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Grobiņas malkas katls ar Defro granulu degli un automātiku. 

 

 Teicams risinājums Jūsu mājas centralizētajai apkurei – Kombinēts 

(malka + granulas) katls no Grobiņas SPMK SIA, aprīkots ar granulu 

degli Defro BioPell-3, ar automātisku degļa attīrīšanās funkciju, un 

ar pilnu TECH APC SLIM automātiku. 

Galvenā katla priekšrocība  - pārejot no granulu kurināšanas 

automātiskā režīmā uz cietā kurināmā kurināšanu manuāli, nav 

nepieciešams ņemt āra granulu degli, vai mainīt katla durtiņas pret 

malkas katla durtiņām. Granulu degļa vadības blokā nepieciešams 

izvēlēties degļa rokas režīma darbību un degļa ventilators 

nodrošina optimālo gaisa padošanu cietā kurināmā 

sadedzināšanai. Vadības bloks kontrolēs procesu ar PID algoritma 

palīdzību. 

PID algoritms pārvalda visus degļa mezglus ņemot vērā katla 

siltumnesēja temperatūru, dūmgāzes temperatūru un apkures 

loka uzstādīto temperatūru. 

Degļa vadības bloks TECH APC 

SLIM ir aprīkots ar temperatūras 

devēju komplektu  3 sūkņiem un 1 

jaucējvārsta servopiedziņai, ka arī 

komplektā ir ārēja gaisa temperatūras devējs.  

Kā papildus opcijas, var pieslēgt telpas gaisa programmētāju 

un interneta moduli ar vada vai bezvada komutāciju. Ar 

interneta moduļa starpniecību būs iespēja attālināti pārvaldīt 

degļa darbību, ka arī iekurināt vai nodzēst degli Jūsu prombūtnē. 

Vadības blokam ir krāsains, skārienjūtīgs ekrāns ar viegli saprotamām animācijām, ir iespēja 

izvēlēties krievu vai angļu valodas. 

Sīkāku informāciju par Defro degļiem, ka arī degļa rasējumu 

skatieties mūsu mājas lapā, šeit - http://defro.ptm.lv/product/defro-bio-pell-3/ 

 

http://defro.ptm.lv/product/defro-bio-pell-3/


Power Therm SIA 
Reģ.Nr. LV  40103696369 

Zasulauka iela 18a, Rīga, LV-1046 
T. +371 67 893 703,  F. +371 67 616 182 

birojs@powertherm.lv; www.ptm.lv 

 

      Katls izgatavots no 5mm bieza, 235tas markas, sertificēta katla tērauda. 

Apkures katli pieejami jaudas diapazonā no 18 – 40 kW. 

Degļu jaudas diapazons no 15 – 30 kW. 

Katla aprīkojums: 

Pelnu trauks atrodas zem degļa, aiz degļa atrodas šamota 

ekrāns, aizmugurējas katla sienas aizsardzībai, virs degļa čuguna 

režģis, cietā kurināmā kurināšanai, katla augšējā daļā ir 

horizontāli orientēti dūmgāzes kanāli, apakšējā kanālā ir 

uzstādīts dūmgāzes turbolizātors, kas palielina siltuma 

atņemšanas efektivitāti. Katla dūmvada pieslēguma izvads var 

būt uztaisīts katla augšēja daļa, virzīts uz augšu un katla 

aizmugurē, paralēli grīdai.  

Katla un degļa aizsardzības aprīkojums: 

Katla ūdens kreklā ir uzstādīts temperatūras devējs ar 

termostatu, kas pie 90-95°C temperatūras sasniegšanas, atslēdz degļa darbību, ja katla 

temperatūra pieaug līdz avārijas līmenim pie malkas kurināšanas, aizsardzība atslēdz degļa 

ventilātoru, līdz ar to degšana tiks apturēta, jo nebūs gaisa padeve katla kurtuvē. 

Katls aprīkots arī ar automātisku atgaisotāju un mehānisku termoregulētāju „Honeywell”, tas 

var tikt izmantots tradicionālā cietā kurināmā kurināšanā, bez granula degļa, uzstādot 

standarta katla apakšējās durtiņas, kas ir iekļautas katla bāzes komplektācijā. 

Granulu deglis ir aprīkots ar automātiskas 

aizdedzināšanas keramisko elementu ar jaudu 300w, 

fotorezistoru (liesmas sensors), aizsardzību pret 

pārkaršanu (termisks slēdzis), speciāla lokana, gofrēta 

caurule, kas savieno granulu padevēju ar degli arī strādā, 

kā termiskā aizsardzība, pie 90°C temperatūras 

sasniegšanas, ārpus degļa, gofrētā caurule kūst, novēršot 

iespēju liesmām iekļūt granulu padevējā un bunkurā.  

Neskatoties uz daudzām šī katla priekšrocībām un plašai 

funkcionalitātei, katla cena ir ļoti draudzīga. 

Būsim priecīgi atbildēt uz Jūsu jautājumiem telefoniski, elektroniski, kā arī gaidīsim ciemos 

mūsu birojā, Zasulauka ielā 18a, Rīgā, kur ir iespējams aplūkot šo katlu klātienē! 

 


