


TERMOREGULATOR DEFRO 57
GRUPA PRODUKTOWA F

Niezawodne urządzenie stosowane w instalacjach co z wykorzystaniem zbiorników buforowych.

Termoregulator DEFRO 57 wpływa na optymalne ładowanie buforu jako magazynu energii 

oraz chroni powrót kotła przed zbyt niską temperaturą powracającego czynnika grzew-

czego z instalacji,  jednocześnie zabezpieczając kocioł przed korozją niskotemperaturową.

Termoregulator DEFRO 57 wydłuży żywotność Twojego kotła  oraz przyczyni się do 

zmniejszenia ilości spalonego paliwa.

Termoregulator DEFRO 57 pozwala na zabezpieczenie powrotu kotła, optymalne wykorzy-

stanie momentu sprawności kotła, odbioru ciepłej wody, zminimalizowanie niszczącego 

działania korozji niskotemperaturowej oraz eliminuje zjawisko kondensacji.

Na uwagę zasługuje również fakt, że warstwy wody zbiornika akumulacji nie ulegają gwał-

townemu mieszaniu się, przez co następuje szybsze gromadzenie

(akumulacja) ciepła.

JAK DZIAŁA TERMOREGULATOR DEFRO 57 ?
Zastosowanie buforu w instalacji c.o.  wydłuża czas pomiędzy kolejnymi odpaleniami,  

a także korzystnie wpływa na żywotność kotła.  Ponadto urządzenie schładza kocioł 

wodą z obiegu zwrotnego - ciepła woda z górnej części kotła zostaje zmieszana z niewiel-

ką ilością wody z dna zbiornika. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał zbiornika bufo-

rowego w instalacji należy pamiętać o prawidłowym uwarstwieniu wody w urządzeniu.

Aby proces ten odbywał się tak, jak powinien, ciepła i zimna woda muszą tworzyć dwie 

oddzielne warstwy. Doskonałe uwarstwienie ciepłej i zimnej wody jest możliwe dzięki od-

powiedniemu sterowaniu ich dopływem do zbiornika akumulacyjnego.

Prawidłowy przebieg tego procesu  jest możliwy przy  zastosowaniu urządzenia ładujące-

go, którym jest Termoregulator DEFRO 57. 

Podczas rozruchu kotła Termoregulator DEFRO 57 tłoczy wodę do jego wnętrza, aby 

szybko osiągnął temperaturę roboczą i zaczął nagrzewać zbiornik. Następnie Termoregu-

lator powoli pompuje gorącą wodę do górnej części zbiornika buforowego, zachowując 

optymalne uwastwienie temperatur wody. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MONTAŻU TERMOREGULATORA
•	 Szybsze wygrzewanie  kotła

•	 Termoregulator DEFRO 57 włączony do systemu grzewczego zwiększa żywot-

ność kotła, podnosząc temperaturę na powrocie z instalacji, znacznie ogranicza 

korozję niskotemperaturową kotła.

•	 Aby utrzymać ciepło, system bez zbiornika buforowego musi być uruchamiany 

kilka razy na dobę, co prowadzi do większego zużycia paliwa. Zainstalowanie  

w systemie grzewczym zbiornika buforowego wraz z Termoregulatorem DEFRO 

57 pozwala na obniżenie kosztów nawet o 50%.

•	 Pozytywny wpływ na ograniczenie emisji pyłów poprzez stałe utrzymanie wysokiej 

temperatury na powrocie z instalacji do kotła

DANE TECHNICZNE TERMOREGULATOR DEFRO 57

Pompa LM6A Erp 2015

Przyłącze 1’’, R25

Temperatura otwarcia 
termostatu

57°C

Maksymalna moc kotła 45 kW

Cena netto
Cena brutto

1 920,00 zł
2 361,60 zł
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Producent: DEFRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  
siedziba: 00-403 Warszawa, ul. Solec 24/253,  
KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Adres do korespondencji/ zakład produkcyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
tel. 41 303 80 85, fax: 41 303 91 31, 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. Ulotka zawiera sugerowane ceny detaliczne.

Okres ważności ulotki: 26.09.2019-31.10.2019 r.
Wersja 01/2019


