
Kotle na tuhá paliva
Tepelná čerpadla
Elektrické kotle
Příslušenství

ČISTÉ 
TEPLO



22

 DEFRO je společnost s rodinnou tradicí 
a desítkami let zkušeností s obráběním ocelových 
prvků. Dnes je DEFRO bezkonkurenční polskou 
značkou, která nabízí své výrobky po celé Evropě. 
Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, který 
nejen vyrábí zařízení, ale má také vlastní laboratoř a 
konstrukční kancelář. Jedním z úspěchů společnosti
je moderní strojový park a obrovské skladovací 
zázemí. Zařízení značky DEFRO dosahují nejen 
nejvyšší kvality a třídy bezpečnosti, ale splňují také 
přísné normy.

Obchodní značky firmy DEFRO:
- Defro Heat
- Defro Home
- Defro Air
- Defro Garden

Hubert Dziubeła
Člen představenstva

Robert Dziubeła
Předseda představenstva

O nás

Vyrobeno
v Polsku
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Kotel na tuhá paliva Evopell – produktová řada A

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: dřevěné pelety 6 mm.
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Kotel na tuhá paliva Evopell – produktová řada A

1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 80 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu pelet 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.
4 Průměr kouřovodu s redukcí ventilátoru.

Výšku kotle lze nastavit pomocí přiložených patek.
Rozsah nastavení patek je od 38 do 50 mm.

Rozměry kotle (mm)
A 525
B 1120 / 14801

C 708
D 715
E 654
F 87
G 905
H 159
I 313
J 101
K 148

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyDodatečné vybavení

• peletový hořák s funkcí automatického čištění,
• vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze spalin,
• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• komplexní a intuitivní řídicí jednotka Pello Center – ovládání 4 čerpadel a 

směšovacího ventilu, samostatné ekvitermní ovládání pro kotel a ventil,
• kotel je způsobilý pro zvýšené dotace v rámci programu „Čistý vzduch“ díky 

velmi nízkým emisím pevných částic 20 mg/m3,
• dostupné výkony: 8, 12 a 15 kW

Vybavení kotle / produktová řada C

Název Vybavení

ovladač Pello Center standardní vybavení

odtahový ventilátor standardní vybavení

systém podávání paliva standardní vybavení

nádoba na popel standardní vybavení

samonivelační patky standardní vybavení

ví ř iče spal in standardní vybavení

čidlo spalin standardní vybavení

čidlo podtlaku standardní vybavení

modul Internet standardní vybavení

systém ovládání tepla v místnostech volitelné vybavení

dodatečný ovladač směšovacího ventilu volitelné vybavení

pojistný tepelný ventil (upouštěcí) volitelné vybavení

nástavec zvětšující nádrž volitelné vybavení

Specifikace / typ kotle m.j. 8 12 15
Palivo - dřevěné pelety o průměru 6 mm
Rozsah výkonu kW 2,3-8,3 3,5-12,3 4,3-15,1
Topný povrch m2 0,9 1,1 1,4
Vytápěná plocha 1 m2 100 150 185
Objem zásobníku na palivo 2 kg 30
Objem palivové nádrže s 
nástavcem 2 kg 75

Účinnost pro jmenovitý výkon % 93,1 93,5 93,0
Účinnost pro minimální výkon % 91,6 92,2 92,8
Třída energetické účinnosti - A+ A+ A+

Max. přípustný provozní tlak bar 1,5

Požadovaný tah spalin mbar 0,13 0,13 0,22
Teplota vody na výstupu do 
systému max. °C 65/80

Hmotnost kotle 3 kg ~165 ~194 ~197
Hmotnost kotle s nástavcem 3 kg ~180 ~209 ~212
Objem vody v kotli l 35 39 36
Průměr výstupu a vstupu coul GZ 1” / GW 1”
Průměr kouřovodu Ø mm Ø80 / Ø1304
Napájení V/Hz ~230/50

5 let záruka na těsnost výměníku tepla.
2 roky na ostatní součásti a bezporuchový
provoz kotle.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 92,9 
až 94,3 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin.

Vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze spalin.

Systém automatického zapalování paliva.

Peletový hořák s funkcí automatického 
čištění ve standardu.

Kompaktní rozměry.

Kotel je standardně uzpůsoben k instalaci 
v uzavřeném systému za předpokladu, 
že jsou instalovány ochranné prvky v 
souladu s technickou specifikací kotle.

mm

Vysoká modulace výkonu hořáku.

Ovladač Pello Center, který obsluhuje
4 čerpadla (možnost rozšíření ovladače
na 6 topných okruhů) a směšovací 
ventil. Náhled a změna parametrů
ovladače prostřednictvím dodatečného
internetového modulu.

A

B

C

D

E F

I

J

H

G

K

1 Rozměry pro verzi s nástavcem na palivovou nádrž
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Kotel na tuhá paliva Calori – produktová řada D

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: dřevěné pelety 6 mm.
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1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 80 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu pelet 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.

Výšku kotle lze nastavit pomocí přiložených patek.
Rozsah nastavení patek je od 38 do 50 mm.

Rozměry kotle (mm)
Rozměr 11 kW 15 kW 20 kW 24 kW 30 kW

A 630 630 755 755 780
B 359 359 374 374 414
C 159 159 159 159 159
D 1341 1341 1341 1341 1416
E 700 800 800 880 880
F 121 121 121 121 121
G 1182 1282 1257 1357 1372

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyDodatečné vybavení

• peletový hořák s funkcí automatického čištění,
• vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze spalin,
• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• komplexní a intuitivní ovladač APC K SLIM,
• ovládání ADAPTIVE CONTROL – regulace provozu kotle na základě průtoku 

vzduchu přes výměník,
• dostupné výkony: 11, 15, 20, 24 a 30 kW.

Kotel na tuhá paliva Calori – produktová řada D
D

C
B

F

E
G

A

Vybavení kotle / produktová řada C

Název Vybavení

ovladač APC K Slim standardní vybavení

ovládání ADAPTIVE CONTROL standardní vybavení

funkce PID standardní vybavení

vyrovnávací patky standardní vybavení

zapalovač standardní vybavení

peletový hořák s funkcí automatického čištění standardní vybavení

modul GSM volitelné vybavení

modul I-1 volitelné vybavení

modul I-1M volitelné vybavení

modul Internet volitelné vybavení

modul internet WIFI volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v3 volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v2 volitelné vybavení

pokojový regulátor DEFRO SPK Lux volitelné vybavení

regulátor SPK Lux bezdrátový volitelné vybavení

sada pro bezdrátovou komunikaci RS volitelné vybavení

plošina volitelné vybavení

Specifikace / typ kotle m.j. 11 15 20 24 30
Palivo - dřevěné pelety o průměru 6 mm
Rozsah výkonu kW 3,3-11,6 4,3-14,6 5,7-20,5 6,9-24,9 8,4-29,5
Topný povrch m2 1,4 1,8 2,3 2,6 2,9
Vytápěná plocha 1 m2 do 135 do 185 do 250 do 310 do 375
Objem zásobníku na palivo 2 kg ~90 ~104 ~118 ~124 ~142
Účinnost pro jmenovitý výkon % 92,9 93,2 93,2 94,3 93,3
Účinnost pro minimální výkon % 92,1 92,2 92,4 93,1 92,9
Třída energetické účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+

Max. přípustný provozní tlak bar 3,0

Požadovaný tah spalin mbar 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26
Teplota vody na výstupu do 
systému max. °C 65/80

Hmotnost kotle 3 kg 237 261 307 331 364
Objem vody v kotli l 50 60 75 86 95
Průřez komína cm x cm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18
Průřez komína Ø mm 160 160 160 180 200
Minimální výška komína m 5 5 6 6 6
Průměr výstupu a vstupu coul GZ 1 ¼’’ / GW 1 ¼’’
Průměr kouřovodu mm 159 159 159 159 159
Napájení V/Hz ~230/50

5 let záruka na těsnost výměníku tepla.
2 roky na ostatní součásti a bezporuchový
provoz kotle.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 92,9 
až 94,3 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin.

Ovladač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL, který obsluhuje 4 čerpadla – ÚT, TUV, čerpadlo 
ventilu a dodatečné. Ovládání jednoho směšovacího ventilu. Náhled a změna parametrů ovladače 
prostřednictvím dodatečného internetového modulu – verze za příplatek. Možnost připojení GSM 
modulu – verze za příplatek.

Vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze spalin

Systém automatického zapalování paliva

Peletový hořák s funkcí automatického 
čištění ve standardu.

Kompaktní rozměry.

Kotel je standardně uzpůsoben k instalaci 
v uzavřeném systému za předpokladu, 
že jsou instalovány ochranné prvky v 
souladu s technickou specifikací kotle.

mm

Ovládání ADAPTIVE CONTROL 
– regulace provozu kotle na základě 
průtoku vzduchu přes výměník.

ADAPTIVE
CONTROL

Vysoká modulace výkonu hořáku.
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Kotel na tuhá paliva Smart EkoPell – produktová řada A

1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 80 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu pelet 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.

Výšku kotle lze nastavit pomocí přiložených patek.
Rozsah nastavení patek je od 38 do 50 mm.

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyDodatečné vybavení

• peletový hořák s funkcí automatického čištění,
• keramické katalyzátory stabilizující proces spalování,
• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• komplexní a intuitivní ovladač APC 3,
• ovládání ADAPTIVE CONTROL – regulace provozu kotle na základě průtoku 

vzduchu přes výměník,
• dostupné výkony: 12, 16, 20, 24, 28 a 38 kW.

5 let záruka na těsnost výměníku tepla.
2 roky na ostatní součásti a bezporuchový
provoz kotle.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 91,7 
až 94,6 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin.

Ovladač APC 3 ADAPTIVE CONRTOL, který obsluhuje 6 čerpadel – ÚT, TUV, čerpadlo ventilu 
1, čerpadlo ventilu 2 a 2 dodatečná. Ovládání dvou směšovacích ventilů. Náhled a změna parametrů
ovladače prostřednictvím vestavěného internetového modulu se zásuvkou RJ-45. Možnost
připojení GSM modulu – verze za příplatek.

Keramické katalyzátory stabilizující proces
spalování.

Systém automatického zapalování paliva

Peletový hořák s funkcí automatického 
čištění ve standardu.

Odtahový ventilátor eliminuje problémy
s komínovým tahem a stabilizuje provoz 
kotle.

Kotel je standardně uzpůsoben k instalaci 
v uzavřeném systému za předpokladu, 
že jsou instalovány ochranné prvky v 
souladu s technickou specifikací kotle.

Ovládání ADAPTIVE CONTROL 
– regulace provozu kotle na základě 
průtoku vzduchu přes výměník.

ADAPTIVE
CONTROL

Vysoká modulace výkonu hořáku.

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: dřevěné pelety 6 mm.

ROZMĚRY KOTLE (mm)
Rozměr 12 kW 16 kW 20 kW 24 kW 28 kW 38 kW

B 552 602 602 602 602 602
C 650 650 650 650 650 650
D 1370 1410 1410 1410 1410 1410
E 1012 1012 1012 1012 1121 1231
F 1135 1135 1135 1135 1244 1354
G 1015 1015 1015 1015 1182 1332
H 1361 1361 1361 1361 1361 1361
I 259 259 259 259 296 296
J 701 701 761 831 831 831
K Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130
L 1318 1318 1376 1481 1581 1568
M 1210 1260 1260 1260 1260 1260

Vybavení kotle / produktová Vybavení kotle / produktová řada C řada C
Název Vybavení
ovladač APC 3 ADAPTIVE CONTROL standardní vybavení
ovládání ADAPTIVE CONTROL standardní vybavení
funkce PID standardní vybavení
modul Internet standardní vybavení
ekvitermní regulace standardní vybavení
vyrovnávací patky standardní vybavení
zapalovač standardní vybavení
odtahový ventilátor standardní vybavení
peletový hořák s funkcí automatického čištění standardní vybavení
komínová redukce 80/130 volitelné vybavení
modul GSM volitelné vybavení
modul I-1 volitelné vybavení
modul I-1M volitelné vybavení
modul internet WIFI volitelné vybavení
pokojový regulátor ST-292 v3 volitelné vybavení
pokojový regulátor ST-292 v2 volitelné vybavení
pokojový regulátor DEFRO SPK Lux volitelné vybavení
regulátor SPK Lux bezdrátový volitelné vybavení
sada pro bezdrátovou komunikaci RS volitelné vybavení

Specifikace / typ kotle m.j. 12 16 20 24 28 38

Palivo - dřevěné pelety o průměru 6 mm
Rozsah výkonu kW 3,6-12 4,8-16 6,0-20 7,2-24 8,4-28 11,4-38
Topný povrch m2 1,6 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6
Vytápěná plocha 1 m2 do 150 do 200 do 250 do 300 do 350 do 475
Objem zásobníku na palivo 2 kg ~195 ~195 ~195 ~195 ~195 ~195
Účinnost pro jmenovitý výkon % 94,6 94,5 93,4 91,7 93,1 93,8
Účinnost pro minimální výkon % 93,4 93,7 93,2 91,9 93,4 93,1
Třída energetické účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max. přípustný provozní tlak bar 1,5

Požadovaný tah spalin mbar 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29
Teplota vody na výstupu do 
systému max. °C 65/80

Hmotnost kotle 3 kg 374 396 424 451 493 528
Objem vody v kotli l 51 57 64 73 86 98
Průřez komína cm x 14x14 14x14 14x14 15x15 16x16 18x18
Průřez komína Ø mm 160 160 160 170 180 200
Minimální výška komína m 6 6,5 7 7,5 8 9
Průměr výstupu a vstupu coul G1 ½”
Průměr odvodu spalin mm 130 130 130 130 130 130
Napájení V/Hz ~230/50

Čidlo hladiny paliva v zásobníku zastavuje provoz kotle při minimální hladině paliva. Po doplnění 
paliva není nutné opakovat proceduru zatápění, kotel přechází do režimu automatického provozu.
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1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 90 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu pelet 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.

Výšku kotle lze nastavit pomocí přiložených patek.
Rozsah nastavení patek je od 38 do 50 mm.

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyWyposażenie dodatkowe

• peletový hořák s funkcí automatického čištění,
• keramické katalyzátory stabilizující proces spalování,
• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• komplexní a intuitivní ovladač APC K SLIM,
• ovládání ADAPTIVE CONTROL – regulace provozu kotle na základě průtoku 

vzduchu přes výměník,
• dostupné výkony: 10, 15, 20, 25 a 30 kW

Kotel na tuhá paliva Delta EkoPell – produktová řada D

Vybavení kotle / produktová řada C

Název Vybavení

ovladač APC K Slim standardní vybavení

ovládání ADAPTIVE CONTROL standardní vybavení

funkce PID standardní vybavení

vyrovnávací patky standardní vybavení

zapalovač standardní vybavení

peletový hořák s funkcí automatického čištění standardní vybavení

modul GSM volitelné vybavení

modul I-1 volitelné vybavení

modul I-1M volitelné vybavení

modul Internet volitelné vybavení

modul internet WIFI volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v3 volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v2 volitelné vybavení

pokojový regulátor DEFRO SPK Lux volitelné vybavení

regulátor SPK Lux bezdrátový volitelné vybavení

sada pro bezdrátovou komunikaci RS volitelné vybavení

5 let záruka na těsnost výměníku tepla.
2 roky na ostatní součásti a bezporuchový
provoz kotle.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 90,8 
až 95,3 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin.

Ovladač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL, který obsluhuje 4 čerpadla – ÚT, TUV, čerpadlo 
ventilu a dodatečné. Ovládání jednoho směšovacího ventilu. Náhled a změna parametrů ovladače 
prostřednictvím dodatečného internetového modulu – verze za příplatek. Možnost připojení GSM 
modulu – verze za příplatek

Vířiče zvyšující rekuperaci tepla ze 
spalin.

Systém automatického zapalování paliva

Peletový hořák s funkcí automatického 
čištění ve standardu.

Kompaktní rozměry.

Kotel je standardně uzpůsoben k instalaci 
v uzavřeném systému za předpokladu, 
že jsou instalovány ochranné prvky v 
souladu s technickou specifikací kotle.

mm

Ovládání ADAPTIVE CONTROL 
– regulace provozu kotle na základě 
průtoku vzduchu přes výměník.

ADAPTIVE
CONTROL

Vysoká modulace výkonu hořáku.

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: dřevěné pelety 6 mm.

Rozměr 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW
B 609 609 691 691 681
C Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 178
D 903 903 985 985 985
E 1033 1033 1115 1115 1115
F 1354 1354 1354 1354 1354
G 1240 1240 1240 1320 1370
H 730 804 844 844 844
I 342 337 340 360 375
J 1170 1239 1282 1301 1317
K 1219 1222 1225 1223 1223
L 470 470 470 520 570
M 700 700 700 700 700

Specifikace / typ kotle m.j. 10 15 20 25 30
Palivo - dřevěné pelety o průměru 6 mm
Rozsah výkonu kW 3,0-10 4,5-15 6,0-20 7,5-25 9,0-30
Topný povrch m2 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7
Vytápěná plocha 1 m2 do 130 do 180 do 210 do 250 do 330
Objem zásobníku na palivo 2 Kg ~200 ~200 ~200 ~200 ~200
Účinnost pro jmenovitý výkon % 90,8 94,4 95,3 94,3 91,8
Účinnost pro minimální výkon % 89,6 94,1 94,4 94,1 92,8
Třída energetické účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+
Max. přípustný provozní tlak bar 1,5
Požadovaný tah spalin mbar 0,16 0,17 0,17 0,21 0,24
Teplota vody na výstupu do systému °C 65/80
Hmotnost kotle 3 kg 321 327 353 360 396
Objem vody v kotli l 54 60 70 75 81
Průřez komína cm x cm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18
Průřez komína Ø mm 160 160 160 180 200
Minimální výška komína m 5,5 6,5 7 7 7
Průměr výstupu a vstupu coul G1 ½”
Průměr hrdla odvodu spalin mm 159 159 159 159 178
Napájení V/Hz ~230/50
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Kotel na tuhá paliva Komfort Eko Lux – produktová řada A

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: černé uhlí sortiment hrášek 5-25 mm.
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1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 70 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu eko-hrášku 0,8 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.
Výšku kotle lze nastavit pomocí přiložených patek.
Rozsah nastavení patek je od 38 do 50 mm.
POZOR! Při objednávce kotle KOMFORT EKO LUX je nutné určit, na které straně má být zásobník (levá nebo 
pravá).

ROZMĚRY KOTLE (mm)
Rozměr 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW

A 482 482 532 532 582 632
B 530 530 630 630 630 630
C 1409 1474 1524 1569 1569 1579
D 1203 1268 1318 1349 1349 1359
E Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 178 Ø 178 Ø 178
F 535 605 645 715 735 835
G 804 874 924 984 1004 1104

Vybavení kotle / produktová řada C

Název Vybavení

ovladač K1Pv4 standardní vybavení

ovládání ADAPTIVE CONTROL standardní vybavení

ekvitermní regulace standardní vybavení

funkce PID standardní vybavení

vyrovnávací patky standardní vybavení

modul GSM volitelné vybavení

modul I-1 volitelné vybavení

modul I-1M volitelné vybavení

modul Internet volitelné vybavení

modul internet WIFI volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v3 volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v2 volitelné vybavení

pokojový regulátor DEFRO SPK Lux volitelné vybavení

regulátor SPK Lux bezdrátový volitelné vybavení

sada pro bezdrátovou komunikaci RS volitelné vybavení

Specifikace / typ kotle J.m. 12 15 20 25 30 40
Rozsah výkonu kW 3,6-11,5 4,3-15,3 5,9-20,0 7,4-25,2 8,9-30,8 11,6-39,6
Topný povrch m2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0

Vytápěná plocha 1 m2 do 150 do 190 do 250 do 315 do 375 do 500
Jednorázové doplnění 
paliva 2 kg ~132 ~132 ~191 ~191 ~191 ~258

Účinnost pro jmenovitý výkon % 89,6 89,9 90,1 90,4 89,7 90,2

Účinnost pro minimální výkon % 90,0 89,3 89,8 89,5 89,8 89,4

Třída energetické účinnosti B B B B B B

Max. přípustný provozní tlak bar 1,5

Požadovaný tah spalin mbar 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32
Teplota vody na výstupu 
min./max. °C 65/80
Teplota spalin při jmeno-
vitém výkonu °C 121-132

Hmotnost kotle 3 kg 407 456 529 568 626 769
Objem vody v kotli l 68 82 97 112 123 153
Průměr kouřovodu mm 159 159 159 178 178 178

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyDodatečné vybavení

• spalovací komora s vysoce účinným retortovým hořákem,
• keramické katalyzátory stabilizující proces spalování,
• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• komplexní a intuitivní ovladač K1Pv4,
• ovládání ADAPTIVE CONTROL – regulace provozu kotle na základě průtoku 

vzduchu přes výměník,
• dostupné výkony: 12, 15, 20, 25, 30 a 40 kW.

5 let záruka na těsnost výměníku tepla.
2 roky na ostatní součásti a bezporuchový
provoz kotle.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 89,9 
až 90,7 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin.

Ovladač K1Pv4, který obsluhuje 4 čerpadla – ÚT, TUV a dvě dodatečná. Ovládání jednoho směšo-
vacího ventilu. Náhled a změna parametrů ovladače prostřednictvím dodatečného internetového 
modulu – verze za příplatek. Možnost připojení GSM modulu – verze za příplatek. Barevný doty-
kový panel.

Systém vyrovnání tlaků v zásobníku paliva.

Ovládání ADAPTIVE CONTROL 
– regulace provozu kotle na základě 
průtoku vzduchu přes výměník.

Svislé nebo vodorovné uspořádání ko-
uřovodu po montáži otočného kolene 
(otočné koleno není součástí vybavení 
kotle).

Keramické katalyzátory stabilizující
proces spalování.

Spalovací komora s vysoce účinným 
retortovým hořákem.

Čidlo otevření víka zásobníku.

Těleso šnekového podavače vyrobeno z 
jednoho dílu.

Kotel je standardně uzpůsoben k insta-
laci v uzavřeném systému za předpokla-
du, že jsou instalovány ochranné prvky 
v souladu s technickou specifikací kotle.

Změna směru otevření dvířek (netýká 
se vnitřních žárových dvířek).

BAR

ADAPTIVE
CONTROL

Kotel na tuhá paliva Komfort Eko Lux – produktová řada A
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Kotel na tuhá paliva Sigma E – produktová řada A

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: černé uhlí sortiment hrášek 5-25 mm.
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1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 80 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu eko-hrášku 0,8 kg/ dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.
Výšku kotle lze nastavit pomocí přiložených patek.
Rozsah nastavení patek je od 38 do 50 mm.

POZOR! Při objednávce kotle SIGMA E je nutné určit, na které straně má se nacházet zásobník (levá nebo pravá).

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyDodatečné vybavení

• spalovací komora s vysoce účinným retortovým hořákem,
• keramické katalyzátory stabilizující proces spalování,
• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• komplexní a intuitivní ovladač K1Pv4,
• ovládání ADAPTIVE CONTROL – regulace provozu kotle na základě průto-

ku vzduchu přes výměník,
• dostupné výkony: 36, 48 a 69 kW.

5 let záruka na těsnost výměníku tepla.
2 roky na ostatní součásti a bezporuchový
provoz kotle.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 90,0 
až 90,9 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin

Ovladač K1Pv4, který obsluhuje 4 čerpadla – ÚT, TUV a dvě dodatečná. Ovládání jednoho
směšovacího ventilu. Náhled a změna parametrů ovladače prostřednictvím dodatečného
internetového modulu – verze za příplatek. Možnost připojení GSM modulu – verze za příplatek. 
Barevný

Systém vyrovnání tlaků v zásobníku 
paliva.

Ovládání ADAPTIVE CONTROL 
– regulace provozu kotle na základě 
průtoku vzduchu přes výměník.

Svislé nebo vodorovné uspořádání
kouřovodu po montáži otočného
kolene (otočné koleno není součástí 
vybavení kotle).

Keramické katalyzátory stabilizující pro-
ces spalování.

Spalovací komora s vysoce účinným 
retortovým hořákem.

Systém mechanického čištění výměníku 
tepla

Těleso šnekového podavače vyrobeno z 
jednoho dílu.

Kotel je standardně uzpůsoben k
instalaci v uzavřeném systému za
předpokladu, že jsou instalovány 
ochranné prvky v souladu s technickou 
specifikací kotle.

Změna směru otevření dvířek (netýká 
se vnitřních žárových dvířek).

BAR

ADAPTIVE
CONTROL

Kotel na tuhá paliva Sigma E – produktová řada A

ROZMĚRY KOTLE  (mm)
Rozměr 36 kW 48 kW 69 kW

A 130 130 280
B 1115 1330 1170
C Ø 178 Ø 194 Ø 245
D 1490 1710 1540
E 1595 1815 1645
F 1485 1685 1640
G 965 965 1130
H 115 115 115
I 1210 1210 1375
J 705 705 785
K 640 640 640
L 1460 1460 1465

Vybavení kotle / produktová řada C

Název Vybavení

ovladač K1Pv4 standardní vybavení

ovládání ADAPTIVE CONTROL standardní vybavení

ekvitermní regulace standardní vybavení

funkce PID standardní vybavení

vyrovnávací patky standardní vybavení

modul GSM volitelné vybavení

modul I-1 volitelné vybavení

modul I-1M volitelné vybavení

modul Internet volitelné vybavení

modul internet WIFI volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v3 volitelné vybavení

pokojový regulátor ST-292 v2 volitelné vybavení

pokojový regulátor DEFRO SPK Lux volitelné vybavení

regulátor SPK Lux bezdrátový volitelné vybavení

sada pro bezdrátovou komunikaci RS volitelné vybavení

Specifikace / typ kotle m.j. 36 48 69
Palivo eko-hrášek s granulací 5-25 mm
Rozsah výkonu kW 10,8-36 14,4-48 17,9-69
Topný povrch m2 4,3 5,2 6,5
Plocha vytápěných místností 1 m2 do 450 do 600 do 825
Objem zásobníku na palivo 2 kg ~191 ~266 ~258
Účinnost pro jmenovitý výkon % 90,1 90,9 90,0
Účinnost pro minimální výkon % 90,8 90,4 90,5
Třída energetické účinnosti - B B B
Max. přípustný provozní tlak bar 1,5 – otevřený systém, 2,5 – uzavřený 
Požadovaný tah spalin mbar 0,31 0,34 0,34
Teplota vody na výstupu do systému max. °C 65/80
Hmotnost kotle 3 kg 657 728 880
Objem vody v kotli l 170 200 230
Průřez komína cm x 18x18 22x22 24x24
Průřez komína Ø mm 200 250 270
Minimální výška komína m 9 10 10
Průměr výstupu a vstupu coul G1 ½”
Průměr hrdla odvodu spalin mm 178 194 245
Napájení V/Hz ~230/50
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Kotel na tuhá paliva Optima Komfort Eko – produktová řada D

Požadavky Ekodesign jsou splněny pro všechny výkony.

Kotel splňuje požadavky 5. třídy podle normy EN 303-5:2012 pro všechny výkony.

Palivo: černé uhlí sortiment ořech 20-50 mm
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1 Maximální plocha vytápěných místností byla stanovena pro jednotkový požadavek na teplo q = 80 W/m2.
2 Kapacita palivové nádrže pro násypnou hustotu černého uhlí typu ořech 0,8 kg/dm3.
3 Hmotnost kotle závisí na jeho dodatečném vybavení.
4 Minimální bezpečný objem akumulační nádrže vypočtený v souladu s normou PN-EN 303-5:2012 pro čas 
vypalování paliva TB činící 5 hodin.
Výšku kotle lze nastavit pomocí nožiček, které jsou volitelné.

Technická charakteristika

Rozměry kotle

VýhodyDodatečné vybavení

• kotel je přizpůsoben k instalaci v uzavřeném systému,
• kotel musí spolupracovat s akumulační nádrží,
• dostupné výkony: 12, 17, 22, 28 a 35 kW.

Výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitní 
certifikované oceli.

Vysoká tepelná účinnost v rozmezí 90,0 
až 90,9 % díky zvýšené rekuperaci tepla 
ze spalin.
Kotel je standardně uzpůsoben k
instalaci v uzavřeném systému za
předpokladu, že jsou instalovány 
ochranné prvky v souladu s technickou 
specifikací kotle.

Změna směru otevření dvířek (netýká 
se vnitřních žárových dvířek.;

Kotel na tuhá paliva Optima Komfort Eko – produktová řada D

ROZMĚRY KOTLE  (mm)
Rozměr 12 kW 17 kW 22 kW 28 kW 35 kW

A 432 482 532 582 582
B 452 500 550 601 601
C 1134 1134 1264 1414 1506
D 1154 1154 1284 1434 1526
E 1165 1165 1295 1445 1537
F 889 889 999 1131 1223
G Ø 159 Ø 159 Ø 178 Ø 194 Ø 194
H 608 608 608 657 657
I 859 859 859 909 909

Vybavení kotle / produktová řada C

Název Vybavení

analogový teploměr standardní vybavení

svislý rošt standardní vybavení

výklopná klapka standardní vybavení

nástroje pro obsluhu kotle standardní vybavení

vířiče standardní vybavení

regulační patky volitelné vybavení

regulátor tahu volitelné vybavení

ochranná armatura volitelné vybavení

termostatický ventil BVTS volitelné vybavení

přetlakový ventil tepelné ochrany s auto-
matickým naplněním série 544 volitelné vybavení

Specifikace / typ kotle m.j. 12 17 22 28 35
Palivo černé uhlí – ořech s granulací 20-50 mm
Topný povrch m2 2,0 2,3 2,8 3,7 4,2

Plocha vytápěných místností 1 m2 150 210 275 350 435

Kapacita násypné komory 2 kg ~19 ~23 ~31 ~35 ~35

Účinnost pro jmenovitý výkon % 89,8 90,1 89,9 90,7 90,0

Třída energetické účinnosti - B

Max. přípustný provozní tlak bar 1,5

Požadovaný tah spalin mbar 0,19 0,22 0,24 0,30 0,32
Teplota vody na výstupu do 
systému max. °C 65/90

Hmotnost kotle 3 kg 275 300 355 430 465
Objem vody v kotli l 63 68 81 107 119
Průměr výstupu a vstupu coul G 1½”
Průměr hrdla odvodu spalin mm Ø 159 Ø 159 Ø 178 Ø 194 Ø 194
Min. bezpečný objem 
akumulační nádrže 4 l 600 900 1200 1500 1800
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Ovladače pro kotle na tuhá paliva DEFRO

APC CENTER

FUNKCE OVLADAČE:
•Ovládání maximálně dvou zapalovačů.
•Ovládání podavače paliva.
•Ovládání odtahového ventilátoru.
•Ovládání čerpadla ústředního topení – ÚT.
•Ovládání čerpadla teplé užitkové vody – TUV.
•Plynulé ovládání směšovacích ventilů.
•Ovládání dodatečných čerpadel (maximálně dvou) s možností volby druhu zařízení 
(čerpadlo ÚT, čerpadlo TUV, cirkulační čerpadlo, kotlové, krátkého okruhu).
•Nezávislá kontrola odstraňování popela a čištění výměníku – u kotlů BETA není.
•Obsluha vyrovnávacího zásobníku.
•Náhled množství paliva v zásobníku, na základě kalibrace uživatele.
•Čidlo minimální hladiny paliva.
•Aktualizace softwaru přes USB.
•Vestavěný modul ovládání dvou směšovacích ventilů.
•Ekvitermní ovládání ventilu.
•Týdenní ovládání.
•Spolupráce se dvěma pokojovými regulátory s tradiční (dvoustavovou) komunikací, 
např. ST-292v3, a regulátorem vybaveným komunikací RS, např. SPK Lux – spolupracuje 
pouze s regulátory z distribuce firmy DEFRO. Pokojové regulátory je třeba zakoupit 
samostatně.
•Možnost připojení modulu ST-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí ovla-
dače pomocí mobilního telefonu (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – 
vybavení za příplatek.
•Vestavěný modul Ethernet – umožňuje ovládání funkcí, náhled parametrů přes internet.
•Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilů (výhradně po-
cházejících z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Práce ovladače může být založena na odečtech z Lambda sondy (za příplatek), která 
zasílá informace o obsahu kyslíku ve spalinách do ovladače. Na základě této informace 
je vyhodnocena kvalita spalovacího procesu a jsou upraveny provozní parametry ven-
tilátoru a podavače paliva.
•Čidlo teploty ÚT, TUV, ventilu, návratu, dodatečné, spalin a venkovní teploty.
•Čidlo teploty podavače.
•Tepelná ochrana kotle – čidlo STB.
•Fotorezistor (čidlo plamene, které kontroluje jeho kvalitu).
•Podtlakové čidlo – kontrola procesu spalování.

APC 3

FUNKCE OVLADAČE:
•Inovativní ovládání ADAPTIVE CONTROL s využitím turbínového průtokoměru, 
který zajišťuje optimální volbu provozních parametrů ventilátoru a podavače.
•Ovládání dvou zapalovačů.
•Provoz na základě algoritmu regulace PID – výpočet výkonu přívodu vzduchu na 
základě měření teploty kotle a spalin, měřené na výstupu z kotle.
•Ovládání vnějšího podavače.
•Ovládání vnitřního podavače.
•Ovládání přívodního ventilátoru.
•Ovládání odtahového ventilátoru.
•Ovládání čerpadla ústředního topení – ÚT.
•Ovládání čerpadla teplé užitkové vody – TUV.
•Plynulé ovládání směšovacích ventilů.
•Ovládání dodatečných čerpadel (maximálně dvou) s možností volby druhu zařízení 
(čerpadlo ÚT, čerpadlo TUV, cirkulační, podlahové, kotlové, krátkého okruhu čištění 
kotle).
•Obsluha vyrovnávacího zásobníku.
•Náhled množství paliva v zásobníku, na základě kalibrace uživatele.
•Čidlo minimální hladiny paliva.
•Aktualizace softwaru přes USB.
•Vestavěný modul ovládání dvou směšovacích ventilů.
•Ekvitermní ovládání ventilu.
•Týdenní ovládání.
•Spolupráce se dvěma pokojovými regulátory s tradiční (dvoustavovou) komunikací, 
např. ST-292v3, a regulátorem vybaveným komunikací RS, např. SPK Lux – spolupracuje 
pouze s regulátory z distribuce firmy DEFRO. Pokojové regulátory je třeba zakoupit 
samostatně;
•Možnost připojení modulu ST-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí ovla-
dače pomocí mobilního telefonu (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – 
vybavení za příplatek.
•Vestavěný modul Ethernet – umožňuje ovládání funkcí, náhled parametrů přes internet.
•Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilů (výhradně po-
cházejících z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Fotorezistor (čidlo plamene, které kontroluje jeho kvalitu).
•Tepelná ochrana kotle – čidlo STB.
•Tepelná ochrana hořáku.
•Čidlo teploty ÚT, TUV, ventilu, návratu, dodatečné, spalin a venkovní teploty

PELLO CENTER

FUNKCE OVLADAČE:
•Obsluha vestavěného zapalovače.
•Automatické zatápění s využitím čidla spalin.
•Provoz s využitím regulátoru PID.
•Ovládání podavače paliva.
•Obsluha odtahového ventilátoru vybaveného Hallovým senzorem.
•Měření tlaku ve spalovací komoře.
•Funkce detekce otevřených dvířek.
•Měření teploty pomocí čidel: ÚT, TUV, spalin, návratu, hořáku, ventilu, venkovní a 
vnitřní teploty.
•Týdenní ovládání provozu kotle.
•Vizualizace hladiny paliva v zásobníku.
•Ochrana STB.
Možnost ovládání ohřevu:
•Obsluha 4 čerpadel:
obsluha topného okruhu ÚT1 se servopohonem ventilu 4D;
obsluha topného okruhu ÚT2 s oběhovým čerpadlem;
obsluha okruhu TUV;
obsluha dodatečného čerpadla, které může plnit funkci: cirkulačního, směšovacího nebo 
kotlového.
•Obsluha dvoustavových vnějších termostatů.
•Obsluha čidel pokojové teploty.
•Samostatné ekvitermní ovládání pro kotel a ventil.
•Vestavěné programátory: kotle, TUV, cirkulace, oběhových čerpadel; 
Komunikace a dálkové ovládání:
•Ve standardu Internetový modul, který umožňuje náhled a řízení provozu kotle.
•Registrace a zobrazení všech důležitých parametrů kotle v podobě grafů.
•Možnost vedení statistik týkajících se spotřeby paliva a nákladů s tím souvisejících.
•Oznámení o alarmech e-mailem (zdarma) nebo SMS (k zakoupení balíček SMS).
•Distanční aktualizace ovladače nebo přes mikro SD paměťovou kartu.

K1PV4

FUNKCE OVLADAČE:
•Inovativní ovládání ADAPTIVE CONTROL s využitím turbínového průtokoměru, 
který zajišťuje optimální volbu provozních parametrů ventilátoru a podavače.
•Provoz na základě algoritmu regulace PID – výpočet výkonu přívodu vzduchu na 
základě měření teploty kotle a spalin, měřené na výstupu z kotle.
•Možnost exportu historie teplot do externí USB paměti.
•Možnost spolupráce s modulem odtahového ventilátoru.
•Ovládání ventilátoru a šnekového podavače.
•Ovládání servopohonu směšovacího ventilu ve standardu.
•Týdenní ovládání.
•Ovládá čerpadla ÚT a TUV.
•Ovládání dvou dodatečných čerpadel.
•Náhled množství paliva v zásobníku, na základě kalibrace uživatele.
•Spolupráce s pokojovým regulátorem s tradiční (dvoustavovou) komunikací, např. 
ST-292v3, nebo vybaveným komunikací RS, např. SPK Lux – spolupracuje pouze s re-
gulátory z distribuce firmy DEFRO. Pokojové regulátory je třeba zakoupit samostatně.
•Možnost připojení modulu ST-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí ovla-
dače pomocí mobilního telefonu (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – 
vybavení za příplatek.
•Možnost připojení modulu ST-505 Ethernet nebo modulu WIFI RS – umožňuje 
ovládání funkcí, náhled parametrů přes internet (výhradně pocházející z distribuce firmy 
DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilů (výhradně po-
cházejících z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Obsluha převodového motoru s reverzním chodem.
•Čidlo teploty ÚT, TUV, ventilu, návratu, dodatečné, spalin a venkovní teploty.
•Velký, barevný grafický displej.
•Dotykový panel.
•Nastavitelný náklon displeje v rozsahu od 45 do 105°.
•Teplotní ochrana (nadproudové relé).
•Čidlo teploty šnekového podavače.
•Vysoce kvalitní plášť.
•Tepelná ochrana kotle – čidlo STB
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K1P4

FUNKCE OVLADAČE:
•Inovativní ovládání ADAPTIVE CONTROL s využitím turbínového průtokoměru, 
který zajišťuje optimální volbu provozních parametrů ventilátoru a podavače.
•Provoz na základě algoritmu regulace PID – výpočet výkonu přívodu vzduchu na 
základě měření teploty kotle a spalin, měřené na výstupu z kotle.
•Možnost exportu historie teplot do externí USB paměti.
•Možnost spolupráce s modulem odtahového ventilátoru.
•Ovládání ventilátoru a šnekového podavače.
•Ovládání servopohonu směšovacího ventilu ve standardu.
•Týdenní ovládání.
•Ovládá čerpadla ÚT a TUV.
•Ovládání dvou dodatečných čerpadel.
•Náhled množství paliva v zásobníku, na základě kalibrace uživatele.
•Spolupráce s pokojovým regulátorem s tradiční (dvoustavovou) komunikací, např. ST-
-292v3 a vybaveným komunikací RS, např. SPK Lux – spolupracuje pouze s regulátory z 
distribuce firmy DEFRO. Pokojové regulátory je třeba zakoupit samostatně.
•Možnost připojení modulu ST-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí ovla-
dače pomocí mobilního telefonu (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – 
vybavení za příplatek.
•Možnost připojení modulu ST-505 Ethernet nebo modulu WIFI RS – umožňuje 
ovládání funkcí, náhled parametrů přes internet (výhradně pocházející z distribuce firmy 
DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilů (výhradně po-
cházejících z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Velký, barevný grafický displej.
•Dotykový panel.
•Nastavitelný náklon displeje v rozsahu od 45 do 105°.
•Teplotní ochrana (nadproudové relé).
•Čidlo teploty ÚT, TUV, ventilu, návratu, dodatečné, spalin a venkovní teploty.
•Čidlo teploty šnekového podavače.
•Vysoce kvalitní plášť.
•Tepelná ochrana kotle – čidlo STB.

APC K SLIM

FUNKCE OVLADAČE:
•Inovativní ovládání ADAPTIVE CONTROL s využitím turbínového průtokoměru, 
který zajišťuje optimální volbu provozních parametrů ventilátoru a podavače.
•Ovládání zapalovače.
•Provoz na základě algoritmu regulace PID – výpočet výkonu přívodu vzduchu na 
základě měření teploty kotle a spalin, měřené na výstupu z kotle.
•Ovládání vnějšího podavače.
•Ovládání vnitřního podavače.
•Ovládání přívodního ventilátoru.
•Ovládání čisticího roštu.
•Ovládání čerpadla ústředního topení – ÚT.
•Ovládání čerpadla teplé užitkové vody – TUV.
•Plynulé ovládání směšovacího ventilu.
•Ovládání dodatečného čerpadla s možností volby druhu zařízení (čerpadlo ÚT, čerpa-
dlo TUV, cirkulační, podlahové, kotlové, čištění kotle).
•Obsluha vyrovnávacího zásobníku.
•Náhled množství paliva v zásobníku, na základě kalibrace uživatele.
•Aktualizace softwaru přes USB.
•Vestavěný modul pro ovládání ventilu.
•Ekvitermní ovládání ventilu.
•Týdenní ovládání.
•Spolupráce s pokojovým regulátorem s tradiční (dvoustavovou) komunikací, např. ST-
-292v3 a vybaveným komunikací RS, např. SPK Lux – spolupracuje pouze s regulátory z 
distribuce firmy DEFRO. Pokojové regulátory je třeba zakoupit samostatně.
•Možnost připojení modulu ST-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí ovla-
dače pomocí mobilního telefonu (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – 
vybavení za příplatek.
•Možnost připojení modulu ST-505 Ethernet nebo modulu WIFI RS – umožňuje 
ovládání funkcí, náhled parametrů přes internet (výhradně pocházející z distribuce firmy 
DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilů (výhradně po-
cházejících z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Možnost připojení dodatečného modulu pro ovládání odtahového ventilátoru (po-
cházejícího výhradně z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek.
•Fotorezistor (čidlo plamene, které kontroluje jeho kvalitu).
•Tepelná ochrana kotle – čidlo STB.
•Tepelná ochrana hořáku.
•Čidlo teploty ÚT, TUV, ventilu, návratu, dodatečné, spalin a venkovní teploty.

ST 880ZPID

FUNKCE OVLADAČE:
•Ovládání ventilátoru.
•Ovládání servopohonu směšovacího ventilu.
•Ovládání čerpadla ÚT.
•Ovládání čerpadla TUV.
•Ovládání dodatečného čerpadla.
•Spolupráce s pokojovým regulátorem s tradiční (dvoustavovou) komunikací, např. 
ST-292v3, nebo vybaveným komunikací RS, např. SPK Lux – spolupracuje pouze s re-
gulátory z distribuce firmy DEFRO. Pokojové regulátory je třeba zakoupit samostatně.
•Možnost připojení modulu ST-65 GSM – umožňuje ovládání některých funkcí ovla-
dače pomocí mobilního telefonu (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – 
vybavení za příplatek.
•Možnost připojení modulu ST-505 Ethernet – umožňuje ovládání funkcí, náhled pa-
rametrů přes internet (výhradně pocházející z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za 
příplatek.
•Možnost připojení dvou dodatečných modulů pro ovládání ventilů (výhradně po-
cházejících z distribuce firmy DEFRO) – vybavení za příplatek;
•Provoz na základě algoritmu regulace PID – výpočet výkonu přívodu vzduchu na 
základě měření teploty kotle a spalin, měřené na výstupu z kotle.

OVLADAČ TIEMME

FUNKCE OVLADAČE:
•Jednoduché a intuitivní ovládání.
•Obsluha čerpadla ÚT.
•Automatický proces zatápění.
•Obsluha přepínacího ventilu pro potřeby ohřevu TUV.
•Režim ohřevu TUV.
•Možnost spolupráce s pokojovým regulátorem nebo na základě čidla venkovní teploty.
•Čidlo teploty odváděných spalin.
•Sonda prostředí.
•Odpojitelné konektory.
•Ovládací panel s antistatickou clonou.
•Obsluha čidla hladiny pelet.

Ovladače pro kotle na tuhá paliva DEFRO
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KOMUNIKAČNÍ SADA RS
FUNKCE OVLADAČE:
ST-260 je univerzální bezdrátová sada pro ovladače firmy TECH, vybavené komunikací RS. Sada se skládá ze dvou modulů:

Modul v1 – je určen pro hlavní ovladač s komunikací RS. Tento modul je určen k připojení do zařízení s vlastním napájením.

Modul v2 – je určen pro zařízení – dodatečné moduly s komunikací RS, např.: pokojový regulátor ST-280, modul pro komunikaci GSM 
– ST-65, modul pro internetovou komunikaci – ST-505 atd.

MODUL GSM
FUNKCE OVLADAČE:
•Kontrola teplot čidel přes SMS zprávy.
•Oznámení SMS o alarmech kotle.
•Možnost změny zadaných teplot prostřednictvím SMS.
•Informace o zániku napětí.
•Ochrana modulu autorizačním kódem.
•Možnost připojení 2 čidel pro kontrolu teploty.
•Konektor detekující sevření/otevření kontaktů, např. pro připojení alarmu.
•Vstup pro připojení stykače umožňujícího dálkové ovládání libovolného elektrického obvodu.

Vybavení ovladače:
•Zdroj, komunikační kabel RS do ovladače kotle; anténa GSM

DEFRO SPK LUX BEZDRÁTOVÝ
FUNKCE OVLADAČE:
•Ovládání teploty kotle ÚT.
•Ovládání teploty TUV.
•Ovládání teploty směšovacích ventilů.
•Ovládání pokojové teploty.
•Náhled vnější teploty.
•Týdenní program ohřevu.
•Budík.
•Rodičovský zámek.
•Zobrazení aktuálních teplot kotle a pokojové.
•Zobrazení alarmů v hlavním ovladači kotle.
•Velký, čitelný, barevný, dotykový displej.
•Vestavěné čidlo teploty v místnosti; komunikační modul ST-260 pro bezdrátovou komunikaci.

I - 1
FUNKCE OVLADAČE:
•Plynulá regulace troj a čtyřcestného ventilu.
•Režim ohřev/chlazení.
•Ovládání provozu čerpadla.
•Možnost ovládání dvou jiných ventilů pomocí dodatečných modulů i-1m, i-1 nebo ST-61v4.
•Možnost připojení internetového modulu ST-505 nebo WIFI RS – řízení přes eModul.
•Ochrana teploty návratu.
•Ekvitermní a týdenní regulace.
•Spolupráce s pokojovým regulátorem s komunikací RS nebo dvoustavovou.

I - 1M
FUNKCE OVLADAČE:
•Plynulá regulace troj a čtyřcestného ventilu.
•Ovládání provozu čerpadla ventilu.
•Spolupráce s hlavními ovladači pomocí komunikace RS.

Vybavení ovladače:
•čidlo teploty kotle
•čidlo teploty ventilu
•čidlo teploty návratu
•vnější čidlo
•opláštění uzpůsobené k instalaci na stěnu
 

Pokojové regulátory pro kotle na tuhá paliva DEFRO
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MODUL INTERNET
FUNKCE OVLADAČE:
•Dálková kontrola provozu kotle přes internet.
•Náhled všech zařízení v instalaci.
•Možnost editace všech parametrů hlavního ovladače (se zachováním struktury a pořadí menu).
•Náhled historie teplot.
•Náhled historie událostí (alarmů a změn parametrů).
•Možnost přiřazení libovolného počtu hesel (s různým oprávněním – menu, ovládání, statistika).
•Editace zadané teploty na pokojovém regulátoru.
•Možnost obsluhy mnoha modulů z jednoho správcovského účtu.
•Oznámení o alarmech na e-mail.
•Volitelně SMS oznámení o alarmech (nutné předplatné).

Vybavení ovladače:
•Zdroj 9V DC; roztrojka RS; komunikační kabel RS do ovladače kotle.

MODUL WIFI 
FUNKCE OVLADAČE:
•Dálková kontrola provozu kotle přes internet.
•Náhled všech zařízení v instalaci.
•Možnost editace všech parametrů hlavního ovladače (se zachováním struktury a pořadí menu).
•Náhled historie teplot.
•Náhled historie událostí (alarmů a změn parametrů).
•Možnost přiřazení libovolného počtu hesel (s různým oprávněním – menu, ovládání, statistika).
•Editace zadané teploty na pokojovém regulátoru.
•Možnost obsluhy mnoha modulů z jednoho správcovského účtu.
•Oznámení o alarmech na e-mail.
•Volitelně SMS oznámení o alarmech (nutné předplatné).

Vybavení ovladače:
•Zdroj 9V DC; roztrojka RS; komunikační kabel RS do ovladače kotle

ST-292 v3
FUNKCE OVLADAČE:
•Dvoustavový regulátor.
•Ovládání pokojové teploty.
•Týdenní program ohřevu.
•Program den/noc.
•Manuální program.
•Funkce OptimumStart – volba optimální doby zapnutí kotle za účelem dosažení tepelného komfortu tak, aby místnost byla vytopena 
na zadanou teplotu v dříve zadanou dobu.
•Funkce ohřev/chlazení.
•Dočasné podsvícení displeje.
•Vestavěné pokojové čidlo.
•Skleněný přední panel 3 mm, objemová tlačítka.

ST-292 v2
FUNKCE OVLADAČE:
•Dvoustavový regulátor.
•Bezdrátová komunikace.
•Ovládání pokojové teploty.
•Týdenní program ohřevu.
•Program den/noc.
•Manuální program.
•Funkce OptimumStart – volba optimální doby zapnutí kotle za účelem dosažení tepelného komfortu tak, aby místnost byla vytopena 
na zadanou teplotu v dříve zadanou dobu.
•Funkce ohřev/chlazení.
•Dočasné podsvícení displeje.
•Vestavěné pokojové čidlo.
•Bezdrátové vnější čidlo (volitelné příslušenství).
•Čidlo teploty podlahy (volitelné příslušenství).

DEFRO SPK LUX DRÁTOVÝ
FUNKCE OVLADAČE:
•Ovládání teploty kotle ÚT.
•Ovládání teploty TUV.
•Ovládání teploty směšovacích ventilů.
•Ovládání pokojové teploty.
•Náhled vnější teploty.
•Týdenní program ohřevu.
•Budík.
•Rodičovský zámek.
•Zobrazení aktuálních teplot kotle a pokojové.
•Zobrazení alarmů v hlavním ovladači kotle.
•Velký, čitelný, barevný, dotykový displej.
•Vestavěné čidlo teploty v místnosti.
•Komunikační kabel RS do ovladače kotle.

Pokojové regulátory pro kotle na tuhá paliva DEFRO
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Vnitřní jednotka DHP PREMIUM HF se skládá z následujících prvků:

1. Elektrické přípojky a čidla
2. Hrdlo napájení z venkovní jednotky
3. Hrdlo návratu do venkovní jednotky
4. Hrdlo napájení ÚT a TUV
5. Hrdlo návratu z okruhu TUV
6. Hrdlo návratu z okruhu ÚT
7. Barevný displej poskytující intuitivní a snadný přístup k požadovanému nastavení
8. Kovový plášť hydromodulu
9. Hrdlo odtoku z pojistného ventilu
10. Elektrické topné těleso 6 kW
11. Oběhové čerpadlo integrované s trojcestným ventilem, pojistným ventilem a automatickým odvzdušňovačem
12. Průtokoměr
13. Měřič elektrické energie
14. Ovladač hydromodulu

Hydromodul DHP PREMIUM HF (FULL)

Obr. 18. Zjednodušené schéma instalace s hydromodulem HF
1 – venkovní jednotka (tepelné čerpadlo), 2 – pružná přípojka, 3 – protimrazový ventil, 4 – odlučovač nečistot s magnetickou vložkou, 5 – hydromodul HF, 6 – uzavírací 

ventil,  7 – vyrovnávací zásobník, 8 – čidlo vyrovnávacího zásobníku horní, 9 – čidlo vyrovnávacího zásobníku dolní, 10 – membránová nádoba s bezpečnostní skupinou, 11 – 
nádrž TUV, 12 – čidlo TUV, 13 – vnější čidlo, 14 – skupiny čerpadel s rozdělovačem
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Hydromodul DHP PREMIUM HM (MEDIUM)

Vnitřní jednotka DHP PREMIUM HM se skládá z následujících prvků:

1. Elektrické přípojky a čidla
2. Hrdlo napájení z venkovní jednotky
3. Hrdlo napájení ÚT a TUV
4. Barevný displej poskytující intuitivní a snadný přístup k požadovanému nastavení
5. Kovový plášť hydromodulu
6. Elektrické topné těleso 6 kW
7. Oběhové čerpadlo
8. Průtokoměr
9. Měřič elektrické energie
10. Ovladač hydromodulu

Obr. 17. Zjednodušené schéma instalace s hydromodulem HM
1 – venkovní jednotka (tepelné čerpadlo), 2 – pružná přípojka, 3 – protimrazový ventil, 4 – odlučovač nečistot s magnetickou vložkou, 5 – hydromodul HM, 6 – uzavírací 

ventil, 7 – vyrovnávací zásobník, 8 – čidlo vyrovnávacího zásobníku horní, 9 – čidlo vyrovnávacího zásobníku dolní, 10 – membránová nádoba s bezpečnostní skupinou, 11 – 
nádrž TUV, 12 – čidlo TUV, 13 – vnější čidlo, 14 – skupiny čerpadel s rozdělovačem
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Hydromodul DHP PREMIUM HB (BASIC)

Vnitřní jednotka DHP PREMIUM HB se skládá z následujících prvků:

1. Elektrické přípojky a čidla
2. Hrdlo napájení z venkovní jednotky
3. Hrdlo napájení ÚT a TUV
4. Barevný displej poskytující intuitivní a snadný přístup k požadovanému nastavení
5. Kovový plášť hydromodulu
6. Oběhové čerpadlo
7. Průtokoměr
8. Ovladač hydromodulu

Obr. 18. Zjednodušené schéma instalace s hydromodulem HF
1 – venkovní jednotka (tepelné čerpadlo), 2 – pružná přípojka, 3 – protimrazový ventil, 4 – odlučovač nečistot s magnetickou vložkou, 5 – hydromodul HF, 6 – uzavírací 

ventil,  7 – vyrovnávací zásobník, 8 – čidlo vyrovnávacího zásobníku horní, 9 – čidlo vyrovnávacího zásobníku dolní, 10 – membránová nádoba s bezpečnostní skupinou, 11 – 
nádrž TUV, 12 – čidlo TUV, 13 – vnější čidlo, 14 – skupiny čerpadel s rozdělovačem
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Technické údaje DHP PREMIUM 8 DHP PREMIUM 12 DHP PREMIUM 16
Topný výkon / COP při A7 / W35* 7,9 kW / 4,9 12,0 kW / 4,8 16,3 kW / 4,8
Topný výkon / COP při A2 / W35* 6,1 kW / 3,9 9,0 kW / 3,8 13,0 kW / 4,0
Topný výkon / COP při A-7 / W35* 5,4 kW / 3,5 7,6 kW / 3,2 10,7 kW / 3,3
Topný výkon / COP při A-15 / W35* 4,5 kW / 2,5 7,0 kW / 3,0 9,2 kW / 2,9
Třída energetické účinnosti (tepl. na vstupu 35°C) A++
Třída energetické účinnosti (tepl. na vstupu 55°C) A++
Minimální / maximální teplota okruhu ÚT a TUV 10 °C / 65 °C
Chladicí médium / hmotnost chladícího média R290 / 1,4 kg R290 / 1,8 kg R290 / 4,0 kg
Druh kompresoru Copeland Scroll
Dolní / horní hranice tepl. vzduchu pro provoz tepelného čerpadla -25°C / + 35°C
Hladina akustického výkonu venku / v místnosti 59 / 43 dB (A) 60 / 36 dB (A) 64 / 43 dB (A)
Napětí napájení tepelného čerpadla 3x400 V, 50 Hz
Proudová ochrana C 20A
Hmotnost – venkovní jednotka 209 kg 215 kg 228 kg

Venkovní jednotka

Obsah Rabatová 
skupina Popis

522417 F Ventil ochrany proti zamrznutí 1”

568938 F Ventil ochrany proti zamrznutí 5/4”

584857 F Trojcestný přepínací ventil DN20/G 1”

577097 F Trojcestný přepínací ventil DN25/G 5/4”

577099 F Servopohon ventilu s kabelem

Dodatečné vybavení

* Zaokrouhlení na 1 místo po desetinné čárce

Venkovní jednotka DHP PREMIUM
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- bezpečný a ekologický
- denní/týdenní programátor provozu kotle
- volitelné ovládání WiFi
- volitelná spolupráce s výměníkem TUV
- volba výkonu kotle od 8 do 24 kW
- modulace maximálního výkonu kotle
- spolupráce s instalací TČ
- obsluha směšovacího ventilu a dodatečného čerpadla ÚT

- programátor spotřeby elektrické energie
- práce v otevřených i uzavřených systémech ÚT
- spolupráce s podlahovým i radiátorovým vytápěním
- systém antifreeze
- systém antistop
- vyspělý systém chlazení komponentů kotle
- rozsah provozní teploty od 5 do 80°C
- ideální pro spolupráci s jiným zdrojem tepla

Výhody kotle
DEFRO DBE Optima

Elektrický kotel DBE OPTIMA
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i-3 Plus
Funkce:

• Ovládání 3 směšovacích ventilů.
• Ovládání čerpadla TUV.
• Dva konfigurovatelné výstupy 0-10V.
• Možnost ovládání parametrů topného zařízení díky komunikaci 

OpenTherm + ve verzi 4.0.
• Ekvitermní a týdenní regulace.
• Dva beznapěťové konfigurovatelné výstupy.
• Dva napěťové konfigurovatelné výstupy.
• Spolupráce se třemi dvoustavovými pokojovými regulátory.
• Spolupráce kotle s pokojovým regulátorem s komunikací RS.
• Možnost připojení modulu ST-505 nebo WIFI.
• Možnost aktualizace softwaru přes USB port.

i-2 Plus
Funkce:

• Ovládání 2 směšovacích ventilů.
• Ovládání čerpadla TUV.
• Možnost ovládání parametrů topného zařízení díky komunikaci 

OpenTherm + ve verzi 4.0.
• Ekvitermní a týdenní regulace.
• Dva beznapěťové konfigurovatelné výstupy.
• Dva napěťové konfigurovatelné výstupy.
• Spolupráce se dvěma dvoustavovými pokojovými regulátory.
• Spolupráce kotle s pokojovým regulátorem s komunikací RS.
• Možnost připojení modulu ST-505 nebo WIFI.
• Možnost aktualizace softwaru přes USB port.

ST-292 v3
Funkce:

• Dvoustavový regulátor.
• Ovládání pokojové teploty.
• Týdenní program ohřevu.
• Program den/noc.
• Manuální program.
• Funkce OptimumStart – volba optimální doby zapnutí kotle za 

účelem dosažení tepelného komfortu tak, aby místnost byla vytope-
na na zadanou teplotu v dříve zadanou dobu.

• Funkce ohřev/chlazení.
• Dočasné podsvícení displeje.
• Vestavěné pokojové čidlo.
• 

ST-292 v2
Funkce:

• Dvoustavový regulátor.
• Bezdrátová komunikace.
• Ovládání pokojové teploty.
•  Týdenní program ohřevu.
• Program den/noc.
• Manuální program.
• Funkce OptimumStart – volba optimální doby zapnutí kotle za 

účelem dosažení tepelného komfortu tak, aby místnost byla vy-
topena na zadanou teplotu v dříve zadanou dobu.

• Funkce ohřev/chlazení.
• Dočasné podsvícení displeje.
• Vestavěné pokojové čidlo.

ST-294 v2
Funkce:

• Dvoustavový regulátor.
• Ovládání pokojové teploty s přesností +/- 0,1 °C.
• Hystereze.
• Bezdrátová komunikace.
• 

Wifi- DEFRO ST-5060 RS
Funkce:

• Dálkové ovládání provozu zónových regulací termoelektrických 
pohonů ventilů přes Internet.

• Editace zadaných teplot v každé zóně.
• Možnost definice týdenních harmonogramů.
• Náhled historie teplot každé zóny.
• Oznámení o alarmech na e-mail.
• Verze na mobilní zařízení ke stažení v Google Play.

Obsah Název Popis

KCE-DBE-12 Elektrický kotel DBE 12 kW DBE OPTIMA 4/8/12

KCE-DBE-24 Elektrický kotel DBE 24 kW DBE OPTIMA 8/16/24

E-ZRS-234-G ZÓNOVÝ VENTIL AZV 234 Přepínací ventil na TUV

WIFIRSINT Ovladač Defro internet wifi Defro Ovladače WiFi RS

557317 Teplotní čidlo KTY Čidlo teploty vody v zásobníku TUV

Kódy výrobků

Ovladače pro systémy s elektrickým kotlem DBE OPTIMA
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Název měrná jednotka
DEFRO DBE OPTIMA

4,0/8,0/12,0 8,0/16,0/24,0
Jmenovitý výkon jedné fáze (jednoho topného tělesa) kW 4,0 8,0
Jmenovitý výkon tří fází (všech topných těles) kW 12,0 24,0

Napájení
jednofázová síť

V
1 × 230 V / 50 Hz -

třífázová síť 3 × 400 V / 50 Hz

Pojistky
jednofázová síť

A
1 × 63 -

třífázová síť 3 × 20 3 × 40

Jmenovitý příkon
jednofázová síť

A
1 × 52,2 -

třífázová síť 3 × 17,4 3 × 34,8
Minimální průřez napáje-
cího kabelu

jednofázová síť
A

3 × 10,0 -
třífázová síť 5 × 4,0 5 × 10,0

Jmenovitý příkon A 3 x 17,4 3 x 29,0
Maximální přípustná impedance napájecí sítě Ω 0,27 0,13
Maximální provozní tlak Mpa (bar) 0,15 (1,5)
Objem membránové nádoby l 6
Nastavení STB °C 90
Nastavení pojistného ventilu kotle Mpa (bar) 0,3 (3,0)
Hmotnost kotle kg 27 28

385 200

66
0

46

12
3

292

Technické údaje

Rozměry elektrického kotle DBE OPTIMA
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Kotle na míru

Možnost provozu jako hlavní nebo alternativní
zdroj tepla ve spolupráci s kotlem na tuhá paliva,
krbem, kondenzačním kotlem nebo tepelným
čerpadlem.

Díky širokému rozsahu výkonu kotle lze snadno
přizpůsobit kotel individuálním potřebám.

Model Typové řady  
(kW)

DBE OPTIMA 12kW 4/8/12
DBE OPTIMA 24kW 8/16/24

 

Schéma elektrického kotle DBE OPTIMA

1 – čidlo venkovní teploty, 2 – ovladač ST 294 v2, 3 – modu 13 Plus, 4 – modu WIFI, 5 – bezdrátový router,
6 – panely TČ, 7 – kotel DBE OPTIMA, 8 – nádrž TUV, 9 a 10 – skupina čerpadel DEFRO,
11 – spojka rozdělovač DEFRO DSR 2,12 – podlahové vytápění, 13 – radiátorové vytápění,
14 – trojcestný ventil ESBE ZRS230, 15 – deskový výměník, 16 – čerpadlo, 17 – krb DEFRO



DEFRO R. Dziubeła sp. k.,  
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, Polsko 

KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Výhradní distributor v ČR: Krby TURBO s.r.o.
provozovna: Nad Oborou 3903, Mělník, 276 01

IČO: 27126714

tel. +420 601 577 506, e-mail: defro-teplo@krbyturbo.cz
Aktuální ceny výrobků jsou k dispozici u autorizovaných distributorů DEFRO nebo autorizovaných prodejců.

Seznam autorizovaných prodejen najdete na adrese: www.defro-teplo.cz
Vizualizace a rozměry výrobků v katalogu jsou pouze ilustrativní.
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