ke kotli, který se přidá k standardnímu kotli. Díky instalaci tohoto prvku se objem zásobníku 

zvýší na 270 l. Současně se však tím výška celého kotle zvýší o 20 cm.  

DRACO BIO  

COMPACT

 F II 12

DRACO BIO  

COMPACT

 F II 18

DRACO BIO  

COMPACT

 F II 23

A 

[mm] 

575 675 675 

A1 535 635 635 

A2 ----- ----- ----- 

A3 75 75 75 

A4 85 85 85 

A5 85 85 85 

B 1230 1230 1330 

B1 645 645 745 

B2 75 75 75 

B3 640 640 740 

B4 510 510 510 

C 
1550 

 (1750) 

1550 

 (1750) 

1550 

 (1750) 

C1 640 640 645 

C2 
1510 

(1710) 

1510 

(1710) 

1510 

(1710) 

C3 55 55 55 

C4 75 75 75 

C5 745 745 745 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují 

nastavit výšku kotle. 

Rozměry v závorkách jsou rozměry po zvětšení objemu zásobníku. 
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DRACO BIO COMPACT F II 

Přípojky napájení a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. Za účelem zajištěni správné 

cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

Kotle Draco Bio Compact F II jsou vybaveny spalinovými turbulátory umístěnými v horní komoře (Compact 23, navíc se 

spirálami v trubkách výměníku). Úkolem turbulátorů je prodloužit cestu spalin a tím zvýšit tepelnou účinnost kotle. 

Turbulátory by měly být vloženy do kotle během jeho provozu. Během čištění je lze vyndat. 

Turbulátor horní komory Spirálové turbulátory (jen Compact 23) 

Turbulátory se zahřívají během provozu kotle. 

Před čištěním výměníku nechte kotel vychladnout a čištění provádějte 

v ochranných rukavicích! 
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Parametr SI 

DRACO BIO 

COMPACT 

12 F II 

DRACO BIO 

COMPACT 

18 F II 

DRACO BIO 

COMPACT 

23 F II 

Jmenovitý výkon kW 12 18 23 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
89 91 90 

Minimální výkon 87 92 91 

Sezónní účinnost % 77 82 80 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

32 27 23 

OGC 10 0,6 8 

CO 141 363 123 

NOx 164 176 159 

Rozsah výkonové regulace kW 3,6 ÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23 

Druh paliva - pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
2,8 4,2 5,5 

Minimální výkon 0,8 1,2 1,6 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 28 (41) 22 (32) 20 (31) 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
126 118 115 

Minimální výkon 79 75 72 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 112 121 116 

Hmotnost (kotel/zásobník) kg 284 317 357 

Topná plocha kotle m2 1,9 2,4 3 

Objem vody dm3 68 75 93 

Vyžadovaný tah komína Pa 8 ÷ 17 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 575 675 675 

hloubka mm 1230 1230 1330 

výška mm 1550 (1750) 1550 (1750) 1550 (1750) 

Průměr výfukového otvoru mm 127 145 160 

Kapacita zásobníku paliva l 130 (190) 150 (220) 180 (270) 

Objem zásobníku paliva kg 80 (115) 95 (135) 110 (170)

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 500x500 600x500 600x600 

Max. pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 1 ½’’ 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
8,2 66 13,4 

Minimální výkon 3,5 18 5,6 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

47 38 85 

Minimální výkon 25 17 38 

Pohotovostní výkon 5 6 5 

Spotřeba elektrické energie 

převodovka/dmychadlo/zapalovač 
W 50/45/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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5 KOTLE ŘADY DRACO BIO COMPACT F II GP - POPIS, ROZMĚRY A 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kotle DRACO BIO COMPACT F II GP  jsou konstrukce svařované z ocelového plechu o tloušťce 6 mm ÷ 4 mm. Spalování 

paliva probíhá v hořáku FIREBLAST II. Ve spalovací komoře před hořákem jsou keramické katalyzátory. Úkolem 

katalyzátorů je spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během spalování odpařují a snížit tím jejich emise ven 

(pomáhají lépe spalovat palivo). 

Palivo potřebné ke spalování je dodáváno ze zásobníku umístěného vedle výměníku pomocí šnekových dopravníků. Množství 

přiváděného paliva a frekvenci doplňování reguluje regulátor. Vzduch potřebný ke spalování je dodáván dmychadlem 

namontovaným v hořáku. Množství vzduchu je regulováno nastavením regulátoru. Kotle DRACO BIO COMPACT F II GP 

jsou v závislosti na verzi vybaveny dvěmi dveřmi, které umožňují snadný přístup do jejich vnitřku, aby se usnadnily všechny 

činnosti nezbytné během provozu. Pravidelné čištění potrubí výměníku se provádí horními dveřmi. 

V horní přední části kotle je instalován elektronický regulátor; hlavní vypínač je umístěn na boční straně kotle, zatímco 

pojistka a řídicí modul jsou umístěny pod horním krytem. Za účelem sníženi tepelných ztrát je výměník chráněn minerální 

izolací. Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu s práškovým nástřikem. 

Kotle řady DRACO BIO COMPACT F II  GP jsou automatické kotle, ale vyžadují 

obsluhu uživatelem. 

Abyste zajistili dlouhý a bezproblémový provoz zařízení, seznamte se s jeho obsluhou, 

nastavením a optimálními provozními podmínkami! 

Standardně jsou kotle Draco Bio Compact F II GP vybaveny ovladačem Estyma Igneo Touch. 

ČERPADLOVÁ SKUPINA 

Kotle Draco Bio Compact F II GP jsou standardně vybaveny čerpadlovými skupinami, které zahrnují třícestný směšovací 

ventil s pohonem, oběhové čerpadlo, zpětný ventil a uzavírací ventily. Tato skupina je vyrobena z vhodně zvolených 

měděných a mosazných armatur a komponent, které chrání kotel a poskytují podporu pro dva topné okruhy (jeden okruh 

ústředního topení a jeden okruh teplé vody). Tlaková nádoba použitá v kotli je volena takovým způsobem, aby byla chráněna 

vodní kapacita kotle. V systému by měla být nainstalována vhodně zvolená (s přihlédnutím k tlaku, teplotě a celkové vodní 

kapacitě systému) přídavná tlaková nádoba.  Instalace zahrnutá v kotli má také dva konektory pro přídavný topný okruh. Pro 

jeho použití je však nutné dodatečně namontovat trojcestný ventil s pohonem a oběhovým čerpadlem. Instalace, kterou je kotel 

vybaven, nemá filtry pro oběhová čerpadla. Při instalaci kotle by měly být filtry instalovány na zpětné potrubí, přímo za kotel. 

Kromě toho je kotel vybaven snímačem tlaku (slouží jako přídavná ochrana) a čerpadlem ochrany zpětného chodu, takzvané 

přepadové čerpadlo.  

Pro použití přípojek přídavného topného okruhu je rovněž nutné namontovat trojcestný 

ventil s pohonem a oběhovým čerpadlem. 

Instalace, kterou je kotel vybaven, nemá filtry pro oběhová čerpadla. Při instalaci kotle by 

měly být filtry instalovány na zpětné potrubí, přímo za kotel. 

Tlaková nádoba použitá v kotli je volena takovým způsobem, aby byla chráněna vodní 

kapacita kotle. K instalaci by měla být namontována  vhodně zvolená, 

přídavná tlaková nádoba. 
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Struktura a složení skupiny čerpadel je znázorněno na výše uvedených výkresech. 

1 - oběhové čerpadlo, 2 - čerpadlo teplé vody, 3 - čerpadlo ÚT 1, 4 - tlaková nádoba, 5 - trojcestný ventil s pohonem, 6 - 

pojistný ventil, 7 - manometr, 8 - tlakový senzor, 9 - automatický odvzdušňovací ventil, 10 - návrat teplé užitkové vody (¾ "), 

11 - návrat ÚT1 (1"), 12 - výstup ÚT1 (1 "), 13 - výstup teplé užitkové vody (¾"), 14 - návrat ÚT2 (1 "), 15 – výstup ÚT2 

(1 "), 16 - výstup z kotle, 17 - návrat do kotle, 18 - výstup z pojistného ventilu 
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DRACO BIO COMPACT F II GP 12, 18, 23 

1 – přípojka návratu teplé užitkové vody,  2 – přípojka přívodu teplé užitkové vody,  3 – přípojka návratu ÚT1, 4 – přípojka 

přívodu ÚT1, 5 – přípojka návratu ÚT2, 6 – přípojka přívodu ÚT2, 7 – přípojka pojistného ventilu, 8 – ovladač, 

9 –  přístupový kryt pro skupinu čerpadel, 10 – kryt horních-spodních přístupových dveří, 11 – hořák Fireblast II, 12 – 

zásobník,  13 – převodový motor podavače paliv, 14 – kouřová roura 

DRACO BIO  

COMPACT

 F II 12 GP

DRACO BIO  

COMPACT

 F II 18 GP

DRACO BIO  

COMPACT

 F II 23 GP

A [mm] 1010 1110 1110 

A1 540 640 640 

A2 460 460 460 

A3 90 190 190 

A4 110 110 110 

A5 105 105 105 

A6 150 150 150 

A7 90 90 90 

A8 90 190 190 

A9 115 115 115 

A10 80 80 80 

B 1235 1235 1335 

B1 815 815 915 

B2 855 855 955 

B3 820 820 820 

C 1445 1445 1445 

C1 1405 1405 1405 

C2 1405 1405 1405 

C3 415 415 415 

C4 70 70 70 

C5 925 925 925 

C6 645 645 645 

C7 65 65 65 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují nastavit výšku kotle. 
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Průřez výměníku  Turbulátor Turbulátor 

Draco BIO Compact 23 horní  komory spirální (jen Compact 23) 

Kotle Draco Bio Compact F II GP jsou vybaveny spalinovými turbulátory umístěnými v horní komoře (Compact 23 navíc se 

spirálami v trubkách výměníku). Úkolem turbulátorů je prodloužit cestu spalin a tím zvýšit tepelnou účinnost kotle. 

Turbulátory by měly být vloženy do kotle během jeho provozu. Během čištění lze je vyndat. 

Kotle řady Draco Bio Compact F II GP nevyžadují instalaci zařízení pro příjem nadměrné teploty díky sériově instalovanému 

tlakovému senzoru, které vypíná kotel při poklesu nebo zvýšení tlaku. Kotle navíc splňují parametry standardu 303-5 

z hlediska rychlého odstavení.   

Turbulátory se zahřívají během provozu kotle. 

Před čištěním výměníku nechte kotel vychladnout a čištění provádějte 

v ochranných rukavicích! 

Záruku na těsnost výměníku je možné prodloužit na 7 let 

(podrobnosti v bodě 14 kapitoly 20 - Záruční podmínky). 

Nezapomeňte instalovat šikmé filtry s ventilem na návratech hned za kotel! Jejich 

absence vede ke ztrátě záruky na čerpadla instalovaná v kotli. 

Hydraulický systém instalovaný v kotli je utěsněn, rozbití těsnění zruší záruku 

jeho těsnosti. 
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Parametr SI 

DRACO BIO 

COMPACT 

12 F II GP 

DRACO BIO 

COMPACT 

18 F II GP 

DRACO BIO 

COMPACT 

23 F II GP 

Jmenovitý výkon kW 12 18 23 

Účinnost  
Jmenovitý výkon 

% 
89 91 90 

Minimální výkon 87 92 91 

Sezónní účinnost % 77 82 80 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

32 27 23 

OGC 10 0,6 9 

CO 141 363 123 

NOx 164 176 159 

Rozsah výkonové regulace kW 3,6 ÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23 

Druh paliva - pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
2,8 4,2 5,5 

Minimální výkon 0,8 1,2 1,6 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 28 (41) 22 (32) 20 (31) 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
126 118 115 

Minimální výkon 79 75 72 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 115 121 118 

Hmotnost (kotel/zásobník) kg 308 / 82 369 / 82 399 / 82 

Topná plocha kotle m2 1,9 2,4 3 

Objem vody dm3 68 75 93 

Vyžadovaný tah komína Pa 8 ÷ 17 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 1010 1110 1110 

hloubka mm 1235 1235 1335 

výška mm 1445 1445 1445 

Průměr výfukového otvoru mm 127 145 160 

Kapacita zásobníku paliva l 200 200 200 

Objem zásobníku paliva kg 125 125 125

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 400x665 400x665 400x665 

Max. pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 2 

Připojení kotle 

Výstup ÚT1 

Js 

G 1” 

Výstup ÚT2 G 1” 

Výstup teplé užitkové 

vody 
G ¾” 

Návrat ÚT1 G 1” 

Návrat ÚT2 G 1” 

Návrat teplé užitkové 
vody 

G ¾” 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
8,2 66 13,4 

Minimální výkon 3,5 18 5,6 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

47 38 85 

Minimální výkon 25 17 38 

Pohotovostní výkon 5 6 5 

Spotřeba elektrické energie 
převodovka/dmychadlo/zapalovač 

W 50/45/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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6 KOTLE ŘADY DRACO D BIO/DRACO D BIO LUX - POPIS, 

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

Kotle DRACO D  BIO jsou konstrukce svařované z ocelového plechu o tloušťce 8 mm ÷ 4 mm. Spalování paliva probíhá 

v hořáku FIREBLAST II. Před a nad hořákem jsou umístěny keramické katalyzátory nebo ocelové vložky. Úkolem 

katalyzátorů je spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během spalování odpařují a tím snížit jejich emise ven 

(pomáhají lépe spalovat palivo). Ocelové vložky prodlužují cirkulaci spalin v kotli a zlepšují přenos tepla. Palivo potřebné ke 

spalování je dodáváno ze zásobníku umístěného vedle kotle pomocí šnekových dopravníků. Množství přiváděného paliva a 

frekvenci doplňování reguluje regulátor. Vzduch potřebný ke spalování je dodáván dmychadlem namontovaným v hořáku. 

Množství vzduchu je regulováno nastavením regulátoru.  

Kotle DRACO D BIO (15 - 30 kW) jsou vybaveny dveřmi, ve kterých je instalován hořák a dvěmi čisticími otvory, které 

umožňují snadný přístup dovnitř kotle, aby se usnadnily všechny činnosti nezbytné během provozu. U kotle o výkonu 50 kW 

je hořák namontován na boční straně kotle a v přední části jsou dvě čisticí otvory, kontrolní dvířka hořáku a dvířka popelníku. 

U kotlů DRACO BIO D LUX je hořák umístěn na boku kotle a dveře a čisticí otvory jsou zakryty dalšími kryty. Řada LUX 

má také palivovou nádrž vizuálně sladěnou s krytem kotle. 

V přední části horního panelu je namontován elektronický regulátor, zatímco vzadu je připojovací lišta, na které jsou 

namontovány hlavní vypínač, pojistka a zásuvky pro připojení jednotlivých komponentů kotle a zařízení instalovaných 

v instalaci. Za účelem sníženi tepelných ztrát je výměník chráněn minerální izolací. Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu 

s práškovým nástřikem. 

Kotle řady BIO jsou automatické kotle, ale vyžadují obsluhu uživatelem. 

Abyste zajistili dlouhý a bezproblémový provoz zařízení, seznamte se s jeho obsluhou, 

nastavením a optimálními provozními podmínkami! 

     DRACO D BIO 15          DRACO D BIO 22,30 

     DRACO D BIO 15 LUX  DRACO D BIO 22,30 LUX 
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DRACO D BIO 50 

DRACO D BIO 15, 22, 30 

1 – přípojka pro přívod ÚT,  2 – přípojka pro návrat ÚT, 3 – připojovací lišta, 4 – ovladač, 5,6 – čisticí tvarovky, 

7 – dolní dvířka, 8 – převodový motor podavače, 9 – ohebná trubka podavače, 10 – hořák Fireblast II, 11 – zásobník, 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
26 

Přípojky napájení a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. Za účelem zajištěni správné 

cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

DRACO D BIO 50 

1 – přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta, 4 – horní čisticí tvarovka, 5 – spodní čisticí 

tvarovka, 6 – revizní dvířka hořáku, 7 – dvířka pro odstraňovaní popelu, 8 – hořák  Fireblast II, 9 – ohebná trubka podavače, 

10 – ovladač, 11 – zásobník paliva, 12 – pohon podavače paliva     

DRACO D BIO 

15 

DRACO D BIO 

22 

DRACO D BIO 

30 

A 

[mm] 

1200 1230 1230 

A1 470 530 530 

A2 610 610 610 

A3 75 75 75 

A4 235 265 265 

A5 75 75 75 

B 1270 1330 1450 

B1 620 655 775 

B2 190 190 190 

B3 610 610 610 

B4 460 460 460 

C 1440 1545 1545 

C1 1180 1290 1290 

C2 1500 1500 1500 

C3 75 75 75 

C4 60 60 60 

C5 180 180 180 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují nastavit výšku kotle. 

Zásobník je s kotlem spojen ohebnou trubkou, která umožňuje měnit nastavení zásobníku - šířka celé 

sady je tedy variabilním rozměrem. 

Výška zásobníku se může lišit v závislosti na typu zásobníku a typu šnekového dopravníku. 
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Přípojky napájení a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. 

Za účelem zajištěni správné cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

DRACO D BIO  15, 22, 30 LUX 

1 – přípojka pro přívod ÚT, 2 - přípojka pro návrat ÚT, 3 - připojovací lišta, 4 –  horní dvířka, 5 – dolní dvířka, 

6 – hořák, 7 – čisticí tvarovka nádrže, 8 – hledítko hladiny paliva, 9 – ovladač, 10 – kouřová roura, 11 – zásobník, 

12 – otvor pro plnění nádrže 

DRACO D BIO 50 

A 

[mm] 

1870 

A1 660 

A2 610 

A3 90 

A4 330 

A5 90 

A6 1150 

B 1145 

B1 860 

B2 190 

B3 690 

C 1650 

C1 1380 

C2 1500 

C3 75 

C4 60 

C5 190 

C6 1440 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují nastavit výšku kotle. 

Zásobník je s kotlem spojen ohebnou trubkou, která umožňuje měnit nastavení zásobníku - šířka celé 

sady je tedy variabilním rozměrem. 

Výška zásobníku se může lišit v závislosti na typu zásobníku a typu šnekového dopravníku. 
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Přípojky napájeni a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. Za účelem zajištěni správné 

cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

DRACO D BIO 

15  LUX 

DRACO D BIO 

22  LUX 

DRACO D BIO 

30  LUX 

A 

[mm] 

1110 1170 1170 

A1 470 530 530 

A2 610 610 610 

A3 75 80 80 

A4 235 265 265 

A5 75 80 80 

B 890 920 1040 

B1 700 730 850 

B2 190 190 190 

B3 700 700 700 

C 1440 1545 1545 

C1 1180 1290 1290 

C2 1440 1545 1545 

C3 75 75 75 

C4 55 65 65 

C5 185 185 185 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují nastavit výšku kotle.
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Parametr SI DRACO 

D BIO 15 

DRACO 

D BIO 22 

DRACO 

D BIO 30 

DRACO 

D BIO 50 

Jmenovitý výkon kW 15 22 30 50 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
89 90 91 91 

Minimální výkon 86 90 91 88 

Sezónní účinnost % 76 79 79 78 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

15 20 19 11 

OGC 6 4 9 8 

CO 318 107 105 96 

NOx 189 144 154 181 

Rozsah výkonové regulace kW 4,5÷ 15 6,6 ÷ 22 9,0 ÷ 30 15 ÷ 50 

Druh paliva - pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
3,3 5,1 7,3 10,2 

Minimální výkon 1 1,5 2,1 3,1 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 45 30 23 19 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
116 109 108 115 

Minimální výkon 74 73 66 73 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 112 117 116 111 

Hmotnost (kotel/zásobník) kg 335/34 444/34 511/34 715/41 

Topná plocha kotle m2 2,5 3,3 4,3 6,1 

Objem vody dm3 75 125 150 224 

Vyžadovaný tah komína Pa 10 ÷ 20 20 ÷ 30 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 1200 1230 1230 1880 

hloubka mm 1270 1330 1450 1145 

výška mm 1500 1545 1545 1640 

Průměr výfukového otvoru mm 160 

Kapacita zásobníku paliva l 240 340 

Objem zásobníku paliva kg 160 220

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 600x600 670x670 

Max. pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 1 ½’’ G 2” 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
9,5 13,7 17,8 29,3 

Minimální výkon 4,5 5,2 8,4 13,9 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

41 60 210 65 

Minimální výkon 25 22 105 24 

Pohotovostní výkon 3 3 5 2 

Spotřeba elektrické energie 

převodovky/dmychadlo/zapalovač 
W 55/45/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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Parametr SI DRACO D 

BIO 15  LUX 

DRACO D 

BIO 22  LUX 

DRACO D 

BIO 30  LUX 

Jmenovitý výkon kW 15 22 30 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
89 90 91 

Minimální výkon 86 90 91 

Sezónní účinnost % 76 79 79 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

15 20 19 

OGC 6 4 9 

CO 318 107 105 

NOx 189 144 154 

Rozsah výkonové regulace kW 4,5÷ 15 6,6 ÷ 22 9,0 ÷ 30 

Druh paliva - pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
3,3 5,1 7,3 

Minimální výkon 1 1,5 2,1 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 45 30 23 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
116 109 108 

Minimální výkon 74 73 66 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 112 116 116 

Hmotnost (kotel/zásobník) kg 335/34 444/34 511/34 

Topná plocha kotle m2 2,5 3,3 4,3 

Objem vody dm3 75 125 150 

Vyžadovaný tah komína Pa 10 ÷ 20 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 1200 1230 1230 

hloubka mm 1270 1330 1450 

výška mm 1500 1545 1545 

Průměr výfukového otvoru mm 160 

Kapacita zásobníku paliva l 240 

Objem zásobníku paliva kg 160

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 600x600 

Max. pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 1 ½’’ 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
9,5 13,7 17,8 

Minimální výkon 4,5 5,2 8,4 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

41 60 210 

Minimální výkon 25 22 105 

Pohotovostní výkon 3 3 5 

Spotřeba elektrické energie 

převodovka/dmychadlo/zapalovač 
W 55/45/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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7 KOTLE ŘADY TYTAN BIO - POPIS, ROZMĚRY A TECHNICKÉ 

ÚDAJE

Kotle řady TYTAN BIO jsou vybaveny litinovým výměníkem. Spalování paliva probíhá v hořáku FIREBLAST II, který je 

namontován ve spodních dveřích výměníku. Keramické katalyzátory jsou umístěny před hořákem (v zadní části kotle). 

Úkolem katalyzátorů je spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během spalování odpařují a snížit tím jejich emise ven 

(pomáhají lépe spalovat palivo). 

Palivo potřebné ke spalování je dodáváno ze zásobníku umístěného vedle kotle pomocí šnekových dopravníků. Množství 

přiváděného paliva a frekvenci doplňování reguluje regulátor. Vzduch potřebný ke spalování je dodáván dmychadlem 

namontovaným v hořáku. Množství vzduchu je regulováno nastavením regulátoru.  

Kotel  je vybaven dvěmi dveřmi, které umožňují snadný přístup do jejich vnitřku, aby se usnadnily všechny činnosti nezbytné 

během provozu. V horní části kotle je namontován elektronický regulátor, zatímco vzadu je připojovací lišta, na které jsou 

namontovány hlavní vypínač, pojistka a zásuvky pro připojení jednotlivých komponentů kotle a zařízení instalovaných 

v instalaci. Za účelem sníženi tepelných ztrát je výměník chráněn minerální izolací. Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu 

s práškovým nástřikem. 

Kotle řady TYTAN BIO jsou určeny ke spalování pouze v automatickém režimu.  

Kotle řady TYTAN jsou automatické kotle, ale vyžadují obsluhu uživatelem. 

Abyste zajistili dlouhý a bezproblémový provoz zařízení, seznamte se s jeho obsluhou, 

nastavením a optimálními provozními podmínkami! 

1 – přípojka pro návrat ÚT,  2 – přípojka pro přívod ÚT, 3 – připojovací lišta,  4 – ovladač, 5 – horní dvířka, 

6 – dolní dvířka, 7 – hořák Fireblast, 8 – převodový motor podavače,  9 – ohebná trubka podavače,  10 – zásobník 

TYTAN BIO 20 TYTAN BIO 25 TYTAN BIO 30 

A 

[mm] 

1270 

A1 590 

A2 610 

A3 290 

A4 290 

B 1280 1380 1480 

B1 640 740 840 

B2 90 

B3 610 

B4 490 

C 1570 

C1 835 

C2 1215 

C3 195 

C4 210 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují nastavit výšku 

kotle. 

Zásobník je s kotlem spojen ohebnou trubkou, která umožňuje měnit nastavení 

zásobníku - šířka celé sady je tedy variabilním rozměrem. 

Výška zásobníku se může lišit v závislosti na typu zásobníku a typu šnekového 

dopravníku. 
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Parametr SI TYTAN BIO 

20 

TYTAN BIO 

25 

TYTAN BIO 

30 

Jmenovitý výkon kW 20 25 30 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
93 91 90 

Minimální výkon 90 88 87 

Sezónní účinnost % 80 78 77 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

18 31 15 

OGC 4 7 5 

CO 71 161 119 

NOx 147 178 191 

Rozsah výkonové regulace kW 6,0÷ 20 7,5 ÷ 25 9,0 ÷ 30 

Druh paliva - Pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
4,6 6 6,5 

Minimální výkon 1,4 1,8 2,1 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 36 26 22 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
119 135 132 

Minimální výkon 70 81 91 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 116 113 114 

Hmotnost (kotel/zásobník) kg 336/34 411/34 452/34 

Počet litinových členů - 5 6 7 

Objem vody dm3 30 35 40 

Vyžadovaný tah komína Pa 10 ÷ 20 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 1270 1270 1270 

hloubka mm 1280 1380 1480 

výška mm 1570 1570 1570 

Průměr výfukového otvoru mm 160 

Kapacita zásobníku paliva l 240 

Objem zásobníku paliva kg 160

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 600x600 

Max. pracovní tlak vody bar 3 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 1 ½’’ 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
12,1 15,5 18 

Minimální výkon 6,5 6,6 11 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

47 68 63 

Minimální výkon 27 34 21 

Pohotovostní výkon 4 5 4 

Spotřeba elektrické energie 

převodovka/dmychadlo/zapalovač 
W 50/45/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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8 KOTLE ŘADY KOMFORT - POPIS, ROZMĚRY A TECHNICKÉ 

ÚDAJE

Kotle KOMFORT jsou konstrukce svařované z ocelového plechu o tloušťce 6 mm ÷ 4 mm (DRACO BIO 12: Spalování paliva 

ve formě pelet probíhá v hořáku FIREBLAST II. Ve spalovací komoře - před hořákem a přímo nad ním jsou keramické 

katalyzátory. Úkolem katalyzátorů je spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během spalování odpařují a tím snížit 

jejich emise ven (pomáhají lépe spalovat palivo). 

Palivo potřebné ke spalování je dodáváno ze zásobníku umístěného vedle výměníku tepla pomocí šnekových dopravníků. 

Množství přiváděného paliva a frekvenci doplňování reguluje regulátor. Vzduch potřebný ke spalování je dodáván 

dmychadlem namontovaným v hořáku. Množství vzduchu je regulováno nastavením regulátoru. Kotle KOMFORT jsou 

vybaveny dvěmi dveřmi, které umožňují přístup do jejich vnitřku, aby se usnadnily všechny činnosti nezbytné během provozu. 

Periodické čištění výměníku se provádí přes horní dveře; je zakázáno otevírat spodní dveře. Spodní dveře by měly být otevřeny 

pouze během servisních činností. 

Tento kotel je vybaven automatickým čištěním vertikálních toků spalin z výměníku s využitím turbulátorů spalin umístěných 

v zadní trubkové části výměníku a automatickým odstraňováním popela ve vhodném intervalu. Úkolem turbulátorů je 

prodloužit cestu spalin a tím zvýšit tepelnou účinnost kotle a čistění potrubí od zbytků spalovacího procesu. Nejméně jednou 

za šest měsíců byste měli zkontrolovat čistotu a stav turbulátorů sami nebo v autorizovaném servisním středisku (za poplatek). 

Stěny výměníku v hlavní spalovací komoře by měly být udržovány řádně čisté a zbývající popel mechanicky odstraňován, 

jelikož  nebyl odstraněn automatickým odstraněním popela.  

U kotlů řady KOMFORT se doporučuje provádět každoroční servis. V závislosti na množství a kvalitě spáleného paliva by měl 

být zásobník na popel pravidelně kontrolován a vyprazdňován. 

V přední části horního panelu je namontován elektronický regulátor, zatímco na straně je připojovací lišta, na které jsou 

namontovány hlavní vypínač, pojistka a zásuvky pro připojení jednotlivých komponentů kotle a zařízení instalovaných 

v instalaci. Za účelem sníženi tepelných ztrát je výměník chráněn minerální izolací. Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu 

s práškovým nástřikem. 

Přípojky napájeni a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. Za účelem zajištění správné 

cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

Kotle řady KOMFORT jsou automatické kotle, ale vyžadují obsluhu uživatelem. 

Abyste zajistili dlouhý a bezproblémový provoz zařízení, seznamte se s jeho obsluhou, 

nastavením a optimálními provozními podmínkami! 

Kotle Komfort je standardně vybaven ovladačem Estyma Igneo Touch a hořákem Fireblast II. 

KOMFORT 12, 18, 23 
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KOMFORT 12,18,23 

1 – přípojka pro návrat ÚT,  2 – přípojka pro přívod ÚT,  3 – připojovací lišta,  4 – ovladač, 5 – revizní dvířka hořáku, 

6 – vnější popelník, 7 – zásobník paliva, 8 – hořák Fireblast II, 9 –  pohon pro odstraňování popela, 10 – horní čisticí tvarovka, 

11 – kouřová roura 

KOMFORT 12 KOMFORT 18 KOMFORT 23 

A 

[mm] 

1180 1280 1280 

A1 590 690 690 

A2 570 570 570 

A3 85 85 85 

A4 145 145 145 

A5 85 85 85 

A6 340 345 345 

A7 240 345 345 

B 1285 1285 1285 

B1 1240 1240 1240 

B2 1040 1040 1040 

B3 120 120 120 

B4 935 935 935 

C 1120 1120 1320 

C1 1075 1075 1275 

C2 1125 1125 1325 

C3 105 105 105 

C4 90 90 90 

C5 250 250 250 

Výškové rozměry jsou uvedeny bez nožiček, které navíc umožňují nastavit výšku kotle. 
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Parametr SI KOMFORT 

12 

KOMFORT 

18 

KOMFORT 

23 

Jmenovitý výkon kW 12 18 23 

Účinnost 
Jmenovitý výkon 

% 
89 91 91 

Minimální výkon 87 88 88 

Sezónní účinnost % 76 76 78 

Sezónní emise 

PM 

mg/m3 

20 20 17 

OGC 6 6 7 

CO 206 160 76 

NOx 167 164 188 

Rozsah výkonové regulace kW 3,6÷ 12 5,4 ÷ 18 6,9 ÷ 23 

Druh paliva - Pelet 

Třída paliva - C1 

Spotřeba paliva 
Jmenovitý výkon 

kg/h 
3 4 5 

Minimální výkon 0,8 1,3 1,5 

Trvalá hořlavost (jmenovitý výkon) h 26 19 22 

Teplota spalin 
Jmenovitý výkon 

°C 
110 115 125 

Minimální výkon 72 81 88 

Třída kotle - 5 

Třída energetické účinnosti: - A+ 

Koeficient EEI - 113 112 115 

Hmotnost (kotel  + zásobník) kg 484 534 605 

Topná plocha kotle m2 1,9 2,5 3,2 

Objem vody dm3 110 130 190 

Vyžadovaný tah komína Pa 10 ÷ 20 

Rozměry kotle se zásobníkem 

šířka mm 1155 1255 1255 

hloubka mm 1260 1260 1260 

výška mm 1120 1120 1320 

Průměr výfukového otvoru mm 160 

Kapacita zásobníku paliva l 115 180 

Objem zásobníku paliva kg 75 110

Rozměry plnícího otvoru zásobníku mm 320x300 

Max. pracovní tlak vody bar 1,5 

Skupina tekutin - 2 - voda 

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 ÷ 80 

Max. provozní teplota topné vody °C 90 

Min. teplota vody vracející se do kotle °C 55 

Max. přípustná úroveň topného média m 15 

Pojistný ventil bar 1,5 

Přípojky kotle na topnou a vratnou vodu Js G 1 ½’’ 

Odpor průtoku vody kotlem mbar 25 – 30 

Hmotnostní tok spalin 
Jmenovitý výkon 

g/s 
9,4 11,8 13,1 

Minimální výkon 4,1 6,9 6,4 

Připojovací napětí - 1 PEN  50 Hz 

Spotřeba elektrické energie 

Jmenovitý výkon 

W 

64 43 55 

Minimální výkon 17 17 21 

Pohotovostní výkon 5 5 5 

Spotřeba elektrické energie 

převodovka/dmychadlo/zapalovač 
W 100/45/300 

Elektrická izolace - IP 40 
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9 INFORMACE PRO EKOPROJEKT
Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 12 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 240 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 

vhodné 
palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 76 15 10 403 194 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 12,3 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83 % 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 3,5 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 79 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,032 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,014 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,003 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 15 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 300 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 

vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 76 19 6 139 191 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu 

Pn 15,1 kW 
Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 82,6 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 4,4 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 79,7 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,048 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,028 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí 
- kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,004 kW 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
38 

Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 25 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 500 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 77 15 6 328 189 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 24,8 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 7,4 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 81 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,057 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,028 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,003 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 35 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 700 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  78 20 8 234 199 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 35,6 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,2 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 10,4 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 81 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,105 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,022 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 50 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 1000 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 79 12 9 295 157 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 49,7 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 84,8 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 14,4 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 83,3 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,21 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,105 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 75 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 1500 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  78 13 9 233 192 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 76,1 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 84,2 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 22,5 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 81,5 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,086 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,04 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,004 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 100 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 2000 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 79 20 7 100 147 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 97,8 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 82,4 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 29,8 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 82,5 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,146 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,057 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,004 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO 150 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 3000 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  83 20 5 371 163 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 155,2 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 85,8 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 44,4 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 86,1 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,13 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0098 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO COMPACT 12 FII 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 240 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 77 32 10 141 164 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 11,6 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 82,7 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 3,2 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 81,3 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,047 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,025 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO COMPACT 18 FII 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 360 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 82,05 27,13 0,57 362,77 175,52 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 18,4 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 85,5 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 5,05 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 86,1 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,038 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,017 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,006 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO COMPACT 23 FII 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 460 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 80 23 8 123 159 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 23,1 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,3 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 6,8 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 84,4 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,085 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,038 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO COMPACT 12 FII GP 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 240 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 77 32 10 171 164 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 11,6 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 82,7 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 3,2 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 81,3 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,047 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,025 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO COMPACT 18 FII GP 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 360 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 82,05 27,13 0,57 362,77 174,52 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 18,4 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 85,5 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 5,05 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 86,1 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,038 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,017 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,006 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO BIO COMPACT 23 FII GP 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 460 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 80 23 8 123 159 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 23,1 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,3 % 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
Pp 6,8 kW 

Při 30 % 
jmenovitého 

tepelného výkonu 
η p 84,4 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 

účinnost 
Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,085 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

el min 0,038 kW 

Případně sekundární zařízení 

pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 

režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 15 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 300 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 76 15 6 318 189 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 15 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 4,4 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 79 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,041 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,025 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,003 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 22 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 440 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  79 24 8 146 169 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 22,2 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,6 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 6,5 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 82,4 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,043 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,016 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,003 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 30 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 600 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  79 19 9 105 154 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 31,2 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 84,5 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 8,8 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 84,2 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,21 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,105 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 50 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 1000 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 78 11 8 96 181 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 45,4 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,6 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 13,3 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 81,1 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,065 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,024 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,002 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 15 LUX 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 300 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  76 15 6 318 189 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 15 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 4,4 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 79 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,041 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,025 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,003 kW 

 

 

 

 

 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
55 

Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 22 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 440 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 79 24 8 146 169 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 22,2 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,6 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 6,5 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 82,4 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,043 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,016 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,003 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu DRACO D BIO 30 LUX  

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 600 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  79 19 9 105 154 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 31,2 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 84,5 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 8,8 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 84,2 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 021 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,105 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,005 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu TYTAN BIO 20 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 400 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  80 19 4 71 147 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 20,5 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 85,6 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 5,9 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 83,3 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,047 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,027 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,004 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu TYTAN BIO 25 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 500 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 78 31 7 161 178 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 25,7 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,9 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 7,5 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 81,5 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,068 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,034 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,005 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu TYTAN BIO 30 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 600 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  77 15 5 119 191 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 28,5 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,2 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 9 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 80,4 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,063 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,021 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,004 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu KOMFORT 12 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 240 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 76 20 6 206 167 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 12,8 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 82,2 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 3,5 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 80,7 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,064 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,017 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,005 kW 
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 Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla  

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu KOMFORT 18 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody  

o minimálním objemu 360 l 
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s 
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 %  NE      

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 %  NE      

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO  76 20 6 160 164 

Piliny vlhkost ≤ 50 %  NE      

Jiná dřevní biomasa  NE      

Nedřevní biomasa  NE      

Černé uhlí  NE      

Hnědé uhlí (včetně briket)  NE      

Koks  NE      

Antracit  NE      

Brikety ze smíšených fosilních paliv  NE      

Jiná fosilní paliva  NE      

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
 NE      

Jiná směs biomasy a fosilních paliv  NE      

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ 

 

Parametr Symbol Hodnota MJ  

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost  

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 17,8 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,7 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 5,5 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 81 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,043 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,017 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,005 kW 
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Informační požadavky v souladu s přílohou 2 nařízení EU 

2015/1189, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES 

Název a adresa dodavatele 

zařízení 

PPH TEKLA Krzysztof Tekla 

43-246 Strumień ul. Poddane 3 

Identifikátor modelu KOMFORT 23 

Způsob podávání paliva 

Automatické podávání 

Doporučený provoz s ohřívačem teplé užitkové vody 

o minimálním objemu 400 l
Kondenzační kotel NE Kogenerační kotel NE Multifunkční kotel NE 

Palivo 
Doporučené 

palivo 

Jiné 
vhodné 

palivo 

η s
Emise tykající se sezónního vytápění prostoru 

PM OGC CO NOx 

% mg/m3 

Špalky vlhkost ≤ 25 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost 15 % - 35 % NE 

Dřevní štěpka, vlhkost  > 35 % NE 

Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket ANO 78 17 7 76 188 

Piliny vlhkost ≤ 50 % NE 

Jiná dřevní biomasa NE 

Nedřevní biomasa NE 

Černé uhlí NE 

Hnědé uhlí (včetně briket) NE 

Koks NE 

Antracit NE 

Brikety ze smíšených fosilních paliv NE 

Jiná fosilní paliva NE 

Brikety vyrobené ze směsi (30 % – 75 %) 

biomasy a fosilních paliv 
NE 

Jiná směs biomasy a fosilních paliv NE 

Vlastnosti při provozu pouze s doporučeným palivem 

Parametr Symbol Hodnota MJ Parametr Symbol Hodnota MJ 

Vyrobené užitečné teplo Provozní účinnost 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu 
Pn 22,1 kW 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu η n 83,6 % 

Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

Pp 6,5 kW 
Při 30 % 

jmenovitého 
tepelného výkonu 

η p 81,4 % 

U kogeneračních kotlů na tuhá paliva: elektrická 
účinnost 

Spotřeba elektřiny pro vlastní potřebu 

Při jmenovitém 
tepelném výkonu η el,n N.A, % 

Při jmenovitém 

tepelném výkonu el max 0,055 kW 

Při 30 % 

jmenovitého 

tepelného výkonu 
el min 0,021 kW 

Případně sekundární zařízení 
pro snižování emisí - kW 

v pohotovostním 
režimu PB SB 0,005 kW 

10 DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ PRO KOTLE 
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VYBAVENÍ 

KOTLE 

STANDARD 

Kotle máji ve standardní výbavě: 

 návod pro obsluhu a instalaci

 návod k obsluze regulátoru

 kartáč - 1 ks

 keramické katalyzátory - 1 sada

 kapiláru senzoru - 1 ks

 základnu pod keramické katalyzátory - 1 sada.

VOLITELNÉ 

Na přání zákazníka je kotel vybaven: 

 zásobníkem se zvýšenou kapacitou (u některých kotlů)

 teploměrem spalin (snímač teploty spalin).

Kotle řady BIO jsou vybaveny ovladačem Estyma - jedná se o regulátor, který řídí provoz kotle a dalších zařízení 

instalovaných v systému (např. ventilátor, čerpadlo ústředního topení, čerpadlo teplé užitkové vody). 

Hlavní funkce ovladače jsou: 

a) regulace teploty: vstup, výstup, ústřední topení, teplá užitková voda,

b) automatická regulace průtoku teplé vody pomocí ovladače na čtyřcestném ventilu,

c) práce ve třech režimech:

 zima (vytápění celého systému),

 léto (pouze ohřev TUV),

 počasí (regulace teploty v závislosti na venkovní teplotě),

d) umožnění připojení pokojového termostatu - řídí činnost pohonu na čtyřcestném ventilu nebo reguluje průtok pomocí

oběhového čerpadla,

e) tepelná ochrana kotle (ZTK, STB) - tato ochrana je vyžadována při instalaci a provozu kotle vybaveného ovladačem

- úkolem ochrany je chránit topný systém před přehřátím; pokud teplota kotle překročí 95 °C, ventilátor a podavač

jsou zastaveny; stav alarmu se zobrazuje na displeji ovladače (po spuštění ochrany zkontrolujte, zda oběhové čerpadlo

pracuje); pokles teploty kotle na 60 °C obnoví automatický provoz kotle,

f) funkce RESET - umožňuje obnovit tovární nastavení.

Ovladač Estyma, který je standardně instalován v kotlích Bio, je kompatibilní pouze s pokojovým ovladačem Estyma. 

Ke každému kotli je přiložen samostatný návod a popis činnosti ovladače. 

Přečtěte si ho, prosím, pozorně. 

Keramické katalyzátory, ocelové vložky jsou umístěny před a nad hořákem v příslušné výšce. Úkolem katalyzátorů je 

spalovat škodlivé chemické sloučeniny, které se během spalování odpařují a tím snížit jejich emise ven (pomáhají lépe 

spalovat palivo). Ocelové vložky prodlužují cirkulaci spalin v kotli a zlepšují přenos tepla. 

DRACO BIO 12 COMPACT F II 

DRACO BIO 12 COMPACT F II GP: 

1) Před hořákem - keramický katalyzátor 225x205 - 1 ks

2) Katalyzátorová základna

DRACO BIO 18 COMPACT F II 

DRACO BIO 18 COMPACT F II GP: 

1) Před hořákem - keramický katalyzátor 225x205 - 1 ks

2) Katalyzátorová základna
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DRACO BIO 23 COMPACT F II 

DRACO BIO 23 COMPACT F II GP: 

1) Před hořákem - keramický katalyzátor 420x110 - 1 ks

2) Katalyzátor umístěný na držácích nasazených na potrubí

DRACO BIO 12 : 

1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 300x250 - 1 ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 300x250 - 1 ks

DRACO BIO 15 : 

1) Horní police - ocelová vložka 285x225 - 1 ks

2) Dolní police - keramické katalyzátory

285x100 – 2 ks

3) Před hořákem – keramické katalyzátory

345x200 – 1 ks

345x100 – 1 ks
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DRACO BIO 25 : 

 Horní police - ocelová vložka 345x345 - 1 ks

 Dolní police 1 – keramické katalyzátory

345x100 – 3 ks

 Dolní police 2 – keramické katalyzátory

345x100 – 3 ks

 Před hořákem – keramické katalyzátory

345x200 – 1 ks

345x100 – 1 ks

DRACO BIO 35 : 

1) Horní police - ocelová vložka 345x345 - 1 ks

345x110 – 1 ks

2) Dolní police 1 – keramické katalyzátory

345x100 – 4 ks

3) Dolní police 2 – keramické katalyzátory

345x100 – 4 ks

4) Před hořákem – keramické katalyzátory

345x200 – 1 ks

345x100 – 1 ks

DRACO BIO 50 : 

1) Horní police - ocelová vložka

475x220 – 2 ks

2) Pod potrubí 1 – keramické katalyzátory

475x220 – 2 ks

3) Pod potrubí 2 – keramické katalyzátory

475x220 – 2 ks

4) Před hořákem – keramické katalyzátory

420x225 – 1 ks

420x110 – 1 ks

DRACO BIO 75 : 

1) Horní police - keramické katalyzátory

420x225 – 2 ks

2) Před hořákem - keramické katalyzátory 420x225 - 2 ks
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DRACO BIO 100 : 

1) Horní police - ocelová vložka

830x360 – 6 ks

2) Nad hořákem - betonové deflektory 340x305 - 2 ks

3) Před hořákem - keramické katalyzátory 420x225 - 2

ks

DRACO BIO 150 : 

4) Horní police - keramické katalyzátory

420x225 – 6 ks

5) Před hořákem - keramické katalyzátory 420x225 - 2

ks

DRACO D BIO 15 / DRACO D BIO 15 LUX: 

1) Horní police - ocelová vložka 285x225 - 1 ks

2) Na potrubí 2 – keramické katalyzátory

285x100 – 2 ks

3) Dolní police - keramické katalyzátory

285x100 – 2 ks

4) Před hořákem - keramický katalyzátor 345x200 - 1

ks
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DRACO D BIO 22 / DRACO D BIO 22 LUX: 

1) Horní police 1 - ocelová vložka 345x345 - 1 ks

2) Horní police 2 - keramické katalyzátory

345x100 – 3 ks

3) Horní police 2 (potrubí)– katalyzátory ceramiczne

345x100 – 3 ks

4) Před hořákem - keramické katalyzátory 345x200 - 1

ks

DRACO D BIO 30 / DRACO D BIO 30 LUX: 

1) Horní police 1 –  ocelové vložky

345x345 – 1 ks

345x110 – 1 ks

2) Horní police 2 - keramické katalyzátory

345x100 – 4 ks

3) Horní police 3 (potrubí)– keramické katalyzátory

345x100 – 4 ks

4) Před hořákem - keramické katalyzátory 345x200 - 1

ks

DRACO D BIO 50 : 

1) Horní police - ocelová vložka

2) Střední police - keramické katalyzátory

475x220 – 2 ks

3) Dolní police - keramické katalyzátory

475x220 – 2 ks

4) Před hořákem - keramické katalyzátory 475x225 - 1

ks

475x110 – 1 ks

TYTAN BIO 20 : 
1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 345x100 - 3

ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 345x200 - 1

ks

TYTAN BIO 25 : 
1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 345x100 - 4

ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 345x200 - 1

ks

TYTAN BIO 30 : 
1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 345x100 - 4

ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 345x200 - 1

ks
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KOMFORT 12 : 
1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 325x300 - 1

ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 325x300 - 1

ks

KOMFORT 18 : 
1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 425x300 - 1

ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 325x300 - 1

ks

KOMFORT 23 
1) Nad hořákem - keramický katalyzátor 425x300 - 1

ks

2) Před hořákem - keramický katalyzátor 325x300 - 1

ks

V případě malého komínového tahu lze desku na horní polici posunout od zadní stěny výměníku a ponechat mezeru asi 3 cm - 

5 cm.   

V případě velmi malého tahu je možné za účelem snížení odporu proudění spalin kotlem odstranit desku na horní polici. 

Tavná pojistka 3,15 A rychlá - chrání kotel před dočasným proudovým přetížením v elektrické síti. 

U kotlů nad 75 kW by měla být použita tavná pojistka 6,3 A rychlá. 

Senzorová kapilára – Přípojky napájeni a vratné vody v kotlech jsou umístěny jak na pravé, tak na levé straně kotle. 

Za účelem zajištěni správné cirkulace vody nezapomeňte kotel připojit k systému diagonálně! 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí přípojka instalace. 

Hořák FIREBLAST je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 5 mm - 2 mm. Hlavními prvky hořáku jsou montážní příruba, 

systém přívodu paliva a směšovač vzduchu vyrobený ze dvou kroužků a tělesa, ve kterém jsou namontovány elektrické 

součásti hořáku. Vnitřní kroužek hořáku funguje jako rošt. Je vyroben z žáruvzdorné oceli a má po obvodu zářezy, které 

zajišťují přívod vzduchu do spalovací zóny. Palivo potřebné ke spalování je dodáváno do roštu pomocí šnekového dopravníku. 

V zadní části hořáku je zabudováno dmychadlo odpovědné za přívod vzduchu. Uvnitř tělesa, pod přívodní trubkou, je 

namontován zapalovač, který iniciuje práci hořáku. Hořák je také vybaven snímačem plamene (foto), který je odpovědný za 

přenos informací o aktuálním stavu provozu hořáku do řídicí jednotky. Hořák je připojen ke kotli (řídícímu modulu) jediným 

kabelem. 

Vnější kryt je vyroben z ocelového plechu s práškovým nástřikem. 
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Hořáky Fireblast jsou standardně vybaveny sadou pro automatické čištění. 

To však uživatele nezbavuje povinnosti pravidelně kontrolovat čistotu roštu a ověřovat 

správnou funkci automatického čištění. 

V závislosti na výkonu se hořáky konstrukčně mírně liší. U hořáků o výkonu 12 kW - 25 kW je za přívod vzduchu potřebného 

ke spalování odpovědné oběžné kolo instalované v tělese hořáku. Hořáky o výkonu 35 kW, 50 kW a 75 kW mají dmychadlo s 

vyšší účinností. Hořáky se také liší podle výkonu a průměru a délky roštu. 

Hořáky Fireblast jsou standardně vybaveny sadou pro automatické čištění. Jejím úkolem je zabránit tvorbě sintru na povrchu 

roštu. Sada se skládá z aktuátoru, škrabky a konektoru. Provoz sady je řízen přídavným modulem ovladače Estyma (Motor 

Switch). 

Pohyb škrabky probíhá automaticky v čisticím cyklu před každým zapálením paliva. Škrabka se pohybuje na vnitřním povrchu 

roštu vratným pohybem.   
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Hořák FIREBLAST II – je vyroben ze svařovaných ocelových plechů o tloušťce 1 mm - 8 mm. Jeho hlavní výhodou je 

použití pohyblivého roštu, který nepřetržitě a vratně odstraňuje nečistoty z hořáku během provozu. Nepřetržitý pohyb roštu 

brání tvorbě sintru, což umožňuje spalování méně kvalitních pelet a nedřevní biomasy. Hořák má pohodlné vybrání pod 

trubkou hořáku, což umožňuje snadné a pravidelné čištění mixéru bez nutnosti demontáže pece.  

Během konfigurace je důležité, aby byl pohyblivý rošt v době zapálení vysunut. Pokud je opak pravdou, zkontrolujte připojení 

čisticího válce. Doporučuje se čistit mixér každé 2 - 3 měsíce. Za tímto účelem uvolněte 4 šrouby spodního vymývání a poté 

jej posuňte dopředu. Po vyprázdnění mixéru opakujte kroky v opačném pořadí. 

U kotlů řady BIO je hořák s nádobou spojen pružnou hadicí. Takové řešení umožňuje 

korigovat polohu kontejneru vůči kotli a zároveň slouží jako ochrana proti ústupu tepla. 

Když se teplota v podavači zvýší, hadice se roztaví a palivo v nádrži je trvale odříznuto 

od hořáku. 

Na poškození pružné hadice způsobené poklesem teploty se nevztahuje záruka. 

Západka - nanstalovaná v hořácích Fireblast slouží jako další protipožární ochrana. Jejím úkolem je blokovat únik horkých 

výfukových plynů a oheň z hořáku, když dojde k zpětnému tahu. Taková situace může nastat, pokud je narušen přirozený tah 

komína v důsledku nedostatku paliva v zásobníku, při otevření dvířek kotle, při výpadku proudu nebo v důsledku nesprávného 

nastavení regulátoru (příliš vysoký přívod). 

Západka je nainstalována na místo stávajícího pružného hadicového připojení. Je zašroubována s montážní přírubou, na kterou 

je dodatečně nasazen držák teplotního čidla hořáku.  

Pokud je v kotli, který je již v provozu (místo dříve použitého připojení), nainstalována západka, musí být pružné potrubí 

správně seřízeno (zkráceno). 

Západku lze instalovat ve třech polohách, ale montážní příruba s držákem teplotního senzoru je vždy v jedné poloze. 

Ovládání západky je velmi jednoduché - při podávání paliva se otevírá blokovací klapka a pelety volně vstupují do hořáku. 

Pokud však dojde k nouzové situaci, dojde k opačnému tahu - klapka se uzavře a zablokuje tok horkých výfukových plynů. 
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Při prvním spuštění hořáku je velmi důležité správně vyvážit klapku. Síla, kterou se klapka zavírá, se reguluje pohybem 

protizávaží, což je závaží umístěné na tyči spojené s klapkou. Závaží by mělo být umístěno na takovém místě, aby klapka 

nebyla úplně uzavřená; doporučuje se ponechat mezeru asi 1 mm - 2 mm. Po získání příslušné mezery utáhněte šroub 

zajišťující závaží v konkrétní poloze! 

Pravidelně - nejméně jednou za měsíc - kontrolujte správnost nastavení a fungování ochrany! V případě potřeby upravte 

polohu zajišťovacího jazýčku správným nastavením hmotnosti. Doporučuje se také vyčistit vnitřek ochrany alespoň jednou za 

měsíc - odstranit sediment a prach vytvořený z pelet během jejího podávání do hořáku.  

Teploměr spalin - volitelně instalovaný - se používá pro diagnostiku a řízení ztráty tahu komína kotle, přebytečného 

spalovacího vzduchu a stupně znečištění výměníku.  

Tepelná ochrana kotle ZTK (STB) - chrání topný systém před přehřátím. Pokud teplota kotle překročí 95 °C, ochrana vypne 

podavač a dmychadlo. Po ochlazení kotle se automaticky odblokuje. Stav alarmu přehřátí kotle se zobrazuje na displeji 

ovladače.  

Po spuštění ZTK (STB) zkontrolujte, zda oběhové čerpadlo pracuje! 

11 UMÍSTĚNÍ A INSTALACE KOTLE

Kotel jako spotřebič na tuhá paliva musí být instalován v souladu s platnými předpisy. Instalaci kotle smí provádět pouze 

autorizovaná instalační společnost, která odpovídá za správnou instalaci kotle, umožňující jeho bezpečný a bezporuchový 

provoz v souladu se záručními podmínkami. Informace o dokončení instalace kotle, správné instalaci a zkoušce vytápění je 

třeba zaznamenat do záručního listu (osvědčení o kvalitě a úplnosti) kotle. 

Instalace ústředního topení by měla být provedena podle návrhu: 

a) instalace topení - v souladu s PN-91/B-02413 „Ochrana zařízení na ohřev vody pro otevřené systémy“ Kotel je schválen

pro provoz v otevřených systémech vytápění.

b) elektrická síť - kotel je uzpůsoben k napájení elektřinou 230 V/50 Hz. K napájení kotle by měl být veden samostatný

obvod elektrické instalace, který je vybaven vhodně zvoleným nadproudovým spínačem a zařízením na zbytkový proud.

Elektrická instalace by měla být zakončena zásuvkou s ochranným kontaktem. Veškeré práce související s elektrickou

instalací smí provádět pouze autorizovaný elektrikář. Kotel vyžaduje stálý přísun energie. Doporučuje se zálohování ve

formě UPS.

Během výpadku proudu udržujte kotel pod dohledem a zabraňte jeho přehřátí. 

Elektrická zásuvka by měla být umístěna v blízkosti kotle. 
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c) komín - kotel lze připojit ke komínu pouze se svolením komínového závodu a musí splňovat všechny body příslušných

norem - PN-89/B-10425 „Cihlové kouřové, odtahové a ventilační potrubí“. Vzhledem k vysoké účinnosti kotle a nízké

teplotě spalin se doporučuje použít do komína vložku z keramiky nebo nerezové oceli.

Komín, přípojka a kouřovody by měly být udržovány v čistotě. 

Komínové kanály musí být čištěny nejméně dvakrát ročně. 

Znečištěný komín může vést k požáru. Spaliny z ucpaného komína jsou nebezpečné. 

Příliš vysoký tah komína snižuje účinnost kotle a způsobuje zvýšenou spotřebu paliva a 

přehřívání komína. 

d) přívod a odvod vzduchu - v souladu s normou PN-87/B-02411 „Vestavěné kotelny na tuhá paliva“ přívodní větrání do

25 kW „v kotelně by měl být otevřený otvor o ploše nejméně 200 cm
2
 , který by měl být umístěn ne více než 1 m nad

podlahou“.

Odsávací větrání do 25 kW - „kotelna by měla mít odtahové potrubí s průřezem minimálně 14 cm x 14 cm“.

Přívodní větrání v kotelně od 25 kW do 2 000 kW - „kotelna by měla mít sací potrubí s průřezem minimálně 50 %

průřezu komínu, avšak minimálně 20 cm x 20 cm“.

Odsávací větrání v kotelně od 25 kW do 2 000 kW - „kotelna by měla mít odtahové potrubí s průřezem minimálně 25 %

plochy průřezu komínu se vstupním otvorem pod stropem kotelny, vedeným nad střechou a pokud je to možné, umístěným

vedle komína; průřez tohoto potrubí by neměl být menší než 14 cm x 14 cm.

Není-li do kotelny zajištěn další přívod vzduchu, je zakázáno instalovat do ní 

odtahové zařízení. 

Instalace kotlů ve vlhkých místnostech není povolena. To urychluje korozní jev a 

může v krátké době vést ke zničení kotle. 

Doporučujeme nainstalovat regulátor komínového tahu. Jeho použití stabilizuje podtlak v komínových kanálech, což 

usnadňuje přesnou regulaci provozu kotle a má pozitivní vliv na množství spáleného paliva. 

Správná instalace kotle by měla zohledňovat také pokyny obsažené v požárních předpisech a velikost prostoru potřebného pro 

pohodlný provoz a údržbu kotle: 

 kotel by měl být vyrovnán

 kotel by měl být umístěn na nehořlavou izolační desku, jejíž rozměry by měly přesahovat rozměry kotle nejméně o 40

mm

 doporučuje se instalovat kotel nad podlahu, minimálně 50 mm - 70 mm, zejména ve vlhkých a málo vzdušných

místnostech

 dveře v kotelně by se měly vždy otevírat ven

 v kotelně by neměly být žádné hořlavé materiály, zejména v blízkosti kotle:

 vzdálenost min. 200 mm od středně hořlavých materiálů

 vzdálenost min. 400 mm od hořlavých materiálů

 pokud si nejsme jisti typem materiálu, měla by se bezpečná vzdálenost zdvojnásobit.

Třídy hořlavosti a vzorky materiálů: 

A - nehořlavý (pískovec, beton, cihly, omítka z nehořlavého materiálu, keramické dlaždice, žula), B - 

nehořlavý (cementový dřevěný podklad, skleněné vlákno), C1 - nehořlavý (bukové dřevo, dubové dřevo, 

překližka), C2 - středně hořlavé (borové dřevo, modřínové dřevo, smrkové dřevo, korek, pryžový základ), C3 

- hořlavé (asfalt, celuloid, polyuretan, polystyren, plast, PVC)

Pokud nebude kotel bezpečně chráněn před hořlavými materiály, může dojít k požáru. 
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Kotel řady BIO 

Při instalaci kotle nezapomeňte ponechat volný prostor pro pohodlné ovládání! Doporučuje se ponechat nejméně 1000 mm 

volného prostoru před kotlem, nejméně 300 mm od boku kotle, nejméně 900 mm nebo 1500 mm (v závislosti na typu kotle) ze 

strany nádrže a nejméně 400 mm v zadní části kotle. 

Kotle s výkonem do 50 kW jsou standardně vybaveny patkami, které umožňují dodatečné nastavení výšky kotle. Rovněž 

usnadňují vyrovnání výměníku. Mělo by se však pamatovat na to, že instalace patek zvyšuje výšku kotle o 40 mm.   

12 DOPORUČENÁ SCHEMATA PŘIPOJENÍ KOTLE

Pro dosažení optimálních provozních podmínek může být topný systém vybaven tepelnou ochranou proti zpětnému toku příliš 

studené vody ze systému, např. vypínacím čerpadlem, čtyřcestným směšovacím ventilem, který by měl být nastaven tak, aby 

udržoval konstantní teplotu vody vracející se do kotle (vyšší než 45 °C). 

Ačkoli v otevřených systémech jsou změny tlaku vody způsobené jeho ohřevem a chlazením v expanzní nádobě 

kompenzovány, doporučuje se do systému instalovat pojistný ventil. To chrání systém před nadměrně vysokým tlakem, 

například v případě, že voda v expanzní nádobě zamrzne. Pojistný ventil je vybrán v souladu s normou PN-B-02414. 

Pro získání prodloužené záruční doby je nutné do systému instalovat tepelnou 

ochranu kotle (čtyřcestný ventil s pohonem nebo bočním čerpadlem). 

Doporučuje se instalovat do systému pojistný ventil. 

Pokud jsou přívodní a vratné konektory v kotlích vpravo a vlevo, nezapomeňte 

k zajištění správné cirkulace vody připojit kotel diagonálně. 

Kapilára snímače by měla být zašroubována na stejné straně jako napájecí 

přípojka instalace. 

Příkladné schéma instalace s aktuátorem na čtyřcestném ventilu - schéma věnované ovladači Touch/Slim/Select/Carbon 

Control 
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1 - kotel, 2 - ovladač kotle, 3 - čtyřcestný směšovací ventil s pohonem, 4 - otevřená expanzní nádoba, 5 - zpětný ventil, 6 - pojistný ventil 1,5 

bar, 7 - čerpadlo teplé užitkové vody, 8 - čerpadlo ústředního topení 1 , 9 - vytápění ústředního topení 1, 10 - zpětný ventil, 11 - vytápění 

ústředního topení 2, 12 - pokojové čidlo, 13 - zásobník teplé užitkové vody, 14 - pokojové čidlo, 15 - kulový ventil, 16 - čerpadlo ústředního 

topení, 17 - třícestný směšovací ventil s pohonem, 18 - filtr, 19 - automatický odvzdušňovací ventil, T1 - čidlo teploty kotle, T2 - čidlo 

teploty návratu, T3 - čidlo teploty ústředního topení 1, T4 - čidlo teploty TUV, T5 - čidlo externí teploty, T6 - čidlo teploty ústředního topení 

2 

Příkladné schéma instalace s antikondenzačním ventilem - schéma věnované pro dotykový ovladač 

1 - kotel, 2, 3 - topení ÚT 2, 4 - topení ÚT 1, 5 - expanzní nádoba otevřená, 6, 7, 8 - trojcestné ventily s pohonem, 
9 - čerpadlo TUV, 10, 11, 12 - centrální čerpadla topného okruhu ÚT, 13 - plnicí čerpadlo, 14 - trojcestný nebo termostatický ventil, 15 - 

zpětný ventil, 16 - zásobník TUV, 17 - ventil, 18 - filtr, 19 - pokojové čidlo, 20 - automatický odvzdušňovací ventil, 21 - pojistný ventil 1,5 

bar, T1 - čidlo teploty kotle, T2 - čidlo teploty návratu, T3 - čidlo teploty ústředního topení 1, T4 - čidlo teploty ústředního topení 2, T5 - 

čidlo teploty ústředního topení 2, T6 - čidlo externí teploty, T7 - čidlo teploty TUV 
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Příkladné schéma instalace s cívkou a ventilem BVTS - schéma věnované ovladači Touch/Slim/Select/Carbon Control 

1 - kotel, 2 - regulátor kotle, 3 - čtyřcestný směšovací ventil s pohonem, 4 - uzavřená expanzní nádoba, 5 - čerpadlo teplé vody, 

pojistný ventil 6 - 1,5 bar, 7 - ventil, 8 - čerpadlo ústředního topení 1, 9 - vytápění ústředního topení 1, 10 - zásobník teplé užitkové vody, 11 

- čerpadlo ústředního topení 2, 12 - zpětný ventil, 13 - třícestný směšovací ventil s pohonem, 14 - pokojové čidlo, 15 - zpětný ventil, 16 –

chladicí hadice, 17 - ventil BVTS, 18 - filtr, 19 - topné těleso 2, 20 - automatické odvzdušnění, 21 - manometr, T1 - čidlo teploty kotle, T2 -

čidlo teploty zpátečky, T3 - čidlo teploty CH 1, T4 - čidlo teploty TUV, T5 - externí teplotní čidlo, T6 - teplotní čidlo ústředního topení 2

Příkladné schéma instalace s cívkou a ventilem DBV - schéma věnované ovladači Touch/Slim/Select/Carbon Control 

1 - kotel, 2 - regulátor kotle, 3 - čtyřcestný směšovací ventil s pohonem, 4 - uzavřená expanzní nádoba, 5 - čerpadlo teplé vody, 

pojistný ventil 6 - 1,5 bar, 7 - filtr, 8 - čerpadlo ústředního topení 1, 9 - ústřední topení, 10 - zásobník teplé vody, 11 - čerpadlo ústředního 

topení, 11 - čerpadlo ústředního topení, 12 - zpětný ventil, 13 - třícestný směšovací ventil s pohonem, 14 - prostorové čidlo, 15 - zpětný 

ventil, 16 - ventil DBV-1, 17 - ventil, 18 - topné těleso 2, 19 - automatické odvzdušnění, 20 - manometr, T1 - čidlo teploty kotle, T2 - čidlo 

teploty vratné vody, T3 - čidlo teploty ústředního topení 1, T4 - čidlo teploty TUV, T5 - čidlo venkovní teploty, T6 - čidlo teploty 2, T8 - 

čidlo teploty podavače 
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Příkladné schéma instalace s vyrovnávací pamětí - schéma věnované ovladači Touch and Slim s rozšiřujícím modulem 

1 - kotel, 2 - regulátor kotle, 3 - zásobník TUV, 4 - uzavřená expanzní nádoba, 5 - zásobník, 6 - třícestný směšovací ventil s pohonem, 7 - 

ventil DBV, 8 - pojistný ventil 1,5 bar, 9 - ústřední topení 2, 10 - zpětný ventil, 11 - plnicí čerpadlo, 12 - čerpadlo ústředního topení, 13 - 

filtr, 14 - ventil, 15 - pokojové čidlo, 16 – topení 1, 17 - automatický odvzdušňovací ventil, 18 - manometr, 19 - termostatický ventil nebo 

pohon pouze s modulem Touch + mini, T1 - čidlo teploty zpátečky, T2 - čidlo teploty zásobníku (nahoře) T3 - čidlo teploty zásobníku (dole) 

T4 - čidlo teploty TUV, T5 - externí čidlo teploty, T6 - čidlo teploty CH 1, T7 - čidlo teploty CH 2, T8 - čidlo teploty kotle 

Příkladné schéma instalace s hydraulickou spojkou - schéma vyhrazené pro ovladač Touch 

575 / 5000
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1 - kotel, 2 - regulátor kotle, 3 - zásobník teplé vody, 4 - uzavřená expanzní nádoba, 5 - rozdělovač s nízkými 

ztrátami, 6 - třícestný směšovací ventil s pohonem, 7 - ventil DBV, 8 - pojistný ventil 1,5 bar, 9 - topení c. o. 2, 

10 - zpětný ventil, 11 - plnicí čerpadlo, 12 - čerpadlo ústředního topení, 13 - filtr, 14 - ventil, 15 - pokojové čidlo, 

16 - topení 1, 17 - manometr, 18 - automatický odvzdušňovací ventil, T1 - čidlo teploty zpátečky, T2 - čidlo 

teploty TUV T3 - externí čidlo teploty, T4 - čidlo teploty ÚT 1, T5 - čidlo teploty ÚT 2, T6 - čidlo teploty kotle 

Příkladné schéma instalace zásobníku teplé vody v zásobníku pro Igneo Touch 

1 - kotel, 2 - regulátor kotle, 3 - zásobník teplé vody, 4 - uzavřená expanzní nádoba, 5 - zásobník, 6 - třícestný 

směšovací ventil s pohonem, 7 - ventil DBV, 8 - pojistný ventil 1,5 bar, 9 - ústřední topení 2, 10 - zpětný ventil, 

11 - plnicí čerpadlo, 12 -čerpadlo ústředního topení, 13 - filtr, 14 - ventil, 15 - pokojové čidlo, 16 - vytápění c. O 

1, 17 - manometr, 18 - termostatický nebo akční ventil pouze s mini modulem Touch +, T1 - čidlo teploty 

zpátečky, T2 - čidlo teploty zásobníku (nahoře), T3 - čidlo teploty zásobníku (dole), T4 - čidlo teploty kotle, T5 - 

externí čidlo teploty, T6 - čidlo teploty ÚT 1, T7 - čidlo teploty, T8 - snímač teploty teplé vody 

Příkladné schéma instalace s nádrží na teplou užitkovou vodu a jeden topný okruh - schéma věnované 

pouze pro kotle DRACO BIO COMPACT FII GP 
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1 - kotel, 2 - ovladač kotle, 3 - zásobník teplé vody, 4 - ústřední topení, 5 - pokojové čidlo 

* Kotel je vybaven uzavřenou expanzní nádobou o objemu 8 l. Pokud objem vody v hydraulickém systému

přesáhne 80 l, měla by být nainstalována další expanzní nádoba odpovídající kapacitě systému ústředního topení.

Příkladné schéma instalace s nádrží na teplou užitkovou vodu a dva topné okruhy - schéma věnované 

pouze pro kotle DRACO BIO COMPACT FII GP 

1 - kotel, 2 - regulátor kotle, 3 - zásobník teplé vody, 4 - ústřední topení 1, 5 - pokojové čidlo, 6 - ústřední topení 

2, 

7 - uzavřená expanzní nádoba, 8 - manometr, 9 - pojistný ventil, 10 - druhá skupina čerpadel topného okruhu se 

směšovacím ventilem a pohonem 

* Kotel je vybaven uzavřenou expanzní nádobou o objemu 8 l. Pokud objem vody v hydraulickém systému

přesáhne 80 l, měla by být nainstalována další expanzní nádoba odpovídající kapacitě systému ústředního topení.

Instalace kotle v uzavřeném systému by měla být provedena na základě instalačního 

návrhu autorizovaného projektanta. 

Všechny bezpečnostní komponenty by měly být vybrány v souladu s normou PN-B-

02414: 1999. 

U kotlů instalovaných v uzavřených systémech je vyžadováno: 

 pojistný ventil

 uzavřená expanzní nádoba

 zařízení pro příjem tepelného výkonu (chladicí spirála s ventilem BVTS nebo

ventilem DBV).

Doporučuje se instalovat tepelnou ochranu kotle do systému (čtyřcestný ventil, čerpadlo 

atd.). 

V uzavřených systémech je nutné do systému nainstalovat pojistný ventil a spolehlivé 

zařízení pro sběr přebytečného tepla, např. chladicí hadici. 
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13 OBSLUHA A ÚDRŽBA

13.1 Uvedení kotle do provozu 

Před spuštěním do provozu zkontrolujte: 

a) správné provedení instalace ústředního topení

b) zda je systém naplněný vodou

c) těsnost systému

d) správné připojení ke komínu

e) správnou funkci ventilace

f) správnou funkci termostatických ventilů

g) způsob připojení kotle k elektrické síti.

Voda pro naplnění topného systému kotle a ústředního topení musí být čistá, bez silných chemických sloučenin a 

oleje. Její tvrdost musí vyhovovat specifikacím aktuálních předpisů. Pokud nesplňuje požadované podmínky 

tvrdosti, musí být chemicky upravena. Použití vody v systému s příliš vysokou tvrdostí vede k tvorbě pevných 

látek (usazování vodního kamene), což snižuje účinnost SC a může způsobit poškození kotle. 

Před prvním naplněním kotle topný systém opláchněte, abyste odstranili nečistoty z tělesa, které by mohly 

interferovat práci kotle. 

V otevřených systémech je voda v expanzní nádobě v přímém kontaktu s atmosférou, odpařuje se a tak můžete 

vidět postupnou ztrátu vody ze systému.  

Během topné sezóny udržujte konstantní objem vody v systému a zajistěte, aby byl topný systém odvzdušněn. 

Voda z kotle by nikdy neměla být vypouštěna, kromě případů, kdy je to nutné, jako je oprava atd. Vypouštění 

vody a její doplňování zvyšuje riziko koroze a tvorby vodního kamene. 

Pravidelně kontrolujte hladinu vody v zařízení! V případě potřeby ji doplňujte až 

po vychladnutí kotle, aby nedošlo k poškození výměníku! 

TEKLA není odpovědná za topné médium v systému jiném, než je voda. 

13.2 Zapnutí a vypnutí kotle

Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby po přečtení návodu k obsluze. 

Děti nesmějí zůstat v blízkosti kotle bez dozoru dospělých. 

Vnější povrchy kotle mohou být horké - kotel musí být obsluhován v ochranných 

rukavicích. 

K zapálení nepoužívejte žádné hořlavé kapaliny! 
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Před zapálením kotle v automatickém režimu: 

 zkontrolujte, zda je v zařízení dostatečné množství vody

 naplňte zásobník palivem

 zkontrolujte polohu keramických katalyzátorů

 zapněte kotel (regulátor)!

V regulátorech Estyma, které jsou standardní součástí sady hořáků, by měla být zadána příslušná výhřevnost 

použitého paliva a  možnost nastavení doby podávání paliva na 100% výkon hořáku. Konečný čas doplňování 

paliva a čas volnoběhu během provozu nastavuje regulátor během modulace. Mělo by se pamatovat na to, že 

kvalita a typ pelet ovlivňuje množství přiváděné do hořáku podavačem za jednotku času. 

Po zapnutí kotle (regulátoru) pracuje hořák ve spojení s regulátorem ESTYMA podle následujících kroků: 

a) snímač plamene (foto) přenese informace do řídicí jednotky, že není plamen

b) začne čištění hořáku (vyfukování)

c) začne počáteční plnění - doplňování paliva

d) zapne se zapalovač a ventilátor

e) začne zapalování paliva

f) snímač plamene (foto) přenese informace o zapalování do ovladače

g) vypne se zapalovač

h) zvýší se výkon dmychadla, aby se kotel rozpálil

i) začne automatický provoz - cyklické doplňování paliva (hořák pracuje s modulovaným výkonem)

j) dosáhne se nastavená teplota

k) začne hašení (foukání)

l) po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se cyklus opakuje.

13.3 Provoz kotle

\

Provoz kotlů řady DRACO pracujících v automatickém režimu je omezen na pravidelné doplňování paliva do 

zásobníku, čištění kotle od popela a sazí a nastavení provozních parametrů pomocí ovladače. Pravidelně 

doplňujte palivo v nádrži! Malé množství paliva nebo jeho úplné nedostatek v nádobě může způsobit ústup tepla 

a kouření z nádoby. 

13.4 Údržba a čištění

Je třeba si uvědomit, že pevné částice (saze, prach, popel), které se tvoří během procesu spalování usazeného na 

vnitřních površích kotle, snižují účinnost přenosu tepla a představují vážné riziko vznícení sazí a dehtu v 

komíně. To může vést k požáru, poškození komína a zdí budovy.  

Pro zachování optimální účinnosti výměníku se doporučuje jeho čištění alespoň jednou týdně.  

Kotel lze čistit až po prvním zhasnutí. Nejméně 1 h před čištěním by měl být kotel odstaven z provozu.  

Kotle řady DRAKO jsou automatické kotle, ale vyžadují obsluhu a dozor uživatelem. 
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Před čištěním by měly být keramické nebo betonové katalyzátory opatrně odstraněny a umístěny svisle, přičemž 

je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich poškození. 

Položení teplého katalyzátoru naplocho na podlahu může způsobit prasknutí. Na tento typ poškození se záruka 

nevztahuje. 

Vnější povrchy kotle mohou být horké - kotel musí být obsluhován v ochranných 

rukavicích. 

Čištění vnitřního povrchu výměníku se provádí dveřmi. Kromě čištění vnitřních povrchů výměníku je také 

důležité udržovat čistotu kouřovodu kotle a potrubí spojujícího kouřovod s komínem. U kotlů vybavených 

snímačem spalin je možné na regulátoru nastavit teplotu, při které bude na displeji indikována potřeba čištění 

výměníku. 

U kotlů řady Bio by měla být pravidelně kontrolována čistota uvnitř hořákové trubky. Popel a prach, který se 

hromadí v této oblasti, zablokuje výřezy v roštu. To narušuje cirkulaci vzduchu v hořáku a vede tak k 

nesprávnému spalování. Rošt hořáku by měl být čištěn alespoň jednou týdně pomocí čističe dodávaného s 

kotlem.  

Pravidelně čistěte snímač plamene (foto)! Prach vytvářený během provozu hořáku se může usazovat na snímači 

a způsobit poruchy jeho činnosti. Chcete-li vyčistit senzor, odšroubujte jej a pomocí inspekčního otvoru jej 

jemně očistěte hadříkem! 

Hořáky Fireblast jsou standardně vybaveny sadou pro automatické čištění. 

To však uživatele nezbavuje povinnosti pravidelně kontrolovat čistotu roštu a ověřovat 

správnou funkci automatického čištění. 

Nejméně jednou týdně zkontrolujte, zda rošt nevytvořil navzdory automatickému čištění žádné 

aglomeráty, které by bránily spalování a případně je ručně odstraňte! 

U hořáků řady Fireblast nejméně jednou za tři měsíce sejměte kryt, odšroubujte čisticí otvory a zkontrolujte 

správné proudění vzduchu uvnitř hořáku! V případě potřeby odstraňte veškeré nečistoty blokující průtok! 
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Pokud se v palivu objeví nečistoty (kameny, kousky kovu atd.), může dojít k zablokování šneku a prasknutí 

zajišťovacího šroubu. V tomto případě převodovka běží normálně, ale šnek se neotáčí. Abyste odstranili příčinu 

zablokování podavače, odpojte kotel od napájení, vyhledejte a odstraňte překážku a namontujte nový šroub.  

TEKLA není odpovědná za jakékoli škody způsobené použitím kontaminovaného 

paliva. 

Pohon systému by měl být zkontrolován a v případě potřeby alespoň jednou za dva 

týdny vyčištěn 

Během delší přestávky v kouření (letní sezóna) je nutné zcela vyprázdnit podávací 

systém a zásobník od paliva a nechat otevřená všechna dvířka kotle a klapku 

zásobníku. 

Při používání kotle se přirozeně opotřebovává těsnění dveří. Aby nedošlo k úniku spalin z kotle do kotelny, musí 

být těsné. Tlak dveří lze nastavit pomocí závěsů. Stejně důležité je udržovat těsnost odvodu spalin, protože 

netěsnost v tomto místě způsobuje nasávání falešného vzduchu, což výrazně zhoršuje provoz kotle. 

Kotle KOMFORT  jsou vybaveny dvěma dveřmi, které umožňují přístup do jejich vnitřku, aby 

se usnadnily všechny činnosti nezbytné během provozu. Pravidelné čištění výměníku se 

provádí horními dveřmi. Dolní brána by měla být otevřena pouze během servisních činností. 

Před otevřením odstraňte vnější rukojeť popelníku! 

Tento kotel je vybaven automatickým čištěním vertikálních toků spalin z výměníku s využitím 

turbulátorů spalin umístěných v zadní trubkové části výměníku a automatickým 

odstraňováním popela ve vhodném intervalu.   

Úkolem turbulátorů je prodloužit cestu spalin a tím zvýšit tepelnou účinnost kotle a čistění 

potrubí od zbytků spalovacího procesu. Nejméně jednou ročně je třeba demontovat horní 

čisticí poklop a zkontrolovat čistotu a stav turbulátorů (samostatně nebo při kontrole 

autorizovaným servisním střediskem). Stěny výměníku v hlavní spalovací komoře by měly být 

udržovány řádně čisté a zbývající popel mechanicky odstraňován, pokud nebyl odstraněn automatickým 

odstraněním popela.  

U kotlů řady KOMFORT se doporučuje provádět každoroční servis. 

V závislosti na množství spáleného paliva by měl být zásobník na 

popel pravidelně vyprazdňován. 

V případě delší přestávky v používání kotle, např. po skončení topné 

sezóny, je bezpodmínečně nutné důkladně vyčistit celý kotel a 

kouřovody. Kotelna by měla být udržována čistá a suchá. Během 
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klidu se doporučuje ponechat kotel s pootevřenými dveřmi. Doporučuje se neodpojovat regulátor od sítě, a to ani 

při delším přerušení provozu kotle. 

14  APLIKACE ZPĚTNÉHO ZABEZPEČENÍ (čtyřcestné ventily, 

nárazová čerpadla, antikondenzační ventily)

Čtyřcestný směšovací ventil (čtyřcestný ventil) se používá k regulaci průtoku kapaliny. Používá se hlavně v 

zařízeních k určení teploty topné vody a teplé užitkové vody a ke zvýšení teploty vody vracející se do kotle. Je 

vhodný pro všechny typy kotlů, zejména pro kotle na tuhá paliva s automatickým nebo ručním plněním a pro 

všechny topné systémy. 

Čtyřcestný ventil snižuje provozní náklady a kombinuje dvě funkce: 

 Směšuje horkou vodu ze zdroje tepla (kotel) s chladnější vodou vracející se z topného systému. Tato

funkce umožňuje plynulé nastavení teploty topné vody ve vztahu k potřebám topného systému.

Umožňuje dosáhnout vyšší teploty v ohřívači ve srovnání s vodou v radiátorech, díky čemuž je možné

snížit teplotu v místnosti bez snížení teploty v kotli.

 Chrání kotel před nízkoteplotní korozí, což výrazně prodlužuje jeho životnost. Minimalizuje rozdíl

teplot vody opouštějící kotel ve vztahu k vratné vodě, čímž se vyhne rosnému bodu a udržuje teplotu v

kotli optimální po celou dobu jeho životnosti.

Čtyřcestný ventil není v rámci záruky vyžadován, ale jeho instalace s pohonem prodlužuje záruční dobu. 

Instalací čtyřcestného ventilu s pohonem do systému připojení kotle snižujete provozní náklady akumulací 

přebytečného tepla a lepšími parametry spalování paliva při vysoké teplotě, což vede k úsporám paliva a 

prodloužení doby mezi jeho naložením. 

Bleskové čerpadlo se používá k udržení nastavené teploty na zpátečce kotle. Podobně jako čtyřcestný ventil 

chrání kotel před nízkoteplotní korozí a zvyšuje účinnost kotle důkladnějším promícháním vody v kotli. 

TEKLA neodpovídá za nečistoty vzniklé na povrchu výměníku způsobené příliš nízkou 

teplotou provozu kotle, tj. pod 55 
o
C. 

Doporučujeme namontovat pohon na čtyřcestný ventil - toto řešení zlepšuje parametry 

spalování a snižuje provozní náklady kotle. 

Instalace čtyřcestného ventilu s pohonem má za následek delší 5letou záruční dobu. 

U kotlů řady Tytan Bio je instalace čtyřcestného ventilu s pohonem podmínkou zachování 

záruky správného provozu kotle. 

Antikondenzační ventily jsou určeny k ochraně kotlů na tuhá paliva před příliš nízkou teplotou média vracejícího 

se ze systému. Stejně jako čtyřcestné ventily nebo dávková čerpadla chrání kotel proti nízkoteplotní korozi. 

Požadovaná teplota návratu je nastavena na ventilu. V případě, že teplota návratu klesne pod nastavenou 

hodnotu, způsobí ventil průtok média s vyšší teplotou ze zdroje smícháním s chladícím faktorem vracejícím se ze 

zařízení a tím zvyšujícím teplotu média na zpátečce. Zvýšení teploty na nastavenou hodnotu uzavře tok teplého 

média ze zdroje. 

Požadavky na instalaci čtyřcestného ventilu a minimální průměry potrubí. 
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Minimální průměr potrubí systému kotle: 

1. výkon 10 kW ÷ 25 kW: měď nejméně 35 mm, ocel 5/4 '', čtyřcestný ventil DN32 (doporučeno DN40)

2. výkon 35 kW ÷ 50 kW: měď min. 42 mm, ocel 6/4 '', čtyřcestný ventil DN40

3. výkon od 75 kW: potrubí a čtyřcestný ventil min DN50

Použití diferenčního ventilu závisí na konfiguraci systému a není vyžadováno 

v rámci záruky. 

15 POKYNY K LIKVIDACI KOTLE 

Materiály, ze kterých je kotel vyroben, mohou být dodány na sběrné místo pro recyklovatelné materiály, 

čímž je zajištěna správná likvidace oceli, plastů a elektronických součástek atd.. 

Správná likvidace a sešrotování pomáhá eliminovat negativní dopady sešrotovaných produktů na životní 

prostředí a zdraví. Podrobnosti o recyklovatelnosti tohoto produktu získáte od místního městského úřadu, 

městské hygienické služby nebo od obchodu, kde jste produkt zakoupili. 

Zajištěním správné likvidace pomáháte chránit životní prostředí. 

16 NASTAVENÍ VÝKONU KOTLE

Snažíme se pamatovat na to, že každý kotel by měl být nastaven individuálně v závislosti na potřebách 

konkrétního vytápěného objektu a typu paliva.  

U BIO kotlů zadejte příslušnou výhřevnost použitého paliva a využijte možnost nastavení doby podávání paliva 

na 100 % výkonu hořáku! Konečný čas doplňování paliva a čas volnoběhu během provozu nastavuje regulátor 

během modulace. Mělo by se pamatovat na to, že kvalita a typ pelet ovlivňuje množství přiváděné do hořáku 

podavačem za jednotku času. 

Instalační technik, který spouští kotel poprvé, by měl uživateli podrobně vysvětlit 

způsob a pravidla úpravy nastavení kotle. 
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17 ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Vodní kotle řady DRACO nejsou bezúdržbové kotle, vyžadují dohled a uživatelský servis. 

Kotel může být instalován v otevřeném systému s maximálním pracovním tlakem 1,5 bar. 

Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby po přečtení návodu k obsluze. 

Děti nesmějí zůstat v blízkosti kotle bez dozoru dospělých. 

Vnější povrchy kotle mohou být horké - kotel musí být obsluhován v ochranných rukavicích. 

Použití paliva s obsahem vlhkosti vyšším než 15 % způsobuje výrazné snížení výkonu kotle (dokonce až o 50 %) a 

několikrát snižuje životnost prvků výměníku, napájecího systému a kouřovodu. 

Použití mokrého paliva může způsobit usazování dehtu ve spalinách, což může vést k požáru. 

Použití vlhkého nebo nesprávného paliva způsobuje korozi ocelových částí kotle a může vést ke ztrátě záruky na tyto 

prvky. 

Použití mokrého paliva zruší záruku na palivovou nádrž, šroub a trubku podavače. 

Ke každému kotli je automaticky přiložen samostatný návod a popis činnosti ovladače. 

Přečtěte si ho, prosím, pozorně. 

Příliš vysoký tah komína snižuje účinnost kotle, zvyšuje spotřebu paliva a přehřívá komín. 

Spaliny ze zaneseného komína jsou nebezpečné. Komín, přípojka a kouřovody by měly být udržovány v čistotě. 

Znečištěný komín může vést k požáru. 

Pokud nebude kotel bezpečně chráněn před hořlavými materiály, může dojít k požáru. 

Popel vyjmutý z kotle by měl být uložen do tepelně odolných nádob s krytem. 

Voda v systému by měla být doplňována pouze po ochlazení kotle. 

Časté vypouštění vody ze systému zvyšuje riziko tvorby vodního kamene a urychluje korozi kotle. 

K zapálení nepoužívejte žádné hořlavé kapaliny! 

Aby se zabránilo nízkoteplotní korozi, je důležité udržovat minimální provozní teplotu kotle minimálně na 55 
o
C. Pro 

snadnou regulaci provozní teploty kotle a teploty systému se doporučuje použít čtyřcestný ventil nebo směšovací 

čerpadlo. 

Pravidelně doplňujte palivo v nádrži! Malé množství paliva nebo jeho úplné nedostatek v nádobě může způsobit 

zpětné vzplanutí tepla a kouř z nádoby. 

Při delší přestávce topení je nutné zcela vyprázdnit podávací systém a nádobu od paliva a nechat všechny dveře a 

klapku koše otevřené. 

Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat čistotu roštu a kontrolovat správnou funkci automatického čištění hořáku. 

Kotelna by měla být udržována čistá a suchá. 

Jakýkoli zásah do konstrukce kotle je zakázán z důvodu ztráty záruky. 
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18 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY VÝROB

1. Ručitel poskytuje kupujícímu záruku za prodaný produkt za podmínek uvedených v 
této záruce.

2. Záruka platí na území České republiky.

3. Záruka se na topný kotel vydává za předpokladu, že bude provedena úplná platba za 
předmět smlouvy a na adresu výrobce bude zaslána kopie správně vyplněného záručního listu.

4. Na kotel se nevztahuje záruka, pokud do 14 dnů od prvního uvedení do provozu 
společnosti  NOVITERA a.s. Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary    nebude    odeslán 
správně vyplněný záruční list se všemi požadovanými informacemi nebo pokud záruční list 
neobsahuje číslo kotle, uživatelská data (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo), údaje o 
instalatérovi, regulační parametry kotle a druh paliva.

5. Prázdný záruční list bez razítek, podpisů a záznamů je neplatný. Není nutné doplňovat 
hodnotu komínového tahu a teplotu spalin, ale je to nutné při hlášení související závady.

6. Záruka se nevztahuje na kotel, pokud čísla kotle, regulátoru nebo převodového motoru 
neodpovídají číslům v pasu kotle. (Během návštěvy servisního technika je důležité změny 
dokončit, nedostatek vstupu má za následek odmítnutí záruční opravy).

7. Garant zajišťuje efektivní provoz kotle za předpokladu, že budou přísně dodrženy 

podmínky uvedené v návodu k obsluze a údržbě, zejména pokud jde o parametry týkající se 

paliva, komína, vody kotle a připojení k ústřednímu topení.

8. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné díly, jako jsou šrouby, matice, rukojeti, 

keramické a těsnicí prvky, pohyblivé rošty, čistič hořáku, usměrňovač plamene se západkou, 

závlačky, kolíky, klíny, kondenzátory, zapalovače, nátěry (vnitřní stěny kotle a palivové 

nádrže), parafínová zátka a těsnící šňůry. Tato záruka se rovněž nevztahuje na elektrická 

zařízení; pro ně je vydána samostatná záruka výrobce.

9. Instalace neoriginálních náhradních dílů, nezávislé opravy nebo zásah do konstrukce 

kotle během záruční doby má za následek jeho ztrátu.

10. U kotlů Draco Bio Compact FII GP je nutné instalovat šikmé filtry s ventilem na 

zpátečku přímo za kotel. Jejich absence vede ke ztrátě záruky na čerpadla instalovaná v kotli. 
Hydraulický systém v kotli Draco Bio Compact FII GP je utěsněn, porušení těsnění má za 
následek ztrátu záruky na těsnost systému. Záruka na čerpadla a akční členy obsažené v 
hydraulickém systému kotle Draco Bio Compact FII GP se poskytuje od dveří ke dveřím.

11. Pro zajištění bezproblémového provozu kotle po záruční době se doporučuje kupovat 

pouze originální náhradní díly.

12. Na zařízení se nevztahuje záruka, pokud reklamovaná závada vznikla v důsledku 
mechanického nebo tepelného poškození, popálení (např. poškození pružné hadice v kotlích 
řady Bio způsobené únikem tepla v hořáku), zaplavení, značné agresivní atmosféry (včetně 
výparů z kanalizačních šachet)), známky koroze způsobené použitím mokrého paliva (šnek, 
násypka paliva, šneková trubka), chemikálií a známky přepětí.

13. Záruka se nevztahuje na kotle poškozené v důsledku:
a) nesprávné dopravy provedené nebo objednané kupujícím
b) vadné montáž neoprávněnou osobou
c) provedení nezávislé, nesprávné opravy
d) nesprávného použití a jiných důvodů, které nelze přičíst výrobci.
14. Záruční doba se počítá od data prodeje, ale ne déle než 18 měsíců od data výroby

(rozhodující je datum na prodejním dokladu nebo datum výroby v příručce) a činí:
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a) 5 let na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady DRACO BIO - při instalaci

s pohonem na čtyřcestný ventil, s bočním čerpadlem, antikondenzačním ventilem

(termostatický 45 °C) nebo s hydraulickou spojkou

b) 5 let na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle DRACO BIO COMPACT - při instalaci s

pohonem na čtyřcestný ventil, s bočním čerpadlem, antikondenzačním ventilem

(termostatický 45 °C) nebo s hydraulickou spojkou

c) 5 let na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady DRACO BIO COMPACT FII - při

instalaci s pohonem na čtyřcestný ventil, s bočním čerpadlem, antikondenzačním ventilem

(termostatický 45 °C) nebo s hydraulickou spojkou

d) 5 let na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady DRACO BIO COMPACT FII GP

(volitelné 7 let).

(Výrobce poskytuje 7letou záruku na těsnost výměníku za předpokladu, že jsou dvě kontroly

kotle provedeny autorizovaným servisním střediskem a jsou zaslány zpět kontrolní karty

obsažené v příručce - první kontrola ve třetím roce používání kotle, druhá kontrola do 5 let od

data uvedení kotle do provozu. Náklady na kontroly jsou stanoveny individuálně a jsou

hrazeny uživatelem kotle. Chcete-li zajistit další kontroly, obraťte se na servis, který provádí

první spuštění kotle! Po provedení kontroly do 14 dnů by měla být kontrolní karta vrácena na

adresu výrobce - pokud nevrátíte vyplněnou kontrolní kartu, bude to mít za následek

neprodloužení záruky.)

e) 5 let na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady KOMFORT - při instalaci s pohonem

na čtyřcestný ventil, s bočním čerpadlem, antikondenzačním ventilem (termostatický 45 °C)

nebo s hydraulickou spojkou

f) 10 let na těsnost litinových profilů kotlů TYTAN BIO při instalaci s pohonem na čtyřcestný

ventil, s bočním čerpadlem, antikondenzačním ventilem (termostatický 45 °C) nebo s

hydraulickou spojkou

g) 2 roky na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady DRACO BIO - při instalaci bez

pohonu na čtyřcestný ventil, bez bočního čerpadla, bez antikondenzačního ventilu

(termostatický 45 °C) nebo bez hydraulické spojky

h) 2 roky na těsnost ocelových výměníků - kotle DRACO BIO COMPACT - při instalaci bez

pohonu na čtyřcestný ventil, bez bočního čerpadla, bez protikondenzačního ventilu

(termostatický 45 °C) nebo bez hydraulické spojky

i) 2 roky na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady DRACO BIO COMPACT FII - při

instalaci bez pohonu na čtyřcestný ventil, bez bočního čerpadla, bez antikondenzačního

ventilu (termostatický 45 °C) nebo bez hydraulické spojky

j) 2 roky na těsnost ocelových výměníků tepla - kotle řady KOMFORT - při instalaci bez

pohonu na čtyřcestný ventil, bez bočního čerpadla, bez antikondenzačního ventilu

(termostatický 45 °C) nebo bez hydraulické spojky

k) 2 roky na těsnost litinových profilů kotlů TYTAN BIO při instalaci bez pohonu na

čtyřcestný ventil, bez bočního čerpadla, bez antikondenzačního ventilu (termostatický 45 °C)

nebo bez hydraulické spojky

l) 2 roky na ostatní prvky a bezproblémový provoz 

m) 1 rok na litinové díly a pohyblivé součásti dodávané s kotlem (otočný rošt, pohyblivý rošt

atd.)

n) výrobce zaručuje správnou funkci kotle a hydraulického systému při montáži podle schémat

obsažených v příručce, zejména s ohledem na průřezy potrubí a automatizaci pohonu

směšovacích ventilů.

15. V případě závady se záruka na zařízení prodlužuje o dobu potřebnou k jeho opravě.

16. Během záruční doby poskytuje ručitel bezplatnou opravu, odstranění fyzické vady předmětu

smlouvy v rámci:
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a) 14 dnů ode dne oznámení, pokud odstranění vady nevyžaduje výměnu konstrukčních prvků

předmětu smlouvy

b) 30 dnů ode dne oznámení, pokud odstranění vady vyžaduje výměnu konstrukčních prvků.

17. Hlášení o odstranění fyzické vady v rámci záruční opravy (oznámení o reklamaci) by mělo

být provedeno okamžitě po zjištění výskytu fyzické vady.

18. Stížnosti je třeba hlásit na adresu:
mail: servis@novitera.cz

tel.: +420 773 834 677

zasláním vyplněného reklamačního kupónu, který lze vystřihnout z uživatelské příručky nebo 

stáhnout z webových stránek. Stížnost by měla obsahovat: 

a) typ, velikost, sériové číslo kotle (údaje najdete na typovém štítku a v návodu k obsluze)

b) datum a místo nákupu

c) podrobný popis poškození

d) ochranný systém kotle (typ expanzní nádoby)

e) přesnou adresu a telefonní číslo osoby podávající stížnost.

V případě reklamace nesprávného spalování v kotli, znečištění dehtem, úniku kouře z plnicích

dvířek nebo z palivového zásobníku musí být k reklamaci přiložena fotokopie stanoviska

kominíka potvrzující, že kouřovod splňuje všechny podmínky pro uvedenou velikost kotle.

Rovněž je nutné uvést hodnotu komínového tahu.

19. Opravu nelze zpozdit, pokud je ručitel nebo jeho zástupce připraven k vyjmutí ve lhůtě

dohodnuté se stížností a nebude schopen provést opravu z důvodů, které nelze přičíst ručiteli

(např. nedostatečný přístup k zařízení, nedostatek elektřiny nebo vody).

20. V případě, že navrhovatel znemožňuje provést záruční opravu dvakrát, přestože je ručitel

připraven ji provést, má se za to, že navrhovatel rezignoval na reklamaci obsaženou v záruční

reklamaci.

21. Ručitel nenese odpovědnost za nesprávný výběr kotle podle velikosti vyhřívaných ploch

(např. instalace kotle s příliš nízkým nebo příliš vysokým výkonem ve vztahu k poptávce).

Doporučuje se vybrat kotel ve spolupráci s příslušnou projekční kanceláří nebo garantem.
22. Záruka se nevztahuje na:
a) koroze ocelových prvků v důsledku dlouhodobého provozu kotle při teplotě vody dodávající

ústřední topení pod 60˚C
b) koroze ocelových prvků v důsledku dlouhodobého provozu kotle při teplotě vody vracející se

ze systému pod 45 °C
c) vadnou montáž neoprávněnou osobou, zejména odchylky od norem obsažených v PN - 91/B -

02413 Vytápění a tepelná technika
d) poškození kotle v důsledku použití vody s nesprávnou tvrdostí pro napájení systému

ústředního topení nebo použití jiného topného média než vody v systému (vyhoření plechů
v důsledku usazování vodního kamene, nedostatek média v kotli)

e) škody způsobené přehřátím kotle, hašením vodou
f) poruchu kotle v důsledku nedostatečného správného tahu komína nebo nesprávně zvoleného

výkonu kotle
g) poškození způsobené výpadkem proudu
h) používání paliv špatné kvality nebo jiných paliv, než která poskytuje výrobce (typ hořáku).
23. Ručitel může kupujícímu účtovat náklady spojené s neoprávněnou reklamací. Může také

účtovat kupujícímu náklady na odstranění fyzické závady, pokud její příčinou byl nesprávný
provoz kotle.

24. Drobné vady nemají vliv na užitnou hodnotu kotle a nevztahuje se na ně záruka.
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25. Podmínkou přijetí reklamace je předložení dokladu o koupi a správné vyplnění záručního
listu spolu s reklamačním kupónem.

26. Instalaci kotle do topného systému může provést instalatér s obecnou kvalifikací pro
instalaci (musí být zapsán a orazítkován do záručního listu).

27. První uvedení kotle do provozu a jakékoli opravy a činnosti, které přesahují rozsah činností
uživatele popsaných v příručce, smí provádět pouze servis vyškolený výrobcem. První
spuštění kotlů je povinné. Cena prvního uvedení do provozu je zahrnuta v ceně kotle
(zákazník hradí náklady na cestu servisního technika), ale pouze pokud je uvedení do provozu
provedeno do 60 dnů od data zakoupení kotle. Po překročení této lhůty je zákazník povinen
uhradit jak náklady na uvedení do provozu, tak náklady na cestu servisního technika.

28. Vadné elektrické zařízení (mikroprocesorový ovladač, ventilátor) spolu s reklamačním

protokolem by mělo být zasláno zpět do provozovny výrobce na náklady ručitele. Ručitel se

zavazuje posoudit stížnost a informovat uživatele o výsledku odbornosti opraveného prvku do

5 pracovních dnů od data převzetí zásilky.

29. Výrobce není odpovědný za:

a) poškození způsobené výrobkem během jeho provozu nebo selhání 

b) zamrznutí instalace a dalších stavebních prvků v důsledku poruchy kotle, 

zejména pokud je odstavení kotle způsobeno nedostatkem náhradního dílu, který je přirozeně 

opotřebován.  

30. Záruka se vztahuje pouze na poškození způsobená skrytými vadami výroby nebo

materiálu, pokud:

 kotel byl používán v souladu s návodem k použití a k určenému použití, bylo 

použito příslušenství doporučené výrobcem 
 kotel nebyl demontován nebo upravován neoprávněnými osobami 
 štítek kotle nebyl zničen (odstraněn). 

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na delegování zaměstnance záručního 

servisu stěžovatel.   

Výměna reklamovaného dílu servisním technikem za výrobek bez vad se nerovná záruční 

opravě. Pokud servisní technik není schopen určit příčinu poruchy u zákazníka, vyhrazuje si 

výrobce právo provést odborný posudek za účelem zjištění příčiny poškození. Odborné 

znalosti se provádějí v prostorách výrobce do 60 dnů od data výměny/opravy. V případě 

poškození z důvodů mimo kontrolu výrobce (např. nesprávně provedený systém připojení 

kotle, zaplavení, přepětí v síti, mechanické poškození, zkrat v instalaci) vystaví výrobce 

uživateli příslušnou fakturu za výměnu/opravu. Faktura se zprávou ze znaleckého posudku a 

poškozená část jsou zaslány zpět uživateli. Není-li faktura uhrazena včas, je záruka 

pozastavena, dokud není platba provedena. 
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Informační doložka pro uživatele kotle 

1. Správcem osobních údajů je Novitera a.s. se sídlem v Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, kontakt:    
e-mail : info@novitera.cz nebo tel. +420 608 662 267.

2. Osobní údaje jsou získávány ze záručního listu a zadávány do systému a poté doplňovány servisními 
techniky na základě realizovaných objednávek.

3. Údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění kvalitního poprodejního servisu včetně záznamů o kotlech, 

informací o uvedení kotle do provozu, historie záručních oprav a zlepšení servisu zařízení, na které se vztahuje 

záruka.

4. Zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy (splnění záručních podmínek), které jste 
smluvní stranou.

5. Pro výše uvedené účely mohou být zpracovávány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, PSČ, název 

města, e-mail, telefonní číslo, údaje o zařízení (typ, model, název, sériové číslo zařízení, datum a místo nákupu 

kotle, datum uvedení kotle do provozu), údaje o instalatérovi, informace o opravách, budově a instalaci.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše údaje mohou být zpřístupněny servisním technikům, 
subdodavatelům, kteří nás podporují při poskytování služeb údržby a kurýrní společnosti.

7. Tyto údaje nebudou profilovány. Správce údajů nepředává Vaše osobní údaje mezinárodní organizaci 
nebo třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na svém území.

8. Udaje uživatelů budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to nejméně do doby, než budou získány 
informace o vyřazení kotle nebo zařízení z provozu nebo do vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.

9. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, smazání nebo omezení jejich zpracování.

10. Máte právo vznést námitku, požádat o vymazání údajů nebo pozastavit zpracování. Rádi bychom Vás 
však informovali, že námitka, požadavek na odstranění nebo omezení zpracování údajů může ovlivnit úroveň 
poprodejního servisu a lhůtu provedeni opravy.

11. Máte právo předat údaje jinému správci údajů a právo podat stížnost u dozorčího orgánu předsedy Úřadu 

pro ochranu osobních údajů.
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19  STAVY NESPRÁVNÉHO PROVOZU KOTLE

Problém Příznaky Rady 

Nízká tepelná účinnost 

Kontaminované kouřovody 
Vyčistěte kouřovody, zkontrolujte průchodnost 

komína! 

Nedostatek vzduchu v kotelně 
Zkontrolujte přívodní vzduchové kanály 

odpovědné za přívod vzduchu do kotelny! 

Příliš velký tah komína 
Omezte tah regulátorem tahu! 

Spalování špatného paliva Zásobte se kvalitním palivem! 

Nesprávně zvolený výkon kotle 

Nesprávně provedená instalace ústředního topení 

Problém se správným provozem ovladače, 

podavače nebo dmychadla 

Nastavte hořák, zkontrolujte správné proudění 

vzduchu v hořáku a těsnost hořáku! 

Kouření 

Nedostatečný tah komína 
Zkontrolujte tah komína, průchodnost 

kouřovodu, porovnejte se záznamem 

v záručním listu! 

Špinavé kouřovody Kotel důkladně vyčistěte! 

Ucpané vzduchové trysky hořáku 
Odblokujte vzduchové trysky v hořáku, 

vyčistěte a utěsněte hořák! 

Opotřebované těsnění dveří (tmel) 
Netěsnost zásobníku paliva 

Vyměňte těsnění! 

Netěsné spojení mezi kotlem a komínem Utěsněte nebo vyměňte spojku! 

Podavač nefunguje, 

přestože je 

signalizován na 

ovladači. 

Navzdory údajům na ovladači podavač nepodává 

palivo. 

V menu ovladače „TYP HOŘENÍ“ zkontrolujte, 

zda je vybrán automatický režim! 

Zkontrolujte, zda není podavač zablokovaný - 

odblokujte jej! 

Vyměňte zlomené závlačky! 

Zkontrolujte snímač STB! 

Zkontrolujte kondenzátor motoru, vyměňte jej 

za nový (pouze autorizované osoby nebo volejte 

servis)! 

Zkontrolujte správnost připojení podavače 

(pouze autorizované osoby nebo volejte servis)! 

Ventilátor nefunguje, 

přestože signalizuje 

svůj provoz na 

ovladači. 

Navzdory indikaci stavu na displeji dmychadlo 

nefunguje. 

Zkontrolujte připojení napájecího kabelu 

k ventilátoru! 
Zkontrolujte koncový spínač (je-li 

namontován)! 

Zkontrolujte elektrické připojení (pouze 

autorizovanými osobami nebo volejte servis)  

Kondenzátor motoru je opotřebovaný, 

vyměňte ho za nový (pouze autorizované 

osoby nebo volejte servis) 

Poškozený motor ventilátoru, vyměňte 

ventilátor za nový nebo volejte servis. 

Zkontrolujte snímač STB. 
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* 

Vážení uživatelé kotle,

abychom Vám poskytli rychlý a efektivní servis, vyplňte, prosím, spolehlivou a správnou 

kopii záručního listu a certifikátu kvality a úplnosti kotle, poté jej vystřihněte a odešlete 

zpět na následující adresu: 

NOVITERA, a.s.,  
Chebská 73/48 360 06 Karlovy Vary 

e-mail: info@novitera.cz

Upozorňujeme, že pokud nevrátíte záruční list nebo vrátíte neúplně vyplněný záruční 

list a protokol o uvedení kotle do dvou týdnů od data instalace kotle, nejdéle však do 8 

měsíců od data nákupu, dojde ke ztrátě záruky na kotel a k potřebě pokrýt náklady na 

servisní návštěvy spolu s náklady na servis. 

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem 
vedení a zaměstnanci společnosti TEKLA  Aktualizace: 04. 2021 
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VYHOTOVENÍ 
 PRO  

 UŽIVATELE 

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 27978095, DIČ: CZ27978095 
tel. +420 608 667 267
e-mail: info@novitera.cz 

ZÁRUČNÍ LIST (UŽIVATELE) 
OSVĚDČENÍ KVALITY A ÚPLNOSTI KOTLE 

ÚDAJE O KOTLI 

TYP/VÝKON KOTLE 
TECHNICKÁ KONTROLA 
Razítko a podpis 

SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE 

DATUM VÝROBY 

ÚDAJE O PRODEJCI 

NÁZEV/RAZÍTKO  

DATUM PRODEJE 

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ  MONTÁŽ KOTLE V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí může 
servisní technik odmítnut spuštění kotle, což je třeba 
poznamenat v poznámce v záručním listu. 

Doplněné parametry teploty spalin a komínového tahu 
jsou bezpodmínečně nutné během reklamace 
vyfukování kotle nebo špatného spalování.  

NÁZEV / RAZÍTKO 

DATUM MONTÁŽE 

TELEFON 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ /MĚŘENÉ PARAMETRY 

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ PRVNÍ 
SPUŠTĚNÍ 

DATUM PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ 

Teplota spalin [° C] 

Komínový tah [Pa] 

ÚDAJE O UŽIVATELI Uživatel svým podpisem potvrzuje, že:

e) během uvádění do provozu servisní společností kotel 
nevykazoval žádné vady,

f) obdržel návod k obsluze a instalaci kotle s vyplněným
záručním listem a osvědčením o kvalitě a úplnosti kotle,

g) během uvádění do provozu prováděného servisní 
společností byl proškolen a rozumí pravidlům provozu a
údržby kotle a pravidlům pro hlášení případných reklamací

PŘÍJMENÍ JMÉNO 

ADRESA 

EMAILOVÁ ADRESA 
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Příloha k záručnímu listu pro klienta 

Záznam o provedených záručních a pozáručních opravách 

Provedená činnost 
Podpis, datum, razítko 

autorizovaného servisu 
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VYHOTOVENÍ 
 PRO 

 VÝROBCE 

ZÁRUČNÍ LIST (VÝROBCE)
OSVĚDČENÍ KVALITY A ÚPLNOSTI KOTLE 

ÚDAJE O KOTLE 

TYP/VÝKON KOTLE 
TECHNICKÁ KONTROLA 
Razítko a podpis 

SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE 

DATUM VÝROBY 

ÚDAJE O PRODEJCI 

NÁZEV/RAZÍTKO  

DATUM PRODEJE 

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ  MONTÁŽ KOTLE V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí může 
servisní technik odmítnut spuštění kotle, což je třeba 
poznamenat v poznámce v záručním listu. 

Doplněné parametry teploty spalin a komínového tahu 
jsou bezpodmínečně nutné během reklamace 
vyfukování kotle nebo špatného spalování.  

NÁZEV / RAZÍTKO 

DATUM MONTÁŽE 

TELEFON 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ/MĚŘENÉ PARAMETRY 

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ PRVNÍ 
SPUŠTĚNÍ 

DATUM PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ 

Teplota spalin [° C] 

Komínový tah [Pa] 

ÚDAJE O UŽIVATELI Uživatel svým podpisem potvrzuje, že:

h) během uvádění do provozu servisní společností kotel 
nevykazoval žádné vady,

i) obdržel návod k obsluze a instalaci kotle s vyplněným
záručním listem a osvědčením o kvalitě a úplnosti kotle,

j) během uvádění do provozu prováděného servisní 
společností byl proškolen a rozumí pravidlům provozu a
údržby kotle a pravidlům pro hlášení případných reklamací

PŘÍJMĚNÍ JMÉNO 

ADRESA 

EMAILOVÁ ADRESA 

TELEFON 

PODPIS 

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 27978095, DIČ: CZ27978095 
tel. +420 608 667 267
e-mail: info@novitera.cz 
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VYHOTOVENÍ 
 PRO 

 VÝROBCE 

PROTOKOL O SPUŠTĚNÍ KOTLE  Č . ……………………… 

Připojení kotle k systému: OTEVŘENO/ZAVŘENO 

Bezpečnostní ventil 3) ANO …………………… ..bar 4) NE

Membránová nádoba 5) ANO 6) NE

Zařízení pro příjem nadměrné teploty 7) ANO 8) NE

Pokojové čidlo 9) VideRoom/CTP02/CTP02R 10) Termostat

Venkovní čidlo 11) ANO 12) NE

Foukací ventilace 13) ANO 14) NE

Odsávací ventilace 15) ANO 16) NE

Regulátor tahu komína 17) ANO 18) NE

Tepelná ochrana vratné vody kotle 
(čtyřcestný směšovací ventil s pohonem, 
přepadové čerpadlo) 

19) ANO

20) NE

21) ČTYŘCESTNÝ VENTIL

22) S POHONEM

23) BEZ POHONU

24) PŘEPADOVÉ ČERPADLO

25) DALŠÍ OCHRANY (hydraulická spojka, antikondenzační ventil)

Kotel schválený pro provoz:    

Pokud NE, popište proč a písemně se dohodněte na podmínkách spuštění kotle! 

Rozměry budovy, počet podlaží Délka …………… Šířka …………… Počet podlaží …………… 

Plocha vytápěná kotlem [m2]  

Model a průřez čtyřcestného nebo třícestného ventilu* (pro každý 
okruh) 

Průměr přívodního a zpětného potrubí [mm] 

Objem nádrže na TUV [dm3] 

Výška a průřez komína [m]  

Průřez a úhel sklonu kouřového potrubí [m2] 

Délka kouřovodu od kotle ke komínu [m] 

Podpisem protokolu uživatel souhlasí s jeho popisem.  

Servisní technik              Uživatel 

Další poznámky/důležité informace  

* třícestný ventil platí pro instalace s jiným způsobem ochrany proti zpětnému tahu

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 27978095, DIČ: CZ27978095 
tel. +420 608 667 267 e-mail: info@novitera.cz 
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Č. PŘÍPADU 

PROTOKOL O REKLAMACI 

ÚDAJE O KOTLI ÚDAJE O UŽIVATELI 

TYP/VÝKON KOTLE PŘÍJMENÍ 
JMÉNO 

SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE ADRESA 

DATUM NÁKUPU 

NÁZEV PRODEJCE 

DATUM INSTALACE 

NÁZEV SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ  
MONTÁŽ 

TELEFON 

POPIS OZNAMOVANÉ PORUCHY: PODPIS UŽIVATELE: 

Uživatel potvrzuje, že si přečetl záruční podmínky, za kterých nahlásí poruchu.

ODSTRANĚNÍ PORUCHY (VYPLNÍ SERVISNÍ TECHNIK) 

DATUM PŘIJETÍ  
OZNÁMENÍ 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 
SERVISNÍHO TECHNIKA 

ADRESA 

TELEFON 

PORUCHA ZJIŠTĚNÁ SERVISNÍM TECHNIKEM A METODA ODSTRANĚNÍ PORUCHY: TYP OPRAVY: 

 Záruční oprava

 Placená oprava

 Pozáruční placená oprava

UKONČENÍ PROCESU REKLAMACE 

DATUM ODSTRANĚNÍ PORUCHY PODPIS SERVISNÍHO TECHNIKA PODPIS UŽIVATELE 

Uživatel svém podpisem potvrzuje, že závada byla odstraněna a že kotel funguje 
správně.

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 27978095, DIČ: CZ27978095 
tel. +420 608 667 267 e
-mail: info@novitera.cz 
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PROTOKOL O REKLAMACI 

ÚDAJE O KOTLI ÚDAJE O UŽIVATELI 

TYP/VÝKON KOTLE PŘÍJMENÍ 
JMÉNO 

SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE ADRESA 

DATUM NÁKUPU 

NÁZEV PRODEJCE 

DATUM INSTALACE 

NÁZEV SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ  
MONTÁŽ 

TELEFON 

POPIS OZNAMOVANÉ PORUCHY: PODPIS UŽIVATELE: 

Uživatel potvrzuje, že si přečetl záruční podmínky, za kterých nahlásí poruchu.

ODSTRANĚNÍ PORUCHY (VYPLNÍ SERVISNÍ TECHNIK) 

DATUM PŘIJETÍ  
OZNÁMENÍ 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 
SERVISNÍHO TECHNIKA 

ADRESA 

TELEFON 

PORUCHA ZJIŠTĚNÁ SERVISNÍM TECHNIKEM A METODA ODSTRANĚNÍ PORUCHY: TYP OPRAVY: 

 Záruční oprava

 Placená oprava

 Pozáruční placená oprava

UKONČENÍ PROCESU REKLAMACE 

DATUM ODSTRANĚNÍ PORUCHY PODPIS SERVISNÍHO TECHNIKA PODPIS UŽIVATELE 

Uživatel svém podpisem potvrzuje, že závada byla odstraněna a že kotel funguje 
správně

Č. PŘÍPADU 

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 27978095, DIČ: CZ27978095 
tel. +420 608 667 267 e
-mail: info@novitera.cz 

Č. PŘÍPADU 
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PROTOKOL O REKLAMACI 

ÚDAJE O KOTLI ÚDAJE O UŽIVATELI 

TYP/VÝKON KOTLE PŘÍJMENÍ 
JMÉNO 

SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE ADRESA 

DATUM NÁKUPU 

NÁZEV PRODEJCE 

DATUM INSTALACE 

NÁZEV SPOLEČNOSTI PROVÁDĚJÍCÍ  
MONTÁŽ 

TELEFON 

POPIS OZNAMOVANÉ PORUCHY: PODPIS UŽIVATELE: 

Uživatel potvrzuje, že si přečetl záruční podmínky, za kterých nahlásí poruchu. 

ODSTRANĚNÍ PORUCHY (VYPLNÍ SERVISNÍ TECHNIK) 

DATUM PŘIJETÍ  
OZNÁMENÍ 

PŘÍJMENÍ A JMÉNO 
SERVISNÍHO TECHNIKA 

ADRESA 

TELEFON 

PORUCHA ZJIŠTĚNÁ SERVISNÍM TECHNIKEM A METODA ODSTRANĚNÍ PORUCHY: 

TYP OPRAVY: 

 Záruční oprava

 Placená oprava

 Pozáruční placená oprava

UKONČENÍ PROCESU REKLAMACE 

DATUM ODSTRANĚNÍ PORUCHY PODPIS SERVISNÍHO TECHNIKA PODPIS UŽIVATELE 

Uživatel svém podpisem potvrzuje, že závada byla odstraněna a že kotel funguje 
správně.

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 27978095, DIČ: CZ27978095 
tel. +420 608 667 267 e
-mail: info@novitera.cz 

Č. PŘÍPADU 
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PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA KOTLE

Sériové číslo:……………………… Datum:………………………… 

ČINNOSTI, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNY BĚHEM 
PROHLÍDKY KOTLE 

POPIS 

Kontrola správnosti provedení instalace, zda došlo k jakýmkoli 
změnám, které ohrožují bezpečnost 

Demontáž hořáku ke kontrole stavu součástí a vyčištění celku; 
pokud je prvek opotřebovaný - vyměňte jej za nový! 

Kontrola stavu šroubu a převodového motoru dodávajícího palivo 
do hořáku 

Při montáži namažte a utěsněte všechna místa, která to vyžadují! 

Kontrola stavu ohebné hadice** 

Kontrola stavu těsnící šňůry 

Kontrola systému "hasič"* 

Kontrola stavu keramických/ocelových desek 

Kontrola průchodnosti potrubí spojujícího kotel s komínem 

V případě potřeby vyčistěte výměník! 

Kontrola elektrických připojení 

Kontrola správného provozu všech vstupů a výstupů regulátoru 
(čerpadla, podavače, senzory, pohony) 

Provedení celého provozního cyklu kotle od zapálení až po uhašení 
při dosažení nastavené teploty; v případě potřeby upravte nastavení 
hořáku! 

Proveďte příslušná zadání v záložce „dodatek k záručnímu listu“ v 
návodu k obsluze! 

Nahrazeny komponenty 

Jiné poznámky 

* platí pro kotle na černý ekohrášek
** platí pro BIO kotle

Podpis autorizovaného servisního technika  Podpis uživatele 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
105 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
106 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
107 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
108 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
109 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
110 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
111 



Návod k obsluze a instalaci kotlů řady DRACO 
112 




