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SŪKŅU BLOKS DGP-25/180
Konstruktīvais risinājums Izmēri mm

Tehniskie raksturlielumi

1. Lodveida vārsts ar
termometru uz ūdens
padeves (sistēmā)

2. Lodveida vārsts ar
pretvārstu un termometru
uz ūdens atgriezes (no
sistēmas)

3. Lodveida vārsts

Parametrs DGP-25/180 (F atlaižu grupa)

Nominālais diametrs DN 25

Maksimālais darba spiediens 10 bāri

Maksimālā darba temperatūra 110°C

Izolācijas materiāls EPP

Savienojumi uzstādīšanas puse - GW 1 "
katla puse - GZ 1½ ”

Sūkņa uzstādīšanas garums 180 mm

Maksimālā uzsildes jauda / patēriņš 50 kW (ΔT = 20K) / 2150 l

Kvs vārsta vērtība 8,0
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Pretvārsts - 20 mbāri

Lodveida vārsts ar pretvārstu (2) novērš šķidruma dabisko cirkulāciju 
temperatūras atšķirību ietekmē (gravitācijas cirkulācija). Pretvārsta darbu 
var bloķēt atvērtā stāvoklī, pagriežot rokturi par 45 °.
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Konstruktīvais risinājums Izmēri mm

Tehniskie raksturlielumi

1. Lodveida vārsts ar
termometru uz ūdens
padeves (sistēmā)

2. Lodveida vārsts ar
pretvārstu un termometru
uz ūdens atgriezes (no
sistēmas)

3. 3-ceļu vārsts

4. Recirkulācijas caurule

Parametrs DGP-Z-25/180 (F atlaižu grupa)

Nominālais diametrs DN 25

Maksimālais darba spiediens 10 bāri

Maksimālā darba temperatūra 110°C

Izolācijas materiāls EPP

Savienojumi uzstādīšanas puse - GW 1 "
katla puse - GZ 1½ ”

Sūkņa uzstādīšanas garums 180 mm

Maksimālā uzsildes jauda / patēriņš 35 kW (ΔT = 20K) / 1500 l

Kvs vārsta vērtība 6,0

Temperatūras devējs
Lodveida vārsta ar termometru (1) 
aizmugurē ir ligzda temperatūras devēja 
uzstādīšanai.

Pretvārsts - 20 mbāri
Lodveida vārsts ar pretvārstu (2) novērš 
šķidruma dabisko cirkulāciju 
temperatūras atšķirību ietekmē 
(gravitācijas cirkulācija). Pretvārsta darbu 
var bloķēt atvērtā stāvoklī, pagriežot 
rokturi par 45 °.
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SŪKŅU GRUPA AR JAUCĒJVĀRSTU 3-D DGP-Z-25/180   

2

4

Cena*: 357,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 475,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.
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1. Lodveida vārsts ar
termometru uz ūdens
padeves (sistēmā)

2. Lodveida vārsts ar
pretvārstu un termometru
uz ūdens atgriezes (no
sistēmas)

3. 3-ceļu vārsts ar
servopiedziņu

4. Recirkulācijas caurule

Parametrs DGP-ZS-25/180 (F atlaižu grupa)

Nominālais diametrs DN 25

Maksimālais darba spiediens 10 bāri

Maksimālā darba temperatūra 110°C

Izolācijas materiāls EPP

Savienojumi uzstādīšanas puse - GW 1 "
katla puse - GZ 1½ ”

Sūkņa uzstādīšanas garums 180 mm

Maksimālā uzsildes jauda / patēriņš 35 kW (ΔT = 20K) / 1500 l

Kvs vārsta vērtība 6,0

258
130

39
0

34
4

SŪKŅU GRUPA AR JAUCĒJVĀRSTU 3-D AR SERVOPIEDZIŅU DGP-ZS-25/180  

Temperatūras devējs
Lodveida vārsta ar termometru (1) aizmugurē ir 
ligzda temperatūras devēja uzstādīšanai.

Pretvārsts - 20 mbāri
Lodveida vārsts ar pretvārstu (2) novērš 
šķidruma dabisko cirkulāciju temperatūras 
atšķirību ietekmē (gravitācijas cirkulācija). 
Pretvārsta darbu var bloķēt atvērtā stāvoklī, 
pagriežot rokturi par 45 °.
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SŪKŅU GRUPA AR TERMOSTATISKO JAUCĒJVĀRSTU  DGP-T-25/180  
Konstruktīvais risinājums Izmēri mm

Tehniskie raksturlielumi

1. Lodveida vārsts ar
termometru uz ūdens
padeves (sistēmā)

2. Lodveida vārsts ar
pretvārstu un termometru
uz ūdens atgriezes (no
sistēmas)

3. Termostatisks vārsts

4. Recirkulācijas caurule

Parametrs DGP-T-25/180 (F atlaižu grupa)
Nominālais diametrs DN 25
Maksimālais darba spiediens 10 bāri
Maksimālā darba temperatūra 110°C
Izolācijas materiāls EPP

Savienojumi uzstādīšanas puse - GW 1 "
katla puse - GZ 1½ ”

Sūkņa uzstādīšanas garums 180 mm
Maksimālā uzsildes jauda / patēriņš 35 kW (ΔT = 20K) / 1500 l
Kvs vārsta vērtība 3,3

1

Tehniskie raksturlielumi

Temperatūras devējs
Lodveida vārsta ar termometru (1) 
aizmugurē ir ligzda temperatūras devēja 
uzstādīšanai.

Temperatūras devējs
Lai iestatītu termostatiskā vārsta 
atvēršanās temperatūru, pagrieziet 
regulētājpogu ar temperatūras skalu tā, lai 
vēlamā temperatūras vērtība būtu blakus 
rādītājam, izvietotam uz vārsta korpusa.

Pretvārsts - 20 mbāri
Lodveida vārsts ar pretvārstu (2) novērš 
šķidruma dabisko cirkulāciju temperatūras 
atšķirību ietekmē (gravitācijas cirkulācija). 
Pretvārsta darbu var bloķēt atvērtā stāvoklī, 
pagriežot rokturi par 45 °.

Konstruktīvais risinājums Izmēri mm
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4

Cena*: 637,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 530,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



SADALĪTĀJS SŪKŅU GRUPĀM
2 SEKCIJAS - DR 2S, DSR 2S / 3 SEKCIJAS - DR 3S, DSR 3S 

Sadalītājs PAREDZĒTS siltumnesēja sadalei starp divām vai trim 
DEFRO sūkņu grupām. Sadalītāja savienojumi katla pusē ir aprīkoti ar G 
1½ ”ārējo vītni. Savienojumi sistēmas pusē (sūkņu grupu pusē) ir aprīkoti 
ar uzgriežņiem ar plakanām blīvēm G 1½ ”. DSR sadalītājs papildus 
aprīkots ar integrētu hidraulisko sajūgu sistēmas hidrauliskai 
balansēšanai. Sadalītāji DR un DSR ir aprīkoti ar kronšteiniem 
stiprināšanai uz sienas, kā arī ar polipropilēna izolāciju, kas pilda arī 
transportēšanas iepakojuma funkciju. Klāt pie minētā sadalītāju 
konstrukcijā ir iestrādātas īscaurules ar vītni RP ½”, kas paredzētas, 
piemēram, izplūdes vārsta vai temperatūras devēja iegremdējamā 
ieliktņa montāžai (neietilpst sadalītāja aprīkojuma komplektācijā). Visu 
sadalītāju hermētiskuma rādītāji tiek rūpnieciski pārbaudīti.

Ražotājs nodrošina 36 mēnešu garantiju, skaitot no sadalītāja iegādes 
datuma, pie noteikuma, ka tas tiek uzstādīts saskaņā ar uzstādīšanas un 
lietošanas instrukcijās sniegtajām norādēm.

DR - sadalītājs, DSR - sadalošā uzmava

Parametrs DR 2S, DSR 2S, DR 3S, DSR 3S
Maksimālais darba spiediens 10 bāri

Maksimālā darba temperatūra 110°C

Izolācijas materiāls EPP

Savienojumi uzstādīšanas puse - GW 1½ "
katla puse - GZ 1½ ”

Patēriņš 3,44 m3 / g

Maksimālā uzsildes jauda / patēriņš 80 kW (ΔT = 20K)
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Cenas*: 
DR 2S DN25 - 178,00 EUR (ar PVN)
DR 3S DN 25 - 206,00 EUR (ar PVN)
DSR 2S DN25 - 228,00 EUR (ar PVN)
DSR 3S DN 25 - 246,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



ECOFLOW ENERGY / ENERGY PLUS SŪKNIS

IZPILDES KVALITĀTE

ECOFLOW ENERGY un ECOFLOW ENERGY PLUS sūkņi ir izgatavoti no 
lietiem veidgabaliem, kas pārklāti ar hroma-niķeļa tēraudu un kataforēzes laku. 
Šo materiālu izmantošana garantē augstu produktu izturību un plašu to 
pielietojumu spektru. ECOFLOW ENERGY sūknis standarta komplektācijā ir 
aprīkots ar EPP izolāciju, blīvēm un noslēgu.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANA

Pie standarta apstākļiem mājsaimniecību apkures sistēmās izmantojamie 
standarta sūkņi patērē no 10 līdz 20% elektroenerģijas. Izmantojot enerģiju 
taupošus ECOFLOW ENERGY un ECOFLOW ENERGY PLUS sūkņus, enerģijas 
patēriņu var samazināt līdz pat 80% - salīdzinājumā ar parastajiem cirkulācijas 
sūkņiem.

PLAŠA IESTATĪJUMU OPCIJU IZVĒLE

Ar One Touch funkcijas palīdzību var izvēlēties septiņas dažādas jaudas līknes. 
Papildus četrām līknēm, kas paredzētas iekārtas darbībai saskaņā ar 
proporcionālā spiediena metodi, var izvēlēties trīs papildu līknes ar nemainīgu 
ātruma raksturlielumu. Nakts režīms ļauj samazināt enerģijas patēriņu. Uz LED 
displeja tiek attēlots: aktuālais (tekošais) enerģijas patēriņš, izvēlētā 
raksturlieluma līkne, kā arī enerģijas patēriņa samazinājuma līmenis naktī. 
Turklāt ECO-FLOW ENERGY PLUS sūkņiem ir iespējams mainīt spiediena 
diapazonu no 4 līdz 6 metriem.

PIELIETOJUMA JOMAS

Energoefektīvie sūkņi ECOFLOW ENERGY un ECOFLOW ENERGY PLUS ir 
paredzēti karstā ūdens spiediena uzturēšanai centrālās apkures sistēmās. 
ECOFLOW ENERGY sūkņus var izmantot arī kopā ar saules bateriju sistēmām.

Tehniskie raksturlielumi (F atlaižu grupa)
Sūkņa nosaukums ECOFLOW ENERGY ECOFLOW ENERGY PLUS
Modelis 4 6 4 5 6
Darba vide - maksimālais 
plūsmas tilpums 2600 l / g 3200 l / g 2800 l / g 3200 l / g 3600 l / g

Ieejas jauda 3-23 W 3-38 W 3-23 W 3-35 W 3-41 W
Pacelšanas augstums 4 м 6 м 4 м 5 м 6 м
Maksimālais darba 
spiediens 10 bāri (Pn 10)

Ūdens padeve 230 V, 50 Hz
Elektriskais 
pieslēgums kontaktdakša

Korpusa aizsardzības 
pakāpe (IP standarts) IP 42

Regulēšana

- 3 nemainīgie raksturlielumi
- 2 proporcionālie 

raksturlielumi
- nakts režīms, 

pretbloķēšanas funkcija

- 3 nemainīgie raksturlielumi
- 2 proporcionālie raksturlielumi

- 2 nemainīga spiediena raksturlielumi
- nakts režīms, pretbloķēšanas funkcija

- pacelšanas diapazona maiņa
- SMART ADAPT funkcija

Motora aizsardzība ārēja motora aizsardzība nav nepieciešama 
Darba vides 
temperatūra no + 5 ° C līdz 110 ° C

Apkārtējās vides 
temperatūra no + 0 ° C līdz 40 ° C

Energoefektivitātes 
indekss EEI <0,20

Savienojumu standarta izmērs G 1½” - Rp1”

Uzstādīšanas garums 180 mm
Aizsardzības klase l
Darba vides veidi apsildes ūdens saskaņā ar VDI 2035, ūdens-glikola maisījumi
Svars 2,5 kg
Trokšņa līmenis <40 dB
Termiskā klase F

Aprīkojums

• oriģinālā uzstādīšanas un lietošanas instrukcija
• energoefektīvs sūknis

• 2 plakani blīvējumi
• sūkņa spraudnis

• izolācija

ECOFLOW ENERGY SŪKŅU PRIEKŠROCĪBAS

• ļoti augsta efektivitāte, pateicoties ES-motoriem ar pastāvīgo 
magnētu tehnoloģiju

• min. ieejas jauda no 3 W
• navigācija izvēlnēs, izmantojot One Touch funkciju
• vadības režīmi: pastāvīgs apgriezienu skaits, mainīgs spiediena 

kritums
• pretbloķēšanas funkcija
• iebūvēta motora aizsardzība
• augsta drošības pakāpe palaišanas laikā

ECOFLOW ENERGY

ECOFLOW ENERGY PLUS

ECOFLOW ENERGY PLUS SŪKŅU PRIEKŠROCĪBAS

5

• ļoti augsta efektivitāte, pateicoties ES-motoriem ar pastāvīgo 
magnētu tehnoloģiju

• min. ieejas jauda no 3 W
• navigācija izvēlnēs, izmantojot One Touch funkciju
• vadības režīmi: pastāvīgs apgriezienu skaits, mainīgs 

spiediena kritums
• pretbloķēšanas funkcija
• sūkņa savienojums caur uzmavu, kas ir saderīga ar vārsta 

regulētājrokturi
• samazināts enerģijas patēriņš nakts režīmā
• iebūvēta motora aizsardzība
• regulējams sūkņa jaudas diapazons (4, 5 vai 6 m)
• augsta drošības pakāpe palaišanas laikā
• sūknis atbilst BAFA prasībām

Cenas*: 
Sūknis EcoFlow ENERGY 4 - 153,00 EUR (ar PVN)
Sūknis EcoFlow ENERGY 6 - 163,00 EUR (ar PVN)
Sūknis EcoFlow ENERGY PLUS - 161,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



ECOFLOW CIRC SŪKNIS

Ecoflow CIRC ir augstas efektivitātes sūknis ar sfērisku elektromotoru un 
pastāvīgu magnētu, kas izgatavots, izmantojot elektroniski komutēta motora 
(ECM) tehnoloģiju, un ir paredzēts karstā ūdens cirkulācijas procesu 
nodrošināšanai sadzīviskām vajadzībām. Šāds konstruktīvais risinājums 
nodrošina maksimālu efektivitāti un zemu trokšņa līmeni par saprātīgu iegādes 
cenu.

Ecoflow CIRC sūknis ir aprīkots ar automātisku ventilācijas un termiskās 
aizsardzības funkciju, kā arī ar pulksteņa un temperatūras papildu iestatījumiem.

Sūkni var izmantot vienģimeņu un daudzģimeņu māju apkures sistēmās. Ecoflow 
CIRC sūknis tiek ražots ievērojot ar ūdens kvalitāti saistīto standartu prasības, 
un, pateicoties mijiedarbībai ar dzeramā ūdens padeves kontūru, nodrošina 
efektīvu aizsardzību pret legionellām. Karstā ūdens kontūrs nodrošina efektīvu 
karstā ūdens padevi pat uz visattālāko krānu.

Augstas efektivitātes cirkulācijas sūknis ļauj ietaupīt līdz pat 90% no enerģijas 
standartizmaksām, salīdzinot ar parasto 25 W sūkni.

DEFRO ECOFLOW CIRC sūkņa piegādes komplektācijā ietilpst pretvārsts.

ECOFLOW CIRC SŪKŅU PRIEKŠROCĪBAS:

• augsta efektivitāte
• ilgs kalpošanas mūžs
• noturība pret kaļķu nogulšņu veidošanos
• izturīga konstrukcija
• kluss darba laikā
• kompakti gabarītizmēri
• vienkārša uzstādīšana

Tehniskie raksturlielumi (F atlaižu grupa)
Modelis DEFRO ECOFLOW CIRC 15-1/65
Darba vides temperatūra līdz + 110 ° C
Veiktspēja 0,9 m3 
Pacelšanas augstums līdz 1,1 m
Maksimālais darba 
spiediens 1,0 Mpa

Ūdens padeve
Elektriskais pieslēgums

230–240 V, 50/60 Hz
kontaktdakša

IP aizsardzības pakāpe IP 44
Izolācijas klase klase 155 (F)
Elektrības patēriņš no 2 līdz 8 vatiem
Attālums starp 
savienojumiem 65 mm

Savienojumi ½” 
Ieteicamā karstā ūdens 
temperatūra no 2 ° C līdz 65 ° C

Aizsardzības klase I

TRĪSCEĻU VĀRSTS DN25
Pieslēgumi Rp 1’’
Kvs patēriņa koeficienta 
vērtība 10 m3 / g

Maks. temp. 110
PN 10

TRĪSCEĻU VĀRSTS DN32
Pieslēgumi Rp 1 1/4”
Kvs patēriņa koeficienta 
vērtība 16 m3 / g

Maks. temp. 110
PN 10

ČETRU CEĻU VĀRSTS DN25
Pieslēgumi Rp 1’’
Kvs patēriņa koeficienta 
vērtība 10 m3 / g

Maks. temp. 110
PN 10

ČETRU CEĻU VĀRSTS DN 32
Pieslēgumi Rp 1 1/4”
Kvs patēriņa koeficienta 
vērtība 16 m3 / g

Maks. temp. 110
PN 10

VĀRSTA SERVOMOTORS
Regulēšana 3-līmeņu
Vērpes moments  6 Nм
Pilna apgrieziena laiks 120 s
Elektrības patēriņš 2.5 VA
Barošanas spriegums 230 V

MONTĀŽAS PAPILDU PIEDERUMI

6

Cena*: 137,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 67,00 EUR (ar PVN) Cena*: 73,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 78,00 EUR (ar PVN) Cena*: 120,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 73,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



VĀRSTA ZRS 234 PIESLĒGUMA SHĒMA

ZRS234 ir trīsceļu zonālais vārsts ar elektropiedziņu un atsperes atgriezi, 
kas paredzēts izmantošanai apkures un dzesēšanas sistēmās. Piedziņu 
kontrolē ar divpunktu signālu ar atsperes atgriezes funkciju, un to ieteicams 
izmantot atdalīšanas funkcijai; ir pieejama versija barošanas avotam 230 
VAC, 50/60 Hz.

Paredzēts uzstādīšanai tikai slēgtā tipa sistēmās.

ZRS234 VĀRSTA GALVENĀS ĪPAŠĪBAS:

− aizvēršanās spiediens līdz 150 kPa
− manuālas vadības iespēja
− īss pilna apgrieziena laiks
− plūsmas virziens bez padeves - no AB uz B

65
 m

m

68 mm

10
3 

m
m

37
 m

m

93 mm

91 mm

Tehniskie raksturlielumi (F atlaižu grupa)

Modelis ZRS 234

Diametrs DN 25

Maksimālais darba spiediens PN 16

Maksimālā šķidruma temperatūra

Minimālā šķidruma temperatūra

+  94 ˚C

Darba spiediens 16 bāri

Korpusa aizsardzības pakāpe IP 44

Vārsta ZRS 234 pieslēguma shēma

7

+ 2 ˚C

Cena*: 103,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



DEFRO 11-200 TERMOSTATISKĀ VĀRSTA 
UZSTĀDĪŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

• paātrināta apkures katla uzsilde; 
• vienmērīgs siltumnesēja tilpumpatēriņš; minimizēšana 

temperatūru starpībai starp padevi un atgriezi;
• mazāks kurināmā patēriņš;
• Pateicoties tā konstruktīvajam risinājumam un 

regulēšanas īpašībām, DEFRO termostatisko vārstu 
var efektīvi izmantot sistēmās, kas aprīkotas ar 
uzkrājējtvertni. DEFRO 11-200 vārsta izmantošana 
šādās sistēmās ļauj iegūt optimālu temperatūras 
sadalījumu uzkrājējtvertnē un palielināt tās 
uzglabāšanas tilpumu;

• ilgāks katla kalpošanas periods.

PALAIŠANAS FĀZE DARBA FĀZE DARBA PABEIGŠANAS FĀZE

Tehniskie raksturlielumi (F atlaižu grupa)

Modelis DEFRO 11-200
Pieslēgumi R32 / 1 ¼” GZ
Kvs patēriņa koeficienta 
vērtība 12

Spiediena klase PN 6
Minimālā temperatūra + 5 ˚C
Maksimālā temperatūra
Atvēršanās temperatūra

+ 100 ˚C 
53 ˚C

PAPILDU APRĪKOJUMS

EPP izolācija

TERMOSTATISKAIS VĀRSTS DEFRO 11-200

DZESĒŠANAS VĀRSTS DBV 2

Dzesēšanas vārstu DBV 2 izmanto, lai pazeminātu temperatūru cietā 
kurināmā apkures katlā, kas nav aprīkots ar dzesēšanas siltummaini. 
Dzesēšanas vārsts DBV 2 ir divu līmeņu (divu režīmu) elements. Apakšējais 
līmenis ir atbildīgs par karstā ūdens novadīšanu no katla uz kanalizāciju, bet 
augšējais - par spiediena līdzsvarošanu aukstā ūdens padeves sistēmā (no 
ūdensvada), kā arī par katla siltummaiņa atdzesēšanu, piegādājot tam aukstu 
ūdeni. Abi dzesēšanas vārsta līmeņi tiek atvērti vienlaicīgi, brīdī, kad 
temperatūra sistēmā sasniedz 97 °C.

Dzesēšanas vārstam DBV 2 jābūt uzstādītam pie katla - vietā, kur 
temperatūra sasniedz maksimālo vērtību. Visbiežāk tā ir katla augšējās daļas 
zona pie karstā ūdens izplūdes.

Tieši ūdenī ievietotais termostatiskais elements nekavējoties reaģē uz 
temperatūras izmaiņām. Pagriešanas regulators, kas atrodas uz vārsta, ļauj 
manuāli to atvērt (līdzīgi kā drošības vārstiem). Vārstu var uzstādīt gan 
vertikāli, gan horizontāli. Uzstādot to horizontālā pozīcijā, pārliecinieties, ka 
karstā ūdens izvads ir vērsts uz leju. Vārstu nedrīkst uzstādīt ar galviņu uz 
leju.

Vārsta atvēršanu un aizvēršanu kontrolē neatkarīgi termostatiskie elementi - 
gadījumā, ja viens no elementiem pārstāj darboties (atteice), vārsts noņems 
pietiekamu siltuma daudzumu.

Tehniskie raksturlielumi (F atlaižu grupa)
Modelis DBV 2
Atvēršanās temperatūra 97°C
Maksimālā darba temperatūra 110°C
Maksimālais darba spiediens (katls) 4 bāri
Maksimālais darba spiediens (ūdens) 6 bāri
KVS pie temp. 110 ° C - divu sekciju atvēršana 2,0 m3 / h
KVS pie temp. 110 ° C - vienas sekcijas atvēršana 1,3 m3 / h
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Cena*: 97,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 18,00 EUR (ar PVN)

Cena*: 153,00 EUR (ar PVN)
*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



TERMOREGULATORS DEFRO

Uzticama ierīce, kas paredzēta uzstādīšanai centrālapkures sistēmās ar 
bufera tvertnēm. DEFRO termoregulators pozitīvi ietekmē bufera tvertnes 
optimālo noslogojumu. Bufera tvertne tiek izmantota kā siltumenerģijas 
uzkrājējs un aizsargā katla kontūru ar tajā esošu atgriezes siltumnesēju no 
pārmērīgas temperatūras pazemināšanās un tajā pašā laikā no 
zemtemperatūras korozijas.

DEFRO termoregulators pagarinās jūsu katla kalpošanas perioda ilgumu un 
palīdzēs samazināt sadedzinātā kurināmā daudzumu. DEFRO 
termoregulators aizsargā katla kontūru ar atgriezes siltumnesēju, optimizē 
katla darbību un karstā ūdens ieplūdi, maksimāli ierobežo zemtemperatūras 
korozijas postošo ietekmi un novērš kondensāta veidošanos.

Jāņem vērā arī fakts, ka ūdens slāņi uzkrājējtvertnē netiek sajaukti pārāk 
ātri, kas ļauj ievērojami samazināt siltumenerģijas uzkrāšanās 
(akumulācijas) laiku.

DEFRO TERMOREGULATORA UZSTĀDĪŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

• Paātrināta apkures katla uzsilde
• DEFRO termoregulators, strādājot apkures sistēmā, palielina katla

kalpošanas perioda ilgumu, paaugstina temperatūru pie apkures
sistēmas izvada un ievērojami samazina katla zemtemperatūras
koroziju.

• Lai uzturētu siltuma vērtības, apkures sistēma, ja tā nav aprīkota ar
bufera tvertni, jāieslēdz vairākas reizes dienā, kas, savukārt,
ietekmē arī kurināmā patēriņa pieaugumu. Uzstādot apkures
sistēmā bufera tvertni kopā ar DEFRO termoregulatoru ļauj
samazināt izmaksas līdz pat 50%.

• Veicina putekļu emisiju samazināšanos, pastāvīgi uzturot augstu
atgriezes ūdens plūsmas temperatūru no sistēmas uz katlu.

TERMOREGULATORS 
DEFRO 57

TERMOREGULATORS 
DEFRO 53

TERMOREGULATORS 
DEFRO 53 BASIC

Tehniskie raksturlielumi (F atlaižu grupa)

modelis sūknis pieslēgumi termostata atvēršanas 
temperatūra

maksimālā katla jauda

DEFRO 57

LM6A Erp 
2015

1’’, R25 57°C 45 kW

DEFRO 53 1 1/4’’, R32 53°C 60 kW

DEFRO 53 
BASIC 1’’, R25 53°C 45 kW

PIESLĒGŠANAS SHĒMAS PIEMĒRS -  PAR PIEMĒRU KALPO TERMOREGULATORS DEFRO 57
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Cenas*: 
Termoregulators DEFRO 57  - 528,00 EUR (ar PVN) 
Termoregulators DEFRO 53 - 535,00 EUR (ar PVN) 
Termoregulators DEFRO 53 BASIC - 440,00 EUR (ar PVN)

*Cenas var mainīties atkarībā no Polijas zlota maiņas kursa un saskaņā ar ražotāja cenrādi.



TERMOREGULATORA PIEVIENOŠANAS SHĒMA ATVĒRTĀ 
APKURES SISTĒMĀ

TERMOREGULATORA PIEVIENOŠANAS SHĒMA ATVĒRTĀ 
APKURES SISTĒMĀ

TERMOREGULATORA PIEVIENOŠANAS SHĒMA SLĒGTĀ 
APKURES SISTĒMĀ
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PIEZĪMES
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SIA "Power Therm"
Zasulauka iela 18a, Rīga, LV-1046

Tālr.: +371 28 651 353




