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Dragon Serien 
Mobile Opvarmnings Platforme

Et uafhængig,  økonomisk mobilt 
varmlufts anlæg

Hvor det ideelt bruges

   
    . 

  

   
           

Den nye generation af populære Eco Serie kedler er udstyret med en mobil 
platform. 
Med et uafhængigt lukket vandsystem, alt i ét med cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder, automatiseret luft 
udlednings ventil og en valgfri varmemåler, er Dragon serien, fuldt ud i stand til at opvarme større arealer.
Dragon platformen kan kombineres med alle typer fyr fra Pillefyr. 
Har du meget rest træ i dagligdagen kan du med fordel kikke på OGD kedlerne. Et kombi pillefyr/brændfyr der kombinere 
komfort med meget billig varme. Vi kan også levere systemet som rent brændefyr i kombination med VENTUM. 
Du kan selvfølgelig få tilskud til din varmeblæser. I større lokaler kan det betale sig at få lavet en projekt beregning på tilskuddet. 
Kontakt pillefyr og hør nærmere. 

Dragon serien er speci�kt designet med mobilitet i fokus. Dragon egner sig til større områder, hvor øjeblikkelig  og konstant
opvarmning kræves , samt i områder hvor midlertidig opvarmning ønskes. 
 
• Fabrikker & industri bygninger
• Garager 
• Udstillinger og konferencer
• Drivhus og gartneri
• Korn opbevaring
• Markiser og telte til bryllupper og banketter
• Nødtil�ugtssteder og krisecentre



 

 

Højdepunkter

Dragon serien er udstyret med to 
høj kapacitets blæsere med 180 
graders roterings mulighed. 

Høj kapacitets blæsere

Drejbare led
Et brugervenligt design 
tillader blæser hovederne at 
drejes. Vandrørene er placeret 
sikkert inde i leddet.

‘Plug and Play’ koncept
Dragon serien er samlet på 
fabrikken. 
Bare sæt stikket i, klik start og 
opvarm. 

Kvalitets tilbehør
Alt udstyr og tilbehør 
overholder Europæiske og 
internationale standarder.

Komplet og kompakt
Indbyggede ekspansion-
stanke sikrer stabiliteten af 
�owet og sikkerhed. Der er 
ikke noget behov at forbinde 
til en ekstern vand forsyning 
eller andet mekanisk udstyr.

Fleksibilitet
Special �ex rør er brugt i 
forbindelsen med blæserne for 
at tillade let drejning af blæser 
hovederne.

Designet til at alle arbejds 
miljøer. En pålidelig og robust 
konstruktion sikrer et langt liv 
for enheden.  

Dragon Styrke

Måling/forbrug
En valgfri varme måler kan 
bruges til at overvåge varme 
og energi forbrug

Dragon er grundlæggende en mobil 
platform til dit pillefyr. Vi kan kombinere 
varmtluft platformen med forskellige fyr 
så vi har mulighed for at sammensætte 
et fyr til din tilgang til brændsel. 

Bemærk at uanset om du fyrer med 
piller eller gamle paller er tilskuddet 
stadig det samme.  

Leveres også med 
pille/brænde

kombifyr



Dragon 23 Dragon 40 Dragon 60

kW 23 40 60
kcal/h 19.780 34.400 51.600
kW 6,9 12 18

kcal/h 5.934 10.320 15.480
kW 2×12 2×24 2×45

kcal/h 2×10.500 2×20.640 2×39.000
W 150 180 180

mm
460x535x

230
555x565x

300
630x550x

260
tommer 3/4" 1" 1"
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Dragon med ECO keddel Enheder
Kedel Type

K
edel 

kapacitet

Nominelt varme output

Minimum varme output

Drifts tryk 3

B
læ

sere

Luft varmere kapacitet

Blæser
Luft blæsere Dimensioner 

(BreddexDybdexHøjde)
Vand tilslutninger

D
riftsbetingelser

Sikkerheds begrænsning for 
temperatur

Kedel test tryk

95

Maksimal drifts temperatur 90

Min. Returvand temp. 55

4,5

Elektrisk tilslutning 230 Vac , 50 Hz

Anbefalet brændselstype Ø6-8 mm høj kvalitets piller

Dragon 23 Dragon 40 Dragon 60

mm 1500
mm 1500
mm 1160

mm 130-125

mm 803

mm 1500 1800 1920

mm 1800 2250 2360

mm 2090

lt 60 85 130

kg 590 750 800
Påfyldnin

gs og 
dræn 

tilslutning
er

Diameter, 
ØD2

tommer

lt 12

Dragon med ECO keddel Enheder
Kedel Type

Total vægt

Kedel højde, H1 1360

Skorsten (Ydre, ØD1 -
Indre Diameter) 150-146

Skorsten tilslutning, 
H2

963

Bredde, W2
Maksimal bredde, 

W3
Total højde, H3 2340

Totalt vand indhold i 
kedel

½"

Ekspansions tank 24

P
rim

æ
re D

im
ensioner

Base bredde, W1 1700
Base dybde, L1 1700


