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ČERPADLOVÁ SKUPINA   DGP-25/180

Konstrukce Rozměry v mm

Technické údaje

1.Kulový ventil s teploměrem 
na napájení instalace

2. Kulový ventil se zpětným 
ventilem a teploměrem na 
vratné větvi instalace

3. Kulový ventil

Parametr DGP-25/180 (rabatová skupina F)

Jmenovitý průměr DN 25

Maximální provozní tlak 10 bar

Maximální provozní teplota 110°C

Materiál izolace EPP

Přípojky
stránka instalace - GW 1”

stránka kotle - GZ 1½”

Délka zástavby čerpadla 180 mm

Maximální topný výkon / průtok 50 kW (ΔT=20K) / 2150 l

Hodnota KVS ventilu 8,0
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Zpětný ventil - 20 mbar

Kulový ventil se zpětným ventilem (2) zamezuje přirozenému oběhu kapaliny 
v důsledku rozdílu teplot (gravitační oběh). Funkci zpětného ventilu lze zablo-
kovat v otevřené poloze pootočením kolečka o 45°.
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Konstrukce Rozměry v mm

Technické údaje

1.Kulový ventil s teploměrem 
na napájení instalace

2. Kulový ventil se zpětným 
ventilem a teploměrem na 
vratné větvi instalace

3. 3cestný ventil

4. Potrubí recirkulace

Parametr DGP-Z-25/180 (rabatová skupina F)

Jmenovitý průměr DN 25

Maximální provozní tlak 10 bar

Maximální provozní teplota 110°C

Materiál izolace EPP

Přípojky
stránka instalace - GW 1”

stránka kotle - GZ 1½”

Délka zástavby čerpadla 180 mm

Maximální topný výkon / průtok 35 kW (ΔT=20K) / 1500 l

Hodnota KVS ventilu 6,0

Teplotní čidlo

Zpětný ventil - 20 mbar

Vzadu kulového ventilu s teploměrem (1) se 
nachází sedlo pro umístění tepelného čidla

Kulový ventil se zpětným ventilem (2) 
zamezuje přirozenému oběhu kapaliny 
v  důsledku rozdílu teplot (gravitační 
oběh). Funkci zpětného ventilu lze  
zablokovat v otevřené poloze pootočením 
kolečka o 45°.
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ČERPADLOVÁ SKUPINA SE SMĚŠOVACÍM VENTILEM 3-D   DGP-Z-25/180   
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1. Kulový ventil s teploměrem 
na napájení instalace

2. Kulový ventil se zpětným 
ventilem a teploměrem na 
vratné větvi instalace

3. 3cestný ventil s pohonem

4. Potrubí recirkulace

Parametr DGP-ZS-25/180 (rabatová skupina F)

Jmenovitý průměr DN 25

Maximální provozní tlak 10 bar

Maximální provozní teplota 110°C

Materiál izolace EPP

Přípojky
stránka instalace - GW 1”

stránka kotle - GZ 1½”

Délka zástavby čerpadla 180 mm

Maximální topný výkon / průtok 35 kW (ΔT=20K) / 1500 l

Hodnota KVS ventilu 6,0
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ČERPADLOVÁ SKUPINA SE SMĚŠOVACÍM VENTILEM 3-D S POHONEM   DGP-ZS-25/180   

Teplotní čidlo

Zpětný ventil - 20 mbar

Vzadu kulového ventilu s  teploměrem (1) se 
nachází sedlo pro umístění tepelného čidla

Kulový ventil se zpětným ventilem (2) zame-
zuje přirozenému oběhu kapaliny v důsledku 
rozdílu teplot (gravitační oběh). Funkci zpět-
ného ventilu lze zablokovat v otevřené poloze 
pootočením kolečka o 45°.
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ČERPADLOVÁ SKUPINA S TERMOSTATICKÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM   DGP-T-25/180   

Za účelem nastavení otevírací teploty termo-
statického ventilu je třeba pootočit kolečkem 
s teplotní stupnicí tak, aby se požadovaná 
hodnota teploty ocitla u ukazatele na tělese 
ventilu.

Konstrukce Rozměry v mm

Technické údaje

1. Kulový ventil s teploměrem 
na napájení instalace

2. Kulový ventil se zpětným 
ventilem a teploměrem na 
vratné větvi instalace

3. Termostatický ventil

4. Potrubí recirkulace

Parametr DGP-T-25/180 (rabatová skupina F)

Jmenovitý průměr DN 25
Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální provozní teplota 110°C
Materiál izolace EPP

Přípojky
stránka instalace - GW 1”

stránka kotle - GZ 1½”
Délka zástavby čerpadla 180 mm
Maximální topný výkon / průtok 35 kW (ΔT=20K) / 1500 l
Hodnota KVS ventilu 3,3

1

Vzadu kulového ventilu s teploměrem (1) 
se nachází sedlo pro umístění tepelného 
čidla

Kulový ventil se zpětným ventilem (2) zame-
zuje přirozenému oběhu kapaliny v důsledku 
rozdílu teplot (gravitační oběh). Funkci zpět-
ného ventilu lze zablokovat v otevřené poloze 
pootočením kolečka o 45°.

Technické údaje

Teplotní čidlo

Teplotní čidlo

Zpětný ventil - 20 mbar

Konstrukce Rozměry v mm

3

4

otočným knoflíkem 
nastavte teplotu



ROZDĚLOVAČ DO ČERPADLOVÝCH SKUPIN: DR 2S / DR 3S
ROZDĚLOVAČ SE SPOJKOU DO ČERPADLOVÝCH SKUPIN: DSR 2S / DSR 3S

Rozdělovač slouží pro rozdělování topného média mezi dva nebo tři  
čerpadlové skupiny DEFRO. Přípojky rozdělovače na straně kotle mají 
vnější závit G 1½”. Přípojky ze strany instalace (čerpadlových skupin) mají 
matice s  plochým těsněním G 1½”. Rozdělovač DSR je navíc vybaven  
integrovanou hydraulickou spojkou, která slouží pro vyvažování hydrau-
lické instalace. Rozdělovače DR a DSR jsou vybaveny nástěnnými držáky  
a mají izolaci z polypropylenu, která současně plní funkci přepravního  
obalu. Kromě toho rozdělovač e mají nátrubky se závitem RP ½” určené pro 
montáž např. vypouštěcího ventilu nebo ponorného pouzdra pro teplotní 
čidlo (netvoří vybavením rozdělovačů). Všechny rozdělovače se podrobují 
dílenským zkouškám těsnosti.

Výrobce poskytuje 36měsiční záruku ode dne nákupu při instalaci v souladu 
s návodem pro montáž a používání.

DR – rozdělovač, DSR – rozdělovač se spojkou 
2S - 2 sekce, 3S- 3 sekce

Parametr DR 2S, DSR 2S, DR 3S, DSR 3S
Maximální provozní tlak 10 bar

Maximální provozní teplota 110°C

Materiál izolace EPP

Přípojky
stránka instalace - GW 1½”

stránka kotle - GZ 1½”
Průtok 3,44 m3/h

Maximální topný výkon / průtok 80 kW (ΔT=20K)
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Rozměry v mm

4



ČERPADLO ECOFLOW ENERGY / ENERGY PLUS

KVALITA PROVEDENÍ

Čerpadlo ECOFLOW ENERGY a ECOFLOW ENERGY PLUS jsou zhotovené z arma-
turního odlitku s povlakem využívajícím kataforézu a chromniklové oceli. Použití výše 
uvedených materiálů zaručuje výjimečnou odolnost. Čerpadlo ECOFLOW ENERGY 
ve standartové výbavě se dodává s izolací EPP, těsněními a zástrčkou.

ÚSPORA ENERGIE

V průměrné domácnosti 10 až 20 % elektrické energie spotřebují standardní čerpa-
dla. Díky použití výkonných čerpadel ECOFLOW ENERGY a ECOFLOW ENERGY 
PLUS se může spotřeba energie ve srovnání s tradičními oběhovými čerpadly snížit 
na cca 80 %.

SPOUSTA NASTAVENÍ

Pomocí funkce One Touch lze zvolit sedm různých výkonových křivek: dvě křivky, 
které fungují na základě metody proporcionálního tlaku, 2 křivky trvalé kontroly tlaku, 
tři křivky se stálou charakteristikou rychlosti. Noční režim umožňuje další snížení spo-
třeby energie. Na LED displeji je znázorňován průběžný příkon, zvolená křivka cha-
rakteristiky a noční snížení. Navíc čerpadlo ECOFLOW ENERGY PLUS má možnost 
změny rozsahu dopravní výšky od 4 do 6 metrů.

POUŽITÍ

Energeticky úsporná čerpadla ECOFLOW ENERGY a ECOFLOW ENERGY PLUS 
jsou konstruovány za účelem podpory průtoku teplé vody w instalacích ústředního 
topení. Jsou také přizpůsobeny pro použití se solárními instalacemi.

Technické údaje (rabatová skupina F)

Název čerpadla ECOFLOW ENERGY ECOFLOW ENERGY PLUS
Model 4 6 4 5 6
Maximální průtok 2600 l/h 3200 l/h 2800 l/h 3200 l/h 3600 l/h
Vstupní výkon 3-23 W 3-38 W 3-23 W 3-35 W 3-41 W
Dopravní výška 4 m 6 m 4 m 5 m 6 m
Maximální provozní tlak 10 bar (Pn 10)
Napájení 230 V, 50 Hz
Elektrické připojení  zástrčka
Krytí IP IP 42

Regulace

- 3 stálé charakteristiky, 
- 2 proporcionální charakteristiky, 

- noční snížení, antiblokovací 
funkce,

- 3 stálé charakteristiky, 
- 2 proporcionální charakteristiky, 
- 2 charakteristiky stálého tlaku,

- noční snížení, antiblokovací funkce, 
- změna rozsahu dopravní výšky,

- funkce SMART ADAPT

Jištění motoru není vyžadována vnější ochrana motoru

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

Faktor energetické  
účinnosti EEI

<0,20

Standardní velikost přípojek G 1½” - Rp1”
Montážní délka 180 mm
Třída ochrany I

Přípustná dopravovaná 
média

topná voda dle VDI 2035, směs voda-glykol

Hmotnost 2,5 kg
Úroveň hluku < 40dB
Tepelná třída F

Vybavení soupravy

• originální návod pro montáž a obsluhu
• energeticky úsporné čerpadlo

• 2 plochá těsnění
• zástrčka čerpadla

• izolace

VÝHODY ČERPADEL ECOFLOW ENERGY

• nejvyšší výkon díky technologii motorů s permanentními ma-
gnety EC

• min. výkon od 3 W
• navigace v menu pomocí funkce One Touch
• režimy regulace: stálý počet otáček, proměnný rozdíl tlaku,
• funkce předcházející blokaci
• integrovaná ochrana motoru
• vysoká bezpečnost při rozběhu

ECOFLOW ENERGY

ECOFLOW ENERGY PLUS

VÝHODY ČERPADEL ECOFLOW ENERGY PLUS

• nejvyšší výkon díky technologii motorů s permanentními ma-
gnety EC

• min. výkon od 3 W
• navigace v menu pomocí funkce One Touch
• režimy regulace: stálý počet otáček, proměnný rozdíl tlaku, 

trvalá kontrola tlaku
• funkce předcházející blokaci
• přípojka čerpadla kompatibilní dolů
• noční snížení
• integrovaná ochrana motoru
• Regulovatelný rozsah výkonu čerpadla (4, 5 nebo 6 m)
• velká bezpečnost při rozběhu
• pompa splňuje požadavky BAFA
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ČERPADLO ECOFLOW CIRC

Čerpadlo Ecoflow CIRC je vysoce účinné čerpadlo na teplo vodu, které má ověře-
nou konstrukci bezhřídelového sférického motoru s technologií ECM a permanentním 
magnetem. Taková konstrukce zajišťuje nejvyšší účinnosti a nízkou hladinu vzduchu 
při rozumné nákupní ceně.

Ecoflow CIRC má automatický režim odvzdušňování a tepelnou clonu, a také variantně 
nastavení časovače a teploty.

Čerpadlo může být určeno jak do rodinných, tak i bytových domů. Je shodné 
s úpravami týkajícími se pitné vody a prostřednictvím oběhu pitné vody zajišťují účin-
nou ochranu proti legionelle. Oběh teplé vody zajišťuje, že teplá voda je dostupná 
okamžitě po otevření kohoutku.

Vysoce účinné cirkulační čerpadlo znamená úsporu až 90 % nákladů za elektrickou 
energii ve srovnání se standardním čerpadlem 25 W.

Čerpadlo DEFRO ECOFLOW CIRC v sestavě obsahuje zpětný ventil.

VÝHODY ČERPADLA ECOFLOW CIRC:

• vysoká účinnost
• dlouhá životnost
• odolnost proti vodnímu kameni
• Pevné provedení
• tichý provoz
• kompaktní rozměry
• snadná instalace

Technické údaje (rabatová skupina F)

typ DEFRO ECOFLOW CIRC 15-1/65

Rozsah teploty medium do +110°C

výkon 0,9 m3

výška zdvihání do 1,1 m

Maximální pracovní tlak 1,0 Mpa

Napájeni 230-240 V, 50/60 Hz

Elektrické zapojení Zástrčka 

Stupeň ochrany krytu IP IP 44

Třída izolace Klasa 155 (F)

příkon od 2 do 8 W

rozchod přípojek 65 mm

průměr přípojek ½” 

doporučená teplota pro TUV od 2 °C do 65°C

třída ochrany I

3CESTNÝ VENTIL DN25

Přípojky Rp 1’’

Hodnota 10 m3 / h

Max. tepl. 110°C

PN 10

3CESTNÝ VENTIL DN32

Přípojky Rp 1 1/4”

Hodnota 16 m3/ h

Max. tepl. 110°C

PN 10

4CESTNÝ VENTIL DN25

Přípojky Rp 1’’

Hodnota 10 m3 / h

Max. tepl. 110°C

PN 10

4CESTNÝ VENTIL DN 32

Přípojky Rp 1 1/4”

Hodnota 16 m3/ h

Max. tepl. 110°C

PN 10

POHON VENTILU
Regulace 3bodový
Točivý moment  6 Nm
Čas otáčky 120 s
Příkon 2.5 VA
Napájecí napětí 230 V

INSTALAČNÍ ARMATURA
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PŘEPÍNACÍ VENTIL ZRS 234

ZRS234 je 3cestný zónový ventil s  elektrickým pohonem a vratnou pru-
žinou, který má uplatnění w topných a chladicích systémech. Pohon 
je ovládán 2boidovým signálem s  funkcí vratné pružiny a je doporučo-
ván pro funkci rozdělování; k  dispozici pro napájení 230 V AC, 50/60 Hz. 

Výrobek je určen pro použití jen v uzavřených obězích.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VENTILU ZRS234:

• zavírací tlak do 150 kPa
• možné ruční ovládání 
• krátká doba otočení
• směr průtoku bez napájení je AB do B

65
 m

m

68 mm

10
3 

m
m

37
 m

m

93 mm

91 mm

Technické údaje (rabatová skupina F)

Model ZRS 234

Průměr DN 25

Maximální statický tlak PN 16

Maximální teplota kapaliny + 94 ˚C

Minimální teplota kapaliny + 2 ˚C

Provozní tlak 16 bar

Krytí IP 44

Schéma zapojení ventilu ZRS234
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VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE TERMOSTA-
TICKÉHO VENTILU DEFRO 11-200:

• rychlejší ohřev kotle;
• rovnoměrný objemový průtok topného média;
• minimalizace rozdílů teplot mezi napájením  

a návratem;
• menší spotřeba paliva;
• konstrukce a regulační charakteristika termosta-

tického ventilu DEFRO umožňuje montáž v insta-
lacích, které mají akumulační nádrž. Použití ven-
tilu DEFRO 11-200 v takové instalaci umožňuje 
docílení optimálního teplotního rozvrstvení ve 
vyrovnávací nádrži a zvýšení jeho akumulačního 
objemu;

• delší životnost kotle.

FÁZE SPOUŠTĚNÍ FÁZE PROVOZU FÁZE UKONČENÍ

Technické údaje (rabatová skupina F)

Model DEFRO 11-200
Přípojky R32 / 1 ¼” GZ
Hodnota KVS 12
Tlaková třída PN 6
Minimální teplota + 5 ˚C
Maximální teplota + 100 ˚C
Otevírací teplota 53 ˚C

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

Izolace EPP

TERMOSTATICKÝ VENTIL DEFRO 11-200

CHLADICÍ VENTIL DBV 2

Chladicí ventil DBV 2 se používá pro snížení teploty kotle na pevné palivo, který 
není vybavený chladicím tepelným výměníkem. Ventil má dvě úrovně (horní a 
spodní). Spodní úroveň odpovídá za odvádění horké vody z kotle a její odvedení 
do kanalizace, a úkolem horní úrovně je vyvážení tlaku v instalaci studenou vodou 
z vodovodní sítě a ochlazení výměníku kotle m do něj studené vody. Obě úrovně 
chladicího ventilu se otevírají současně, když teplota instalace dosáhne 97 °C.

Chladicí ventil DBV 2 musí být umístěný blízko kotle, kde teplota dosahuje nejvyšší 
hodnotu. Nejčastěji je to místo v horní části kotle u výstupu teplé vody.

Otevření a zavření ventilu je kontrolováno nezávislými termostatickými prvky – 
v  případě poruchy jednoho z  termostatických prvků ventil odvede dostatečné 
množství teply.

Technické údaje (rabatová skupina F)

Model Ventil DBV 2

Otevírací teplota 97°C

Maximální provozní teplota 110°C

Maximální tlak (kotel) 4 bar

Maximální tlak (voda) 6 bar

KVS při tepl. 110 °C – otevření dvou členů 2,0 m3 / h

KVS při tepl. 110 °C – otevření jednoho členu 1,3 m3 / h
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Rozměry v mm
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TERMOREGULÁTOR DEFRO

Spolehlivé zařízení používané v instalacích ÚT s využitím vyrovnávacích nádrží. 
Termoregulátor DEFRO ovlivňuje optimální nabíjení vyrovnávací nádrže jako skla-
du energie a chrání vratnou větev kotle před příliš nízkou teplotou vratného top-
ného média z instalace a současně zabezpečuje kotel proti nízkoteplotní korozi.

Termoregulátor DEFRO prodlouží životnost vašeho kotle a pěje ke snížení 
množství spáleného paliva. Termoregulátor DEFRO umožňuje zabezpečení vrat-
né větve kotle, optimální využití momentu účinnosti kotle, odběru teplé vody, mi-
nimalizaci ničivého působení nízkoteplotní koroze a odstraňuje jev kondensace.

Pozornost si zaslouží také skutečnost, že vrstvy vody v akumulační nádrži ne-
podléhají prudkému míchání, čímž dochází k rychlejšímu hromadění (akumulaci) 
tepla.

VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE TERMOREGULÁTORU DEFRO:

• rychlejší ohřev kotle.
• termoregulátor DEFRO zapojený do topného systému zvyšuje životnost 

kotle díky zvýšení teploty na návratu z instalace, značně omezuje nízko-
teplotní korozi kotle.

• pro udržení tepla musí být systém bez vyrovnávací nádrže spouštěn něko-
likrát denně, což způsobuje větší spotřebu paliva. Nainstalování v topném 
systému vyrovnávací nádrže spolu s termoregulátorem DEFRO umožňuje 
snížení nákladů dokonce o 50 %.

• kladný vliv na omezení emise prachu prostřednictvím trvalé udržování vyso-
ké teploty na návratu z instalace do kotle.

TERMOREGULÁTOR DEFRO 57

TERMOREGULÁTOR DEFRO 53

TERMOREGULÁTOR DEFRO 53 BASIC

Technické údaje (rabatová skupina F)

model čerpadlo přípojky otevírací teplota 
termostatu

maximální výkon kotle

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 ZAPOJENÍ NA PŘÍKLADU TERMOREGULÁTORU DEFRO 57
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SCHÉMA ZAPOJENÍ TERMOREGULÁTORU V OTEVŘENÉ SOUSTAVĚ

SCHÉMA ZAPOJENÍ TERMOREGULÁTORU V OTEVŘENÉ SOUSTAVĚ

SCHÉMA ZAPOJENÍ TERMOREGULÁTORU V UZAVŘENÉ SOUSTAVĚ
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ZÁZNAMÍK
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DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253

Korespondenční adresa / výrobní závod:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

tel. 41 303 80 85, mail: biuro@defro.pl

Katalog 01/2020, Doba platnosti katalogu: 10.12.2020-28.02.2021


