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SKUPINA ČERPADIEL   DGP-25/180

Konštrukcia Rozmery v mm

Technické údaje

1. Guľový ventil s teplomerom 
na napájaniu systému

2. Guľový ventil so spätným 
ventilom a  teplomerom na 
návrate z inštalácie

3. Guľový ventil

Parameter DGP-25/180 (Zľavová skupina F)

Menovitý priemer DN 25

Maximálny pracovný tlak 10 bar

Maximálna pracovná teplota 110°C

Materiál izolácie EPP

Prípojky
strana inštalácie - GW 1”

strana kotla - GZ 1½”

Dĺžka zástavby čerpadla 180 mm

Maximálny vykurovací výkon / prietok 50 kW (ΔT=20K) / 2150 l

Hodnota KVS ventilu 8,0
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Spätný ventil - 20 mbar

Guľový ventil so spätným ventilom (2) bráni prirodzenému obehu kvapaliny 
v dôsledku rozdielov teplôt (gravitačný obeh). Fungovanie spätného ventilu je 
možné zablokovať v otvorenej polohe cez pretočene gombíka o 45°.
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Konštrukcia Rozmery v mm

Technické údaje

1. Guľový ventil s teplome-
rom na napájaniu systému

2. Guľový ventil so spätným 
ventilom a teplomerom na 
návrate z inštalácie

3. 3cestný ventil

4. Trubka recirkulácie

Parameter DGP-Z-25/180 (Zľavová skupina F)

Menovitý priemer DN 25

Maximálny pracovný tlak 10 bar

Maximálna pracovná teplota 110°C

Materiál izolácie EPP

Prípojky
strana inštalácie - GW 1”

strana kotla - GZ 1½”

Dĺžka zástavby čerpadla 180 mm

Maximálny vykurovací výkon / prietok 35 kW (ΔT=20K) / 1500 l

Hodnota KVS ventilu 6,0

Teplotný senzor

Spätný ventil - 20 mbar

Zo zadnej strany guľového ventilu s teplome-
rom (1) sa nachádza jamka na umiestnenie 
teplotného senzora.

Guľový ventil so spätným ventilom (2) 
bráni prirodzenému obehu kvapaliny 
v  dôsledku rozdielov teplôt (gravitačný 
obeh). Fungovanie spätného ventilu je 
možné zablokovať v otvorenej polohe cez 
pretočene gombíka o 45°.
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ČERPADLOVÁ SKUPINA S MIEŠAJÚCIM  VENTILOM 3-D   DGP-Z-25/180   
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1. Guľový ventil s teplome-
rom na napájaniu systému

2. Guľový ventil so spätným 
ventilom a teplomerom na 
návrate z inštalácie

3. 3cestný ventil s ovlá-
dačom

4. Trubka recirkulácie

Parameter DGP-ZS-25/180 (Zľavová skupina F)

Menovitý priemer DN 25

Maximálny pracovný tlak 10 bar

Maximálna pracovná teplota 110°C

Materiál izolácie EPP

Prípojky
strana inštalácie - GW 1”

strana kotla - GZ 1½”

Dĺžka zástavby čerpadla 180 mm

Maximálny vykurovací výkon / prietok 35 kW (ΔT=20K) / 1500 l

Hodnota KVS ventilu 6,0
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ČERPADLOVÁ SKUPINA S MIEŠAJÚCIM  VENTILOM 3-D S OVLÁDAČOM   DGP-ZS-25/180   

Teplotný senzor

Spätný ventil - 20 mbar

Zo zadnej strany guľového ventilu s teplome-
rom (1) sa nachádza jamka na umiestnenie 
teplotného senzora.

Guľový ventil so spätným ventilom (2) bráni 
prirodzenému obehu kvapaliny v  dôsledku 
rozdielov teplôt (gravitačný obeh). Fungovanie 
spätného ventilu je možné zablokovať v otvo-
renej polohe cez pretočene gombíka o 45°.
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ČERPADLOVÁ SKUPINA S TERMOSTATICKÝM MIEŠACÍM VENTILOM   DGP-T-25/180   

Za účelom nastavenia teploty otvorenia  
termostatického ventilu je treba pretočiť  
gombík s teplotnou škálou tak, aby požado-
vaná teplota bola pri ukazovateli na korpuse 
ventilu.

Konštrukcia Rozmery v mm

Technické údaje

1. Guľový ventil s teplome-
rom na napájaniu systému

2. Guľový ventil so spätným 
ventilom a teplomerom na 
návrate z inštalácie

3. Termostatický ventil

4. Trubka recirkulácie

Parameter DGP-T-25/180 (Zľavová skupina F)

Menovitý priemer DN 25
Maximálny pracovný tlak 10 bar
Maximálna pracovná teplota 110°C
Materiál izolácie EPP

Prípojky
strana inštalácie - GW 1”

strana kotla - GZ 1½”
Dĺžka zástavby čerpadla 180 mm
Maximálny vykurovací výkon / prietok 35 kW (ΔT=20K) / 1500 l
Hodnota KVS ventilu 3,3

1

Zo zadnej strany guľového ventilu s teplo-
merom (1) sa nachádza jamka na umiest-
nenie teplotného senzora.

Guľový ventil so spätným ventilom (2) bráni 
prirodzenému obehu kvapaliny v  dôsledku 
rozdielov teplôt (gravitačný obeh). Fungo-
vanie spätného ventilu je možné zablokovať 
v otvorenej polohe cez pretočene gombíka o 
45°.

Technické údaje

Teplotný senzor

Teplotný senzor

Spätný ventil - 20 mbar

Konštrukcia Rozmery v mm

3
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gombíkom
nastavte teplotu



ROZVÁDZAČ DO ČERPADLOVÝCH SKUPÍN: DR 2S / DR 3S
SPOJKA ROZVÁDZAČA DO ČERPADLOVÝCH SKUPÍN:  DSR 2S / DSR 3S

Rozvádzač slúži na rozdelenie vykurovacieho média medzi  
dvomi alebo tromi čerpadlovými skupinami DEFRO. Prípojky rozvá-
dzača na strane kotla majú vonkajší závit G 1½”. Prípojka zo strany 
inštalácie (čerpadlových skupín) majú zátky s plochým tesnením G 1½”.  
Rozvádzač DSR je dodatočne vybavený integrovanou hydraulickou 
spojkou, ktorá slúži na vyrovnávanie hydraulickej inštalácie. Rozvá-
dzače DR a DSR sú vybavené nástennými držiakmi a majú polypropylé-
novú izoláciu, ktorá zároveň plní funkciu dopravného obalu. Okrem toho 
sú rozvádzače vybavené prípojnými trubkami so závitom RP ½”, ktoré 
sú určené na namontovanie napr. vypúšťacieho ventilu alebo ponornej  
objímky na teplotný senzor (tieto nie sú súčasťou vybavenie rozvádzačov). 
Tesnosť všetky rozvádzačov je testovaná vo výrobe.

Výrobca poskytuje 36 mesačnou záruku od dátumu nákupov pri namonto-
vaní v súladu s návodom na montáž a používanie.

DR - rozvádzač, DSR – spojka rozvádzača
2S - 2 sekcie, 3S - 3 sekcie

Parameter DR 2S, DSR 2S, DR 3S, DSR 3S

Maximálny pracovný tlak 10 bar

Maximálna pracovná teplota 110°C

Materiál izolácie EPP

Prípojky
strana inštalácie - GW 1½”

strana kotla - GZ 1½”

Prípojky 3,44 m3/h

Maximálny vykurovací výkon / prietok 80 kW (ΔT=20K)
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Rozmery v mm
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ČERPADLO ECOFLOW ENERGY / ENERGY PLUS

AKOSŤ PREVEDENIA

Čerpadlo ECOFLOW ENERGY a ECOFLOW ENERGY PLUS sú vyrobené z armatúro-
vého odliatku s povrchovou úpravou kataforézou a chrómniklovej oceli. Použitie uve-
dených materiálov zaručuje výnimočnú odolnosť Čerpadlo ECOFLOW ENERGY sa  
v štandardnej výbave dodáva s izoláciou EPP, tesnením a zástrčkou.

ÚSPORA ENERGIE

V priemernej domácnosti od 10 do 20% elektrickej energie spotrebujú štandardné 
čerpadla. Vďaka použitiu účinných čerpadiel ECOFLOW ENERGY a ECOFLOW 
ENERGY PLUS sa môže spotreba energie v  porovnaní s  tradičnými obehovými  
čerpadlami môže poklesnúť na cca 80%. 

VEĽA MOŽNOSTÍ NASTAVENIA

S použitím funkcie One Touch je možné si zvoliť zo siedmich rôznych kriviek výkonu: 
dve krivky, ktoré fungujú na základe pomernej metódy tlaku, 2 krivky stálej kontro-
ly tlaku, tri krivky so stálou charakteristikou rýchlosti. Nočný režim umožňuje ďalšie 
zníženie spotreby energie. Na displeji je zobrazovaný momentálny príkon, zvolená 
krivka charakteristiky a nočné zníženie. Okrem toho čerpadlo ECOFLOW ENERGY 
PLUS má možnosť zmeniť rozsah výšky dvíhania od 4 do 6 metrov.

POUŽITIE

Energoúsporné čerpadla ECOFLOW ENERGY a ECOFLOW ENERGY PLUS  
sú skonštruované za účelom podpory prietoku teplej vody v systémoch ústred-
ného kúrenia. Sú tiež prispôsobené na používanie spoločne s solárnymi systémami. 

Technické údaje (Zľavová skupina F)

Názov čerpadla ECOFLOW ENERGY ECOFLOW ENERGY PLUS
Model 4 6 4 5 6
Maximálny prietok 2600 l/h 3200 l/h 2800 l/h 3200 l/h 3600 l/h
Príkon 3-23 W 3-38 W 3-23 W 3-35 W 3-41 W
Výška dvíhania 4 m 6 m 4 m 5 m 6 m
Maximálny pracovný tlak 10 bar (Pn 10)
Napájanie 230 V, 50 Hz
Elektrické pripojenie  zástrčka
Stupeň ochrany krytu IP IP 42

Nastavenie

-3 stále charakteristiky, 
-2 pomerné charakteristiky, 

- nočná redukcia, funkcia proti 
zablokovaniu, 

-3 stále charakteristiky, 
-2 pomerné charakteristiky, 

-2 charakteristiky stáleho tlaku,
- nočná redukcia, funkcia proti zablokovaniu, 

-zmena rozsahu dvíhania,
- funkcia SMART ADAPT

Ochrana motoru Nevyžaduje sa vonkajšia ochrana motoru

Teplota média +5°C do 110°C
Teplota okolia +0°C do 40°C

Ukazovateľ účinnosti 
energetickej EEI

<0,20

Štandardná veľkosť prípojok G 1½” - Rp1”
Montážna dĺžka 180 mm
Trieda ochrany I

Prípustné prečerpávané 
média 

Voda kúrenia podľa VDI 2035, zmesi voda-glykol

Hmotnosť 2,5 kg
Úroveň hluku < 40dB
Tepelná trieda F

Vybavenie zostavy

• pôvodný návod na montáž a obsluhu
• energoúsporné čerpadlo

• 2 ploché tesnenia
• zástrčka čerpadla

• izolácia

PREDNOSTI ČERPADIEL ECOFLOW ENERGY

• Najvyššia efektivita vďaka technológie motorov s permanent-
nými magnetmi EC

• min. výkon od 3 W
• navigácia v menu s použitím funkcie One Touch
• Režimy nastavenia: stála rýchlosť otáčok, premenlivý rozdiel 

tlakov,
• funkcia chrániaca pred blokovaním
• integrovaná ochrana motoru
• Veľká bezpečnosť pri spustení

ECOFLOW ENERGY

ECOFLOW ENERGY PLUS

PREDNOSTI ČERPADIEL ECOFLOW ENERGY PLUS

• najvyššia efektivita vďaka technológie motorov s permanent-
nými magnetmi EC

• min. výkon od 3 W
• navigácia v menu s použitím funkcie One Touch
• Režimy nastavenia: stála rýchlosť otáčok, premenlivý rozdiel 

tlakov, stála kontrola tlaku
• funkcia brániaca blokovaní
• Pripojenie čerpadla kompatibilné dolu
• Nočná redukcia
• integrovaná ochrana motoru
• Nastaviteľný rozsah výkonu čerpadla (4, 5 alebo 6 m)
• Veľká bezpečnosť pri spustení
• Čerpadlo splňuje požiadavky BAFA
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ČERPADLO ECOFLOW CIRC

Čerpadlo Ecoflow CIRC je čerpadlo na teplú vodu so špičkovým výkonom, ktoré 
má preverenú konštrukciu bezhriadeľového sférického motoru s technológiou ECM 
a permanentným magnetom. Taká konštrukcia zaisťuje najvyššiu účinnosť a  nízku 
hladinu hluku rozumnej nákupnej cene.

Ecoflow CIRC má režim automatického odvzdušňovania a tepelná kryt jako aj voliteľ-
nou možnosť nastavenia hodín a teploty.

Čerpadlo môže byť určené rovnako do rodinných domov ako aj bytových domov. 
Je v súladu s nastaveniami týkajúcimi sa pitnej vody a cez obeh pitnej vody zaisťuje 
účinnú ochranu proti legionelle. Obeh teplej vody zaisťuje, že je teplá voda dostupná 
okamžite po otočení kohútika.

Cirkulačné čerpadlo vysokej účinnosti to je úspora do 90% nákladov za elektrickú 
energiu v porovnaní zo štandardným čerpadlom 25 W.

Čerpadlo DEFRO ECOFLOW CIRC má v sústave spätný ventil.

PREDNOSTI ČERPADLA ECOFLOW CIRC:

• vysoká účinnosť 
• vysoká životnosť
• odolnosť na vodný kameň
• solídne prevedenie 
• tichá premávka
• kompaktné rozmer
• ľahká inštalácia

Technické údaje (Zľavová skupina F)

Typ DEFRO ECOFLOW CIRC 15-1/65
Rozsah teploty medium do +110°C
Výkon 0,9 m3

Výška zdvíhania  do 1,1 m
Maximálny pracovný tlak 1,0 Mpa
Napájanie 230-240 V, 50/60 Hz
Elektrické zapojení Zástrčka 
Stupeň ochrany krytu IP IP 44
Trieda izolácii Trieda 155 (F)
Príkon od 2 do 8 W
Rozchod prípojok  65 mm
Priemer prípojok ½” 
Odporúčaná teplota pre TUV od 2 °C do 65°C
Trieda ochrany I

3CESTNÝ VENTIL DN25

Prípojky Rp 1’’

Hodnota Kvs 10 m3 / h

Max teplota 110°C

PN 10

3CESTNÝ VENTIL DN32

Prípojky Rp 1 1/4”

Hodnota Kvs 16 m3/ h

Max teplota 110°C

PN 10

4CESTNÝ VENTIL DN25

Prípojky Rp 1’’

Hodnota Kvs 10 m3 / h

Max teplota 110°C

PN 10

4CESTNÝ VENTIL DN 32

Prípojky Rp 1 1/4”

Hodnota Kvs 16 m3/ h

Max teplota 110°C

PN 10

SERVOMOTOR VENTILU
Nastavenie 3bodová
Točivý moment  6 Nm
Doba otáčky 120 s
Príkon 2.5 VA
Napätie napájania 230 V

INŠTALAČNÁ ARMATÚRA

6



PREPÍNACÍ VENTIL ZRS 234

ZRS 234 je 3cestný zónový ventil s elektrickým pohonom a spätnou pru-
žinou, ktorý sa používa vo vykurovacích a chladiarenských systémoch.  
Servomotor je riadený 2bodovým signálom s funkciou spätnej pružiny a odporúča 
sa pre funkciu rozdeľovania; je dostupný pre napájanie 230 V AC, 50/60 Hz. 

Výrobok je určený na použitie iba v uzavretých obehových sústavách.

NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI VENTILA ZRS 234:

• tak zatvárania do 150 kPa
• možná manuálna obsluha
• krátka doba otočenia
• smer prietoku bez napájania je AB do B

65
 m

m

68 mm

10
3 

m
m

37
 m

m

93 mm

91 mm

Technické údaje (Zľavová skupina F)

Model ZRS 234

Priemer DN 25

Maximálny statický tlak PN 16

Maximálna teplota kvapaliny + 94 ˚C

Minimálna teplota kvapaliny + 2 ˚C

Pracovný tlak 16 bar

Stupeň ochrany krytu IP 44

Schéma zapojenia ventilu ZRS 234
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PREDNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z NAMONTOVANIA 
TERMOSTATICKÉHO VENTILU DEFRO 11-200:

• rýchlejšie zohrievanie kotla;
• objemovo rovnomerný prietok vykurovacieho média;
• minimalizácia rozdielov teplôt medzi napájaním a 

návratom;
• menšia spotreba paliva;
• konštrukcia a regulačná charakteristika termosta-

tického ventilu DEFRO umožňuje namontovanie v 
systémoch, ktoré majú akumulačnú nádrž. Použitie 
ventilu DEFRO 11-200 v takej inštalácii umožňuje 
získať optimálne teplotné rozvrstvenie tepelného 
zásobníka a zvýšenie jeho akumulačného objemu;

• dlhšia životnosť kotla.

FÁZA SPUSTENIA FÁZA PREMÁVKY FÁZA UKONČENIA

Technické údaje (Zľavová skupina F)

Model DEFRO 11-200
Prípojky R32 / 1 ¼” GZ
Hodnota Kvs 12
Trieda tlaku PN 6
Minimálna teplota + 5 ˚C
Maximálna teplota + 100 ˚C
Teplota otvorenia 53 ˚C

DODATOČNÉ VYBAVENIE

Izolácia EPP

TERMOSTATICKÝ VENTIL DEFRO 11-200

CHLADIACI VENTIL DBV 2

Chladiaci ventil DBV 2 sa používa na zníženie teploty kotla na tuhé palivo, ktorý nie 
je vybavený ochladzujúcim tepelným výmenníkom. Ventil má dve úrovne (hornú a 
dolnú). Dolná úroveň zodpovedá za odvádzanie teplej vody z kotla a jej odvádzanie 
do kanalizácie a úkolom hornej úrovne je vyváženie tlaku v sústave studenou vodou z 
vodovodnej sieti a schladenie výmenníka kotla cez pridaním do neho studenej vody.  
Obidve úrovne ochladzujúce úrovne budú otvorené súčasne, keď teplota sústavy 
dosiahne 97°C. 

Ochladzujúci ventil DBV 2 by mal byť umiestnený bližšie kotla, kde teplota dosa-
huje najvyššiu hodnotu. Najčastejšie to je miesto v hornej časti kotla pri výstupu 
teplej vody.

Termostatický prvok umiestnený bezprostredne v vode reaguje okamžite na zme-
nu teploty. Umiestnený na ventile gombík umožňuje manuálne spustenie (podob-
ne ako v bezpečnostných ventiloch). Ventil je možné namontovať zvislo aj vodo-
rovne. Počas vodorovnej montáže je treba venovať pozornosť tomu, aby výstup 
horúcej vody bol smerovaný dolu. Ja zakázané namontovať ventil hlavicou dolu.

Otvorenie a zatvorenie ventilu je kontrolované nezávislými termostatickými prvka-
mi – v prípade havárie jedného termostatického prvku ventil odvedie dostatočné 
množstvo tepla.

Technické údaje (Zľavová skupina F)

Model Ventil DBV 2

Teplota otvorenia 97°C

Maximálna pracovná teplota 110°C

Maximálny tlak (kotol) 4 bar

Maximálne tlak (voda) 6 bar

KVS pri teplote 110°C – otvorenie dvoch časti 2,0 m3 / h

KVS pri teplote 110°C - otvorenie jednej časti 1,3 m3 / h

15
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TERMOREGULÁTOR DEFRO

Spoľahlivé zariadenie používané v systémoch ÚK využívajúcich tepelné zásob-
níky. Termoregulátor DEFRO má vplyv na optimálne napájanie zásobníka ako 
skladu energie a chráni návrat kotla proti príliš nízkej teplote vykurovacieho mé-
dia vracajúceho sa zo systému ÚK, popri aj chráni kotol proti nízkoteplotnej 
korózii spôsobenej.

Termoregulátor DEFRO predlží životnosť Vášho kotla a prispeje ku zníže-
niu množstva spáleného paliva. Termoregulátor DEFRO umožňuje ochranu 
na návrate média do kotla, optimálne využitie momentu účinnosti kotla, od-
ber teplej vody, minimalizovanie ničiaceho pôsobenia nízkoteplotnej korózie  
a odstraňuje jav kondenzácie.

Pozornosť si zaslúži aj skutočnosť, že vrstvy vody akumulačnej nádrže sa rýchlo 
nemiešajú, a tak dochádza ku rýchlejšiemu hromadení (akumulácii) tepla.

PREDNOSTI NAMONTOVANIA TERMOREGULÁTORA DEFRO:

• rýchlejšie zohrievanie kotla.
• termoregulátor DEFRO zapojený do vykurovacieho systému zvyšuje život-

nosť kotla, dvíha teplotu v mieste návratu média zo systému ÚK, významne 
obmedzuje nízkoteplotnú koróziu kotla.

• pre udržanie tepla je treba systém bez tepelného zásobníka spúšťať nie-
koľko razy za deň, čo vedie ku väčšej spotrebe paliva. Nainštalovanie vo 
vykurovacom systéme nádrže tepelného zásobníka spolu s Termoreguláto-
rom DEFRO umožňuje znížene nákladov až o 50%.

• pozitívny vplyv na obmedzenie emisii prachu prostredníctvom trvalého 
udržiavania vysokej teploty v mieste návratu média zo systému do kotla.

TERMOREGULÁTOR DEFRO 57

TERMOREGULÁTOR DEFRO 53

TERMOREGULÁTOR DEFRO 53 BASIC

Technické údaje (Zľavová skupina F)

model čerpadlo prípojky Teplota otvorenia 
termostatu

maximálny výkon kotla

DEFRO 57

LM6A Erp 2015

1’’, R25 57°C 45 kW

DEFRO 53 1 1/4’’, R32 53°C 60 kW

DEFRO 53 
BASIC

1’’, R25 53°C 45 kW

SCHÉMA ZAPOJENIA NA PRÍKLADE TERMOREGULÁTORA DEFRO 57
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SCHÉMA ZAPOJENIA TERMOREGULÁTORA V OTVORENEJ SÚSTAVE

SCHÉMA ZAPOJENIA TERMOREGULÁTORA V OTVORENEJ SÚSTAVE

SCHÉMA ZAPOJENIA TERMOREGULÁTORA V UZAVRETEJ SÚSTAVE
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POZNÁMKY
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