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Automatyczne  
przepompownie ścieków  
DAB FEKABOX i FEKAFOS

ErP 
eady



2

DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, zapewniające niezawodność, efektywność oraz opty-
malizację zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, zastosowań 
rolniczych i nawodnień. Dla DAB innowacje to ciągłe poszukiwanie łatwiejszych rozwiązań a zatem instalacji, 
prostoty użytkowania i konserwacji naszych produktów. Z roczną produkcją ponad 2 milionów komponentów, 
pompy i systemy pompowe DAB są synonimem technologii i niezawodności. Założona w 1975 roku DAB 
PUMPS jest dziś międzynarodowym punktem odniesienia w sektorze wodnym. Dokładny dobór materiałów 

i procedury zatwierdzania stosowane przy każdej linii produkcyjnej zapewniają zarówno wysoką jakość, jak i maksymalną wydajność 
produktów. 

DAB od lat się rozwija, posiadając w  swo-
jej ofercie różne marki. Fuzja technologii, 
kompetencji i  know-how doprowadziła do 
rozszerzenia oferty w  zakresie gospodaro-
wania ściekami. DAB zapewnia rozwiązania 
dla zastosowań mieszkaniowych, komercyj-
nych i przemysłowych. Każdy produkt został 
opracowany w  celu zagwarantowania nie-
zawodności, wydajności i  łatwej konserwa-
cji, co przekłada się na znaczną korzyść dla 
personelu instalacyjnego i konserwacyjnego.

Już od ponad 40 lat DAB jest 
wiodącym producentem w sektorze 
technologii przepływu wody.
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AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW  
FEKABOX I FEKAFOS

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE
Automatyczne przepompownie do odprowadzania ścieków domowych pochodzących z  systemów odwadniających różnego typu.  
Do zastosowań w instalacjach zlokalizowanych poniżej sieci kanalizacyjnej, takich jak garaże lub piwnice, gdy ścieków nie można 
bezpośrednio odprowadzić grawitacyjnie. Pompa zainstalowana w zbiorniku umożliwia odprowadzanie wody do kanalizacji. Zbiornik 
posiada wiele możliwości podłączenia rur na wejściu, wyjściu i  wentylacji, co pozwala na odpowiednie wykorzystanie nawet 
w ograniczonych przestrzeniach. W zbiorniku można również zainstalować pompę do rozdrabniania ciał stałych i  odprowadzania 
ścieków do sieci miejskiej.

Uniwersalność
Automatyczne przepompownie ścieków DAB FEKABOX i FEKAFOS do 
zastosowań w pomieszczeniach, piwnicach, garażach, pod powierzchnią 
gruntu, z wyłączeniem instalacji na wolnym powietrzu.

Materiał
Są wykonane z  polietylenu o  średniej długości 8 m, materiału, który 
w przeciwieństwie do cementu, pozwala na znaczne zmniejszenie ciężaru, 
co ma ogromny wpływ na koszty oraz czas transportu i montażu.
Ponadto polietylen zapewnia odporność, która sprawia, że zbiorniki DAB 
są obojętne na wpływ substancji chemicznych i odporne na oddziaływanie 
mechaniczne.

Ergonomiczna konstrukcja
Nowa seria zbiorników DAB dzięki swojej konstrukcji i  oznaczeniom 
zamieszczonym bezpośrednio na zbirniku jest łatwa w  instalacji oraz 
konserwacji.

NEW
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FEKAFOS ZGODNA Z NORMĄ EUROPEJSKĄ EN 12050-1
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Typoszereg automatycznych przepompowni FEKABOX przeznaczony jest do odprowadzania wód deszczowych oraz wody brudnej i  ścieków pochodzących  
z pralek, zlewozmywaków i WC w  instalacjach zainstalowanych na niższym poziomie niż kanalizacja, w miejscach takich jak garaże czy piwnice. Modele 
FEKABOX są kompaktowe i łatwe w instalacji. Są idealne dla domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. FEKABOX przeznaczony  
jest do stosowania tylko z jedną automatyczną pompą jednofazową z wyłącznikiem pływakowym. Pompę należy zamawiać osobno.

AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW FEKABOX

FEKABOX 110
POJEMNOŚĆ [L]:                 110
PODŁĄCZENIA: 4 - wloty poziome DN110, DN50 

1 - wylot pionowy 2”
1 - wylot poziomy 2”
1 - wylot awaryjny DN40
1 - odpowietrznik DN 50

WYMIARY OGÓLNE [MM]: D: 620 x L: 390 x H: 600
WYPOSAŻENIE: Złączki PVC i powlekany gumą wąż  

tłoczny pionowy lub poziomy 2”
ZALECANE POMPY: FEKA 600 MA

FEKA VS 550-750 MA
ZAKRES ZASTOSOWANIA: Od 1 do 24 m³/h z podnoszeniem do 9 m

POJEMNOŚĆ [L]:                 200
PODŁĄCZENIA: 2 - wloty poziome DN110, DN50   

1 - wlot poziomy DN110, DN50
1 - wylot pionowy 2”
1 - wylot awaryjny DN40
1 - odpowietrznik DN 50

WYMIARY OGÓLNE [MM] D: 750 x L: 600 x H: 779
WYPOSAŻENIE: Urządzenie podnoszące 2” i 1”/ ¼  

ze wspornikiem przeciwobrotowym 
ZALECANE POMPY: FEKA 600 MA

FEKA VS 550-750-1000-1200 MA
ZAKRES ZASTOSOWANIA: Od 1 do 24 m³/h z podnoszeniem do 15 m

FEKABOX 200

GAMA FEKAFOS ZGODNA Z NORMĄ EUROPEJSKĄ EN 12050-1
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POKRYWA
Całkowicie szczelna i łatwa w montażu, 
z uszczelką i blokadą bezpieczeństwa. 
Wytrzymuje ciężar do 100 kg.

 DOPŁYW ŚCIEKÓW
Przystosowane do wywiercenia otworów 

w kilku miejscach na bokach dla różnych 
wielkości, w zakresie od DN 110 do DN 50.
Gwarantują również doskonałą elastyczność 

w instalacjach, w których są fabrycznie 
zainstalowane.

OZNACZENIA
Nadrukowane fabrycznie 
bezpośrednio na zbiorniku w pobliżu 
otworów wlotowych i wylotowych,  
w celu ułatwienia instalacji.

 

STRONA TŁOCZNA
Gwintowane 2”

 
STOPA WSPORCZA

Stopa wsporcza z polipropylenu 
2” i 1” / ¼ ze zintegrowanym 
wspornikiem antyobrotowym. 

Prosta instalacja i konserwacja 
pompy.

 

ZŁĄCZA MOCUJĄCE
Przytrzymują zbiornik przed 
unoszeniem się w górę 
w przypadku zalania lub 
wysokiego poziomu wód 
gruntowych.

 

WYLOT AWARYJNY
Zaprojektowany do podłączenia 
do systemu awaryjnego 
wypompowywania w przypadku 
długich przerw w dostawie 
energii elektrycznej.

AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
FEKABOX - CECHY WYKONANE Z MATERIAŁÓW,  

KTÓRE MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI
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Typoszereg automatycznych przepompowni FEKAFOS przeznaczony jest do odprowadzania wód deszczowych oraz wody brudnej i  ścieków pochodzących 
z pralek, zlewozmywaków i WC w  instalacjach zainstalowanych na niższym poziomie niż kanalizacja, w miejscach takich jak garaże czy piwnice. Modele 
FEKAFOS są kompaktowe i łatwe w instalacji. Są idealne dla domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. FEKAFOS są przeznaczone 
do użytkowania z jedną lub dwiema (podwójnymi) nieautomatycznymi pompami jednofazowymi lub trójfazowymi, bez przełącznika pływakowego. Pompę należy 
zamówić oddzielnie razem z panelem sterowania.

FEKAFOS 280
POJEMNOŚĆ [L]: 280
PODŁĄCZENIA: 1 - wlot pionowy DN110, DN50

2 - wloty poziome DN110, DN50
1 - wylot poziomy 2”
1 - wylot awaryjny DN40

WYMIARY OGÓLNE [MM]: D: 750 x L: 600 x H: 940
WYPOSAŻENIE: Urządzenie podnoszące ze wspornikiem przeciwo-

brotowym, 2 gruszkowe wyłączniki pływakowe  
Start/Stop

ZALECANE POMPY: DN 50: FEKA 600 M-NA/T, 
FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T 
GRINDER 1000-1200-1600 MNA-T GRINDER 1400 
M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T FEKA 2015 - 
2030.2TNA

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Od 1 do 36 m³/h z podnoszeniem do 25 m

AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW FEKAFOS

FEKAFOS 280 DOUBLE
POJEMNOŚĆ [L]: 280
PODŁĄCZENIA: 1 - wlot pionowy DN110, DN50

2 - wloty poziome DN110, DN50
1 - wylot poziomy 2”
1 - wylot awaryjny DN40

WYMIARY OGÓLNE [MM]: D: 750 x L: 600 x H: 940
WYPOSAŻENIE: 2 urządzenia podnoszące ze wspornikiem prze-

ciwobrotowym, 3 gruszkowe wyłączniki pływakowe 
Start/Stop.

ZALECANE POMPY: DN 50: FEKA VS 550-750-1000-1200 M-NA/T 
GRINDER 1000-1200-1600 MNA-T GRINDER 1400 
M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T 

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Od 1 do 36 m³/h z podnoszeniem do 25 m

FEKAFOS 550 DOUBLE

POJEMNOŚĆ [L]: 550
PODŁĄCZENIA: 2 - wloty pionowe DN110, DN50

2 - wloty poziome DN110, DN50
1 - wylot poziomy 2”
1 - wylot awaryjny DN40

WYMIARY OGÓLNE [MM]: D: 750 x L: 1200 x H: 940
WYPOSAŻENIE: 2 urządzenia podnoszące ze wspornikiem przeciwo-

brotowym, 3 gruszkowe wyłączniki pływakowe  
Start/Stop.

ZALECANE POMPY: DN 50: FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS 550-750-1000-
1200 M-NA/T, GRINDER 1000-1200-1600 MNA-T, 
GRINDER 1400 M-1800 T, FEKA 1400 M-1800 T, 
FEKA 2015 – 2030.2TNA

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Od 36 m3/h z podoszeniem do 25 m
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AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  
FEKAFOS - CECHYWYKONANE Z MATERIAŁÓW,  

KTÓRE MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI

 

POKRYWA
Całkowicie szczelna i łatwa w montażu, 
z uszczelką i blokadą bezpieczeństwa. 
Wytrzymuje ciężar do 100 kg.

 DOPŁYW ŚCIEKÓW
Przystosowane do wywiercenia 
otworów w kilku miejscach na 
bokach dla różnych wielkości,  

w zakresie od DN 110 do DN 50.
Gwarantują również doskonałą 

elastyczność w instalacjach, 
w których są fabrycznie 

zainstalowane.

OZNACZENIA
Nadrukowane fabrycznie 
bezpośrednio na zbiorniku w pobliżu 
otworów wlotowych i wylotowych,  
w celu ułatwienia instalacji.

 

STRONA TŁOCZNA
Gwintowane 2”

 

WYŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE
Odpowiednio zainstalowane 
fabrycznie na wsporniku 
ułatwiającym dokonywanie  
regulacji lub konserwacji.

 

DWUPOMPOWA  
PRZEPOMPOWNIA
Typoszereg Fekafos obejmuje 
przepompownie z dwiema 
pompami.

 

WYLOT AWARYJNY
Zaprojektowany do podłączenia 
do systemu awaryjnego 
wypompowywania w przypadku 
długich przerw w dostawie 
energii elektrycznej.

 

STOPA WSPORCZA
Żeliwna stopka sprzęgła ze 
zintegrowanym wspornikiem 
przeciwobrotowym.

 

ZŁĄCZA MOCUJĄCE
Przytrzymuje zbiornik przed 
unoszeniem się w górę 
w przypadku zalania lub 
wysokiego poziomu wód 
gruntowych.

 

GOTOWE DO INSTALACJI 
ALARMU PŁYWAKOWEGO
Gotowe do zamontowania  
alarmu pływakowego  
podłączonego do panelu  
sterowania.
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wlot
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AUTOMATYCZNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW FEKAFOS

 
POKRYWA
Duża, wytrzymała pokrywa 
zapewniająca łatwy dostęp do 
zaworów i bezpieczne podłącze-
nie do studzienki, nawet przy 
obciążeniu do 100 kg.

 

ZAWORY
Zawiera dwa zawory odcinające  
i dwa zwrotne zawory kulowe  
o średnicy DN 50 lub DN 65,  
z łatwym dostępem podczas 
konserwacji.

Automatyczne przepompownie ściekow do zastosowań przy pompowaniu ścieków mieszkaniowych i przemysłowych, gdy kanalizacja jest na zbyt wysokim 
poziomie aby zastosować naturalny drenaż grawitacyjny.

Automatyczne przepompownie DAB obejmują również zbiornik wykonany z twardego polietylenu, o wysokiej gęstości o pojemności 1200, 2000 lub 3800 
litrów, z wyjmowaną pokrywą dla ochrony pieszych oraz podwójnym uszczelnieniem, zapewniając gazo- i wodoszczelność.

Zbiornik dostarczany jest wraz z 2 urządzeniami podnoszącymi DN 50 lub DN 65 wyposażonymi w szyny prowadzące, ułatwiające podnoszenie i opuszczanie 
pomp, 3 gruszkowe wyłączniki pływakowe oraz kolektor dolotowy DN 160. Pływakowy wyłącznik alarmowy może być dostarczony na zapytanie.

Zbiornik odbiera ścieki gospodarcze z kanalizacji przydomowych. Pompa zainstalowana w zbiorniku tłoczy ścieki do kanału ściekowego.

W celu ułatwienia prawidłowej konserwacji zaworów, zostały one zainstalowane na zewnątrz zbiornika (w studzience z polietylenu) wraz z dwoma zwrotnymi 
zaworami kulowymi i dwoma zaworami odcinającymi.

Całkowita wysokość zbiornika może być dostosowana do wymagań systemowych za pomocą podstawy o średnicy 300 mm.
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FEKAFOS 1200, 2000, 3800

FEKAFOS 1200
POJEMNOŚĆ [L]:                 1200
PODŁĄCZENIA: Wlot DN 160

Odpowietrznik 2’’
WYMIARY GABARYTOWE [MM]: ø 1250x1420
WYPOSAŻENIE: 2 urządzenia podnoszące DN 50 lub

DN 65 wraz z szynami prowadzącymi,  
3 wyłączniki gruszkowe pływakowe
start/stop oraz kolektor ssący DN 160

ZALECANE POMPY: DN 50: FEKA VS 550-7501000-1200 T/M-NA,  
FEKA 1400 M - 1800 T, FEKA 2015-2025-2030 2T, 
GRINDER 1000-1200-1600T, GRINDER 1400 M - 
1800T   
DN 65: FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T

ZAKRES ROBOCZY: Od 1 do 48 m³/h z podnoszeniem do 25 m

FEKAFOS 2000
POJEMNOŚĆ [L]:                 2000
PODŁĄCZENIA: Wlot DN 160

Odpowietrznik 2’’
WYMIARY GABARYTOWE [MM]: ø 1250x2300
WYPOSAŻENIE: 2 urządzenia podnoszące DN 50 lub

DN 65 wraz z szynami prowadzącymi,  
3 wyłączniki gruszkowe pływakowe
start/stop oraz kolektor ssący DN 160

ZALECANE POMPY: DN 50: FEKA VS 550-7501000-1200 T/M-NA, 
FEKA 1400 M - 1800 T; FEKA 2015-2025-
2030 2T GRINDER 1000-1200-1600T, 
GRINDER 1400 M - 1800T  
DN 65: FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-
2700 2T

ZAKRES ROBOCZY: Od 1 do 48 m³/h z podnoszeniem do 25 m

FEKAFOS 3800
POJEMNOŚĆ [L]:                 3800
PODŁĄCZENIA: Wlot DN 160

Odpowietrznik 2’’
WYMIARY GABARYTOWE [MM]: ø 1800x1860
WYPOSAŻENIE: 2 urządzenia podnoszące DN 50 lub

DN 65 wraz z szynami prowadzącymi,  
3 wyłączniki gruszkowe pływakowe
start/stop oraz kolektor ssący DN 160

ZALECANE POMPY: DN 50: FEKA VS 550-7501000-1200 T/M-NA, 
FEKA 1400 M - 1800 T; FEKA 2015-2025-
2030 2T GRINDER 1000-1200-1600T, 
GRINDER 1400 M - 1800T   
DN 65: FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-
2700 2T

ZAKRES ROBOCZY: Od 1 do 48 m³/h z podnoszeniem do 25 m
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FEKAFOS 1200, 2000, 3800 - CECHY

 

ZABEZPIECZAJĄCY FILTR 
SIATKOWY 
Gwarantuje bezpieczeństwo podczas 
konserwacji.

 

WYSOKOŚĆ MODUŁOWA
Modułowa podstawa 300 mm 
umożliwia modyfikowanie wysokości 
zbiornika do wymagań systemowych.

 

POKRYWA
Wytrzymała i szczelna pokrywa z po-
dwójnym uszczelnieniem, wytrzymuje 
ciężar o wadze do 100 kg.

 

STOPA WSPORCZA
Prosta instalacja i konserwacja 
pompy.

 

WYŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE 
Odpowienio zainstalowane fabrycznie 
na wsporniku ułatwiającym dokony-
wanie regulacji lub konserwacji.
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AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE FEKABOX I FEKAFOS

Instalacja na zewnątrz z konstrukcją nośną z betonu dociskowego. Montaż na zewnątrz: Nie obciążać powierzchni bez konstrukcji nośnej.

Instalacja na zewnątrz bez konstrukcji nośnej, zakopana w piasku.Typowa instalacja wewnętrzna z pokrywą montowaną równo z podłogą.

Cały zakres Fekabox i Fekafos musi być zamontowany do podstawy.

OPCJE INSTALACJI
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NOVA (SV) / NOVA UP (X - MAE)
• Zdejmowalny filtr umożliwia zasysanie do min. 2mm (NOVA UP)
• Automatyczna praca pompy ze zintegrowanym elektronicznym pływakiem i suwakiem 

wyboru poziomu załączania  (NOVA UP MAE)
• Kompaktowa pompa do montażu w bardzo wąskich studniach, min. 20 cm (wersja NA)
• Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej (NOVA)

Pompa zatapialna z wylotem pionowym do zastosowań domowych, takich jak odwodnienie lub 
tłoczenie wody ze zbiorników lub rzek. Może być stosowana w wersji automatycznej z wyłączni-
kiem na sztywnym ramieniu.

ZAKRES PRACY:  Przepływ do 16 m3/h. Podnoszenie do 10,2 metra.
POMPOWANA CIECZ:  Brudna woda bez włókien.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:  Od 0 °C do 35 °C do użytku domowego.
WYJŚCIE:  Pionowe 1” ¼ F.

VERTY NOVA
• Odpowiednia szczególnie do małych studzienek odwodnieniowych (minimum 20x20 cm)
• Minimalny poziom zasania 2 mm w trybie ręcznym
• Łatwy dostęp do wbudowanego pływaka w trakcie konserwacji urządzenia
• Intuicyjny przełącznik trybu pracy ręcznej lub automatycznej

Pompa zatapialna z wylotem pionowym do zastosowań domowych, takich jak odwodnienie 
lub tłoczenie wody ze zbiorników lub rzek. Łatwa w użyciu, może pracować zarówno w trybie 
automatycznym jak i ręcznym.

ZAKRES PRACY:  Przepływ do 10 m3/h. Podnoszenie do 9 metrów.
POMPOWANA CIECZ:  Brudna woda bez włókien.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:  Od 0° C do 35° C do użytku domowego.
WYJŚCIE:  Pionowe 1” ¼ F.

DRENAG 1000
• Wirnik pompy z odlewu stali nierdzewnej AISI 304
• Kabel 10 m
• Podwójne uszczelnienie mechaniczne Sic/Sic w komorze olejowej
• Do zastosowań mobilnych o wadze mniejszej niż 20 kg

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z wirnikiem ze stali szlachetnej, odpowiednia do odpro-
wadzania ścieków, wody z piaskiem, wody błotnistej o ciałach stałych do 10 mm bez włókien.

ZAKRES PRACY:  Przepływ do 28 m3/h. Podnoszenie do 17 metrów.
WOLNY PRZELOT:  10mm.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:  Od 0 °C do 35 °C do użytku domowego.
WYJŚCIE:  Pionowe 1” ¼ F.

POMPY ZATAPIALNE
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FEKA 600
• Jeden z reprezentatywnych produktów DAB
• Możliwa stałą instalacja i automatyczna obsługa dzięki wyłącznikowi z pływakiem
• Czas pracy na sucho do 1 minuty
• Wyjątkowo solidna i niezawodna konstrukcja

Pompa zatapialna przystosowana do tłoczenia wody ściekowej z szamba oraz ciecz z ciałami stałymi 
do 25 mm.

ZAKRES PRACY:  Przepływ do 16 m3/h. Podnoszenie do 7.45 metra.
WOLNY PRZELOT:  25 mm.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:  Od 0 °C do 35 °C do użytku domowego.
WYJŚCIE:  Poziome 1” ¼.

FEKA VS
• Wirnik pompy z odlewu stali nierdzewnej AISI 304
• Kabel 10 m
• Wolny przelot 50 mm i zgodność z EN 12050 (homologacja LGA)
• Podwójne uszczelnienie mechaniczne Sic/Sic w komorze olejowej

Pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z wirnikiem ze stali szlachetnej, odpowiednia  
do odprowadzania ścieków o ciałach stałych do 50 mm.

ZAKRES PRACY:  Przepływ do 32 m3/h. Podnoszenie do 14 metrów.
WOLNY PRZELOT:  50 mm.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:  Od 0 °C do 35 °C do użytku domowego.
WYJŚCIE:  Poziome 2”.

POMPY ZATAPIALNE

GRINDER 1000
• System noży tnących ze stali nierdzewnej AISI 440C o wysokiej odporności na erozję,  

oraz wytrzymałymi, ostrymi krawędziami
• Kabel 10 m
• Podwójne uszczelnienie z węgla/tlenku glinu w komorze olejowej 

Pompa zatapialna żeliwna z wytrzymałym systemem noży tnących. Odpowiednia do 
zastosowań mieszkalnych, do wody zawierającej włókna i ciała stałe, które muszą być 
pompowane poprzez rurociągi o małej średnicy.

ZAKRES PRACY:  Przepływ do 10 m3/h. Podnoszenie do 9 metrów.
POMPOWANA CIECZ:  Woda brudna zawierająca włókna i ciała stałe.
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:  Od 0 °C do 35 °C do użytku domowego.
WYJŚCIE:  Poziome 2”.
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ELEKTRONICZNE PANELE STERUJĄCE

AUTOMATYCZNY DOBÓR 
NAPIĘCIA 
Jednen model w magazynie w pełni 
obsługuje zarówno pompy jednofa-
zowe jak i pompy trójazowe.

 

3 CALOWY WYŚWIETLACZ 
• Przewodnik instalacji krok po kroku 

przeprowadzi przez wszystkie usta-
wienia przy pierwszej instalacji

• Możliwość sprawdzenia parame-
trów pompy oraz alarmów

• Łatwe monitorowanie pompy 
i statusu czujnika poziomu i nastaw 
poziomów zał./wył.

• Wybór języka oraz hasła do ochrony 
ustawień

 

PODSTAWOWY MODEL 
JEDNOFAZOWY
Do typowych instalacji domowych 
udostępniony został E.BOX BASIC 
(jednofazowy), z wyświetlaczem lub 
bez, oferując wszystkie funkcje modeli 
PLUS.

 

GSM MONITOROWANIE
Przygotowane wyjścia do podłączenia 
karty GSM dla kontroli statusu pracy 
pomp i panelu poprzez wiadomości 
SMS.

 

NOWA KLAWIATURA
Nowy interfejs użytkownika e.box 
jest teraz bardziej intuicyjny i na-
tychmiastowy. Zrozumienie statusu 
pracy systemu, pompy i alarmów 
nigdy nie było łatwiejsze.

 

FUNKCJA OPRÓŻNIANIA / NAPEŁNIANIA
• Praca ze zwykłymi pływakami oraz pływakami gruszkowymi, 

maks. 5 (2/3 praca, 2 alarmy)
• Praca z sondą hydrostatyczną (0-10V / 4 ... 20mA)
• Przełączanie kolejności rozruchu pompy przy każdym 

uruchomieniu, co 24 godziny lub w ustalonych odstępach 
czasu.

Idealna do sterowania napełnianiem / opróżnianiem pompowni 
przeznaczonej do odprowadzania zarówno wody opadowej jak 
i ścieków.
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Aby dowiedzieć się wiecej skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży (patrz mapa regionów sprzedaży na ostatniej stronie).

DANE TECHNICZNE:

MODEL WYDAJNOŚĆ W LITRACH WYMIARY Ø  mm DO INSTALACJI Z

FEKAFOS 1200 MAXI - DN 65 1200 1250x1420

FKV 65
FKC 65FEKAFOS 2200 MAXI - DN65 2200 1250x2320

FEKAFOS 3600 MAXI - DN65 3600 1250x3670

FEKAFOS 1200 MAXI - DN80 1200 1250x1420

FKV 80
FKC 80FEKAFOS 2200 MAXI - DN80 2200 1250x2320

FEKAFOS 3600 MAXI - DN80 3600 1250x3670

FEKAFOS MAXI 1200-3600

FEKAFOS MAXI 1200-3600
Pompa FK z automatyczną przepompownią ścieków 

Automatyczna przepompownia ścieków z pompami z serii FK. Przeznaczona do 
tłoczenia czystych i deszczowych wód, a także wody obciążonej ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi. Składa się z cylindrycznego monobloku polietylenowego i odpowiednio 
ukształtowanego dna obudowy pompy dla uniknięcia stagnacji wody. Górny, prostokątny 
otwór ma siatkę przeciwwłamaniową i polietylenowe osłony z systemem blokującym 
oraz uszczelkami zapobiegającymi brzydkim zapachom.

Dostępna pojemności zbiorników od 1200 l do 3600 l, z regulowaną 
odległością rury wlotowej od powierzchni chodzenia.

Przepompownia może być wyposażona w pompy FK lub jednokanałowe 
pompy ściekowe o maksymalnej średnicy tłoczenia DN80.

Zawiera: stopy sprzęgające do obudowy 2 pomp, przewody wlotowe i wylotowe, 
systemy odpowietrzające, dławiki kablowe, pływaki, blachy ze stali nierdzewnej, kratkę 
przeciwwłamaniową i pokrywę z zamkiem.

Dostępne na zapytanie: górna konstrukcja, którą można obciążyć (np. wjechać 
na nią samochodem), siatka wstępnego filtrowania wlotu, komora robocza zaworu 
polietylenowego z przewodami przyłączeniowymi, zasuwy oraz zawory zwrotne z żeliwa 
sferoidalnego.

Aby zapewnić komfortową i łata instalację oraz konserwację DAB oferuje również kompletne akcesoria.

PRZYKŁAD INSTALACJI DWÓCH 
POMP ZATAPIALNYCH

1. Pompy zatapialne
2. Stopa wsporcza
3. Rura tłoczna
4. Kulowy zawór zwrotny
5. Zasuwa
6. Panel sterujący
7. Kolektor
8. Łańcuch do podnoszenia/opuszczania pompy
9. Rura prowadząca
10. Wyłączniki pływakowe
11. Drabina inspekcyjna
12. Rura wlotowa
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DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 WARSZAWA, tel. + 48 223 816 085, polska@dabpumps.com.pl
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OLSZTYN

ELBLĄG

SIEDLCE

BIAŁA
PODLASKA

LUBLIN

CHEŁM

ZAMOŚĆ

KROSNO

RZESZÓW

NOWY
SĄCZ

KIELCE

RADOM

WARSZAWA

PŁOCK

GÓRZÓW
WLKP.

ZIELONA GÓRA

POZNAŃ

KONIN

PIŁA
BYDGOSZCZ

TORUŃ

KALISZ

SZCZECIN

KOSZALIN

SŁUPSK GDYNIA

GDAŃSK

WROCŁAW

JELENIA GÓRA

WAŁBRZYCH

OPOLE

CZĘSTOCHOWA

KRAKÓW

KATOWICE

BIELSKO 
BIAŁA

ŁÓDŹ

PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI

BIAŁYSTOK

SUWAŁKI

LEGNICA

Arkadiusz Błach
Regionalny Kierownik Sprzedaży
607 420 008
Arkadiusz.Blach@dwtgroup.com

Krzysztof Marciniak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
725 300 009
Krzysztof.Marciniak@dwtgroup.com

Łukasz Wereszczyński
Regionalny Kierownik Sprzedaży 
601 790 001
Lukasz.Wereszczynski@dwtgroup.com

Jakub Kurowski
Regionalny Kierownik Sprzedaży 
ds. Inwestycji  
697 300 009
Jakub.Kurowski@dwtgroup.com

Piotr Jaślarz
Regionalny Kierownik Sprzedaży, 
Kierownik ds. Technicznych i Serwisu
665 300 009
Piotr.Jaslarz@dwtgroup.com

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. POSTĘPU 15C, 02-676 WARSZAWA tel. + 48 223 816 085, polska@dwtgroup.com.pl     

Skontaktuj się z nami!


