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Ako funguje 
rekuperácia?
Vonkajší vzduch sa nasáva vonkajším vstupom  
s použitím ventilátoru v rekuperátoru a prechádza  cez 
výmenník tepla, kde sa bez ďalších nákladov zohrieva 
už zohriatym vzduchom, odoberaným z vykurovaných 
miestností domu, súčasne je odpadný vzduch 
odstraňovaný von z budovy.

Súčasne tak vonkajší, ako aj odpadný vzduch 
vyfukovaný z miestnosti je filtrovaný vzduchovými 
filtrami, čo zaručuje zadržanie vonkajších nečistôt  
i významnej časti smogu.

Do každé z obytných miestností sa privádza v príslušnom 
množstve čistý a zohriaty vzduch a následne sa odpadný 
vzduch odvádza von.
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REKUPERÁTORY DEFRO AIR DRX A DRX OPTI

Firma Defro ponúka veľa druhov rekuperátorov. Sú to rekuperátory sérii DRX 300, 400 a 500, DRX OPTI 
300, 400, 500 a závesné DRX 350 F a 450 F. Naše vetracie centrály to sú oceľové konštrukcie, pre ktoré 
je typická veľmi vysoká účinnosť získavania tepla späť – nad 86 % a v priaznivých podmienkach až 95 %.  
 
Série DRX a DRX F ponúkajú okrem toho: 
• stabilizáciu prietoku (Flow balancing) 
 
Série DRX OPTI – to je optimálna alternatíva pre užívateľov, ktorí nevyžadujú špičkové zariadenie. Vybrané 
série rekuperátorov ponúkajú možnosť spolupráce s entalpickými výmenníkmi, ktoré chránia domy proti 
nadmernému vysušení budovy, a využívajú už vyrobenú vlhkosť takým spôsobom, že sa teplo, aj obsah 
vodní páry, budú ďalej využívať a tento proces bude prebiehať cyklicky.

ČERSTVÝ VZDUCH

KÚPEĽŇA SPÁLŇA

POUZITY VZDUCH

OBÝVACIA IZBA KUCHYŇA
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Vsadili sme na 
profesionálnu obsluhu

Firma DEFRO klade veľký dôraz na profesionálnu 
obsluhu zákazníka – tak dodávateľa, ako aj 
konečného zákazníka. Organizujeme stále 
profesionálne školenia tak v sídle našej firmy, 
ako aj vo vybraných lokalitách a na staveniskách.  
 
Pokiaľ sa rozhodnete pre jednotku zo série 
DEFRO DRX, môžete rátať s naším kvalifikovaným 
mobilným servisom a s on-line pomocou.
 
Môžete tiež plne dôverovať naším poradcom, ktorí 
vám pomôžu zvoliť optimálne riešenie pre Váš 
dom.
 
Naše technické kádre so špičkovými kvalifikáciami 
zaručujú tu najlepšiu kvalitu výrobkov, aj 
optimalizácií riešení pre každú investíciu.

Hygiena a pohodlie 
používania

Vzduchotechnické centrály mechanického 
vetrania so získavaním späť tepla zo série 
DEFRO AIR DRX zaisťujú čistý vzduch, vyčistený 
proti smogovými filtrami najnovšej generácie. 
Vďaka tomu si užívateľ môže byť istý, že získava  
s použitím našich zariadení úplnú kontrolu nad 
možnosťami znečistenia inštalácie.

Naše jednotky patrí k tým najviac tichým vetracím 
jednotkám dostupným na trhu. Je tomu tak 
vďaka použitiu špeciálnych axiálnych ventilátorov 
určených na rekuperáciu.

Prednosti našich 
jednotiek
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Výhody

Zdravie
• Čistý vonkajší vzduch - po filtrácii, ktorá 

odstráni významnú časť znečistení a smogu. 
Existuje možnosť použitia antialergických 
filtrov.

Komfort
• Možnosť ovládať parametre vzduchu, ktoré 

ovplyvňujú pocitovú teplotu, a zaistenie 
optimálneho množstva čerstvého vzduchu  
v dome.

Úspora energie
• Významné úspory nákladov na kúrenie 

pri použití systému Defro Air a inštalácie 
vzduchotechniky s naším dozorom.

Naše
prednosti

Vysoká účinnosť

Vetracie jednotky Defro Air (Rekuperátory) splňujú 
očakávania zákazníkov s tými najvyššími požiadavkami. 
Je pre nich typická najvyššia účinnosť výmenníkov, 
ktoré sú srdcom rekuperátoru. 

Účinnosť získavania späť tepla má pri používaní vetrania 
kľúčový význam, pretože práve ona rozhoduje o tom, 
či zaplatíme o 30-50% nižšie účty za teplo, alebo či 
zaplatíme dvakrát viac v prípade, že sa rozhodneme 
pre lacné riešenie s nízkou účinnosťou.

Vhodná konfigurácia výmenníku, ventilátoru a ovládača 
vetracích jednotiek to je kľúč ku konečnej spokojnosti 
zákazníka.

4



 

Systém rekuperácie tepla sa zvyčajne používa v obytných budovách, rodinných domoch, bytoch a bytoch 
na zabezpečenie správnej kvality vzduchu a tepelnej pohody vo vnútri budov. Tento systém je najlepším 
riešením pre novovybudované občianske stavby, ale dá sa použiť aj v modernizovaných budovách.  
 
Dôležitou súčasťou procesu je príprava vzduchovej bilancie, koncepcia distribučného systému 
a umiestnenie vzduchotechnickej jednotky. Preto si môžeme byť istí, že zariadenie a systém budú 
vykonané správne.
 
Správne zvolený a nainštalovaný systém rekuperácie tepla má množstvo výhod, pri ktorých je 
najdôležitejšia tepelná pohoda a zabezpečenie dostatočného množstva vzduchu. Anti-smogové filtre 

zaisťujúce čistotu a hygienu vzduchu a celého systému. 
Rekuperácia sa vyznačuje nízkou úrovňou hluku a jeho 
inštalácia je jednoduchá a rýchla.
 
Vzduchotechnické jednotky, rekuperačné výmenníky tepla 
sú klasifikované v danej triede energetickej účinnosti na 
jednotkovú spotrebu energie vypočítanú pre dané podmienky 
mierneho podnebia. Čím vyššia je hodnota (záporná), tým 
viac primárnej energie sa ušetrí, a preto bude energetická 
trieda zariadenia vyššia.
 
Odvzdušňovacie jednotky Defro sú klasifikované podľa 
energetickej účinnosti trieda A. Na túto klasifikáciu má vplyv 
aj spôsob riadenia zariadenia.
 
Štítok obsahuje informácie o maximálnej kapacite vzduchu a 
emitovanom hluku (meranom na 70% maximálnej kapacity) 
zariadením. Uvedené parametre platia iba pre tento účel 
hluku vydávaného z krytu. Zvuk sa prenáša prostredníctvom 
systému pohodlného vetrania a distribúcie vzduchu je v 
skutočnosti podstatne menší. Mali by ste si uvedomiť, že 
nesprávne vykonaný ventilačný systém, nie vzduchotechnická 
jednotka, je hlavným dôvodom hluku a nepohodlia v dome. 

 
Stručne povedané, trieda energetickej účinnosti:
 - abecedné poradie tried energetickej účinnosti od A do G,
- jednotková spotreba energie JZE označuje koeficient vyjadrujúci hodnotu energie použitej na 
vetranie na meter štvorcový vykurovanej plochy miestnosti alebo budovy. Objemový prietok vzduchu, 
rekuperácia tepla a vlhkosti, ventilátory, riadenie ovplyvňujú triedu účinnosti.

Ako zvoliť 
rekuperáciu?
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NÍZKA ÚROVEŇ
HLUKU

Vďaka použitiu najmodernejšej 
generácie osových ventilátorov 
a konštrukcií rekuperátorov 
zaisťujúcej najmenšie možné 
odpory je tento rekuperátor jedenz 
najviac tichých na trhu. Akustika 
samotného rekuperátoru nemá 
príliš veľký význam, pokiaľ je 
inštalácia mechanického vetrania 
špatne zvolená alebo prevedená.
Toto máte v Defro v cene.

ZVÝŠENÉ ZÍSKAVANIE 
SPÄŤ TEPLA

Výmenníky tepla Core, používané 
najlepšími výrobcami vetracích 
jednotiek na svete, nájdete aj v 
našich jednotkách. Pamätajte si, že 
je účinnosť výmenníku tým vyššia, 
čím je menší teplotný rozdiel medzi 
vzduchom v budove a vonku. 
My máme tu najlepšiu účinnosť  
a neuvádzame, že bude za každých 
podmienok 95 %, pretože to nie je 
možné.

UĽAHČENIE PRE 
UŽÍVATEĽA

Naše rekuperátory sú vybavené 
ovládačmi s farebným displejom, 
ktoré už sú naprogramované 
a je treba iba „prispôsobiť“ pri 
spustení ich nastavenie podľa 
budovy. Displej môžeme zavesiť 
na niektorú stenu v dome s 
použitím kábla so 4 žilami. Je aj 
možnosť diaľkového ovládania 
z akéhokoľvek miesta na Zemi s 
použitím našej aplikácie.

Membrána výmenníku vyrobená z polyméru, u ktorej 
konštrukcia stien zaručuje priechod vlhkostia tepla a 
súčasne odvádzanie nečistôt a odpadného vzduchu 
von. Krížovo - protiprúdy výmenník je doposiaľ 
najvýkonnejšia konštrukcia výmenníku. Údržba výrobku 
spočíva v umývaní výmenníku vodou raz za dva roky. 
 
Membrána so zabudovanou technológiou Microban® 
brániaca prieniku mikroorganizmov spôsobuje, že je 
konštrukcia odolná proti usadzovaniu kvasiniek a baktérií. 
Membrána výmenníku je odolná proti zamrznutiu. 
Dlhá životnosť. Kondenzát sa prakticky nevyskytuje. 
Prostredníctvom získavania späť vlhkosti zo vzduchu 
získavame aj tzv. latentné teplo. Tu sa zastavíme, aby 
sme sa zbytočne nezaoberali odbornými technickými 
vedomosťami, ktoré nebudeme pre tuto chvíľu potrebovať. 
Každá kvapalina má svoje teplo (svoju teplotu) a pokiaľ sa 
nám vracia späť do vetracieho systému, je to dodatočný, 
ale nie jediný bonus. Je zrejmé, že - pokiaľ je vzdušná 
vlhkosť vyššia - pociťujeme teplo viacej. 

Entalpia
výmenník
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Náš vzduchotechnické 
jednotky

Rekuperátory série DRX sú vyrobené s oceľovou konštrukciou. Používajú sa 
v nich ventilátory s nízkou hlučností a nízkou spotrebou energie, s motormi 
na jednosmerný prúd EC. Vyrábajú sa s výkonom 350, 450 a 550 m3/h, čo 
povedané jednoducho úplne stačí pre komfortné vetranie obytných domov 
s plochou do cca 200 m2. 
 
Odporúčame však vždy nechať vykonať príslušný výpočet množstva 
vzduchu, získate ho od Defro zadarmo. Každý z rekuperátorov Defro je 
vybavený senzormi prietoku, čo nám umožňuje perfektne prispôsobiť 
jednotku Vášmu domu.
 
Každá vetrací jednotka DRX a DRX OPTI je štandardne vybavená – bez 
dodatočných príplatkov – ovládačom s farebným dotykovým displejom 
ST-340, ktorý riadi chod vetracej centrály. Okrem toho centrály zo série 
DRX regulujú výdaj vzduchu podľa toho, ako sú nastavené užívateľom. 
Tento proces je stabilizovaný funkciou FLOW BALANCING. Ovládač tiež 
kontroluje činnosť vstupného ohrevu, prostredníctvom plynulej modulácie, 
čím nepripustí aby výmenník zamrzol. Je možné zapojiť senzor CO2, 
senzor vlhkosti (HR). V rekuperátoroch verzie DRX existuje možnosť rozšíriť 
zariadenie o modul  ST -505 alebo WiFi RS, za účelom diaľkového ovládania 
chodu rekuperátora. V rekuperátoroch série DRX je montovaný dotykový 
displej 4,3”.
 

CHARAKTERISTIKA REKUPERÁTOROV DRX
Séria DRX DRX F DRX OPTI

Model 300 400 500 350 450 300 400 500
Oceľová konštrukcie        

Výkon v m3/h pri 200 Pa 350 450 550 350 450 350 450 550
Trieda energetické účinnosti A
Získavanie späť tepla do 95%        

Panel riadenia s farebným displejom        

Nízka spotreba energie vďaka motorom jednosmerného        

Automatický bypass 100%        

Automatický vstupný ohrev s veľmi nízkou spotrebou energie        

Senzory prietoku      − − −
Anti Freeze Control - spolupráca s modulovaným ohrievačom      − − −
Predhrievač − − − − −   

Príslušenstvo na zavesenie na stenu        

Ľahká a intuitívna obsluha        

Entalpický výmenník − − − − −
Moderný dizajn        

Mobilné ovládania (aplikácia)
Rýchle namontovania a ľahká údržba        

legenda:  štandardné vybavenie, vybavenie za príplatok,    − vybavenie, ktoré nie je dostupné vo vybranom modelu 
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Výkon do 350, 450, 550 (200 Pa), krížovo - protiprúdy výmenník, automatic-
ký by-pass, vstupní ohrev, štandard filtrov G4/ISO Coarsa ≥ 65% a systém 
vyváženia prietoku flow Balancing. Prevedenie oceľ, prípojky dn 200 mm  
v dvoch variantoch: vodorovné (H) a zvislé (V). 

Centrály sú štandardne vybavené dotykovým ovládacím panelom 4,3” s mož-
nosťou rozšírení o mobilné ovládanie, senzory teploty a prietoku vzduchu  
a súpravu na nástenné upevnenie. Možnosť namontovať na stenu (štandard), 
zavesiť, postaviť.

Vzduchotechnická jednotka
DRX 300, 400, 500

ČÍSLO KATLÓGU POLOŽKA CENA
REKU-DRX-300-H Vetracia centrála  DRX 300 H s výkonom 350 m3/h 2 212 EUR
REKU-DRX-400-H Vetracia centrála  DRX 400 H s výkonom 450 m3/h 2 282 EUR
REKU-DRX-500-H Vetracia centrála  DRX 500 H s výkonom 550 m3/h 2 353 EUR
REKU-DRX-300-V Vetracia centrála  DRX 300 V s výkonom 350 m3/h  2 212 EUR
REKU-DRX-400-V Vetracia centrála  DRX 400 V s výkonom 450 m3/h 2 282 EUR
REKU-DRX-500-V Vetracia centrála  DRX 500 V s výkonom 550 m3/h 2 353 EUR
REKU-DRX-300-H E Vetracia centrála  DRX 300 H E s výkonom 350 m3/h s entalpickým výmenníkom 2 647 EUR
REKU-DRX-400-H E Vetracia centrála  DRX 400 H E s výkonom 450 m3/h s entalpickým výmenníkom 2 717 EUR
REKU-DRX-500-H E Vetracia centrála  DRX 500 H E s výkonom 550 m3/h s entalpickým výmenníkom 2 788 EUR
REKU-DRX-300-V E Vetracia centrála  DRX 300 V E s výkonom 350 m3/h s entalpickým výmenníkom 2 647 EUR
REKU-DRX-400-V E Vetracia centrála  DRX 400 V E s výkonom 450 m3/h s entalpickým výmenníkom 2 717 EUR
REKU-DRX-500-V E Vetracia centrála  DRX 500 H E s výkonom 550 m3/h s entalpickým výmenníkom 2 788 EUR

Výkon do 350, 450, 550 (200 Pa), krížovo - protiprúdy výmenník, automatický 
by-pass, vstupní ohrev, štandard filtrov G4/ISO Coarsa ≥ 65%. aPrevedenie 
oceľ, prípojky dn 200 mm v dvoch variantoch: vodorovné (H) a zvislé (V). 

Centrály sú štandardne vybavené dotykovým ovládacím panelom 
4,3” s možnosťou rozšírení o mobilné ovládanie, senzo-
ry teploty a prietoku vzduchu a súpravu na nástenné upevn nie. 
Možnosť namontovať na stenu (štandard), zavesiť, postaviť. 

Vzduchotechnická jednotka
DRX OPTI 300, 400, 500

ČÍSLO KATLÓGU POLOŽKA CENA

DRX OPTI 300 H Vetracia centrála  DRX OPTI 300 H s výkonom 350 m3/h 1 976 EUR
DRX OPTI 400 H Vetracia centrála  DRX OPTI 400 H s výkonom 450 m3/h 2 047 EUR
DRX OPTI 500 H Vetracia centrála  DRX OPTI 500 H s výkonom 550 m3/h 2 117 EUR
DRX OPTI 300 V Vetracia centrála  DRX OPTI 300 V s výkonom 350 m3/h  1 976 EUR
DRX OPTI 400 V Vetracia centrála  DRX OPTI 400 V s výkonom 450 m3/h 2 047 EUR
DRX OPTI 500 V Vetracia centrála  DRX OPTI 500 V s výkonom 550 m3/h 2 117 EUR

Výkon do 350, 450 (200 Pa), priečny a protiprúdový výmen-
ník tepla, automatický obtok, predhrievač, filtre štandard-
né G4 / ISO hrubé ≥ 65% a systém vyrovnávania prietoku. 
 
Vyrobené z ocele, konektory DN 200 mm. Plochý dizajn, ktorý umožňu-
je pripevnenie aj pod strop alebo do garáže - výška iba 33 cm. 
  
Jednotky sú štandardne vybavené ovládacím dotykovým panelom s uhlo-
priečkou 4,3 ”a je možné ich dodatočne vybaviť mobilným ovládaním, 
snímačmi teploty a prietoku vzduchu a sadou nástenných držiakov.

Montáž iba v zavesenej verzii.

Vzduchotechnická jednotka
DRX F 350, 450

ČÍSLO KATLÓGU POLOŽKA CENA

DRX 350 F Air handling unit DRX 350 F with capacity 350m3/h 2 306 EUR
DRX 450 F Air handling unit DRX 450 F with capacity 450m3/h 2 353 EUR
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Príslušenstvo
FOTO

ČÍSLO 
KATLÓGU

POLOŽKA CENA

ST505LAN Modul pre internetovou komunikáciu ST-505 (LAN) 240 EUR

WIFIRSINT Modul pre internetovou komunikáciu WiFi RS 259 EUR

CZTHR Teplotný a vlhkostný senzor 69 EUR

CZCO2 Senzor CO2 306 EUR

HRV366-H300-S Krížovo – protiprúdy výmenník HRV 300 216 EUR

ERV366-H300-S Krížovo – protiprúdy výmenník ERV 300 Entalpický 647 EUR

FPG4 Základní filter triedy G4/ISO Coarsa ≥ 65% pre verzie DRX H a DRX H OPTI 16 EUR

FPG4V Základní filter triedy G4/ISO Coarsa ≥ 65% pre verzie DRX V a DRX V OPTI 16 EUR

FWG4 Uhlíkový filter tr. G4 Kovový kryt pre verzie DRX H a DRX H OPTI 21 EUR

FWG4V Uhlíkový filter tr. G4 Kovový kryt pre verzie DRX V a DRX V OPTI 21 EUR

FDF7 Presný filter tr. F7/ISO ePM1 ≥ 65% pre verzie DRX H a DRX H OPTI 26 EUR

FDF7V Presný filter tr. F7/ISO ePM1 ≥ 65% pre verzie DRX V a DRX V OPTI 27 EUR

FDF9 Presný filter tr. F9/ ISO ePM1 ≥ 80% pre verzie DRX H a DRX H OPTI 28 EUR

FDF9V Presný filter tr. F9/ ISO ePM1 ≥ 80% pre verzie DRX V a DRX V OPTI 29 EUR

FPG4F Základní filter triedy G4/ISO Coarsa ≥ 65% pre verzie DRX F 16 EUR

FWG4F Uhlíkový filter triedy  G4/ISO Coarsa ≥ 65% pre verzie DRX F kovový kryt 21 EUR

FPF7F Základní filter triedy F7/ISO ePM1 ≥ 65% pre verzie DRX F 27 EUR

FPF9F Základní filter triedy F9/ISO ePM1 ≥ 80% pre verzie DRX F 29 EUR

FKA125 Vreckový filter pre Anemostaty Dn 125 5 EUR

8075409 Suchý uhlíkový sifón dn 32 13 EUR

2912301 Prechodová spojka dn 25 / dn 32 do suchých sifónov 7 EUR

8075414 Suchý jednoduchý sifón PURUS 16 EUR

KMSH Nástenná montážna konzola pre rekuperátor H (2 ks.) 29 EUR

KMSV Nástenná montážna konzola pre rekuperátor V (2 ks.) 29 EUR

KMPV Závesná montážna konzola pre rekuperátor (4 ks.) 18 EUR

KMST Podstavec pod rekuperátor 75 EUR
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Jednotky
rozmery
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DRX H

DRX H OPTI
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Kladieme veľký dôraz na informovanie 
zákazníkov o našich zariadeniach. 
Uvedomujeme si aj, že otázky týkajúce sa 
mechanického vetrania s rekuperáciou tepla 
môže byť pre veľa osôb „čiernou mágiou“, 
preto odporúčame, aby ste nás kontaktovali.

V našom odbornom týme pre vetranie sú 
kvalifikovaní odborníci, vrátanie technických 
poradcov, ktorí majú špičkové odborné 
znalosti z oblasti rekuperácie.

Radi vám budeme odpovedať na všetky 
dotazy týkajúce sa vetrania.

Jednotky
rozmery

nejestvujú otázky 
bez odpovedí
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Výrobca DEFRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, 
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