Nasza historia

DEFRO to firma z rodzinnymi tradycjami
i kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w pracy
z elementami stalowymi. Obecnie DEFRO jest
niedoścignioną polską marką oferującą swoje
produkty w całej Europie. Jeden z największych
pracodawców w regionie, który nie tylko produkuje
urządzenia, ale posiada własne laboratorium,
a także biuro konstrukcyjne. Nowoczesny park
maszynowy razem z ogromnym zapleczem
magazynowym to jeden z sukcesów firmy.
Urządzenia marki DEFRO nie tylko osiągają
najwyższ jakość i klasę bezpieczeństwa, ale również
spełniają restrykcyjne normy.

Robert Dziubeła
Prezes Zarządu

Marka DEFRO to dziś brandy:
- Defro Heat
- Defro Home
- Defro Air
- Defro Garden
Hubert Dziubeła
Członek Zarządu
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DBE Optima

Wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom
klientów powiększyliśmy ofertę o kotły elektryczne
z serii DBE OPTIMA.
W dzisiejszych czasach ogrzewanie
domu jest jednym z kluczowych aspektów jego
eksploatacji, a także komfortu dla domowników.
Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii
poszerza się wybór różnego rodzaju sposobów
zasilania naszych domów w ciepło. W obecnej
chwili zagadnienie jest na tyle szerokie, że
dobranie właściwego systemy c.o. lub modernizacja
istniejącego to spore wyzwanie dla użytkownika.
Ze względu na coraz większą świadomość
społeczeństwa pod względem komfortu użytkowania urządzeń służących do c.o. oraz c.w.u a także
ochrony środowiska, coraz większa liczba ludzi decyduje się na ogrzewanie elektryczne.
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Ekologiczne źródło
ciepła
T

en sposób ogrzewania naszego domu jest najbardziej
eco - przyjaznym, a także bezpiecznym rozwiązaniem ze
względu na brak niebezpiecznych gazów czy spalin, które
zanieczyszczają powietrze atmosferyczne.
Mamy szereg rozwiązań dostępnych na rynku
wykorzystujących ogrzewanie energią elektryczną z pośród
których wartym uwagi jest kocioł elektryczny. Jest to jedno
z najtańszych rozwiązań pod względem inwestycyjnym,
gdyż nie wymaga komina czy dedykowanej wentylacji,
a sam koszt takiego kotła jest relatywnie niewielki.

Dofinansowania
Z

ważywszy na fakt, iż można również liczyć
na dofinansowanie z programów takich jak chociażby „Czyste
Powietrze” oraz możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną
sprawia to rozwiązanie jednym z bardziej atrakcyjnych
do wyboru. Dlatego nasza firma bazując na wieloletnim
doświadczeniu w branży grzewczej zdecydowała się wyjść
na przeciw oczekiwaniom klientów tworząc kocioł elektryczny,
który zapewni niezawodne ogrzewanie na długie lata.
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Zalety

K

ocioł elektryczny DBE OPTIMA jest zaawansowanym
urządzeniem grzewczym, zapewniającym bezobsługową oraz
bezpieczną eksploatację. Konstrukcja kotła pozwala na jego pracę
bez wydzielania spalin, co sprawia go jednym z najbezpieczniejszych urządzeń dedykowanych do układów c.o. oraz c.w.u.
Nie wydziela żadnych zanieczyszczeń czy gazów
niebezpiecznych dla środowiska. Sam montaż urządzenia
jest relatywnie prosty i nie wymaga dużych nakładów finansowych.
Kocioł może funkcjonować jako główne źródło ciepła szczególnie
w domach z dobrą izolacją cieplną oraz ogrzewaniem podłogowym
działającym na niskim parametrze temperatury może stać się
najlepszą opcją do wyboru.

M

oże również funkcjonować jako wspomagające
źródło ciepła dla kotła stałopalnego, kondensacyjnego,
kominka czy nawet pompy ciepła w trudniejszych warunkach
zimowych. Sprawność kotła na poziomie 99.6% pozwala
na szybkie uzyskanie pożądanej temperatury w pomieszczeniu,
przy pełnej kontroli nad kotłem dzięki aplikacji mobilnej
umożliwiającej sterowanie funkcjami kotła w każdej chwili
z poziomu smartfona. Elektryczne kotły firmy Defro są idealnym
rozwiązaniem do współpracy z instalacją PV, dzięki zastosowanym
w nich rozwiązaniom można w kontrolowany sposób zwiększyć poziom auto konsumpcji, który pozwala na znaczne skrócenie czasu zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną.
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Komfort

• Zastosowanie sterownika pokojowego zapewnia duży
komfort użytkowania
• Opcjonalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji
internetowej (moduł wifi)
• Opcjonalna obsługa c.w.u. dzięki pakietowi
zewnętrznemu

Kompatybilność

Ekologia

•Możliwość pracy jako główne lub alternatywne źródło ciepła
współpracując z kotłem na paliwo stałem, kominkiem, kotłem
kondensacyjnym czy pompą ciepła

• Idealne i oszczędne rozwiązanie dla budynków o wysokim
współczynniku energooszczędności
•Bezpieczne i ekologiczne źródło ciepła - brak szkodliwych
gazów czy spalin wydzielanych przez urządzenie

• Łatwość zastąpienia kotła stałopalnego przy niedużym
nakładzie pracy i pieniędzy

• Możliwość współpracy z instalacją PV

• Możliwość dopasowania mocy kotła do wymagań

Gwarancja
jakości

Oszczędność
•Niski koszt inwestycyjny dzięki braku konieczności budowy
komina, dedykowanej wentylacji, przyłącza gazowego
oraz miejsca na składowanie opału

•Dzięki niezawodnej konstrukcji oraz wysokiej jakości
podzespołom Kocioł DBE Optima będzie służył
niezawodnie przez długie lata

• Możliwość dodatkowego pomniejszenia kosztów
inwestycji dzięki dofinansowaniu z programu czyste powietrze

-Wszystkie kotły poddawane są kompleksowej kontroli
jakości w celu utrzymania wysokich standardów

• Programator tygodniowy pomoże
w zoptymalizowaniu kosztów energii
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Podążamy za trendami

Wzrost zainteresowania instalacjami PV
Rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznych w Polsce sprawiła że jesteśmy jednym z państw które

wiodą prym na rynku Europejskim, wg danych z ostatniego raportu wydanego przez Instytut Energetyki
Odnawialnej zajmujemy czwarte miejsce w EU pod względem przyrostu nowych mocy instalacji PV.
Większość instalacji montowanych w gospodarstwach domowych działa w systemie on-grid, co oznacza
stałe połączenie z dostawcą energetycznym i oddawanie energii elektrycznej w przypadku nadprodukcji
do sieci. Niestety sprzedawca energii pobiera „prowizję” za jej magazynowanie, w przypadku instalacji nie
przekraczających 10 kW jest to 20 %, co w praktyce oznacza że niestety tracimy część naszego prądu i co za
tym idzie czas zwrotu naszej inwestycji na panele PV się wydłuża. W większości przypadków mało realne jest
wykorzystanie energii z fotowoltaiki w 100%.
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Współpraca z instalacją PV

Wykorzystaj w pełni swoją instalcję PV!
A

by to zmienić i nie tracić 20% z naszej produkcji, należy zwiększyć chwilowe zużycie energii elektrycznej
w naszym domu, możemy to zrobić np. stosując kocioł elektryczny, który zwiększy poziom autokonsumpcji dzięki
wykorzystaniu go do celów grzewczych.
Kocioł DBE Optima umożliwia współpracę z instalacją PV i połączenia go z falownikiem, co pozwala
nam zwiększyć zużycie energii elektrycznej na potrzeby c.o. czy c.w.u. w momencie najwyższej nadprodukcji,
a system programowania zliczania zużycia energii daje nam możliwość dodatkowej kontroli nad kotłem i ustawienia
konkretnej wartości kWh które mają być spożytkowane przez urządzenie. Kotły naszej firmy to zaawansowane,
a jednocześnie proste i komfortowe urządzenia, które możemy dodatkowo kontrolować w prosty sposób dzięki
sterownikowi pokojowemu czy dedykowanej aplikacji, co czyni go niezwykle przyjaznym użytkownikowi.
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Dotacje

Zadbaj o czyste
powietrze
Rządowy program Czyste Powietrze został
stworzony, by skutecznie walczyć ze smogiem
poprzez zmniejszenie emisji pyłów i zanieczyszczeń
do atmosfery oraz poprawę efektywności energetycznej
i zwiększenie udziału wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Program
zaplanowany jest do 2029 roku a jego budżet opiewa na
kwotę 103 miliardów złotych.
Program skierowany jest do właścicieli
istniejących już budynków. Dofinansowanie obejmuje
wymianę źródła ciepła , jak i termomodernizację budynku.
Przedsięwzięcia objęte finansowaniem:
• wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła
• zakup i montaż nowych źródeł ciepła
• montaż i modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
• instalacja odnawialnych źródeł energii
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Wnioski w formie elektronicznej można składać
w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Więcej informacji o programie
można uzyskać na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/
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Aplikacja E-Modul

Steruj kotłem elektrycznym jak chcesz
Zdalne zarządzanie kotłem elektrycznym staje się standardem, gdyż jest to łatwe i wygodne, a do tego zapewnia
wszechstronność oraz praktyczność, które przekładają się także na ekonomiczny aspekt systemu grzewczego. Opracowana aplikacja
do zdalnego zarządzania ogrzewaniem i chłodzeniem eModul spełnia wszystkie te cechy. Jej uniwersalność umożliwia zarządzanie
pracą różnego rodzaju sterowników. Za pomocą eModul możemy kontrolować i edytować parametry kotła elektrycznego.
To rozwiązanie gwarantujące wygodę, oszczędność, lepszy komfort życia, bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Aplikacja mobilna do sterowania kotłem
Aplikacja eModul to idealne rozwiązanie dla osób, które żyją intensywnie, często pracują
w różnych godzinach i brakuje im czasu na obowiązki domowe. Nie od dziś wiadomo, że edycja
parametrów pracy urządzenia grzewczego w zależności od własnych aktywności znacząco
wpływa na obniżenie rachunkówza ogrzewanie. Dzięki aplikacji możesz te same czynności wykonywać
zarówno w domu, jak i w biurze, a wszystko po to, by osiągnąć maksymalny komfort i wydajność przy
jak najniższym zużyciu energii.

Korzystając z harmonogramów pracy urządzeń, możesz różnicować temperaturę w ciągu dnia
w różnych przedziałach czasowych za pomocą laptopa, tabletu czy smartfonu, z dowolnego miejsca na
Ziemi. Za pomocą aplikacji eModul możesz w każdej chwili obniżyć temperaturę, gdy zapomniałeś to
zrobić przed wyjściem do pracy czy w drodze na urlop.
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Technologia

1. Wbudowane naczynie przeponowe
2. Płyta montażowa
3. Rozłącznik modułowy
4. Zabezpieczenie termiczne kotła STB
5. Miedziane Rurki przyłączeniowe
6. Przekaźniki SSR
7. Pompa obiegowa
8. Wymiennik ciepła z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
9. Odpowietrznik automatyczny
10. Zawór bezpieczeństwa
11. Intuicyjny sterownik
12. Przetwornik ciśnienia
13. Obudowa zabezpieczona wytrzymałą farbą proszkową
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Zalety kotła
DEFRO DBE Optima
-bezpieczny i ekologiczny
-dobowo -tygodniowy programator pracy kotła
-opcjonalne sterowanie Wifi
-opcjonalna współpraca z wymiennikiem c.w.u.
-wybór mocy kotła od 8 do 24kW
-modulacja mocy maksymalnej kotła
-współpraca z instalacją PV
-obsługa zaworu mieszającego oraz dodatkowej pompy c.o.

-programator zużycia energii elektrycznej
-praca w otwartych i zamkniętych układach c.o.
-współpraca z ogrzewaniem podłogowym jak i grzejnikowym
-system antifreeze
-system antystop
-zaawansowany system chłodzenia komponentów kotła
-zakres pracy od 5 do 80°C
-idealny do współpracy z innym źródłem ciepła
13

Sterowniki do instalacji

i-2 Plus

i-3 Plus

Wifi- DEFRO ST-5060 RS

Funkcje:

Funkcje:

Funkcje:

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

sterowanie 2 zaworami mieszającymi,
sterowanie pompą CWU,
możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki
komunikacji OpenTherm + w wersji 4.0,
sterowanie pogodowe i tygodniowe,
dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowalne,
dwa wyjścia napięciowe konfigurowalne,
współpraca z dwoma regulatorami pokojowymi dwustanowymi ,
współpraca kotła z regulatorem pokojowym z komunikacją RS,
możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB.

sterowanie 3 zaworami mieszającymi,
sterowanie pompą CWU,
dwa konfigurowalne wyjścia 0-10V,
możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki
komunikacji OpenTherm + w wersji 4.0,
sterowanie pogodowe i tygodniowe,
dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowalne,
dwa wyjścia napięciowe konfigurowalne,
współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi ,
współpraca kotła z regulatorem pokojowym z komunikacją RS,
możliwość podłączenia modułu ST-505 lub WIFI,
możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB.

•
•
•
•
•
•
•

ST-292 v3

•
•
•
•
•

zdalna kontrola pracy list montażowych do zaworów termostatycznych
edycja zadanych temperatur w każdej strefie
możliwość definiowania harmonogramu tygodniowych
podgląd historii temperatur każdej stref
powiadomienia mailowe o alarmach i alertach
wersja na urządzenia mobilne do pobrania w Google Play

ST-292 v2

ST-294 v2

Funkcje:

Funkcje:

Funkcje:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

regulator dwustanowy,
sterowanie temperaturą pokojową,
tygodniowy program ogrzewania,
program dzień/noc,
program ręczny,
funkcja OptimumStart- dobór optymalnego czasu załączenia
kotła w celu osiągnięcia komfortu cieplnego, tak aby pomieszczenie zostało dogrzane do zadanej temperatury na zadany
wcześniej czas,
funkcja grzanie/chłodzenie,
chwilowe podświetlenie wyświetlacza,
wbudowany czujnik pokojowy.

•
•
•

regulator dwustanowy;
komunikacja bezprzewodowa;
sterowanie temperaturą pokojową;
tygodniowy program ogrzewania;
program dzień/noc;
program ręczny;
funkcja OptimumStart- dobór optymalnego czasu załączenia kotła
w celu osiągnięcia komfortu cieplnego, tak aby pomieszczenie zostało dogrzane do zadanej temperatury na zadany wcześniej czas;
funkcja grzanie/chłodzenie;
chwilowe podświetlenie wyświetlacza;
wbudowany czujnik pokojowy;

regulator dwustanowy;
sterowanie temperaturą pokojową +/- z dokładnością 0,1 st. C
histereza
bezprzewodowa komunikacja

Kody produktowe
Indeks

Nazwa

Opis

KCE-DBE-8

Kocioł elektryczny DBE 8 kW

DBE OPTIMA 2,7/5,4/8,1

KCE-DBE-12

Kocioł elektryczny DBE 12 kW

DBE OPTIMA 4/8/12

KCE-DBE-16

Kocioł elektryczny DBE 16 kW

DBE OPTIMA 5,4/10,8/16,2

KCE-DBE-24

Kocioł elektryczny DBE 24 kW

DBE OPTIMA 8/16/24

E-ZRS-234-G

ZAWÓR STREFOWY ZRS 234

Zawór przełączający do c.w.u.

WIFIRSINT

Sterownik Defro internet wifi

Defro Sterowniki WiFi RS

557317

Czujnik temperatury KTY

Czujnik temperatury wody w zasobniku c.w.u.
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Wymiary kotła

200

123

660

385

46

292

Dane techniczne
Parametr

jednostka miary

Moc znamionowa jednej fazy (jednej grzałki)
Moc znamionowa trzech faz (wszystkich grzałek)
Zasilanie
Bezpieczniki
Nominalny pobór prądu
Minimalny przekrój
przewodu zasilającego

sieć jednofazowa
sieć trójfazowa
sieć jednofazowa
sieć trójfazowa
sieć jednofazowa
sieć trójfazowa
sieć jednofazowa
sieć trójfazowa

Nominalny pobór prądu
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej
Maksymalne ciśnienie robocze
Pojemność naczynia przeponowego
Nastawa STB
Nastawa zaworu bezpieczeństwa kotła
Waga kotła

kW
kW
V
A
A
A
A
Ω
Mpa (bar)
l
°C
Mpa (bar)
kg
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2,7/5,4/8,1
2,7
8,1

DEFRO DBE OPTIMA
4,0/8,0/12,0 5,4/10,8/16,2
4,0
5,4
12,0
16,2

1 × 230 V / 50 Hz

8,0/16,0/24,0
8,0
24,0
-

3 × 400 V / 50 Hz
1 × 40

1 × 63

3 × 16

3 × 20

1 × 35,2

1 × 52,2

3 × 11,6

3 × 17,4

3 × 10,0

3 × 10,0

3 × 25

3 × 40
-

3 × 23,1

3 × 34,8
-

5 × 2,5

5 × 4,0

5 × 4,0

5 × 10,0

3 x 11,6
-

3 x 17,4
3 x 23,1
0,27
0,27
0,15 (1,5)
6
6
90
0,3 (3,0)
27
28

3 x 29,0
0,13

6

27

6

28

Przykładowy schemat instalacji

Kotły na miarę potrzeb
Możliwość pracy jako główne
lub alternatywne źródło ciepła współpracując
z kotłem na paliwo stałem, kominkiem,
kotłem kondensacyjnym czy pompą ciepła
Szeroki zakres mocy kotła z łatwością pozwoli
dopasować kocioł do naszych potrzeb.
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Model

Typoszeregi
(kW)

DBE OPTIMA 8kW

2,7/5,4/8,1

DBE OPTIMA 12kW

4/8/12

DBE OPTIMA 16kW

5,4/10,8/16,2

DBE OPTIMA 24kW

8/16/24

Schematy
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Porozmawiaj z nami

woj. lubuskie
i zachodniopomorskie

woj. pomorskie
i kujawsko-pomorskie

woj. warmińsko-mazurskie
i podlaskie

woj. mazowieckie
i lubelskie

tel. 727 600 704

tel. 885 267 824

tel. 669 668 539

tel. 669 668 248

woj. wielkopolskie
i dolnośląskie

woj. opolskie
i śląskie

woj. łódzkie
i świętokrzyskie

woj. podkarpackie
i małopolskie

tel. 509 702 730

tel. 663 664 426

tel. 607 120 759

tel. 609 121 779
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SPRAWDŹ
NASZE MARKI

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

•
•
•
•

Pompy ciepła
Kotły gazowe
Kotły na paliwa stałe
Armatura instalacyjna

•
•
•
•

Wkłady kominkowe
Kominki gazowe
Piecyki wolnostojące
Akumulacja

•
•
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Centrale wentylacyjne
Systemy dystrybucji
powietrza

•
•

Grille ogrodowe
Paleniska

Twoje doradztwo:

Producent: DEFRO R. Dziubeła społka komandytowa,
siedziba: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A,
KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898
tel. 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl
Aktualne ceny produktów są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów DEFRO lub w autoryzowanych punktach sprzedaży.
Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się na stronie www.defro.pl.
Wizualizacje oraz wymiary produtków w katalogu mają charkter podglądowy.
Okres ważności katalogu: 10.02.2022 - 30.03.2022 r.
PL 01/2022
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