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Kotły z podajnikiem automatycznym

DRAGON V



Kotły z podajnikiem automatycznym

DRAGON V PLUS 

DRAGON V PLUS 

DRAGON V PLUS PEL

DRAGON V PLUS PEL

DRAGON V PLUS z podajnikiem ślimakowym to 

jedyne urządzenie na rynku które posiada certyfikat

zarówno na ekogroszek jak i pellet. Jednocześnie 

jest urządzeniem o podwyższonej klasie efektywności

energetycznej co przekłada się nie tylko na niskie 

spalanie ale też na ekologie. Pojemność zbiornika 

opału wystarcza nawet na 10 dni pracy kotła, w 

zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury

zewnętrznej, wielkości budynku, jego ocieplenia oraz

kaloryczności opału. Obsługa  DRAGON V PLUS

ogranicza się do okresowego usunięcia popiołu oraz

załadunku opału do zasobnika. Automatyka umożliwia

zmianę mocy w sposób modulacyjny co umożliwia

oprócz ogrzewania budynku zimą również podgrzewanie

zbiornika CWU. 

ekogroszek

pellet

;PELLET

PELLET



Kotły z podajnikiem automatycznym

BIOVERT V

PREMIUM

STANDARD

/ długość

150l
zasobnik

300l
zasobnik



Kotły z podajnikiem automatycznym

KOVERT
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Kotły z podajnikiem automatycznym

DRAGON DUO V



Kotły z podajnikiem automatycznym

DRAGON KG

DRAGON KG

Wielkość kotła

A/WZasilanie elektryczne 230V/50Hz

kg/hZużycie paliwa max

Minimalna temp. spalin

Urządzenie grzewcze  jest DRAGON KG

najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania 

dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim 

poziomie.Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją. 

Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie 

automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem 

podawania paliwa, co umożliwia m.in. uzyskanie temperatury 

wody wylotowej wg potrzeb. Kocioł posiada 4 kanały wodne, 

5 zawirowywaczy oraz 1 półkę ceramiczną.

Zalety Dragon KG



Pompa ciepła

TX-9500 / TX-16000

A(-7)/W52

A(-7)/W34

A2/W42

A2/W30

A7/W36

A7/W27

A12/W30

A12/W24   

2,17

2,86

3,28

4,64

4,48

6,16

6,34

8,14

TECHNIX EVI INVENTER DC 4 - 9 / 6 - 16,6

Najważniejsze zalety:

Przeznaczone do bezobsługowego ogrzewania 
wody użytkowej oraz instalacji centralnego ogrzewania

Wielostopniowe ułożenie całego obwodu chłodniczego
pozwala na minimalizacje wibracji i wyciszenie 
urządzenia

Sprężarka inwerterowa typu SCROLL

Markowe podzespoły PANASONIC

Proste i intuicyjne sterowanie za pomocą dotykowego, 
kolorowego panelu 7" marki TECHNIX

Współpraca z systemem SZTOS marki TECHNIX

DO 5 LAT GWARANCJI
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Dokumentacja świadcząca o najwyżej jakości producji 

CERTYFIKATY 



UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA WYMIEANĘ KOŁA

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” jest programem obejmującym dotacje na wymian starych kotłów na paliwo stałe na nowe 
ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizacje domów jednorodzinnych. Podstawowym celem jest likwidacja 

starych, nie efektownych źródeł ciepła oraz poprawe efektywności energetycznej budynku. 
Z dotacji można skorzystać przy wymianie starego, nieefektywnego źródła ciepła na nowe, spełniające

wymagania programu (pompa ciepła, kocioł na pellet 5 klasy. 

Co możesz uzyskać dzieki dotacji? - nowe źródła ciepła, moderizacja instalacji C.O., montaż nowej instalacji, wymiana
grzejników, zakup i montaż ogrzewania podłogowego, termostaty, ocieplenie ścian zewnetrznych, dachu, stropu, 
fundamentów, posadzki na gruncie, wymiana okien i drzwi balkonowych, drzwi zewnetrznych i bramy garażowej



UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA WYMIEANĘ KOŁA

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
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