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DAB.AQUAJET 82/50 M
automatická domáca vodáreň
Skr. 1: DAB82M50L

Automatické vodárne so samonasávacími
čerpadlami, vhodné pre zásobovanie 
domov, chát, chalúp atď.

DAB.DTRON 2
ponorná 7“ automatická vodáreň
do vrtov a studní
Skr. 1: DAB60188290

Ponorná vodáreň s integrovanou
elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá 
pri odbere spúšťa čerpadlo a po ukončení
odberu ho vypína. Integrovaná tlaková
nádobka. Automatické odvzdušnenie.

DAB.PULSAR
ponorné 5“ čerpadlo do vrtov a studní
Skr. 1: DAB104160030

Prevedenie PULSAR je vo spodnej časti
vybavený nasávacím filtrom. Ponorný 
suchý asynchrónny motor konštruovaný 
pre trvalý chod. Minimálny nevyčerpateľný 
zbytok. Plášť z nerezovej ocele.

ESYBOX MINI3
elektronická domáca vodáreň
Skr. 1: DAB60179457

Kompaktná automatická posilňovacia
domáca vodáreň pre zásobovanie vodou
rodinného domu. ESYBOX MINI 3 zaručuje
pohodlie konštantného tlaku a úsporu
energie vďaka technológii frekvenčného
meniča. Zariadenie je vhodné pre použitie
v domácich systémoch a pre zavlažovanie.
ESYBOX MINI 3 nevyžaduje žiadne ďalšie
komponenty pre jeho inštaláciu.

DAB.DIVERTRON 1200 M
ponorná 6“ automatická vodáreň
do vrtov a studní
Skr. 1: DAB60122626

Ponorná vodáreň s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá 
pri odbere spúšťa čerpadlo a po ukončení
odberu ho vypína.

DAB.DTRON 3
ponorná 7“ automatická vodáreň
do vrtov a studní
Skr. 1: DAB60188287

Ponorná vodáreň s integrovanou
elektronickou riadiacou jednotkou, ktorá
pri odbere spúšťa čerpadlo a po ukončení 
odberu ho vypína. Zabudovaný snímač 
prietoku a elektronický tlakový snímač. 
Integrovaná tlaková nádobka.Automatické 
odvzdušnenie.

VERTY NOVA 200 M
ponorné kalové čerpadlo
Skr. 1: DAB60122636

Ponorné drenážne čerpadlá umožňujúce
prevádzku aj v úzkych jímkach s 
rozmerom od 20 cm x 20 cm. Sú vhodné 
pre čerpanie mierne znečistenej vody s 
neabrazívnymi prímesami do veľkosti až  
5 mm. Integrovaný plavákový spínač.

ESYBOX
elektronická domáca vodáreň
Skr. 1: DAB60147200

Kompaktná automatická posilňovacia
domáca vodáreň pre zásobovanie vodou
rodinného domu. ESYBOX zaručuje
pohodlie konštantného tlaku a úsporu
energie vďaka technológii frekvenčného
meniča. Zariadenie je vhodné pre použitie
v domácich systémoch a pre zavlažovanie.
ESYBOX nevyžaduje žiadne ďalšie
komponenty pre jeho inštaláciu.
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Čerpacia technika DAB
stručný prehľad
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Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Obrázky sú ilustračné.
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