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Defro katlu, ar jaudu līdz 40 kW, pieslēgšanas izmaksas 

Ievads 

Mūsu uzņēmums SIA „Power Therm” piedāvā saviem klientiem pārbaudītus granulu katlu mājas izbūves risinājumus 

izmantojot gatavus sūkņu grupas no Poļu ražotāja Womix.  Kāpēc tas ir svarīgi un ir vērts izmantot šos sūkņu grupas ? 

             No mūsu pieredzes mēs varam pateikt, ka lielāka granulu katlu nepareizas darbības vai kļūmes iemeslu daļa saistīta ar 

nepareizo granulu katla saslēgšanu ar apkures sistēmu, ka arī ar nepareizo katla automātikas pieslēgšanu un katla darbības 

parametru ievešanu. 

 

Daudzi gan mūsu, gan citu katlu tirgotāju klienti nepievērš šīm jautājumam vajadzīgo uzmanību. Parasti granulu katla pircējiem 

galvenais arguments izvēlējāties katla montētāju ir katla montāžas darbu un materiālu izmaksas. Bieži katlu montētāji, 

santehniķi lai panākt klientam pieņemamu cenu vienkāršo katla pieslēgumu, neliek kādus sistēmas aizsardzības elementus, 

apvieno apkures lokus lai iztikt ar vienu sūkņi situācijā kur jābūt diviem sūkņiem, uzstāda vārstu nepareiza vietā vai neuzstāda 

vārsta elektropiedziņu, samazina cauruļvadu diametrus un tml.  

Nākama kļūda ir nekvalificēta katla automātiķa uzaicinājums, kurš veiks automātikas komutāciju, katla darbības parametru 

ievešanu un katla darbības regulēšanu.  

Mēs bieži sastapāmies ar to, ka nepieciešams pilnīgi pārtaisīt katla automātikas saslēgšanu, dēļ nekvalitatīvo elektromateriālu 

izmantošanas vai nepareizas devēju saslēgšanu vai to nepieslēgšanu ka tādu.  

            Tāpēc, kad sākas nopietnas problēmas ar katla darbību bieži konstatējām augstākminētos neatbilstības, un jau šajā brīdi 

katla lietotājām tas veido lielas problēmas gan finansiālas, gan pārbūves organizācijas procesā ziņa.  
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            Gala rezultātā izvēlējāties lētāko variantu un domājat, ka ietaupāt, vēlāk varat pārmaksāt, gan dēļ kurināma palielināta 

patēriņa, gan, sliktākā gadījumā, dēļ sistēmas pārbūves nepieciešamības, vienlaicīgi šīs problēmas atrisināšana pieprasa daudz 

laika un bojā Jūsu nervus. 

 

 

             Lai izvairītos no šiem nevajadzīgajam problēmām mēs piedāvājām mūsu klientiem, kuras vēlas iegādāties granulu katlu 

vai degli, pārdomātus un drošus katla saslēgšanas risinājumus izmantojot gatavus, rūpnīcā izgatavotus, sūkņu grupas ar visiem 

nepieciešamajiem, sistēmas pareizai darbībai, hidrauliskiem elementiem.  

 

Mūsu risinājumu galvenās priekšrocības: 

 

1. Atbildība par katla mājas izbūvi no „A” līdz „Z” no „Power Therm” SIA, nodrošināts tehniskais,                                                    

garantijas un pēc garantijas atbalsts. 

2. Izslēdzas nepareiza katla pieslēgšanas varbūtība.  

3. Hidrauliski pareiza katla darbība, kas palielina katla un sistēmas darbības mūžu. 

4. Ekonomiski, droši, ar elektronisko vadību cirkulācijas sūkni Defro Eco Flow. 

5. Efektīva, precīza, ērtā un plaši funkcionāla katla ekspluatācija. 

6. Kompakta sūkņu grupas montāža, saslēgšanas konfigurācijas jebkādai katlu telpai. 

7. Visi sūkņu grupas mezgli rūpnieciski izolētas. 

8. Ērta un ātra sūkņu grupas mezglu nomaiņa, pateicoties izjaucamu savienojumu izmantošanai. 

9. Klientiem kuras piekrīt mūsu piedāvātājiem risinājumiem mēs piedāvājām palielinātu garantiju uz  

Womix komponentiem un mūsu darbu, līdz 3 gadiem. 



 

 

 

  

 

 

 

 

                     Katla pieslēgšana pie apkures sistēmas izmantojot gatavus hidrauliskus sūkņu grupas Womix 

                                              

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbu posms „A”                                                         
Katla uzstādīšana katlu telpā 
sava vietā,  noņemšana no 
paletes, līmeņošana, 
pieslēgšana pie esoša dūmvada 
D150mm. 
Materiālu izmaksas – 95.-€ 
Darbu izmaksas – 90.-€ 

Kopā – 185.-€ ar PVN 

Darbu posms „B”                                                          
Katla maza loka izbūve izmantojot karbona 
presējamas cauruļvadus, izplēšanas trauka, drošības 
grupas, cirkulācijas sūkņa, aizpildīšanas krāna, 
gružu filtra uzstādīšana, pieslēgšana pie hidrauliska 
atdalītāja un sūkņu grupas kolektora. 
Materiālu izmaksas – 398.-€ 
Darbu izmaksas – 275.-€ 

Kopā - 673.-€ ar PVN 

Darbu posms „C” 
Katla pieslēgšana pie hidrauliskas 
sūkņu grupas priekš trim apkures 
kontūriem (Rad.,KŪS, SG). Sūkņu 
grupas saslēgšana ar Radiatoru loka 
pievadiem, KŪS un esošo silto grīdu 
kolektoru. Sūkņu grupa aprīkota ar 
hidraulisko atdalītāju un var būt 
aprīkota ar drošības grupu. 

Materiālu izmaksas – 1588.- € 
Darbu izmaksas – 365.-€ 
Kopā: 1953.-€ ar PVN 

Darbu posmā „C” nav aprēķināti materiāli 
priekš aprakstīto kontūru saslēgšanas, jo nav 
zināma katlu telpas konfigurācija un 
attālumi starp pieslēdzamajiem iekārtām. 
Tomēr ir ieskaitītas darbu izmaksas pie 
nosacījumā, ka visas saslēdzamas iekārtas 
atrodas vienā telpā. 
 
Drošības grupas Womix Uni X Mini DN 25 
izmaksas kopā ar pieslēgšanas                                  
pievadu - 82.- € ar PVN 

 



Apkures sistēmām ar diviem kontūriem piedāvājam risinājumu                                                                                

bez hidrauliska atdalītāja, ar tradicionālo maza loka izbūvi.                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                           

                                                               

                                                     

                                                                              

                                                                            

 

 

 

         

Izmantojamo materiālu apraksts: 
1. Maza loka izbūvei – Drošības grupa, izplēšanas trauks, cirkulācijas sūknis, gružu filtrs, 

vienvirziena vārsts, izjaucamie savienojumi, aizpildīšanas un citi krāni, cauruļvadi DN 40, 

DN25, cauruļvadu stiprinājumi, skrūves.                                                                                            
Prezentācijas galā skatīties Defro katlu principiālo pieslēgšanas shēmu. 

2. Risinājums ar diviem kontūriem – Sūkņu grupa karstā ūdens sildītāja pieslēgumam 

Womix SA 125 – DN25 (aprīkota ar termometriem-krāniem,                                                                               

vienvirziena vārstu, cirkulācijas sūkni Defro Eco Flow 25/4-180, izolācijas kasti) ;           

Sūkņu grupa radiatoru apkures pieslēgumam Womix SMT 125 – DN25 (aprīkota ar 

termometriem-krāniem, vienvirziena vārstu, cirkulācijas sūkni Defro Eco Flow 25/6-180, rotācijas trīsceļu vārstu, 

jaucējvārsta pievādu MP10, izolācijas kasti) ; Sadales kolektors sūkņu grupu montāžai Womix CN70 – DN25, sienas 

stiprinājumi „Kit L”. 

Darbu posms „A1” 
Katla maza loka izbūve izmantojot 
karbona cauruļvadus, pieslēgšana 
pie sūkņu grupas kolektora. 

Materiālu izmaksas – 398.-€ 
Darbu izmaksas – 275.-€ 
Kopā - 673.-€ ar PVN 

 

Darbu posms „B1” 
Katla pieslēgšana pie hidrauliskas 
sūkņu grupas priekš diviem 
apkures kontūriem (Rad., KŪS).  
Sūkņu grupa bez hidrauliska 
atdalītāja, var būt aprīkota ar 
drošības grupu. 

Materiālu izmaksas – 997.- € 
Darbu izmaksas – 242.-€ 
Kopā: 1239.-€ ar PVN 

 



3. Risinājums ar trim kontūriem – Sūkņu grupa karstā ūdens sildītāja pieslēgumam Womix SA 125 – DN25 (aprīkota 

ar termometriem-krāniem, vienvirziena vārstu, cirkulācijas sūkni Defro Eco Flow 25/4-180, izolācijas kasti) ; Sūkņu grupa 

radiatoru apkures pieslēgumam Womix SMT 125 – DN25 (aprīkota ar termometriem-krāniem, vienvirziena vārstu, 

cirkulācijas sūkni Defro Eco Flow 25/6-180, rotācijas trīsceļu vārstu, jaucējvārsta pievādu MP10, izolācijas kasti) ; Sūkņu 

grupa silto grīdu apkures pieslēgumam Womix SMTC1 125 – DN25 (aprīkota ar termometriem-krāniem, vienvirziena 

vārstu, cirkulācijas sūkni Defro Eco Flow 25/6-180, termostatisko trīsceļu jaucējvārstu Thermo 20-47°C, izolācijas kasti) 

Sadales kolektors sūkņu grupu montāžai Womix CN70 – DN25, Hidrauliskais atdalītājs Womix CPN MINI – DN25, sienas 

stiprinājumi „Kit L”. 

Darbu posms „D” 

Defro katlu *standarta automātikas komutācijas, katla vai degļa palaišanas,                                                        
regulēšanas izmaksas -  180 € ar PVN 

Cenā ietilpst izbraukums objektā līdz 50 km. no Rīgas. 
 

Kopā par katla pieslēgumu (materiāli, darbs) pie diviem apkures kontūriem  
Darbu posms „A” – 185 € ar PVN ; Darbu posms „A1” – 673 € ar PVN ; Darbu posms „B1” – 1239 € ar PVN ; 

Darbu posms „D” – 180 € ar PVN – 2 277 € ar PVN;  

Kopā par katla pieslēgumu (materiāli, darbs) pie trim apkures kontūriem                                                                    
Darbu posms „A” – 185 € ar PVN ; Darbu posms „B” – 673 € ar PVN ; Darbu posms „C” – 1953 € ar PVN ; 

Darbu posms „D” – 180 € ar PVN – 2 991 € ar PVN. 
Piezīmes: Cauruļvadu, stiprinājumu, fasondaļu izmaksas priekš aprakstīto sistēmas mezglu savienošanas 
jāprecizē objektā, materiālu daudzums ir atkarīgs no katlu mājas konfigurācijas un attālumiem starp sistēmas 
komponentiem. Augstāk uzrādītājos cenas nav iekļautas sekojošie katlu mājas komponenti, kombinētais karstā 
ūdens sildītājs, akumulācijas tvertne, materiāli auksta un karstā ūdensapgādes sistēmas izbūvei, silto grīdu 
kolektors, silto grīdu automātika (telpas termostati, elektriskie cilpu pievadi). 
 

Zemāk Jūs varat apskatīt katlu mājas svarīgu komponentu izmaksas ieskaitot montāžu. 
 

⬇ 

*Standartā automātikas pieslēgšanā ietilpst 
līdz 4 sūkņu pieslēgums un 1 vārsta ar 
elektrisko pievadu pieslēgums, ar 
maksimālajiem agregātu attālumiem līdz 3 
metriem no katla, elektroinstalācijas 
materiāli . Šīs darbs ilgst aptuveni 6 
stundas. Papildus automātikas pieslēgšanas, 
darbs virs 6 stundām apmaksājas par 
papildus samaksu 6 €/st. bez PVN.  
 
Papildus automātikas pieslēgšanas materiāli 
un viņu izmaksas saskaņojas ar pasūtītāju. 
atsevišķi. 
 
 

 



Katlu mājas izbūves aprīkojums 

 

 

 

 
 
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silto grīdu kolektors, 6 cilpas. 
Materiālu izmaksas – 155.- € 
Darbs – 150.-€ 
Kopā – 305.- € ar PVN 

Kombinēta ūdens sildītāja  Galmet 
Tower 200 l, grīdas izvietojuma, 
montāža, pieslēgšana pie esošas 
ūdensapgādes sistēmas. 
Materiālu izmaksas – 676.-€ 
Darbu izmaksas – 120.-€ 
Kopā – 796.-€ ar PVN 



 

Katlu mājas papildus aprīkojums 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                                 

                                       
                                                     

 

                                                                                                                                   

                  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Defro katlu automātikas 
komutācija, palaišana,                         
regulēšana. Bezmaksas 
izbraukums 50 km. attāluma  
no Rīgas. 
Materiālu izmaksas – 30.-€ 
Darbs – 150.-€ 
Kopā: 180.-€ ar PVN 

Silto grīdu telpas termostatu ar 
kolektora cilpu elektropievadu 
TECH montāža, saslēgšana, 6 
zonām, bez vadu izvilkšanas. 

Materiālu izmaksas –400.-€ 
Darbs – 90.-€ 
Kopā: 490.-€ ar PVN 

Bezvadu telpas termostata, 
interneta moduļa izmaksas. 
Interneta modulis ar vadu pieslēgumu 160.-€ ;                             
Ar Wi-Fi pieslēgumu 220.-€ 
Plaši funkcionāls telpas termostats               
Tech SPK Lux ar bezvadu pieslēgumu 230.-€ 
Tradicionāls telpas termostats ar vadu 
pieslēgumu sākot no 35.-€ 
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