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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 90,8 do 95,3% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 4 čerpadla 
( ústredne kúrenie, tepla užit. voda , obehové čerpadlo) ovládanie 
1 zmiešavací ventil, náhľad a zmena nastavení hlavného 
ovládača ONLINE – príplatková výbava

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

DELTA EKOPELL  10-30 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

OVLÁDAČ APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

SKUPINA VÝROBKOV D
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90,8-95,3%
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=90 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú peliet vynášajúci 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW

A1/A2 124/104 124/104 124/104 124/104 124/104

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

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC K Slim Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard
pelletový horák s funkciou mechanického 
čistenia

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

Špecifikácia / typ kotla IU 10 15 20 25 30

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm

5 trieda podla PN-EN 303:5-2012 -     

Ecodesign -     

Výkonový rozsah kW 3,0-10 4,5-15 6,0-20 7,5-25 9,0-30

Vykurovacia plocha m2 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 130 na 180 na 210 na 250 na 330

Objem nádoby na palivo 2 kg ~200 ~200 ~200 ~200 ~200

Účinnosť pre nominálnom výkon % 90,8 94,4 95,3 94,3 91,8

Účinnosť pri minimálnom výkon % 89,6 94,1 94,4 94,1 92,8

Trieda energetickej účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5 

Požadovaný ťah výfukových plynov mbar 0,16 0,17 0,17 0,21 0,24

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/80

Váha kotla 3 kg 321 327 353 360 396

Kapacita objemu vody kotla l 54 60 70 75 81

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Pierez komína Ø mm 160 160 160 180 200

Minimálna výška komína m 5,5 6,5 7 7 7

Priemer napájania a návratu cal G1 ½”

Priemer konektora vývodu 
spaľovacích plynov

mm 159 159 159 159 178

Napájanie V/Hz ~230/50

DELTA EKOPELL

* Podľa platného  cenníka.
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 91,7 do 94,6% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 6 čerpadiel 
(ústredne kúrenie, tepla užit. voda, obehové čerpadlo, podlahové 
čerpadlo) Ovládanie 2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena 
nastavení hlavného ovládača ONLINE cez zabudovaný internetový 
modul s portom RJ-45

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci problém s komínovým 
ťahom a stabilizujuci pracu kotla

Automatický systém zapaľovania paliva;

SMART EKOPELL  12-38 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5:2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

APC 3

OVLÁDAČ APC 3 ADAPTIVE CONTROL

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje prácu kotla pri 
minimálnej hladine paliva . Po opätovným naplneniu zásobníka 
nie je nutne opakovať procedúru rozpaľovania a kotol prechádza 
do prací automatickí

SKUPINA VÝROBKOV A

podlá normy
EN 303-5:2012
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ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 12 kW 16 kW 20 kW 24 kW 28 kW 38 kW

A1
A2
A3

156
844
126

156
844
126

156
844
126

156
844
126

156
953
126

156
1063
126

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

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

modul internet Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

verzia NZ do uzatvoreného systému Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

ventilátor výťahový Štandard

pelletový horák s funkciou mechanického čistenia Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

Špecifikácia / typ kotla IU 12 16 20 24 28 38

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm

5 klasa wg.  
PN-EN 303:5-2012

-      

Ecodesign -      

Výkonový rozsah kW 3,6-12 4,8-16 6,0-20 7,2-24 8,4-28 11,4-38

Vykurovacia plocha m2 1,6 1,8 2,2 2,6 3,2 3,6

Plocha vykurovaných 
miestnosti 1 m2 na 150 na 200 na 250 na 300 na 350 na 475

Objem nádoby na 
palivo 2 kg ~195 ~195 ~195 ~195 ~195 ~195

Účinnosť pre nominál-
nom výkon

% 94,6 94,5 93,4 91,7 93,1 93,8

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 93,4 93,7 93,2 91,9 93,4 93,1

Trieda energetickej 
účinnosti

- A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný 
tlak 

bar 1,5

Požadovaný ťah výfuk-
ových plynov

mbar 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,29

Teplota vody na napája-
niu max.

°C 65/80

Váha kotla 3 kg 374 396 424 451 493 528

Kapacita objemu vody 
kotla

l 51 57 64 73 86 98

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 14x14 15x15 16x16 18x18

Pierez komína Ø mm 160 160 160 170 180 200

Minimálna výška komína m 6 6,5 7 7,5 8 9

Priemer napájania 
a návratu

cal G1 ½”

Priemer konektora vývodu 
spaľovacích plynov

mm 130 130 130 130 130 130

Napájanie V/Hz ~230/50

1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

SMART EKOPELL

* Podľa platného  cenníka.
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Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 90,1 do 93,9% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

KOMPAKT EKOPELL

KOMPAKT EKOPELL   20-75 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5:2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

OVLÁDAČ APC 3 ADAPTIVE CONTROL

SKUPINA VÝROBKOV A

90,1 - 93,9%

KOMPAKT EKOPELL F

www.sk.defro.pl

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 6 čerpadiel 
(ústredne kúrenie, tepla užit. voda, obehové čerpadlo, podlahové 
čerpadlo) Ovládanie 2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena 
nastavení hlavného ovládača ONLINE cez zabudovaný internetový 
modul s portom RJ-45

Kotol prispôsobený do montáže v uzatvorenom systéme

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Verzia F- verzia s automatickým čistením a odpopolnením
(doplatok podľa aktuálneho cenníka)

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci problém s komínovým 
ťahom a stabilizujuci pracu  kotla

Automatický systém zapaľovania paliva;APC 3

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje prácu kotla pri 
minimálnej hladine paliva. Po opätovným naplneniu zásobníka 
nie je nutne opakovať procedúru rozpaľovania a kotol prechádza 
do prací automatickí
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ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 20 kW 26 kW 35 kW 40 kW 56 kW 75 kW

A 600 600 650 700 750 750

B 600 600 650 700 750 600

C 1200 1200 1300 1400 1500 1500

D (F) 1261 1261 1361 1461 1561 1561

E 1181 1181 1281 1501 1551 1586

F 1303 1303 1403 - - -

G 1205 1205 1363 1573 1552 1552

H 130 130 130 130 127 127

I 801 851 911 961 1001 1292

J 1384 1470 1569 1649 1711 1993

K 1030 1030 1131 1351 1401 1421

L 126 126 126 126 126 126

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

Špecifikácia / typ kotla IU 20 26 35 40 56 75

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm

5 trieda podla PN-EN 
303:5-2012

-      

Ecodesign -      

Výkonový rozsah kW 5,3-18,9 7,5-24,8 10,1-34,1 12,0-39,7 16,5-56,9 20,3-79,1

Objem nádoby na 
palivo 1 kg ~143 ~149 ~199 ~303 ~353 ~392

Účinnosť pre nominál-
nom výkon

% 93,3 93,9 92,9 92,1 91,7 90,1

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 93,3 94,5 93,2 91,9 91,3 92,8

Trieda energetickej 
účinnosti

- A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný 
tlak 

bar 3,0

Požadovaný ťah výfuk-
ových plynov

mbar 0,18 0,22 0,28 0,28 0,29 0,35

Teplota vody na napája-
niu max.

°C 65/80

Váha kotla 2 

(STD / F)
kg 407/442 429/466 483/511 598/628 716/808 980/1025

Kapacita objemu vody 
kotla

l 97 100 130 176 193 273

Priemer napájania 
a návratu

cal G1 ½”

Priemer konektora vývodu 
spaľovacích plynov

mm 130 130 130 130 127 127

Napájanie V/Hz ~230/50

1 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,6 kg/dm3.
2 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

Elementy príslušenstva treba hlásiť pri objednávaní kotla vzhľadom na chýbajúcu možnosť násled-
nej inštalácie.

KOMPAKT EKOPELL

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

modul internet Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

verzia NZ do uzatvoreného systému Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

ventilátor výťahový Štandard

systém mechanického čistenia výmenníka Štandard

pelletový horák s funkciou mechanického čistenia Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

systém automatického čistenia a odstraňovania popola Z príplatkom *

* Podľa platného  cenníka.
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 90,2 do 93,1% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

EKO SLIM  10-30 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

Kompaktne rozmery

OVLÁDAČ APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

SKUPINA VÝROBKOV D
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Ovládač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 4 čerpadla 
( ústredne kúrenie, tepla užit. voda , obehové čerpadlo) ovládanie 
1 zmiešavací ventil, náhľad a zmena nastavení hlavného 
ovládača ONLINE – príplatková výbava

91,4 - 92,7%
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=70 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,65 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC K Slim Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

pelletový horák s funkciou mechanického čistenia Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

plošina Z príplatkom *

EKO SLIM
TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

Špecifikácia / typ kotla J.m. 10 15 20 25 30

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm

5 trieda podla PN-EN 303:5-2012 -     

Ecodesign -     

Výkonový rozsah kW 2,9-10,5 4,3-14,8 5,8-20,7 7,3-25,1 8,8-31,6

Vykurovacia plocha m2 1,5 2,1 2,5 2,7 3,3

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 160 na 220 na 270 na 355 na 425

Objem nádoby na palivo 2 kg ~102 ~122 ~126 ~126 ~147

Účinnosť pre nominálnom výkon % 91,8 91,8 91,4 91,7 91,8

Účinnosť pri minimálnom výkon % 91,5 92,3 92,7 92,1 92,5

Trieda energetickej účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5 / 3,0

Požadovaný ťah výfukových plynov mbar 0,19 0,21 0,25 0,27 0,29

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/80

Váha kotla 3 kg 288 336 380 368 402

Kapacita objemu vody kotla l 48 69 130 97 110

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Pierez komína Ø mm 160 160 160 180 200

Minimálna výška komína m 5 6 7 7 7

Priemer napájania a návratu cal GZ 1 ¼’’ / GW 1 ¼’’

Priemer dymovodu mm 127 159 159 159 159

Napájanie V/Hz ~230/50

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW

A 602 602 702 702 802

B 583 567 612 618 590

C Ø 127 Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 159

D 1615 1615 1650 1650 1650

E 705 915 915 855 855

F 356 356 356 392 392

G 1256 1481 1481 1422 1422

* Podľa platného  cenníka.

�
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 91,4 do 94,2% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 6 čerpadiel 
(ústredne kúrenie, tepla užit. voda, obehové čerpadlo, podlahové 
čerpadlo) Ovládanie 2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena 
nastavení hlavného ovládača ONLINE cez zabudovaný internetový 
modul s portom RJ-45

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci problém s komínovým 
ťahom a stabilizujuci pracu  kotla

Automatický systém zapaľovania paliva;

BIO SLIM  10-30 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

APC 3

OVLÁDAČ APC 3 ADAPTIVE CONTROL

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje prácu kotla pri 
minimálnej hladine paliva. Po opätovným naplneniu zásobníka 
nie je nutne opakovať procedúru rozpaľovania a kotol prechádza 
do prací automatickí

SKUPINA VÝROBKOV D

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

OCEL

www.sk.defro.pl

Kompaktne rozmery

92,1 - 93,6 %
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=70 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,65 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC 3 ADAPTIVE CONTROL Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

modul internet Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

ventilátor výťahový Štandard
pelletový horák s funkciou mechanického 
čistenia

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

plošina Z príplatkom *

BIO SLIM
TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

Špecifikácia / typ kotla J.m. 10 15 20 25 30

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm

5 trieda podla PN-EN 303:5-2012 -     

Ecodesign -     

Výkonový rozsah kW 3,1-10,5 4,4-15,5 5,9-20,4 7,3-25,2 8,9-31,5

Vykurovacia plocha m2 1,5 2,1 2,5 2,7 3,3

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 160 na 220 na 270 na 355 na 425

Objem nádoby na palivo 2 kg ~102 ~122 ~126 ~126 ~147

Účinnosť pre nominálnom výkon % 93,6 93,6 92,5 92,1 92,9

Účinnosť pri minimálnom výkon % 92,3 93,0 93,0 92,5 92,9

Trieda energetickej účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5 / 3,0

Požadovaný ťah výfukových plynov mbar 0,19 0,22 0,26 0,27 0,29

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/80

Váha kotla 3 kg 288 336 380 368 402

Kapacita objemu vody kotla l 48 69 103 97 110

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Pierez komína Ø mm 160 160 160 180 200

Minimálna výška komína m 5 6 7 7 7

Priemer napájania a návratu cal GZ 1 ¼” GW 1 ¼’’

Priemer konektora vývodu paľovacích 
plynov

mm 130 130 130 130 130

Napájanie V/Hz ~230/50

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW

A 602 602 702 702 802

B 190 190 190 190 190

C Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130 Ø 130

D 1615 1615 1650 1650 1650

E 840 840 925 925 925

F 1366 1578 1548 1521 1558

G 705 915 915 855 855

H 356 356 356 392 392

I 902 902 947 953 982

* Podľa platného  cenníka.
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 91,2 do 93,2% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC CENTER obsluhujúci 6 čerpadiel (ústredne kúrenie, 
tepla užit. voda, obehové čerpadlo, podlahové čerpadlo) 
Ovládanie 2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena nastavení 
hlavného ovládača ONLINE cez zabudovaný internetový modul 
s portom RJ-45

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Centrálny horák peletový  so štandardnou funkciou automatic-
kého čistenia

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje prácu kotla pri 
minimálnej hladine paliva. Po opätovným naplneniu zásobníka 
nie je nutne opakovať procedúru rozpaľovania a kotol prechádza 
do prací automatickí

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

ALFA II  12-40 kW
Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

Kompaktne rozmery

OVLÁDAČ APC CENTER

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci problém s komínovým 
ťahom a stabilizujuci pracu  kotla Verzia s automatickým čistením a odpopolnením

Hydraulická sadá s obehovým čerpadlom a termostatickým ven-
tilom ako poistenie kotla pred nízkou teplotou po vracajúcej vody

Podtlakový snímač ochraňujúci pred 
nesprávnym spaľovacím procesom

SKUPINA VÝROBKOV D

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

OCEL

ALFA II PLUS

Lambda sonda - Inteligentný algoritmus, ktorý optimalizuje 
postup spaľovania a zaisťuje najvyšší výkonnosť kotla pri 
minimálnej emisii spalín, pre celý rozsah výkonu;

ALFA II

www.sk.defro.pl

λ
sonda

Twin Spark System - horák na pelety je štandardne vybavený 
dvoma zapaľovačmi;

91,2-93,2%



13

ALFA II PLUS

1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 PLUS verzia - kotol so zväčšenou palivovou nádržou.
   Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,65 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve . 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

Elementy príslušenstva treba hlásiť pri objednávaní kotla vzhľadom na chýbajúcu možnosť násled-
nej inštalácie.

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC CENTER Štandard

funkcia PID Štandard

modul internet Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

centrálny horák na pellet  s funkciou auto-
matického čistenia

Štandard

hydraulická sadá s termostatickým ventilom 
a obehovým čerpadlom  

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

príplatok k verzii Plus – zväčšená nádoba na palivo Z príplatkom *

ALFA II

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 12 kW 17 kW 22 kW 26 kW 30 kW 40 kW

A 470 490 510 570 610 660

B (STD / 
PLUS)

1176/
1496

1196/
1516

1216/
1536

1336/
1656

1416/
1696

1516/
1746

C 1263 1263 1363 1363 1418 1418

D 1223 1281 1381 1381 1436 1364

E 130 130 130 130 130 127

F 775 775 775 815 815 835

G 1025 1068 1068 1107 1107 1127

H 1088 1088 1188 1188 1243 1243

I (STD / 
PLUS)

560 / 880 560 /880 560 /880 620 /940 660 / 940 710 /940

Špecifikácia / typ kotla IU 12 17 22 26 30 40
Výkonový rozsah kW 3,2-12,2 4,9-17,1 6,5-22,5 7,5-26,6 8,9-31,5 11,8-40,3

Vykurovacia plocha m2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,7 3,0

5 trieda podla PN-EN 
303:5-2012      

Ecodesign      

Plocha vykurovaných 
miestnosti 1 m2 na 150 na 215 na 275 na 325 na 375 na 500

Jednorazove množstvo nasyp-
aného paliva (STD/PLUS) 2 kg

~85/
~145

~85/
~145

~110/ 
~180

~120/ 
~190

~145/ 
~210

~165/ 
~225

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 90,7 90,7 90,5 90,5 90,5 90,7

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 91,2 91,2 91,1 91,1 90,4 90,9

Trieda energetickej účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 3,0

Požadovaný ťah výfukových 
plynov

mbar 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25

Teplota vody na napájaniu 
max.

°C 65/80

Váha kotla 3 kg 357 373 400 452 488 551

Kapacita objemu vody kotla l 55 56 65 78 88 100

Priemer napájania a návratu cal GW 1”

Priemer napájania a návratu cal GW ½”

Priemer dymovodu mm 130 130 130 130 130 127

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

* Podľa platného  cenníka.
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KOMFORT EKOPELL  14-35 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

SKUPINA VÝROBKOV A

OVLÁDAČ APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 90,5 do 94,9% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 4 čerpadla 
( ústredne kúrenie, tepla užit. voda , obehové čerpadlo) ovládanie 
1 zmiešavací ventil, náhľad a zmena nastavení hlavného 
ovládača ONLINE – príplatková výbava

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

Vertikálna alebo horizontálna konfigurácia dymovodu po 
inštalácii krútiaceho ohybu (torzný ohyb nepredstavuje zariadenie 
kotla);

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

OCEL

www.sk.defro.pl

90,5-94,9%
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,65 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

POZOR! pri objednávaní kotla KOMFORT EKOPELL špecifikujte na ktorej stranie sa ma nachádzať 
zásobník (vľavo alebo vpravo).

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 14 kW 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW

A 480 480 480 530 530

B 740 740 740 740 740

C 1302 1302 1302 1352 1352

D 1318 1318 1383 1433 1478

E 1383 1383 1448 1498 1543

F 1448 1448 1513 1563 1608

G 1348 1348 1348 1348 1348

H1 1218 1218 1284 1334 1365

H2 1330 1330 1395 1445 1490

I 159 159 159 159 178

J 535 535 605 645 715

K 967 967 1057 1112 1212

Špecifikácia / typ kotla IU 14 20 25 30 35

Výkonový rozsah kW 4,2-14 6,0-20 7,5-25 9,0-30 10,5-35

5 trieda podla PN-EN 303:5-
2012

-     

Ecodesign --     

Vykurovacia plocha m2 2,1 2,3 2,6 3,2 3,6

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 175 na 250 na 310 na 375 na 435

Objem nádoby na palivo 2 kg ~146 ~146 ~146 ~146 ~146

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 90,9 90,5 94,9 94,1 93,1

Účinnosť pri minimálnom výkon % 87,4 89,1 94,0 94,4 92,8

Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5

Požadovaný ťah výfukových 
plynov

mbar 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/80

Váha kotla 3 kg 356 367 410 466 509

Kapacita objemu vody kotla l 74 77 91 109 125

Pierez komína cmxcm 14x14 16x16 16x16 18x18 18x18

Pierez komína Ø mm 160 180 180 200 200

Minimálna výška komína m 5 5 6 6 7

Priemer napájania a návratu cal 1 ½ ’’

Priemer dymovodu mm 159 159 159 159 178

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

KOMFORT EKOPELL

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC K Slim Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard
pelletový horák s funkciou mechanického 
čistenia

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

* Podľa platného  cenníka.

D
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 90,6 do 93,2% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC CENTER obsluhujúci 6 čerpadiel (ústredne kúrenie, 
tepla užit. voda, obehové čerpadlo, podlahové čerpadlo) 
Ovládanie 2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena nastavení 
hlavného ovládača ONLINE cez zabudovaný internetový modul 
s portom RJ-45

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Centrálny horák peletový  so štandardnou funkciou automatic-
kého čistenia

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

Systém mechanického čistenia  výmenníka tepla
Verzia F- verzia s automatickým čistením a odpopolnením
(doplatok podľa aktuálneho cenníka)

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

EPSILON  10-25 kW
SKUPINA VÝROBKOV D

Lambda sonda - Inteligentný algoritmus, ktorý optimalizuje 
postup spaľovania a zaisťuje najvyšší výkonnosť kotla pri 
minimálnej emisii spalín, pre celý rozsah výkonu;

λ
sonda

EPSILON 

Odvzdušňovací ventilátor eliminujúci problém s komínovým 
ťahom a stabilizujuci pracu  kotla

OVLÁDAČ APC CENTER
EPSILON F

Kompaktne rozmery

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje prácu kotla pri 
minimálnej hladine paliva. Po opätovným naplneniu zásobníka 
nie je nutne opakovať procedúru rozpaľovania a kotol prechádza 
do prací automatickí

Podtlakový snímač ochraňujúci pred 
nesprávnym spaľovacím procesom

Twin Spark System - horák na pelety je štandardne vybavený 
dvoma zapaľovačmi;

90,6 -94,1 %
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www.sk.defro.pl
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EPSILON 

1  Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,6 kg/dm3.
2 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve . 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH EPSILON / EPSILON F 

rozmer 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

A 540 / 726 540 / 726 615 / 801 745 / 931

B 1290 1290 1290 1290

C 66 / - 66 / - 66 / - 66 / -

D 1040 1040 1040 1040

E 1074 1074 1074 1074

F 100 100 100 100

G 167 167 167 167

H 154 154 154 154

Špecifikácia / typ kotla J.m. 10 15 20 25

Výkonový rozsah kW 3,0-10,3 4,2-14,5 5,5-20,7 7,2-25,5

5 trieda podla PN-EN 303:5-
2012

-    

Ecodesign -    

Jednorazove množstvo nasypa-
ného paliva (STD / PLUS ) 1 kg ~58 / ~129 ~58 / ~129 ~67 / ~147 ~82 / ~180

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 90,6 90,9 90,5 90,8

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 90,8 90,5 90,9 90,6

Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 3,0

Požadovaný ťah výfukových 
plynov

mbar 0,13 0,13 0,17 0,20

Teplota vody na napájaniu 
max.

°C 65/80

Váha kotla (STD / PLUS) 2 kg
~275 / 
~285

~286 / 
~296

~316 / 
~328

~366 / 
~379

Kapacita objemu vody kotla l 48 45 50 60

Napájanie V/Hz ~230V/50Hz

Priemer napájania a návratu cal 1’’

Priemer napájania a návratu cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 100 100 100 100

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

EPSILON
A

B

C

DE

F

G

H

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC CENTER Štandard

funkcia PID Štandard

modul internet Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

centrálny horák na pellet  s funkciou auto-
matického čistenia

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

príplatok k verzii Plus – zväčšená nádoba na palivo Z príplatkom *
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OVLÁDAČ APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 91,7 do 94,2% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 4 čerpadla 
( ústredne kúrenie, tepla užit. voda , obehové čerpadlo) ovládanie 
1 zmiešavací ventil, náhľad a zmena nastavení hlavného 
ovládača ONLINE – príplatková výbava

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia v štandardnej 
výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

Automatický čistiaci systém výmenníka tepla; Možnosť presunu palivovej nádrže;

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

GAMMA  10-40 kW
SKUPINA VÝROBKOV D

OCEL

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

www.sk.defro.pl

Kompaktne rozmery;

91,7-94,2%
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,65 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMĚRY KOTLE UVEDENÉ V MM

ROZMĚR 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 25 kW

A 557 557 607 657 757 757

B 605 605 605 605 805 805

C 1162 1162 1212 1260 1560 1560

D 1345 1495 1495 1495 1495 1495

E 1075 1225 1206 1206 1206 1206

F 159 159 178 178 178 178

G 617 617 617 617 617 777

H 100 100 100 100 100 100

Špecifikácia / typ kotla J.m. 10 15 20 25 30 40

Výkonový rozsah kW 3,0-10 4,5-15 6,0-20 7,5-25 9,0-30 12,5-40

5 trieda podla PN-EN 303:5-
2012

-      

Ecodesign -      

Vykurovacia plocha m2 1,3 1,5 1,9 2,3 3,0 4,2

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 125 na 185 na 250 na 310 na 375 na 500

Objem nádoby na palivo 2 kg ~114 ~146 ~146 ~146 ~189 ~228

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 94,2 92,3 92,2 91,7 91,7 92,0

Účinnosť pri minimálnom výkon % 93,9 92,5 91,9 91,4 90,8 91,2

Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5

Požadovaný ťah výfukových 
plynov

mbar 0,12 0,15 0,18 0,18 0,20 0,25

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/80

Váha kotla 3 kg ~355 ~375 ~411 ~448 ~543 ~645

Kapacita objemu vody kotla l 77 96 103 111 128 168

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 16x16 16x16 18x18 20x20

Pierez komína Ø mm 160 160 180 180 200 220

Minimálna výška komína m 5 5 5 6 6 7

Priemer napájania a návratu cal 1 ½ ’’

Priemer napájania a návratu cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 159 159 178 178 178 178

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

NÁZEV Prídavné vybavenie 

ovládač APC K Slim Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

Automatický čistiaci systém výmenníka 
tepla

Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

pelletový horák s funkciou mechanického 
čistenia

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

GAMMA

* Podľa platného  cenníka.

C

E
F

GH

A B

D
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 89,9 do 90,7% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač K1Pv4 s farebným dotykovým displejom obsluhujúcim 4 
čerpadla ( ústredne kúrenie, ohrev teplej úžitkovej vody, obehové 
čerpadlo, podlahové čerpadlo ) Obsluha zmiešavacieho ventilu. 
Možnosť ovládania cez GSM alebo internet – príplatková výbava 
nastaviteľný uhol displeja ovládača

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Snímače otvorenia poklopu nádoby na palivo

Vertikálna alebo horizontálna konfigurácia dymovodu po 
inštalácii krútiaceho ohybu (torzný ohyb nepredstavuje zariadenie 
kotla);

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Zmena smeru otvárania dvierok (nie týka sa vnútorných dvierok 
žiaruvzdorných)

Spaľovacia komora s vysoko výdajným retortovým horákom

KOMFORT EKO LUX  12-40 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo: eko-hrašok 5-25 mm.

ABM

Systém vyrovnávania tlaku v nádrži na palivo Zvitok slimáka podávača vyrobený z jedného elementu

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Šetrný prevodový motor o vysokej účinnosti so spiatočným 
hodom pre prípad blokády podávača paliva 

OVLÁDAČ K1PV4 PREVODOVÝ MOTOR ABM

SKUPINA VÝROBKOV A

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

OCEL

www.sk.defro.pl

89,3 - 90,4 %
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=70 W/m2. 
2 Kapacita nádrži na palivo pre hustotu násypovú eko-hrášku vynášajúca 0,8 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

POZOR! pri objednávaní kotla KOMFORT EKO LUX špecifikujte na ktorej stranie sa ma nachá-
dzať zásobník (vľavo alebo vpravo). 

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 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

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač K1Pv4 Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

Špecifikácia / typ kotla IU 12 15 20 25 30 40

Výkonový rozsah 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

5 trieda podla PN-EN 
303:5-2012

-      

Ecodesign -      

Vykurovacia plocha m2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 4,0

Plocha vykurovaných 
miestnosti 1 m2 do 150 do 190 do 250 do 315 do 375 do 500

Jednorazove množstvo 
nasypaného paliva 2 kg ~132 ~132 ~191 ~191 ~191 ~258

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 89,6 89,9 90,1 90,4 89,7 90,2

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 90,0 89,3 89,8 89,5 89,8 89,4

Trieda energetickej 
účinnosti

B B B B B B

Max. prípustný pracovný 
tlak 

bar 1,5

Požadovaný ťah výfuk-
ových plynov

mbar 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32

Teplota vody na napájaniu 
min./max.

°C 65/80

Váha kotla 3 kg 407 456 529 568 626 769

Kapacita objemu vody 
kotla

l 68 82 97 112 123 153

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 16x16 16x16 17x17 19x19

Pierez komína Ø mm 160 160 180 180 190 220

Minimálna výška komína m 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Priemer napájania a návratu cal 1 ½ ’’

Priemer odtoku cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 159 159 159 178 178 178

KOMFORT EKO LUX

* Podľa platného  cenníka.
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5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 89,9 do 92,9% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač K1P4 s farebným dotykovým displejom obsluhujúcim 4 
čerpadla ( ústredne kúrenie, ohrev teplej úžitkovej vody, obehové 
čerpadlo, podlahové čerpadlo ) Obsluha zmiešavacieho ventilu. 
Možnosť ovládania cez GSM alebo internet – príplatková výbava 
nastaviteľný uhol displeja ovládača

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Možnosť presunu palivovej nádrže;

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Zmena smeru otvárania dvierok (nie týka sa vnútorných dvierok 
žiaruvzdorných)

Spaľovacia komora s vysoko výdajným retortovým horákom

KOMFORT EKO MINI  11-40 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo: eko-hrašok 5-25 mm.

Systém vyrovnávania tlaku v nádrži na palivo Zvitok slimáka podávača vyrobený z jedného elementu

SKUPINA VÝROBKOV D

Vertikálna alebo horizontálna konfigurácia dymovodu po 
inštalácii krútiaceho ohybu (torzný ohyb nepredstavuje zariadenie 
kotla);

K1P4

OVLÁDAČ K1P4

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

OCEL

www.sk.defro.pl

89,4 - 91,1 %



23

1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Kapacita nádrži na palivo pre hustotu násypovú eko-hrášku vynášajúca 0,8 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 11 kW 15 kW 20 kW 24 kW  40 kW

A 480 480 530 530 630

B 540 540 540 640 640

C 1358 1358 1358 1548 1578

D 1156 1156 1156 1332 1362

E Ø 159 Ø 159 Ø 159 Ø 178 Ø 178

F 535 605 645 715 835

G 804 874 914 984 1104

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač K1P4 Štandard

funkcia PID Štandard

ADAPTIVE CONTROL Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

Špecifikácia / typ kotla IU 11 15 20 24 40

Výkonový rozsah kW 3,1-11,0 4,3-15,2 5,8-20,9 7,0-24,7 11,7-40,5

5 trieda podla PN-EN 
303:5-2012

-     

Ecodesign -     

Vykurovacia plocha m2 1,4 1,6 1,9 2,7 3,9

Plocha vykurovaných 
miestnosti 1 m2 na 150 na 190 na 250 na 315 na 500

Jednorazove množstvo 
nasypaného paliva 2 kg ~132 ~132 ~132 ~191 ~258

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 89,4 90,2 90,6 91,1 90,9

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 89,8 90,1 89,9 90,3 89,8

Trieda energetickej 
účinnosti

B B B B B

Max. prípustný pracovný 
tlak 

bar 1,5

Požadovaný ťah výfuk-
ových plynov

mbar 0,21 0,25 0,16 0,30 0,34

Teplota vody na napájaniu 
min./max.

°C 65/80

Váha kotla 3 kg 385 411 449 546 729

Kapacita objemu vody 
kotla

l 60 68 78 104 144

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 22x22

Pierez komína Ø mm 160 160 160 180 245

Minimálna výška komína m 5,5 6 6 7 7

Priemer napájania a návratu cal 1 ½ ’’

Priemer odtoku cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 159 159 159 178 178

KOMFORT EKO MINI

* Podľa platného  cenníka.
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SIGMA E  12-69 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo: eko-hrašok 5-25 mm.

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 90,0 do 90,7% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač K1Pv4 s farebným dotykovým displejom obsluhujúcim 4 
čerpadla ( ústredne kúrenie, ohrev teplej úžitkovej vody, obehové 
čerpadlo, podlahové čerpadlo ) Obsluha zmiešavacieho ventilu. 
Možnosť ovládania cez GSM alebo internet – príplatková výbava 
nastaviteľný uhol displeja ovládača

Verzia NZ – prispôsobená do montáže v systéme zatvorenom, 
zosilnená konštrukcia, zabudovaná hladiaca špirála – príplatková 
výbava. Verzia je k dispozícii vo výkone 36 až 48 kW;

Spaľovacia komora s vysoko výdajným retortovým horákom 
novej generácie ( riešenie nahlásene do UPRR ) 

Snímače otvorenia poklopu nádoby na palivo

Zvitok slimáka podávača vyrobený z jedného elementu

Zmena smeru otvárania dvierok (nie týka sa vnútorných dvierok 
žiaruvzdorných)

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

Šetrný prevodový motor o vysokej účinnosti so spiatočným 
hodom pre prípad blokády podávača paliva 

Systém mechanického čistenia  výmenníka tepla

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

ABM

OVLÁDAČ K1PV4 PREVODOVÝ MOTOR ABM

Systém vyrovnávania tlaku v nádrži na palivo

SKUPINA VÝROBKOV A

Z
Á

R
U
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A

ROKOV

OCEL

SIGMA E NZ

www.sk.defro.pl

90,0-90,7%
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ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 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

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač K1Pv4 Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

systém mechanického čistenia výmenníka Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

systém hasenia požiarnik Z príplatkom *

verzia NZ do uzatvoreného systému Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

SIGMA E
TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

Špecifikácia / typ kotla IU 36 48 69
Palivo - eko-hrašok 5-25 mm

5 trieda podla PN-EN 
303:5-2012

-   

Ecodesign -   

Výkonový rozsah kW 10,8-36 14,4-48 17,9-69

Vykurovacia plocha m2 4,3 5,2 6,5

Plocha vykurovaných 
miestnosti 1 m2 na 450 na 600 na 825

Objem nádoby na palivo 2 kg ~191 ~266 ~258

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 90,1 90,9 90,0

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 90,8 90,4 90,5

Trieda energetickej účinnosti - B B B

Max. prípustný pracovný 
tlak 

bar 1,5 - OTVORENÝ SYSTÉM,  2,5 - ZATVORENÝ SYSTÉM

Požadovaný ťah výfuk-
ových plynov

mbar 0,31 0,34 0,34

Teplota vody na napájaniu 
max.

°C 65/80

Váha kotla 3 kg 657 728 880

Kapacita objemu vody 
kotla

l 170 200 230

Pierez komína cmxcm 18x18 22x22 24x24

Pierez komína Ø mm 200 250 270

Minimálna výška komína m 9 10 10

Priemer napájania 
a návratu

cal G1 ½”

Priemer konektora vývodu 
spaľovacích plynov

mm 178 194 245

Napájanie V/Hz ~230/50

1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Kapacita nádrži na palivo pre hustotu násypovú eko-hrášku vynášajúca 0,8 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve.

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

POZOR! pri objednávaní kotla SIGMA E špecifikujte na ktorej stranie sa ma nachádzať zásobník (vľavo 
alebo vpravo).

Elementy príslušenstva treba hlásiť pri objednávaní kotla vzhľadom na chýbajúcu možnosť následnej 
inštalácie.* Podľa platného  cenníka.
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HYDROPELL  8-24 kW
SKUPINA VÝROBKOV D

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla;

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 94,2 do 95,6% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Ovládač TIEMME. Obsluha čerpadla ú.k., automatický postup 
zapaľovania. Obsluha ventilu prepínaním pre t.u.v., režim 
ohrievania  t.u.v. Spolupracuje s regulátorom pokojovej teploty 
alebo snímačom vonkajšej teploty;

V štandardnom vyhotovení zariadenie je určené pre prácu v uza-
tvorenom obvode, za podmienky montáže ochranných prvkoch 
podľa technickej dokumentácii zariadenia;

Spaľovacia komora je vybavená násypovým peletovým horákom 
prispôsobeným k spaľovaní biomasy;

Automatický systém zapaľovania paliva;

LOKÁLNY OHRIEVAČ INTERIÉROV NA PEVNÉ PALIVA 

Krbová pec série  HYDROPELL na pelety je určená na ohrievanie miestností a je zdrojom teplej vody pre 
ústredné kúrenie. Časť  horkého vzduchu je priamo vyžarovaná z ohniska cez  sklo a konvekčnými otvormi 
nad dverkami a v hornej stene zariadenia. Nad  80% tepelnej energii je odebaná vodou v vodnom obvode peci. 
Uzatvorená spaľovacia komora umožňuje inštalovanie peci  HYDROPELL v miestnostiach s rekuperáciou.

Trieda energetickej účinnosti - A++; System vírový zväčšujúci získanie tepla z produkovanej energii;

Vstavená membránová nádoba;

Vo vybavení čerpadlo ú.k. ;

Kompaktná kostra;

Odťahový ventilátor eliminuje problém ťahu v komínu a stabilizu-
je prácu zariadenia ;

OCEL
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www.sk.defro.pl

94,2-95,6%
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HYDROPELL

ROZMĚRY UVEDENÉ V MM

ROZMĚR 8 kW 12 kW 18 kW 24 kW

A 525 525 575 575

B 887 937 987 1073

C 686 686 710 737

D 198 198 250 250

E 270 270 280 280

F 857 907 957 1043

G 400 400 450 450

H 110 110 116 116

I 119 119 119 119

J 50 50 50 50

K 80 80 80 80

L 136 189 181 181

M 186 206 197 197

N 169 127 134 134

O 93 136 153 153

P 120 79 126 126

R 128 70 138 138

S 60 60 50 60

T 50 50 50 50

U 528 623 623 623

1 Hmotnosť je závislá na jeho príslušenstve.
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 600kg/m3

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

Špecifikácia / typ IU 8 12 18 24

Nominálny výkon kW 10,4 12,4 14,9 18,5

Tepelný výkon vodného obvodu kW 8,5 10,3 12,3 16

Tepelní výkon odovzdávaný do prostredia kW 1,9 2,1 2,6 2,5

Účinnosť pre nominálnom výkon % 94,9 94,9 94,2 95,6

Účinnosť pri minimálnom výkon % 96,2 96,3 95,4 94,8

Efektívnosť % 90,4 90,4 90,0 91,2

Emisie CO pri 13% O2 % 0,0101 0,0047 0,0048 0,0043

Teplota spaľovacích plynov ˚C 81,4 84,8 94,1 83,7

Váha1 kg 135 150 185 215

Požadovaný ťah výfukových plynov Pa 12 12 12 12

Priemer dymovodu mm 80 80 80 80

Napájanie V 230 230 230 230

Maximálna spotreba elektrickej energie W 380 380 380 380

Objem nádoby na palivo2 kg 15 20 24 28

Kapacita objemu vody kotla l 22 25 28 32

Objem expanznej nádoby membrány l 5 5 8 8

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5 1,5 1,5 1,5

TECHNICKÉ DÁTA / SKUPINA VÝROBKOV D
A

B
C

D

E F

G

H

I

R

J
K

ML

NOP

S

T

U

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

Ovládač TIEMME Štandard

odťahový ventilátor Štandard

Vrátane čerpadla ústredného kúrenia Štandard

Snímač TÚV Štandard

Modul TÚV Štandard

zabudovaná expanzná nádoba Štandard

3-cestný ventil ZRS 234 (Skupina výrobkov F) Z príplatkom *

komínová redukcia 80/130 Z príplatkom *

reléový modul pre 3-vodičový spínací ventil Z príplatkom *

Senzor TÚV (kupuje sa osobitne) Z príplatkom *

* Podľa platného  cenníka.
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OVLÁDAČ APC CENTER

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 91,7 do 95,3% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Centrálny horák peletový  so štandardnou funkciou automatic-
kého čistenia

Keramické katalyzátory stabilizujúce spaľovací proces

Automatický systém zapaľovania paliva;

Systém mechanického čistenia  výmenníka tepla

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

BETA  12-40 kW
SKUPINA VÝROBKOV A

Lambda sonda - Inteligentný algoritmus, ktorý optimalizuje 
postup spaľovania a zaisťuje najvyšší výkonnosť kotla pri 
minimálnej emisii spalín, pre celý rozsah výkonu;

λ
sonda

BETA PLUS
OCEL

Z
Á
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Odťahový ventilátor eliminuje problém ťahu v komínu a stabilizu-
je prácu zariadenia ;

Ovládač APC CENTER obsluhujúci 6 čerpadiel (ústredne kúrenie, 
tepla užit. voda, obehové čerpadlo, podlahové čerpadlo) 
Ovládanie 2 zmiešavacích ventilov, náhľad a zmena nastavení 
hlavného ovládača ONLINE cez zabudovaný internetový modul 
s portom RJ-45

BETA

www.sk.defro.pl

Kompaktná kostra;

Snímač rezervy paliva v nádobe zastavuje prácu kotla pri 
minimálnej hladine paliva. Po opätovným naplneniu zásobníka 
nie je nutne opakovať procedúru rozpaľovania a kotol prechádza 
do prací automatickí

Podtlakový snímač ochraňujúci pred 
nesprávnym spaľovacím procesom

Twin Spark System - horák na pelety je štandardne vybavený 
dvoma zapaľovačmi;

91,7-95,3%
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BETA PLUS

1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMĚRY KOTLE UVEDENÉ V MM

ROZMĚR 12 kW 17 kW 22 kW 26 kW 30 kW 40 kW

A 470 490 490 530 610 670

B 958/1345 978/1365 978/1365 1127/1515 1207/1595 1327/1655

C 1336 1336 1491 1491 1491 1491

D 1304 1362 1517 1517 1517 1446

E 130 130 130 130 130 127

F 778 778 778 818 818 838

G 964 1001 1001 1041 1041 1025

H 635 635 635 675 675 695

I 487/874 487/874 487/874 596/984 596/984 656/984

J 163 160 160 180 220 207

Špecifikácia / typ kotla IU 12 17 22 26 30 40

Výkonový rozsah kW 3,5-11,8 5,0-16,8 6,5-21,4 7,6-25,8 8,7-30,7 10,4-38,1

5 trieda podla PN-EN 303:5-
2012

-      

Ecodesign -      

Vykurovacia plocha m2 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,3

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 150 na 215 na 275 na 325 na 375 na 500

Objem nádoby na palivo 
(STD / PLUS ) 2 kg

~77 / 
~160

~77 / 
~160

~104 / 
~208

~135 / 
~237

~135 / 
~237

~153 / 
~244

Účinnosť pre nominálnom 
výkon

% 91,7 95,3 93,9 93,0 94,3 93,8

Účinnosť pri minimálnom 
výkon

% 88,6 94,2 90,2 92,1 93,4 91,8

Trieda energetickej účinnosti A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 3,0

Požadovaný ťah výfukových 
plynov

mbar 0,12 0,16 0,20 0,21 0,24 0,25

Teplota vody na napájaniu 
max.

°C 65/80

Váha kotla (STD / PLUS) 3 kg
~301 / 
~321

~317 / 
~337

~344 / 
~366

~389 / 
~410

~433 / 
~454

~486 / 
~503

Kapacita objemu vody kotla l 53 54 64 71 85 92

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 16x16 16x16 18x18 18x18

Pierez komína Ø mm 160 160 180 180 200 200

Minimálna výška komína m 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Priemer napájania a návratu cal 1’’

Priemer napájania a návratu cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 130 130 130 130 130 127

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV ABETA

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

NÁZEV Prídavné vybavenie 

ovládač APC CENTER Štandard

funkcia PID Štandard

Systém mechanického čistenia  výmenníka 
tepla

Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard
pelletový horák s funkciou mechanického 
čistenia

Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

* Podľa platného  cenníka.

A
B

C

H

D

F
G

E

JI
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Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo: eko-hrašok 20-25 mm.

DWS  12-22 kW

SADA VZDUCHOVÝCH VENTILÁTOROV
 (DOPLŇUJÚCE DOPLNKY)

3-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla;

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 89,8 do 91,4% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Mechanická regulácia spaľovacieho procesu s pomocou otočnej 
rukoväti na dvierkach popolníka a regulátora ťahu;

Regulácia prietoku sekundárneho vzduchu;

Kotol s výroby vybavený v termostatickí regulátor ťahu;

Dýza redukujúca emisie spaľovacích plynov (ohraná UP RP);

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Veľká spaľovacia komora;Systém na odvod dymu v dymovej komore;

Kotol je štandardne pripravený na montáž sady pozostávajúcej 
z odsávacieho ventilátora a regulátora. Opcia sa platí podľa 
cenníka doplnkového vybavenia;

www.sk.defro.pl
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SKUPINA VÝROBKOV A

89,8-91,4%
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1 Minimálna bezpečná kapacita akumulačnej nádrže vypočítaná podľa PN-EN 303-5: 2012 
po dobu 5 hodín spaľovania paliva TB.
2 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2.  
3 Kapacita nádrži na palivo pre hustotu násypovú eko-hrášku vynášajúca 0,8 kg/dm3.
4 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMĚRY KOTLE UVEDENÉ V MM

ROZMĚR 12 kW 17 kW 22 kW

A 470 520 570

B 655 705 755

C 1315 1315 1395

D 1335 1335 1415

E 1041 1041 1101

F 159 159 178

G 656 656 656

H 1010 1010 1010

Špecifikácia / typ kotla IU 12 17 22

min. bezpečný objem akumulačného zásobníka 1 l 600 900 1200

5 trieda podla PN-EN 303:5-2012 -   

Ecodesign -   

Vykurovacia plocha m2 2,4 2,7 3,1

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 150 na 210 na 275

Objem nádoby na palivo 2 kg ~19 ~23 ~31

Optimálna tepelná účinnosť % 90,1 89,8 91,4

Trieda energetickej účinnosti B B B

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5

Požadovaný ťah výfukových plynov mbar 0,19 0,21 0,23

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/90

Váha kotla 3 kg ~379 ~411 ~465

Kapacita objemu vody kotla l 80 87 98

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 16x16

Pierez komína Ø mm 160 160 180

Minimálna výška komína m 5 5,5 6

Priemer napájania a návratu cal 1 ½’’

Priemer napájania a návratu cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 159 159 178

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

NÁZEV Prídavné vybavenie 

termostatickí regulátor ťahu Štandard

verzia NZ do uzatvoreného systému Štandard

vyrovnávacie nohy Z príplatkom *

sada pozostávajúca z ventilátora
digestor a ovládač ST-880

Z príplatkom *

DWS

* Podľa platného  cenníka.

B

D C

A

F
E

G
H



32

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo: eko-hrašok 20-25 mm.

DNS  13-23 kW

SADA VZDUCHOVÝCH VENTILÁTOROV

3-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla;

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 89,8 do 91,4% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

Mechanická regulácia spaľovacieho procesu s pomocou otočnej 
rukoväti na dvierkach popolníka a regulátora ťahu;

Regulácia prietoku sekundárneho vzduchu;

Kotol s výroby vybavený v termostatickí regulátor ťahu;

Dýza redukujúca emisie spaľovacích plynov (ohraná UP RP);

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Veľká spaľovacia komora;Systém na odvod dymu v dymovej komore;

Kotol je štandardne pripravený na montáž sady pozostávajúcej z 
odsávacieho ventilátora a regulátora. 

www.sk.defro.pl
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89,8-91,4%
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1 Minimálna bezpečná kapacita akumulačnej nádrže vypočítaná podľa PN-EN 303-5: 2012 
po dobu 5 hodín spaľovania paliva TB.
2 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2.  
3 Kapacita nádrži na palivo pre hustotu násypovú eko-hrášku vynášajúca 0,8 kg/dm3.
4 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMĚRY KOTLE UVEDENÉ V MM

ROZMĚR 13 kW 18 kW 23 kW

A 470 520 570

B 643 693 743

C 1069 1119 1169

D 1073 1123 1173

E 1161 1211 1261

F 733 783 833

G 178 178 178

H 823 823 823

I 1224 1224 1243

Špecifikácia / typ kotla IU 13 18 23

min. bezpečný objem akumulačného zásobníka 1 l 700 950 1200

5 trieda podla PN-EN 303:5-2012 -   

Ecodesign -   

Vykurovacia plocha m2 2,3 2,8 3,3

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 165 na 225 na 290

Objem nádoby na palivo 2 kg ~17 ~23 ~30

Optimálna tepelná účinnosť % 92,2 92,4 92,9

Trieda energetickej účinnosti B B B

Max. prípustný pracovný tlak bar 1,5

Požadovaný ťah výfukových plynov mbar 0,11 0,21 0,22

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/85

Váha kotla 3 kg ~353 ~397 ~452

Kapacita objemu vody kotla l 72 82 95

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 16x16

Pierez komína Ø mm 160 160 180

Minimálna výška komína m 5 5,5 6

Priemer napájania a návratu cal 1 ½’’

Priemer napájania a návratu cal ½ ’’

Priemer dymovodu mm 178 178 178

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV A

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

NÁZEV Prídavné vybavenie 

termostatickí regulátor ťahu Štandard

verzia NZ do uzatvoreného systému Štandard

vyrovnávacie nohy Z príplatkom *

sada pozostávajúca z ventilátora
digestor a ovládač ST-880

Štandard

DNS

* Podľa platného  cenníka.

A
B

E

C

D

J

G
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H

I
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Ovládač APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsluhujúci 3 čerpadla 
( ústredne kúrenie, tepla užit. voda , obehové čerpadlo) ovládanie 
1 zmiešavací ventil, náhľad a zmena nastavení hlavného 
ovládača ONLINE – príplatková výbava

Kotol je spôsobilý pre namontovanie v uzavretom systéme, pokiaľ 
budú použité bezpečnostné prvky v súladu s technicko-prevádz-
kovou dokumentáciou kotla;

Horák paletový s funkciou automatického čistenia 
v štandardnej výbave 

Ovládanie ADAPTIVE CONTROL – regulácia prace kotla založená 
na prietoku vzduchu cez výmenník

System vírový zväčšujúci získanie tepla z produkovanej energii;

Automatický systém zapaľovania paliva;

CALORI  11-30 kW

Požiadavky ECODESIGN splnene pre všetky výkony.

Kotol spĺňa požiadavky 5 triedy podľa PN-EN 303-5;2012 pre všetky výkony.

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm.

Kompaktne rozmery

OVLÁDAČ APC K SLIM

SKUPINA VÝROBKOV D

Možnosť inštalácie odsávacieho ventilátora eliminujúceho 
problémy s ťahom komína - odsávací ventilátor je k dispozícii 
za príplatok;

5-ročná záruka na tesnosť výmenníka tepla, 2 roky pre 
zostávajúce prvky a plynulú prevádzku kotla

Výmenník tepla vyrobený z certifikovaných vysoko kvalitnej 
ocele;

Z
Á

R
U

K
A

ROKOV

OCEL

www.sk.defro.pl

Vysoká tepelná účinnosť v rozmedzí od 92,9 do 94,3% vďaka 
zvýšenému využitiu tepla zo spaľovacích plynov; 

92,9-94,3%
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1 Maximálna plocha vykurovaných miestnostiach bola odhadnutá na individuálne požiadavky na 
teplo q=80 W/m2. 
2 Objem palivovej nádrže pre hustotu násypovú  peliet vynášajúci 0,6 kg/dm3.
3 Hmotnosť kotla je závislá na jeho príslušenstve. 

Výšku kotla možno dodatočne nastaviť pomocou pripojených nôh.
Nohy majú možnosť regulácie v rozmedzí od 38 do 50 mm.

ROZMERY KOTLA PODANE V MILIMETROCH

rozmer 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

H1 119 119 119 119 119

H2 380 380 395 395 435

TECHNICKÉ DÁTA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV D

Špecifikácia / typ kotla J.m. 11 15 20 24 30

Palivo - pellet drevený o priemere 6 mm

5 trieda podla PN-EN 303:5-2012 -     

Ecodesign -     

Výkonový rozsah kW 3,3-11,6 4,3-14,6 5,7-20,5 6,9-24,9 8,4-29,5

Vykurovacia plocha m2 1,4 1,8 2,3 2,6 2,9

Plocha vykurovaných miestnosti 1 m2 na 135 na 185 na 250 na 310 na 375

Objem nádoby na palivo 2 kg ~90 ~104 ~118 ~124 ~142

Optimálna tepelná účinnosť % 92,9 93,2 93,2 94,3 93,3

Trieda energetickej účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+

Max. prípustný pracovný tlak bar 3,0

Požadovaný ťah výfukových plynov mbar 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26

Teplota vody na napájaniu max. °C 65/80

Váha kotla 3 kg 237 261 307 331 364

Kapacita objemu vody kotla l 50 60 75 86 95

Pierez komína cmxcm 14x14 14x14 14x14 16x16 18x18

Pierez komína Ø mm 160 160 160 180 200

Minimálna výška komína m 5 5 6 6 6

Priemer napájania a návratu cal GZ 1 ¼’’ / GW 1 ¼’’

Priemer dymovodu mm 159 159 159 159 159

Napájanie V/Hz ~230/50

CALORI

A

D
C

B

F

E
G

H
2

H
1

VÝBAVA KOTLA / SKUPINA VÝROBKOV C

názov Prídavné vybavenie 

ovládač APC K Slim Štandard

ovládanie ADAPTIVE CONTROL Štandard

funkcia PID Štandard

vyrovnávacie nohy Štandard

zapaľovacia špirála Štandard

pelletový horák s funkciou mechanického čistenia Štandard

modul GSM Z príplatkom *

modul internet Z príplatkom *

modul internet WIFI Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v3 Z príplatkom *

regulátor izbový ST-292 v2 Z príplatkom *

modul I-1 Z príplatkom *

modul I-1M Z príplatkom *

regulátor izbový DEFRO SPK Lux Z príplatkom *

bezdrôtový regulátor SPK Lux Z príplatkom *

sadá do bezdrôtovej komunikácie RS Z príplatkom *

plošina Z príplatkom *

* Podľa platného  cenníka.
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APC CENTER

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• Ovládanie až dvoch zapaľovačov;
• Ovládanie podávača paliva;
• Ovládanie odsávacieho ventilátora;
• Ovládanie čerpadla ústredného kúrenia - C.O .;
• Ovládanie čerpadla na teplú vodu pre domácnosť - teplá voda;
• Hladké ovládanie zmiešavacích ventilov;
• Riadenie prídavných čerpadiel (až do dvoch) s možnosťou výberu typu zariadenia 
(čerpadlo ústredného kúrenia, čerpadlo teplej vody pre domácnosť, cyklické čerpa-
dlo, istič, čerpadlo s krátkym obehom);
• Nezávislá kontrola odstraňovania popola a čistenie výmenníka tepla - nie je 
prítomná v bojleroch BETA;
• Podpora vyrovnávacej pamäte;
• Ukážka množstva paliva v nádobe na základe kalibrácie používateľa;
• snímač minimálnej hladiny paliva;
• Aktualizácia softvéru cez USB;
• Vstavaný modul ovládajúci dva zmiešavacie ventily;
• ovládanie ventilu pred vplyvom počasia;
• týždenná kontrola;
• Spolupráca s dvoma izbovými regulátormi s tradičnou (dvojstavovou) komu-
nikáciou, napr. ST-292v3 as regulátorom vybaveným RS komunikáciou, napr. SPK 
Lux - pracuje iba s regulátormi z distribúcie DEFRO. Regulátory miestností sú sa-
mostatným nákupom;
• Možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM - umožňuje ovládanie niektorých funk-
cií ovládača pomocou mobilného telefónu (iba z distribúcie DEFRO) - možnosť za 
príplatok;
• Vstavaný ethernetový modul - umožňuje ovládať funkcie, prezerať parametre cez 
internet;
• Možnosť pripojenia dvoch dodatočných riadiacich modulov ventilov (iba a výhrad-
ne z distribúcie DEFRO) - možnosť za príplatok;
• Činnosť regulátora môže byť založená na odčítaní Lambda sondy (dodatočne 
splatná platba), ktorá do regulátora odosiela informácie o obsahu kyslíka vo výfuko-
vých plynoch. Na tomto základe sa hodnotí kvalita spaľovacieho procesu a upravujú 
sa prevádzkové parametre ventilátora a prívodu paliva;
• snímač CH, TÚV, ventil, spiatočka, prídavný plyn, výfukový plyn a vonkajšia teplo-
ta;
• snímač teploty podávača;
• Má tepelnú ochranu kotla - snímač STB;
• fotorezistor (snímač plameňa, ktorý riadi kvalitu plameňa);
• Má vákuový senzor - regulujúci proces spaľovania;

K1PV4

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• Inovatívne riadenie ADAPTÍVNEHO OVLÁDANIA pomocou prietokomeru turbíny, 
ktorý zaisťuje optimálny výber prevádzkových parametrov ventilátora a napájača;
• Prevádzka založená na algoritme riadenia PID - výpočet vháňaného výkonu na 
základe merania teploty kotla a spalín meraných na výstupe z kotla;
• Schopnosť exportovať teplotnú históriu do externej USB pamäte;
• Možnosť spolupráce s modulom ventilátora odsávania;
• Ovládanie podávača ventilátora a skrutky;
• sériovo riadené servo riadenie zmiešavacieho ventilu;
• týždenná kontrola;
• ovládanie čerpadla CH a TÚV;
• Ovládanie dvoch ďalších čerpadiel;
• Ukážka množstva paliva v nádobe na základe kalibrácie používateľa;
• Spolupráca s izbovým regulátorom s tradičnou (dvojstupňovou) komunikáciou, 
napr. ST-292v3 alebo s RS komunikáciou, napr. SPK Lux - pracuje iba s regulátormi 
z distribúcie DEFRO. Regulátory miestností sú samostatným nákupom;
• Možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM - umožňuje ovládanie niektorých riadia-
cich funkcií pomocou mobilného telefónu (iba a výhradne z distribúcie DEFRO) - 
voliteľné za príplatok;
• Možnosť pripojenia ethernetového modulu ST-505 alebo modulu WIFI RS - 
umožňuje ovládanie funkcií, náhľad parametrov cez internet (len z distribúcie DE-
FRO) - možnosť za príplatok;
• Možnosť pripojenia dvoch dodatočných riadiacich modulov ventilov (iba a výhrad-
ne z distribúcie DEFRO) - možnosť za príplatok;
• prevádzka prevodového motora pri spätnom chode;
• snímač CH, TÚV, ventil, spiatočka, prídavný plyn, výfukový plyn a vonkajšia teplo-
ta;
• Veľký farebný grafický displej;
• Touchpad;
• Nastaviteľný sklon obrazovky medzi 45 a 105 stupňami
• tepelná ochrana;
• Skrutkový snímač teploty;
• vysoko kvalitné bývanie;
• Má tepelnú ochranu kotla - snímač STB;

K1P4

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• Inovatívne riadenie ADAPTÍVNEHO OVLÁDANIA pomocou prietokomeru turbíny, 
ktorý zaisťuje optimálny výber prevádzkových parametrov ventilátora a napájača;
• Prevádzka založená na algoritme riadenia PID - výpočet vháňaného výkonu na 
základe merania teploty kotla a spalín meraných na výstupe z kotla;
• Schopnosť exportovať teplotnú históriu do externej USB pamäte;
• Možnosť spolupráce s modulom ventilátora odsávania;
• Ovládanie podávača ventilátora a skrutky;
• sériovo riadené servo riadenie zmiešavacieho ventilu;
• týždenná kontrola;
• ovládanie čerpadla CH a TÚV;
• Ovládanie dvoch ďalších čerpadiel;
• Ukážka množstva paliva v nádobe na základe kalibrácie používateľa;
• Spolupráca s izbovým regulátorom s tradičnou (dvojstavovou) komunikáciou, 
napr. ST-292v3 a vybavenou RS komunikáciou, napr. SPK Lux, pracuje iba s re-
gulátormi distribučnej spoločnosti DEFRO. Regulátory miestností sú samostatným 
nákupom;
• Možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM - umožňuje ovládanie niektorých riadia-
cich funkcií pomocou mobilného telefónu (iba a výhradne z distribúcie DEFRO) - 
voliteľné za príplatok;
• Možnosť pripojenia ethernetového modulu ST-505 alebo modulu WIFI RS - 
umožňuje ovládanie funkcií, náhľad parametrov cez internet (iba z distribúcie DE-
FRO) - možnosť za príplatok;
• Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov riadenia ventilov (iba od distribučnej 
spoločnosti DEFRO) - možnosť za príplatok;
• Veľký farebný grafický displej;
• Touchpad;
• Nastaviteľný sklon obrazovky v rozsahu 45 až 105 stupňov;
• tepelná ochrana;
• snímač CH, TÚV, ventil, spiatočka, prídavný plyn, výfukový plyn a vonkajšia teplo-
ta;
• Skrutkový snímač teploty;
• vysoko kvalitné bývanie;
• Má tepelnú ochranu kotla - snímač STB;
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APC 3

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• Inovatívne riadenie ADAPTÍVNEHO OVLÁDANIA pomocou prietokomeru turbíny, 
ktorý zaisťuje optimálny výber prevádzkových parametrov ventilátora a napájača;
• Ovládanie dvoch zapaľovačov;
• Prevádzka založená na algoritme riadenia PID - výpočet vháňaného výkonu na 
základe merania teploty kotla a spalín meraných na výstupe z kotla;
• Ovládanie externého podávača;
• vnútorná kontrola podávača;
• Ovládanie ventilátora ventilátora;
• Ovládanie odsávacieho ventilátora;
• Ovládanie čerpadla ústredného kúrenia - C.O .;
• Ovládanie čerpadla na teplú vodu pre domácnosť - teplá voda;
• Hladké ovládanie zmiešavacích ventilov;
• Ovládanie prídavných čerpadiel (maximálne dve) s možnosťou výberu typu zaria-
denia (ústredné kúrenie, čerpadlo teplej vody pre domácnosť, cirkulácia, podlaha, 
rozbitie, krátke čistenie kotla);
• Podpora vyrovnávacej pamäte;
• Ukážka množstva paliva v nádobe na základe kalibrácie používateľa;
• snímač minimálnej hladiny paliva;
• Aktualizácia softvéru cez USB;
• Vstavaný modul ovládajúci dva zmiešavacie ventily;
• ovládanie ventilu pred vplyvom počasia;
• týždenná kontrola;
• Spolupráca s dvoma izbovými regulátormi s tradičnou (dvojstavovou) komu-
nikáciou, napr. ST-292v3 as regulátorom vybaveným RS komunikáciou, napr. SPK 
Lux - pracuje iba s regulátormi z distribúcie DEFRO. Regulátory miestností sú sa-
mostatným nákupom;
• Možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM - umožňuje ovládanie niektorých riadia-
cich funkcií pomocou mobilného telefónu (iba a výhradne z distribúcie DEFRO) - 
voliteľné za príplatok;
• Vstavaný ethernetový modul - umožňuje ovládať funkcie, prezerať parametre cez 
internet;
• Možnosť pripojenia dvoch dodatočných riadiacich modulov ventilov (iba a výhrad-
ne z distribúcie DEFRO) - možnosť za príplatok;
• fotorezistor (snímač plameňa, ktorý riadi kvalitu plameňa);
• Má tepelnú ochranu kotla - snímač STB;
• Má tepelnú ochranu horáka;
• snímač CH, TÚV, ventil, spiatočka, prídavný plyn, výfukový plyn a vonkajšia teplo-
ta;

APC K SLIM

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• Inovatívne riadenie ADAPTÍVNEHO OVLÁDANIA pomocou prietokomeru turbíny, 
ktorý zaisťuje optimálny výber prevádzkových parametrov ventilátora a napájača;
• kontrola Igniter;
• Prevádzka založená na algoritme riadenia PID - výpočet vháňaného výkonu na 
základe merania teploty kotla a spalín meraných na výstupe z kotla;
• Ovládanie externého podávača;
• vnútorná kontrola podávača;
• Ovládanie ventilátora ventilátora;
• Kontrola čistiaceho roštu;
• Ovládanie čerpadla ústredného kúrenia - C.O .;
• Ovládanie čerpadla na teplú vodu pre domácnosť - teplá voda;
• Hladké ovládanie zmiešavacieho ventilu;
• Ovládanie prídavného čerpadla s možnosťou výberu typu zariadenia (ústredné 
kúrenie, čerpadlo teplej vody pre domácnosť, cirkulácia, podlaha, prepad, čistenie 
kotla);
• Podpora vyrovnávacej pamäte;
• Ukážka množstva paliva v nádobe na základe kalibrácie používateľa;
• Aktualizácia softvéru cez USB;
• Vstavaný riadiaci modul ventilov;
• ovládanie ventilu pred vplyvom počasia;
• týždenná kontrola;
• Spolupráca s izbovým regulátorom s tradičnou (dvojstavovou) komunikáciou, 
napr. ST-292v3 a vybavenou RS komunikáciou, napr. SPK Lux, pracuje iba s re-
gulátormi distribučnej spoločnosti DEFRO. Regulátory miestností sú samostatným 
nákupom;
• Možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM - umožňuje ovládanie niektorých riadia-
cich funkcií pomocou mobilného telefónu (iba a výhradne z distribúcie DEFRO) - 
voliteľné za príplatok;
• Možnosť pripojenia ethernetového modulu ST-505 alebo modulu WIFI RS - 
umožňuje ovládanie funkcií, náhľad parametrov cez internet (iba z distribúcie DE-
FRO) - možnosť za príplatok;
• Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov riadenia ventilov (iba od distribučnej 
spoločnosti DEFRO) - možnosť za príplatok;
• Možnosť pripojenia dodatočného riadiaceho modulu ventilátora odsávania (iba z 
distribúcie DEFRO) - voliteľné za príplatok;
• fotorezistor (snímač plameňa, ktorý riadi kvalitu plameňa);
• Má tepelnú ochranu kotla - snímač STB;
• Má tepelnú ochranu horáka;
• snímač CH, TÚV, ventil, spiatočka, prídavný plyn, výfukový plyn a vonkajšia teplo-
ta;

ST 880ZPID

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• ovládanie ventilátora;
• ovládanie ovládača zmiešavacieho ventilu;
• ovládanie čerpadla ústredného kúrenia;
• riadenie čerpadla TÚV;
• ďalšie riadenie čerpadla;
• Spolupráca s izbovým regulátorom s tradičnou (dvojstupňovou) komunikáciou, 
napr. ST-292v3 alebo s RS komunikáciou, napr. SPK Lux - pracuje iba s regulátormi 
z distribúcie DEFRO. Regulátory miestností sú samostatným nákupom;
• Možnosť pripojenia modulu ST-65 GSM - umožňuje ovládanie niektorých riadia-
cich funkcií pomocou mobilného telefónu (iba a výhradne z distribúcie DEFRO) - 
voliteľné za príplatok;
• Možnosť pripojenia ethernetového modulu ST-505 - umožňuje ovládanie funkcií, 
prezeranie parametrov cez internet (iba z distribúcie DEFRO) - možnosť za príplatok;
• Možnosť pripojenia dvoch dodatočných riadiacich modulov ventilov (iba a výhrad-
ne z distribúcie DEFRO) - možnosť za príplatok;
• Prevádzka založená na algoritme riadenia PID - výpočet vháňaného výkonu na 
základe merania teploty kotla a spalín meraných na výstupe z kotla;

OVLÁDAČ TIEMME

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• Jednoduché a intuitívne ovládanie;
• prevádzka čerpadla ústredného kúrenia;
• Proces automatického zapaľovania;
• Prevádzka spínacieho ventilu na ohrev teplej úžitkovej vody;
• režim ohrevu TÚV;
• možnosť spolupráce s izbovým regulátorom alebo na základe externého teplot-
ného senzora;
• snímač teploty výfukových plynov;
• Okolitá sonda;
• Odnímateľné konektory;
• Ovládací panel s antistatickým krytom;
• Podpora senzora úrovne peliet;
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REGULÁTORY MIESTNOSTI A ĎALŠIE MODULY

SADÁ DO KOMUNIKÁCIE RS

FUNKCIE OVLÁDAČA:
ST-260 je univerzálna bezdrôtová sada pre vy-
bavené kontroléry TECH
v RS komunikácii. Sada pozostáva z dvoch 
modulov:

Modul v1 - je určený pre hlavný kontrolér s RS 
komunikáciou. Tento modul
je určený na pripojenie k zariadeniu s vlastným 
napájaním

Modul v2 - je určený pre zariadenia - ďalšie mo-
duly s RS komunikáciou, napr .:
Izbový regulátor ST-280, komunikačný modul 
GSM - ST-65, internetový komunikačný modul 
- ST-505 atď.

GSM MODUL

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• kontrola teploty snímača prostredníctvom 
správ SMS;
• sms upozornenia na alarmy kotla;
• schopnosť meniť nastavené teploty pomocou 
sms;
• informácie o výpadku napájania;
• ochrana modulu pomocou autorizačného 
kódu
navyše;
• možnosť pripojenia 2 senzorov na reguláciu 
teploty;
• konektor zisťujúci krátke / otvorené kontakty, 
napr. Na pripojenie alarmu;
• vstup pre pripojenie stykača umožňujúceho 
diaľkové ovládanie akéhokoľvek elektrického 
obvodu;

Vybavenie ovládača:
• Zdroj;
• komunikačný kábel RS k regulátoru kotla;
• GSM anténa;

DEFRO SPK LUX BEZDRÔTOVÝ

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• regulácia teploty kotla ústredného kúrenia;
• regulácia teploty TÚV;
• regulácia teploty zmiešavacích ventilov;
• regulácia teploty v miestnosti;
• zobrazenie vonkajšej teploty;
• týždenný program vykurovania;
• budík;
• rodičovský zámok;
• zobrazenie aktuálneho priebehu vlny v kotli a 
teplote miestnosti;
• zobrazenie alarmov vyskytujúcich sa v hlav-
nom regulátore kotla;
• veľká, čitateľná farebná dotyková obrazovka;
• vstavaný snímač teploty miestnosti;
• komunikačný modul ST-260 pre bezdrôtovú 
komunikáciu;

INTERNET MODUL

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• diaľkové ovládanie prevádzky kotla cez 
internet;
• náhľad na všetky inštalačné zariadenia;
• schopnosť editovať všetky parametre hlavnej 
kormidla (pri zachovaní štruktúry)
a poradie ponúk);
• ukážka teplotnej histórie;
• prezeranie histórie udalostí (alarmy a zmeny 
parametrov);
• schopnosť priradiť ľubovoľný počet hesiel 
(s rôznymi oprávneniami - ponuky, udalosti, 
štatistiky);
• úprava nastavenej teploty na regulátore 
miestnosti;
• schopnosť podporovať viac modulov z 
jedného administratívneho účtu;
• e-mailové upozornenia na alarmy;
• voliteľné upozornenie na poplach prostred-
níctvom SMS (vyžaduje sa predplatné);

Vybavenie ovládača:
• 9 V DC napájanie;
• RS tričko;
• komunikačný kábel RS k regulátoru kotla;

WIFI MODUL

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• diaľkové ovládanie prevádzky kotla cez internet;
• náhľad na všetky inštalačné zariadenia;
• schopnosť editovať všetky parametre hlavnej 
kormidla (pri zachovaní štruktúry)
a poradie ponúk);
• ukážka teplotnej histórie;
• prezeranie histórie udalostí (alarmy a zmeny 
parametrov);
• schopnosť priradiť ľubovoľný počet hesiel (s rôz-
nymi oprávneniami - ponuky, udalosti, štatistiky);
• úprava nastavenej teploty na regulátore 
miestnosti;
• schopnosť podporovať viac modulov z jedného 
administratívneho účtu;
• e-mailové upozornenia na alarmy;
• voliteľné upozornenie SMS na alarmy (vyžaduje 
sa predplatné);

Vybavenie ovládača:
• 9 V DC napájanie;
• RS tričko;
• komunikačný kábel RS k regulátoru kotla;
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REGULÁTORY MIESTNOSTI A ĎALŠIE MODULY

I - 1

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• plynulé ovládanie troj- alebo štvorcestného 
ventilu;
• režim vykurovania / chladenia;
• ovládanie čerpadla;
• schopnosť ovládať ďalšie dva ventily s prí-
davnými modulmi i-1m, i-1 alebo ST-61v4;
• možnosť pripojenia internetového modulu ST-
505 alebo WIFI RS - správa cez eModul;
• ochrana teploty spiatočky;
• počasie a týždenná kontrola;
• spolupráca s izbovým regulátorom s RS 
alebo dvojstavová komunikácia;

Vybavenie ovládača:
• Displej LCD;
• snímač teploty kotla;
• snímač teploty ventilu;
• snímač teploty spiatočky;
• vonkajší snímač počasia;
• konštrukcia prispôsobená na montáž
na stene;

I - 1M

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• plynulé ovládanie troj- alebo štvorcestného 
ventilu;
• ovládanie čerpadla ventilu;
• spolupráca s hlavnými kontrolérmi využíva-
júcimi RS komunikáciu;

Vybavenie ovládača:
• snímač teploty kotla;
• snímač teploty ventilu;
• snímač teploty spiatočky;
• vonkajší snímač;

• kryt prispôsobený na montáž na stenu;

ST-292 v3

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• dvojstavový ovládač;
• regulácia teploty v miestnosti;
• týždenný program vykurovania;
• denný / nočný program;
• manuálny program;
• funkcia OptimumStart - výber optimálneho 
času aktivácie kotla na dosiahnutie tepelného 
komfortu tak, aby sa miestnosť vykurovala na 
nastavenú teplotu po stanovenú dobu;
• funkcia vykurovania / chladenia;
• dočasné podsvietenie displeja;
• vstavaný izbový snímač;
• 3 mm sklenený predný panel;
• kapacitné tlačidlá;

ST-292 v2

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• dvojstavový ovládač;
• bezdrôtová komunikácia;
• regulácia teploty v miestnosti;
• týždenný program vykurovania;
• denný / nočný program;
• manuálny program;
• funkcia OptimumStart - výber optimálneho 
času aktivácie kotla na dosiahnutie tepelného 
komfortu tak, aby sa miestnosť vykurovala na 
nastavenú teplotu po stanovenú dobu;
• funkcia vykurovania / chladenia;
• dočasné podsvietenie displeja;
• vstavaný izbový snímač;
• bezdrôtový externý snímač (doplnková 
možnosť);
• snímač teploty podlahy (doplnková možnosť);

DEFRO SPK LUX

FUNKCIE OVLÁDAČA:
• regulácia teploty kotla ústredného kúrenia;
• regulácia teploty TÚV;
• regulácia teploty zmiešavacích ventilov;
• regulácia teploty v miestnosti;
• zobrazenie vonkajšej teploty;
• týždenný program vykurovania;
• budík;
• rodičovský zámok;
• zobrazenie aktuálneho priebehu vlny v kotli a 
teplote miestnosti;
• zobrazenie alarmov vyskytujúcich sa v 
hlavnom regulátore kotla;
• veľká, čitateľná farebná dotyková obrazovka;
• vstavaný snímač teploty miestnosti;

• komunikačný kábel RS k regulátoru kotla;
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V záujme zvýšenia komfortu obsluhy kotlov sa zariadenie zaviedlo vo forme čistiaceho systému výmenníka 

tepla. V závislosti od modelu kotla sa dá spustiť manuálne - pomocou páky alebo automaticky pomocou 

elektrického pohonu. Systém využíva ekonomizéry vo forme pružín umiestnených v spaľovacej sekvencii 

kotla, ktoré pri uvedení do pohybu umožňujú pohodlné čistenie stien výmenníka tepla. Ekonomizátory 

okrem toho spôsobujú turbulenciu spalín, čo vedie k zvýšenému spätnému získavaniu tepla z výfukových 

plynov a znižovaniu emisií prachu do ovzdušia.

V prípade automatického systému je možné detailne naprogramovať čas a čas čistenia.

Mechanický čistiaci systém je k dispozícii ako štandardné zariadenie v kotloch:
• Sigma E
• Gamma
• Beta

Systém automatického čistenia výmenníka a popolníka je k dispozícii ako príslušenstvo
štandard v kotloch:
• Alfa II

ČISTENIE VÝMENNÉHO SYSTÉMU

AUTOMATICKÝ ČISTIACI SYSTÉM MECHANICKÝ ČISTIACI SYSTÉM

SYSTÉM OCHRANY BEZPEČNOSTI ZÁSOBNÍKA PALIVA

Pohonný systém je vybavený prevodovým motorom so vstavaným Hallovým snímačom, ktorý prenáša informácie do elek-

tronického regulátora o aktuálnej práci podávača paliva, tj jeho rýchlosti a smeru. V prípade zablokovania podávača sa na 

niekoľko sekúnd automaticky zmení smer otáčania (podávač sa posunie dozadu) systém sa opätovne pokúsi dodať palivo. 

Ak proces zlyhá, vykonajú sa ďalšie dva pokusy, pri každom teste však prevodový motor sťahuje slimák dvakrát dlhšie. Toto 

riešenie eliminuje problém ťažkopádnej výmeny pinov, ak je podávač zablokovaný.

Revolučný systém riadenia hladiny paliva, ktorý pracuje s kapacitným snímačom. Ak sa z výroby nastaví minimálna hladina 

paliva v nádrži, snímač zastaví prevádzku kotla a používateľ dostane informácie o potrebe doplniť palivo. Nepochybnou 

výhodou systému je, že po naplnení paliva môže byť kotol automaticky spustený.

SYSTÉM KONTROLY ÚROVEŇ PALIVA

ADAPTÍVNE KONTROLY

Inovačný riadiaci systém Samoadaptovania  v ktorom sa reguluje prevádzka kotla na základe množstva vzduchu prúdiaceho 

cez tepelný výmenník, ktorý umožňuje presné meranie spaľovacieho vzduchu vo vzťahu k prívodu paliva. Najdôležitejšími 

prvkami systému sú:

• turbínový prietokomer s Hallovým snímačom, ktorý vysiela signál do regulátora s množstvom vzduchu privádzaného 

do spaľovacieho procesu, 

• snímač teploty výfukových plynov, ktorý poskytuje informácie o jeho aktuálnej hodnote

Na základe zozbieraných údajov regulátor kotla správne reguluje množstvo paliva a vzduchu potrebného na spaľovací 

proces, aby sa dosiahla efektívna teplota, ktorú užívateľ nastavil. Systém ADAPTIVE CONTROL výrazne zlepšuje účinno-

sť spaľovacieho procesu, čo vedie k zníženiu emisií znečisťujúcich látok do atmosféry. Takisto výrazne zlepšuje komfort 

prevádzky kotla, čím eliminuje potrebu nastavenia pracovných parametrov užívateľom v závislosti od meniacich sa prevádz-

kových podmienok.

www.sk.defro.pl
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KOTLY SERIE MAX

Každý kotol môže byt prispôsobený cez naše konštrukčne oddelenie k potrebám
investícií z technického hľadiska, výbavy jak i elektroniky. 
Technické dáta kotlov sú prístupne na vyžiadanie po overení verzii kotla.
Existuje možnosť prispôsobenia kotla do individuálnych potrieb zákazníka. 

EkoPell Max F
verzia s automatickým čistením a odstraňovaním popola
( príplatok podlá cenníka príslušenstva ) 

EKOPELL MAX
Palivo: pellet drevený o priemere 6-8 mm

VÝKON SKUPINA VÝROBKOV 5 TRIEDA ECODESIGN

75 kW B  

100 kW B  

150 kW B  

200 kW B  

300 kW B  

EKO MAX
Palivo: eko-hrašok 5-25 mm

VÝKON SKUPINA VÝROBKOV 5 TRIEDA ECODESIGN

75 kW B  

150 kW B  

300 kW B  
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