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KIM JESTEŚMY

Pompy firmy DAB są synonimem zaawansowanej technologii  
i niezawodności, a ich wolumen produkcji przekracza obecnie 2 miliony 
sztuk rocznie. Firma DAB PUMPS, założona w 1975 roku, jest dziś 
producentem o zasięgu międzynarodowym, ustanawiającym standardy  
w sektorze zarządzania wodą.

Staranny dobór materiałów oraz procedury jakościowe wdrożone dla każdej 
linii produkcyjnej zapewniają trwałość oraz najwyższą wydajność pracy 
oferowanych urządzeń.

Firma DAB zainwestowała w ostatnich latach ogrom zasobów, pasji 
oraz energii, pozyskując firmy z różnych obszarów specjalizacji, od 
układów elektronicznych po technologie silników. Połączenie technologii, 
kompetencji i doświadczenia zaowocowało nową ofertą w zakresie 
produktów do wody zanieczyszczonej i ścieków.

Firma DAB oferuje rozwiązania dla gospodarstw domowych, budownictwa 
mieszkaniowego i komercyjnego oraz do zastosowań w przemyśle. 
Każdy produkt został opracowany w taki sposób, aby jego rozwiązania 
konstrukcyjne zapewniały niezawodną pracę, wysoką sprawność oraz łatwą 
instalację i konserwację.

DBAMY O TWÓJ 
KOMFORT
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PROJEKTANTÓW
I INŻYNIERÓW

+70

URZĄDZEŃ
PRODUKOWANYCH

ROCZNIE

+2 MLN

D SERVICE

Więcej informacji można uzyskać w naszej sieci sprzedaży.
Kompetentni i doświadczeni specjaliści służą doradztwem w doborze 
najlepszego rozwiązania.

WODA ZANIECZYSZCZONA

Produkty DAB do wody zanieczyszczonej i ścieków dzielimy na 3 rodziny:

PRODUKTY DLA
DOMÓW JEDNO- 

I WIELOGODZINNYCH

PRODUKTY
DLA OBIEKTÓW

PRZEMYSŁOWYCH

PRODUKTY
DLA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO
I KOMERCYJNEGO

DYSTRYBUTORÓW
NA TERENIE

WŁOCH

30

STRONA 17
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SCHEMAT PROCESU 
ODPROWADZANIA WODY  
ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW

Systemy kanalizacji mają za zadanie odbierać, gromadzić i odprowadzać 
do oczyszczalni wodę zanieczyszczoną i ścieki powstające w wyniku 
działalności człowieka (z gospodarstw domowych, biur czy obiektów 
przemysłowych).

WODA
ZANIECZYSZCZONA

Woda drenażowa, gruntowa, ze studni, 
woda zanieczyszczona bez włókien, woda 
z zawartością piasku, cząstek abrazyjnych, 
woda drenażowa z odwadniania dróg czy 
piwnic, woda opadowa. Cząstki stałe nie 
przekraczają średnicy 10 mm.

ŚCIEKI Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ 
CZĘŚCI STAŁYCH / BEZ FEKALIÓW

Woda pochodząca z działalności 
człowieka, ścieki bytowo-gospodarcze, 
ścieki przemysłowe, woda z rzek, 
jezior, strumieni. Woda zanieczyszczona 
odprowadzana z budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i komercyjnych. Cząstki 
stałe o średnicy od 11 do 39 mm.

ŚCIEKI Z WYSOKĄ ZAWARTOŚCIĄ
CZĘŚCI STAŁYCH / Z FEKALIAMI

Ścieki zawierające papier, tekstylia, ze 
zbiorników septycznych,  
z zanieczyszczeniami zawieszonymi, 
zawierające zanieczyszczenia włókniste 
o różnej długości, ścieki pochodzące 
zawierające fekalia, tzw. „woda czarna”, 
ścieki nieoczyszczone z gospodarstw 
domowych, rolnictwa i przemysłu.

DEFINICJE

DOMY JEDNO- 
I WIELORODZINNE

OBIEKTY
PRZEMYSŁOWE

DROGI
I PARKINGI

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE

przepompownia
wód deszczowych

oczyszczalnia ścieków

ŚCIEKI
WODA DRENAŻOWA

ŚCIEKI
WODA DRENAŻOWA

ŚCIEKI
WODA DRENAŻOWA

ŚCIEKI
WODA DRENAŻOWA

ŚCIEKI
WODA DRENAŻOWA

WODA DRENAŻOWA

automatyczna
przepompownia ścieków

automatyczna
przepompownia ścieków

przepompownia pośrednia
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Nova
Nova Up
Nova up Mae
Verty Nova
Feka 300,600
Feka VS / VSL

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Drenag 1000, 1200
FX Range
Fekabox
Fekafos
Genix

TYPOSZEREG URZĄDZEŃ DLA 
DOMÓW JEDNO- I WIELORODZINNYCH
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FK
Feka FXV
Feka FXC
Grinder FX
Drenag FX
Fekafos
Fekafos Maxi
Genix

1
2
3
4
5
6
7
8

TYPOSZEREG PRODUKTÓW DLA BUDOWNICTWA  
MIESZKANIOWEGO, KOMERCYJNEGO I PRZEMYSŁU
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Elektroniczny panel
zabezpieczająco-sterujący

Automatyczne
przepompownie ścieków

Pompy zatapialne
do wody zanieczyszczonej  
i z zawartością piasku

Pompy zatapialne
do ścieków

Pompy zatapialne
do ścieków

Pompy zatapialne
do wody zanieczyszczonej

Automatyczne
tłocznie ścieków

Pompy oraz przepompownie przeznaczone do gromadzenia  
i odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków bytowych do systemu 
kanalizacji z jednego lub wielu gospodarstw domowych, garaży i piwnic  
w przypadku braku możliwości odpływu grawitacyjnego.

PRODUKTY DLA DOMÓW  
JEDNO- I WIELORODZINNYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM

W przypadku budynków mieszkalnych
pompy mogą spełniać dwie funkcje:
osuszać miejsca narażone na zalewanie
oraz odprowadzać ścieki bytowe.
Przepompownie stosowane są w przypadku
braku możliwości grawitacyjnego
odprowadzania ścieków do systemu
kanalizacji. Elektroniczny panel sterowania
umożliwia automatyczną pracę jednej lub
dwóch pomp.

1

2

3Elektroniczny panel zabezpieczająco-sterujący

Przepompownia ścieków

POMPA ZATAPIALNA

+ +

1 2 3
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MATERIAŁY

Zbiorniki przepompowni wykonane są z polietylenu o grubości
wynoszącej średnio 8 mm. W przeciwieństwie do betonu
polietylen jest materiałem lekkim, co znacząco zmniejsza
koszty transportu i montażu. Polietylen zapewnia także wysoki
poziom odporności chemicznej i mechanicznej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
AUTOMATYCZNĄ
PRZEPOMPOWNIĘ DAB?

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Nowy typoszereg przepompowni DAB dostarczany jest z akcesoriami,  
które mają za zadanie maksymalnie ułatwić instalację urządzenia.
Każdy etap montażu został dokładnie przemyślany i sprawdzony pod kątem 
komfortu pracy instalatora, przykładem czego jest oznaczenie symbolami 
przyłączy tłocznych i po stronie napływu.

CERTYFIKATY

Przepompownie FEKABOX i FEKAFOS spełniają wymagania europejskiej 
normy EN 12050 1-2.

Przepompownie przeznaczone do gromadzenia i odprowadzania wody
zanieczyszczonej i ścieków bytowych do systemu kanalizacji z jednego
lub wielu budynków, garaży i piwnic w przypadku braku możliwości
odpływu grawitacyjnego.

FEKABOX - FEKAFOS

AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Wykonane z materiałów,
które można poddać recyklingowi

C - PRZYŁĄCZE PO 
STRONIE NAPŁYWU
Przepompownia jest przygotowana 
pod wykonanie otworów  
o rozmiarach od DN 110 do DN 50. 
Zapewnia to dużą elastyczność 
w przypadku podłączenia do już 
istniejącej instalacji. 

A - POKRYWA
Łatwa w montażu pokrywa 
pompowni o nośności do 100 kg, 
wyposażona w uszczelnienie  
i mechanizm zamykający.

B - DWIE POMPY
Przepompownia FEKAFOS DOUBLE 
umożliwia zastosowanie dwóch 
pomp.

E - STOPA
SPRZĘGAJĄCA
Ułatwia montaż pompy  
i prowadzenie prac 
konserwacyjnych.

D - PRZYŁĄCZE PO 
STRONIE TŁOCZNEJ
gwintowane 2”
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NOVA NOVA UP

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej w zastosowaniach 
mieszkaniowych. Odpowiednie do odwadniania piwnic i garaży oraz do 
stosowania jako pompa przenośna w sytuacjach awaryjnych.

Pompy zatapialne z pionowym króćcem tłocznym do odprowadzania wody 
zanieczyszczonej w zastosowaniach mieszkaniowych. Odpowiednie do pracy 
stacjonarnej lub przenośnej; dostępne w wersji automatycznej z zintegrowanym 
pływakiem lub w wersji manualnej (bez pływaka).

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Przepływ od 1 m3/h do 16 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 10,2 m
MOC NOMINALNA
0.2 - 0.5 kW / 0.27 - 0.67 KM
SWOBODNY PRZELOT
5 mm or 10 mm depending on the model
USTAWIENIE
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

NOVA UP MAE VERTY NOVA

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej w zastosowaniach 
mieszkaniowych. Mogą być stosowane do opróżniania zbiorników i cystern oraz 
do tłoczenia wody z naturalnych zbiorników wodnych. Pionowy króciec tłoczny 
oraz elektroniczna sonda umożliwiają instalację w niewielkich studzienkach  
o rozmiarach nawet do 20x20 cm.

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej w zastosowaniach 
mieszkaniowych. Idealne do odwadniania zalanych piwnic i garaży oraz do 
tłoczenia wody z naturalnych zbiorników wodnych. Pompy wyposażone  
w przełącznik trybu pracy (automatyczna / ręczna).

POMPY ZATAPIALNE DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ POMPY ZATAPIALNE DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ
Z ZINTEGROWANYM PŁYWAKIEM

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Minimalny poziom zasysania 2 mm
od podłoża
FUNKCJONALNOŚĆ
Zintegrowana, elektroniczna sonda 
poziomu
NIEZAWODNOŚĆ
Potrójne uszczelnienie w komorze 
olejowej
SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Do studzienek o niewielkich
wymiarach

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Minimalny poziom zasysania 2 mm
od podłoża (tryb pracy ręcznej)
ŁATWA OBSŁUGA
Intuicyjny przełącznik trybu pracy 
(praca automatyczna/ręczna)
SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Do studzienek o niewielkich
wymiarach (nawet 20x20 cm)
ŁATWA KONSERWACJA 
Łatwy dostęp do pływaka w celu
przeprowadzenia konserwacji

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Flow rate from 1 m3/h to 15 m3/h
Maximum head 10 m
MOC NOMINALNA
0.21 - 0.52 kW / 0.28 - 0.69 HP
SWOBODNY PRZELOT
10 mm.
USTAWIENIE
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Flow rate from 1 m3/h to 10 m3/h
Maximum head 9 m
MOC NOMINALNA
0.3 - 0.6 kW / 0.28 - 0.55 HP
SWOBODNY PRZELOT
5 mm.
USTAWIENIE
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Przepływ od 1 m3/h do 15 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 10 m
MOC NOMINALNA
0.2 - 0.5 kW / 0.27 - 0.67 KM
SWOBODNY PRZELOT
10 mm.
USTAWIENIE
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

POMPY ZATAPIALNE DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ POMPY ZATAPIALNE DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI
Materiały odporne na korozję  
i oksydację
WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
Minimalny poziom zasysania 
10 mm od podłoża dzięki 
możliwości pracy na sucho do 
1 minuty
NIEZAWODNOŚĆ
Potrójne uszczelnienie  
w komorze olejowej
SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Możliwość stosowania również 
jako pompa przenośna

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Minimalny poziom zasysania 3 mm
od podłoża
FUNKCJONALNOŚĆ
Zawór zwrotny w zakresie dostawy
NIEZAWODNOŚĆ
Potrójne uszczelnienie w komorze 
olejowej
SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Do studzienek o niewielkich
wymiarach
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ZAKRES WYDAJNOŚCI
Przepływ od 1m3/h do 16 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 7.5 m
MOC NOMINALNA
0.22 - 0.68 kW / 0.3 - 0.5 KM
SWOBODNY PRZELOT
25 mm.
USTAWIENIE
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Przepływ od 3m3/h do 28 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 17 m
MOC NOMINALNA
1-1.2 kW / 1.36-1.6 KM
SWOBODNY PRZELOT
10 mm.
USTAWIENIE
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Przepływ od 3 m3/h do 32 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 14 m
MOC NOMINALNA
0.55 - 1.11 kW / 0.75 - 1 KM
SWOBODNY PRZELOT
50 mm.
TYPE OF INSTALLATION
Stacjonarne lub przenośne w pozycji pionowej

FEKA VS - VSL GENIX

Pompy zatapialne w całości wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do 
odprowadzania wody zanieczyszczonej w zastosowaniach mieszkaniowych.
Wyposażone w wirnik Vortex z odlewu stali zapobiegający zapychaniu  
i umożliwiający przepływ części stałych o średnicy do 50 mm.

Automatyczne tłocznie ścieków dla budynków mieszkalnych, przeznaczone do
stosowania, gdy nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z
urządzeń sanitarnych takich jak toalety, prysznice czy bidety.

RODZAJ PRZETŁACZANEGO MEDIUM
Waste water, sewage water
TEMPERATURA MEDIUM
od +0°C do +50°C
STOPIEŃ OCHRONY SILNIKA
IP 44
USTAWIENIE
Stacjonarne w pozycji poziomej

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW AUTOMATYCZNE TŁOCZNE ŚCIEKÓW

REGULATORY COMPLIANCE
Certified for the lifting of waste water 
in accordance with EN 12050-2

FUNCTIONALITY
High resistance impeller in microcast 
AISI 304 stainless steel

COMPONENTS
10 metre cable for even the deepest 
applications
RELIABILITY
High reliability thanks to the double 
silicon carbide mechanical seal in oil 
chamber

EASE OF USE
Quick and easy, equipped as standard with 
all that is required for correct installation and 
connection
QUALITY OF THE MATERIALS
Maximum comfort thanks to the quiet 
operation, the activated carbon filter and the 
quality of the construction materials
RELIABILITY
High reliability and grinding capacity, thanks to 
the high-performance motor and nickel-plated 
stainless steel grinder
SIMPLE MAINTENANCE
It does not need removal 
for maintenance

FEKA 300 - 600 DRENAG 1000 - 1200

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków  
w zastosowaniach mieszkaniowych. Odpowiednie do pracy stacjonarnej  
lub przenośnej; dostępne w wersji automatycznej z zintegrowanym pływakiem 
lub w wersji manualnej (bez pływaka).

Pompy zatapialne ze stali nierdzewnej do odprowadzania wody zanieczyszczonej 
i drenażu wody z placów budowy w zastosowaniach mieszkaniowych i budownictwie 
komercyjnym. Wszystkie wersje jedno i trójfazowe z zintegrowanym zabezpiecze-
niem termicznym; dostępne wersje z pływakiem lub bez.

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW POMPY ZATAPIALNE DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ
I O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI PIASKU

MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI
Wysoka odporność na korozję 
dzięki zastosowaniu materiałów 
kompozytowych oraz wału silnika ze 
stali nierdzewnej AISI 413

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Zasysanie do minimalnego poziomu 
dzięki możliwości pracy na sucho do 
1 minuty

NIEZAWODNOŚĆ
Solidna i niezawodna konstrukcja  
z potrójnym uszczelnieniem  
w komorze olejowej.

EASE OF USE
Extremely easy to handle, with a 
weight of less than 20 kg and wide 
rubber-coated handle
FUNCTIONALITY
High resistance impeller in microcast 
AISI 304 stainless steel

COMPONENTS
Supplied with 10 m power cord

RELIABILITY 
Reliability guaranteed by the double 
seal in oil chamber
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ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI 
Certyfikat zgodności z wymaganiami normy EN12050-1
ŁATWA INSTALACJA
Idealna pompa zamienna dzięki prostej instalacji
NIEZAWODNOŚĆ
Niezawodność i trwałość (podwójne uszczelnienie mecha-
niczne, dwuskładnikowa powłoka kataforetyczna, wał 
silnika ze stali nierdzewnej, dławik kablowy zalany żywicą)
ŁATWA KONSERWACJA
Łatwe prowadzenie prac konserwacyjnych dzięki 
3-częściowej konstrukcji (część hydrauliczna, silnik oraz
uszczelnienie i kołnierz))

FEKABOX FEKAFOS

GRINDER FX

Automatyczne przepompownie ścieków z jedną pompą przeznaczone do 
odprowadzania ścieków lub wody opadowej z miejsc położonych poniżej 
poziomu kanalizacji grawitacyjnej w zastosowaniach mieszkaniowych.

Automatyczne przepompownie ścieków z jedną pompą przeznaczone do 
odprowadzania ścieków lub wody opadowej z miejsc położonych poniżej 
poziomu kanalizacji grawitacyjnej w zastosowaniach mieszkaniowych. Wiele 
możliwości przyłączeniowych (napływ, strona tłoczna, odpowietrzenie), 
konstrukcja pozwalająca na stosowanie w pomieszczeniach o ograniczonej 
przestrzeni. 

AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
Z JEDNĄ POMPĄ

AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
Z JEDNĄ POMPĄ

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW WYPOSAŻONE
W ROZDRABNIACZ

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami normy 
EN 12050-1 gwarantujący szczelność  
i brak nieprzyjemnych zapachów
ŁATWA INSTALACJA
Łatwa instalacja i konserwacja pompy dzię-
ki urządzeniu do opuszczania i wyciągania
FUNKCJONALNOŚĆ
Przepompownia dostarczana z pływakami 
i gotowa do montażu dodatkowego 
pływaka alarmu przeciwprzelewowego
TROSKA O ŚRODOWISKO
Materiał zbiornika przyjazny środowisku  
- w 100% nadaje się do recyklingu

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami normy 
EN 12050-1 gwarantujący szczelność  
i brak nieprzyjemnych zapachów
ŁATWA INSTALACJA
Łatwa instalacja i konserwacja pompy dzię-
ki urządzeniu do opuszczania i wyciągania
FUNKCJONALNOŚĆ
Przepompownia dostarczana z pływakami 
i gotowa do montażu dodatkowego 
pływaka alarmu przeciwprzelewowego
TROSKA O ŚRODOWISKO
Materiał zbiornika przyjazny środowisku  
- w 100% nadaje się do recyklingu

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem przeznaczone do odprowadzania 
ścieków z budynków mieszkalnych i komercyjnych. Odpowiednie 
do stosowania w instalacjach o małych średnicach rurociągów lub 
wymagających wysokiego ciśnienia.

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Maks. przepływ 23,8 m3/h,
Wysokość podnoszenia 33 m

MOC NOMINALNA
0.8 - 2.1 kW / 1.1 - 2.8 KM

PRZYŁĄCZA TŁOCZNE I SSĄCE 
KOŁNIERZOWE LUB GWINTOWANE
Od 1"1/2, DN 32, DN 40

USTAWIENIE
Przenośne bezpośrednio na podłożu 
lub stacjonarne za pomocą stopy 
sprzęgającej

RODZAJ PRZETŁACZANEGO MEDIUM
Woda zanieczyszczona i ścieki
ZAKRES TEMPERATURY MEDIUM
Od +0 °C do +50 °C
MATERIAŁ I POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
Od 110 do 200 litrów, polietylen
INSTALACJA
Wewnątrz lub na zewnątrz budynków, do montażu podziemnego,  
na podłodze/fundamencie, bez obciążenia ruchem pieszym lub pojazdów

RODZAJ PRZETŁACZANEGO MEDIUM
Woda zanieczyszczona i ścieki
ZAKRES TEMPERATURY MEDIUM
Od +0 °C do +45 °C
MATERIAŁ I POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
Od 280 do 550 litrów, polietylen
INSTALACJA
Wewnątrz lub na zewnątrz budynków, do montażu podziemnego,  
na podłodze/fundamencie, bez obciążenia ruchem pieszym lub pojazdów
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Odprowadzanie wody zanieczyszczonej i ścieków powstających w obiektach 
komercyjnych i przemysłowych wymaga stosowania produktów o wysokiej 
wydajności i trwałości. Rozwiązania DAB przeznaczone dla tego typu 
zastosowań wyróżniają się wysoką niezawodnością nawet w najbardziej 
wymagających warunkach, a także konstrukcją umożliwiającą łatwe 
prowadzenie prac konserwacyjnych.

DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, 
KOMERCYJNEGO I PRZEMYSŁU

Elektroniczny panel sterująco-zabezpieczający
Przepompownia ścieków

Pompa zatapialna

+ +

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA 
W BUDOWNICTWIE 
WIELORODZINNYM

W budynkach wielorodzinnych i na osiedlach 
pompy do odprowadzania ścieków lub drenażu 
wody opadowej pozwalają wraz z przepompowniami 
automatycznymi zapobiegać zalewaniu oraz 
transportować ścieki do sieci kanalizacyjnej.

1 2 3
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Elektroniczny panel
sterującozabezpieczający

Automatyczne 
przepompownie ścieków

Pompy zatapialne
do ścieków

Pompy zatapialne
do ścieków

Pompy zatapialne
do ścieków

Pompy zatapialne
do odwadniania placów
budowy, do wody o wysokiej
zawartości piasku

Pompy zatapialne
do ścieków

Pompy zatapialne
do ścieków
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NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Podwójne uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu zostało całkowicie 
zamknięte w komorze olejowej, dzięki czemu unika się bezpośredniego 
kontaktu z tłoczonym medium.
Długa żywotność pomp zagwarantowana przez solidną konstrukcję, w tym 
wał silnika z odpornej na korozję stali nierdzewnej AISI 304, zewnętrzną 
kataforezę i powłokę dwuskładnikową oraz uszczelnioną żywicą dławnicę 
kablową.
Silniki o kompaktowej konstrukcji zostały zwymiarowane w taki sposób, 
aby zapewnić odporność na zapychanie, długą żywotność pompy oraz 
stale wysoką wydajność.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ POMPĘ 
ZATAPALNĄ TYPOSZEREGU FX?

NIEZAWODNE I BEZPIECZNE

Pompy typoszeregu FX spełniają najbardziej restrykcyjne wymagania 
jakościowe i są zgodne z normą EN 12050.
Dostępne również z certyfikatem ATEX.

SZYBKA INSTALACJA I WYMIANA

Nowy typoszereg FX dostępny jest wraz z akcesoriami, dzięki czemu 
wymiana starych modeli pomp i modernizacja instalacji stały się 
niezwykle łatwe. Bardziej kompaktowa konstrukcja oraz gwintowane 
przyłącze kołnierzowe jeszcze bardziej upraszczają procedurę montażu 
lub wymiany.

FX

POMPY ZATAPIALNE

WYSOKA SPRAWNOŚĆ
Zoptymalizowana sprawność 
tłoczenia wody zanieczyszczonej i 
ścieków dzięki badaniom  
w obszarze mechaniki płynów.

KOMPAKTOWE SILNIKI
Silniki o kompaktowej konstrukcji 
zaprojektowano z myślą  
o zwiększeniu momentu 
obrotowego podczas rozruchu, 
redukując ryzyko zapychania 
pompy. Pozwala to na pracę 
w częściowym wynurzeniu i na 
pełne opróżnianie zbiorników.

PROSTA I SZYBKA
KONSERWACJA
Trzyczęściowa konstrukcja pomp 
umożliwia szybki dostęp do 
wszystkich podzespołów, znacząco 
ułatwiając prowadzenie prac 
konserwacyjnych.

WIRNIK SUPER VORTEX
Nowy, opatentowany przez 
firmę DAB wirnik Super Vortex 
poprawia wydajność pomp FEKA 
FXV w każdych warunkach pracy, 
redukując zużycie energii przez 
silnik, jednocześnie oferując 
korzyść w postaci swobodnego 
przelotu o średnicy równej 
rozmiarowi przyłącza tłocznego 
pompy (50 i 65 mm).
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FEKA FXV FEKA FXC

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków  
w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wirnik Super Vortex o wysokiej 
sprawności o dużym swobodnym przelocie 50 mm lub 65 mm w zależności od 
modelu.

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków  
w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wirnik kanałowy o swobodnym 
przelocie 55 mm i systemem zapobiegającym zapychaniu.

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami
normy EN 12050-1
NIEZAWODNOŚĆ
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, 
dwuskładnikowa powłoka katafore-
tyczna, wał silnika ze stali nierdzew-
nej, dławik kablowy zalany żywicą
PROSTA INSTALACJA
Idealna pompa zamienna dzięki 
prostej instalacji
ŁATWA KONSERWACJA
Łatwe prowadzenie prac konserwacyj-
nych dzięki 3-częściowej konstrukcji 
(część hydrauliczna, silnik oraz 
uszczelnienie i kołnierz)

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami
normy EN 12050-1
NIEZAWODNOŚĆ
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, 
dwuskładnikowa powłoka kataforetyczna, 
wał silnika ze stali nierdzewnej, dławik 
kablowy zalany żywicą
PROSTA INSTALACJA
Idealna pompa zamienna dzięki prostej 
instalacji
ŁATWA KONSERWACJA
Łatwe prowadzenie prac konserwacyj-
nych dzięki 3-częściowej konstrukcji 
(część hydrauliczna, silnik oraz  
uszczelnienie i kołnierz)

DRENAG FX GRINDER FX

Pompy zatapialne do odprowadzania wody zanieczyszczonej i ścieków  
w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, zapewniające dużą wysokość 
podnoszenia. Możliwość zastosowania z wodą gruntową i opadową. Łatwy dostęp 
do głównych komponentów pompy pozwala na szybką konserwację.

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem przeznaczone do odprowadzania ścieków  
z budynków mieszkalnych i komercyjnych. Odpowiednie do stosowania  
w instalacjach o małych średnicach rurociągów lub wymagających wysokiego 
ciśnienia.

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Maksymalny przepływ 28.5 m3/h
Wysokość podnoszenia 33 m
MOC NOMINALNA
0.8 - 2.3 kW / 1.1 - 3.1 KM
SWOBODNY PRZELOT
10 mm.
USTAWIENIE
Przenośne na gruncie lub stacjonarne za pomocą stopy sprzęgającej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Maksymalny przepływ 62.8 m3/h
Wysokość podnoszenia 19.6 m
MOC NOMINALNA
0.9 - 2.2 kW / 1.2 - 2.9 KM
SWOBODNY PRZELOT
50 mm lub 65 mm w zależności od modelu
USTAWIENIE
Przenośne na gruncie lub stacjonarne za pomocą stopy sprzęgającej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Maksymalny przepływ 78.9 m3/h
Wysokość podnoszenia 20.9 m
MOC NOMINALNA
0.7 - 2.2 kW / 0.9 - 2.9 KM
SWOBODNY PRZELOT
50 mm.
USTAWIENIE
Przenośne na gruncie lub stacjonarne za pomocą stopy sprzęgającej

ZAKRES WYDAJNOŚCI
Maksymalny przepływ 23.8 m3/h
Wysokość podnoszenia 33 m
MOC NOMINALNA
0.8 - 2.1 kW / 1.1 - 2.8 KM
USTAWIENIE
Przenośne na gruncie lub stacjonarne za pomocą stopy sprzęgającej

POMPY ZATAPIALNE DO WODY ZANIECZYSZCZONEJ 
O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI PIASKU

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW 
Z ROZDRABNIACZEM

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami 
normy EN 12050-2
NIEZAWODNOŚĆ
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, 
dwuskładnikowa powłoka katafore-
tyczna, wał silnika ze stali nierdzewnej, 
dławik kablowy zalany żywicą
PROSTA INSTALACJA
Idealna pompa zamienna dzięki prostej
instalacji
ŁATWA KONSERWACJA
Łatwe prowadzenie prac konserwacyj-
nych dzięki 3-częściowej konstrukcji 
(część hydrauliczna, silnik oraz 
uszczelnienie i kołnierz)

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami
normy EN 12050-1
NIEZAWODNOŚĆ
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, 
dwuskładnikowa powłoka katafore-
tyczna, wał silnika ze stali nierdzewnej, 
dławik kablowy zalany żywicą
PROSTA INSTALACJA
Idealna pompa zamienna dzięki prostej
instalacji 
ŁATWA KONSERWACJA
Łatwe prowadzenie prac konserwacyj-
nych dzięki 3-częściowej konstrukcji 
(część hydrauliczna, silnik oraz uszczel-
nienie i kołnierz)
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FEKAFOS FEKAFOS MAXI

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW

FK FEKA 6000/8000

Pompy zatapialne do odprowadzania ścieków w budownictwie mieszkanio-
wym i komercyjnym oraz w miejskich sieciach kanalizacji. Pompy zgodne  
z wymaganiami nomy EN 12050-1. Wirnik Vortex z żeliwa o dużym,  
swobodnym przelocie. Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne.

Pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej i ścieków, do stosowania w szcze-
gólności w oczyszczalniach ścieków. Górna pokrywa pompy, korpus silnika oraz 
korpus hydrauliczny wykonane z żeliwa. Wirnik jednokanałowy lub trzykanałowy 
w zależności od modelu. Wersja standardowa zawiera czujnik obecności wody 
w komorze olejowej oraz zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika.  .

Automatyczne przepompownie ścieków z jedną pompą przeznaczone do odpro-
wadzania ścieków lub wody opadowej z miejsc położonych poniżej poziomu 
kanalizacji grawitacyjnej w budownictwie mieszkaniowym. Wiele możliwości 
przyłączeniowych (napływ, strona tłoczna, odpowietrzenie), konstrukcja  
pozwalająca na stosowanie w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. 

AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
Z JEDNĄ POMPĄ

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Certyfikat zgodności z wymaganiami normy 
EN 12050-1 gwarantujący szczelność i brak 
nieprzyjemnych zapachów
ŁATWA INSTALACJA
Łatwa instalacja i konserwacja pompy dzięki 
urządzeniu do opuszczania i wyciągania
FUNKCJONALNOŚĆ
Przepompownia dostarczana z pływakami  
i gotowa do montażu dodatkowego 
pływaka alarmu przeciwprzelewowego
TROSKA O ŚRODOWISKO
Materiał zbiornika przyjazny środowisku  
- w 100% nadaje się do recyklingu

RODZAJ PRZETŁACZANGO MEDIUM
Woda zanieczyszczona i ścieki
ZAKRES TEMPERATURY MEDIUM
Od +0 °C do +45 °C
MATERIAŁ I POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
od 280 do 550 litrów, polietylen
INSTALACJA
Wewnątrz lub na zewnątrz budynków, do montażu podziemnego,  
na podłodze/fundamencie, bez obciążenia ruchem pieszym lub pojazdów

ZAKRES WYDAJNOŚĆI
Przepływ od 4.3 m3/h do 280 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 41 m
MOC NOMINALNA
1.1 - 11 kW / 1.5 - 15 KM
SWOBODNY PRZELOT
Od 65 do 100 mm w zależności od wersji
USTAWIENIE
Stacjonarne za pomocą stopy sprzęgającej lub przenośne na podstawie

Automatyczna przepompownia ścieków gotowa do montażu dwóch pomp 
z przyłączem tłocznym DN50 do DN80; przepompownia przeznaczona do 
gromadzenia wody zanieczyszczonej i ścieków w budownictwie mieszkaniowym 
i komercyjnym.

AUTOMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
Z DWOMA POMPAMI

ŁATWA INSTALACJA
Łatwa instalacja i konserwacja pompy 
dzięki urządzeniu do opuszczania  
i wyciągania
FUNKCJONALNOŚĆ
Przepompownia dostarczana z pływakami  
i gotowa do montażu dodatkowego 
pływaka alarmu przeciwprzelewowego
KONSTRUKCJA
Kształt dna zapobiegający stagnacji 
medium
TROSKA O ŚRODOWISKO
Materiał zbiornika przyjazny środowisku  
- w 100% nadaje się do recyklingu

NIEZAWODNA KONSTRUKCJA
Pompy o niezwykle wytrzymałej konstrukcji 
do zastosowań profesjonalnych
FUNKCJONALNOŚĆ
Wirnik jednokanałowy (wersja 6000) lub 
trzykanałowy (wersja 8000) 

ZASTOSOWANIE
Do zastosowań wymagających dużego 
przepływu; pompy dostępne z silnikiem 
4-biegunowym lub 6-biegunowym
ZABEZPIECZENIA W STANDARDZIE 
Czujnik obecności wody w komorze olejowej 
oraz zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu 
silnika

RODZAJ PRZETŁACZANGO MEDIUM
Woda zanieczyszczona i ścieki
ZAKRES TEMPERATURY MEDIUM
Od +0 °C do +50 °C
MATERIAŁ I POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
1200 litrów lub 3600 litrów, polietylen 
INSTALACJA
Wewnątrz lub na zewnątrz budynków, do montażu podziemnego, 
na podłodze/fundamencie, bez obciążenia ruchem pieszym lub pojazdów

ZAKRES WYDAJNOŚĆI
Przepływ od 36 m3/h do 780 m3/h
Maks. wysokość podnoszenia 28 m
MOC NOMINALNA
8.5 - 19.1 kW / 11.3 - 25.6 KM
SWOBODNY PRZELOT
Od 80 do 100 mm w zależności od wersji
USTAWIENIE
Stacjonarne za pomocą stopy sprzęgającej lub przenośne na podstawie

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI
Część hydrauliczna z wirnikiem jednokanałowym

WYSOKA SPRAWNOŚĆ
Silniki IE3 o wysokiej sprawności

FUNKCJONALNOŚĆ
Odporny na zapychanie wirnik Vortex

NIEZAWODNOŚĆ
Uszczelnienie kasetowe
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NIEZAWODNOŚĆ

• Nowy wirnik Vortex odporny na zapychanie
• Uszczelnienie kasetowe
• Czujnik w komorze olejowej
• Powłoka dwuskładnikowa
• Certyfikat zgodności z normą EN 12050-1 i ATEX
• Nowe urządzenie sprzęgające

SPRAWNOŚĆ

• Nowe silniki IE3
• Nowa część hydrauliczna z wirnikiem jednokanałowym

ŁATWA KONSERWACJA

• Długość przewodu w zależności od zastosowania pompy
• Uszczelnienie kasetowe

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
POMPĘ ZATAPALNĄ DAB?

FK

CZĘŚĆ HYDRAULICZNA  
Z WIRNIKIEM JEDNOKANAŁOWYM
Nowa część hydrauliczna o wysokiej sprawności  
z wirnikiem jednokanałowym została zaprojektowana  
z myślą o zastosowaniach wymagających pracy ciągłej, 
dużego przepływu i medium o niskiej zawartości ciał 
włóknistych.

EN 12050-1

Zgodność z regulacjami
europejskimi

ODPORNY NA ZAPYCHANIE WIRNIK VORTEX
Wysoka niezawodność pracy dzięki nowej konstrukcji 
wirnika Vortex i dużym swobodnym przelocie – to dwie 
najważniejsze cechy nowych pomp FK.

EN 12050-1

Zgodność z regulacjami
europejskimi

NOWE SILNIKI IE3
Nowe silniki o klasie sprawności IE3 istotnie redukują
koszty zużycia energii. Praca w temperaturze do 40 °C.
W przypadku zapotrzebowania na wyższe temperatury
pracy prosimy o kontakt z naszą siecią sprzedaży.
Zabezpieczenie termiczne w standardzie, klasa izolacji F

IE3SPRAWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

USZCZELNIENIE KASETOWE
Uszczelnienie kasetowe ułatwia prowadzenie prac
konserwacyjnych pompy. Można je szybko
zdemontować i wymienić mając pewność, że
czynność tę wykonano poprawnie. Rozwiązanie to
zostało opatentowane przez DAB i obejmuje
uszczelnienie Sic/Sic, niezależne od kierunku
obrotów, z elastomerem Viton i Corteco..

SPRAWNOŚĆ

P1 KW € / ROK*

TYPOWA POMPA 83% 39% 4.0 2190 €

POMPA FKV 88% 44% 3.3 1807 €

KORZYŚĆ
SPRAWNOŚĆ

OSZCZĘDNOŚĆ
383 € / ROK

+5% +5%

*  Obliczenia przy założeniu 10 godzin pracy na dobę przez okres 1 roku. 
Średni koszt energii elektrycznej na terenie UE 15c€/kWh dla instalacji o całkowitym rocznym 
poborze energii < 20MWh

Przykład w oparciu o porównanie pompy firmy konkurencyjnej o P2=3kW i pompy z nowego
typoszeregu FKV o takiej samej wydajności hydraulicznej.

WYSOKA SPRAWNOŚĆ TO REALNE OSZCZĘDNOŚCI

POMPY ZATAPIALNE
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ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE I PANELE STERUJĄCE

A

A – WYŚWIETLACZ 3”
–  Konfigurator instalacji przeprowadzający krok 

po kroku przez wszystkie ustawienia
–  Możliwość odczytu pełnej historii błędów 

pompy i panela
–  Łatwe monitorowanie statusu pompy i czujnika 

oraz konfiguracja poziomów załączenia/
wyłączenia pompy

–  Możliwość wyboru języka i zabezpieczenia 
ustawień hasłem

B – WYBÓR NAPIĘCIA
Jedyny model oferujący możliwość zarządzania 
pompami zarówno z zasilaniem jednofazowym 
jak i trójfazowym.

C – MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA 
MONITORINGU GSM
Możliwość podłączenia modułu z kartą GSM  
w celu monitorowania statusu pompy i panela  
za pomocą wiadomości SMS.

B

C

EB
OX

 

JESTEŚ ZAWSZE NA BIEŻĄCO
DConnect to nowa usługa DAB w chmurze, która umożliwia zdalne 
zarządzanie instalacjami w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś.

Dzięki DConnect możesz monitorować pracę pomp oraz otrzymywać 
powiadomienia o alarmach. Pozwala to szybciej wykryć potencjalną 
awarię i wyeliminować ryzyko przestoju.

INTERNET POMP STAŁ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

Więcej informacji na stronie: internetofpumps.com

* Z usługą DConnect kompatybilne są wyłącznie panele EBOX z oznaczeniem DConnect READY

DConnect Box

AUTOMATYCZNA
PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

Ebox *

MODEM

CHMURA

URZĄDZENIE

SCHEMAT DZIAŁANIA
POBIERZ APLIKACJĘ Z:

FUNKCJA OPRÓŻNIANIA/ 
NAPEŁNIANIA
Idealne rozwiązanie do 
sterowania pracą pomp 
przepompowni automatycznej 
do odprowadzania wody 
zanieczyszczonej i ścieków.
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NORMA EUROPEJSKA EN 12050-1/2

NO
RM

Y

Dotyczy przepompowni ścieków zawierających fekalia przeznaczonych do odprowadzania ścieków z miejsc w budynkach 
oraz w ich otoczeniu.
Przepompownie ścieków zawierających fekalia muszą być zdolne do przetłaczania ścieków zgodnie z wymaganiami normy EN 12056-1, 
w tym wszelkich ciał stałych zwykle zawartych w ściekach bytowych. Przepompownie muszą być zaprojektowane w sposób zapobiegający 
gromadzeniu się ciał stałych. 

Wymagania:
•  system oraz pompy muszą być w stanie przetłaczać ścieki zawierające fekalia, w tym ciała stałe zwykle występujące w ściekach bytowych

(minimalny swobodny przelot 40 mm);
•  zbiorniki muszą być zakryte, wodoszczelne oraz zapobiegać wydostawaniu się zapachów; konstrukcja urządzenia musi być zgodna z

normami europejskimi;
• zbiornik musi posiadać wentylację oraz urządzenie mocujące zapobiegające obracaniu się lub unoszeniu zbiornika;
• pompa oraz system muszą zapewniać w rurociągu tłocznym prędkość przepływu co najmniej 0.7 m/s

Badania:
• system musi być odporny na działanie nadciśnienia 0.5 +/- 0.01 bar przez czas 10 minut, bez widocznych wycieków
•  system musi zapewniać przetłaczanie i przelot ciał stałych takich jak tekstylia (np. ścierka) bez istotnej utraty sprawności i nie prowadząc

do zapychania

EN 12050-1

Dotyczy przepompowni ścieków bez fekaliów przeznaczonych do odprowadzania ścieków z miejsc w budynkach oraz w ich 
otoczeniu.
System musi być w stanie przetłaczać ścieki bytowe bez fekaliów lub wodę opadową, zgodnie z definicją zawartą w normie EN 12056-1, 
mogące zawierać piasek lub inne części stałe o średnicy do 8 mm. 

Wymagania:
•  system oraz pompa muszą być w stanie przetłaczać ścieki bez fekaliów lub wodę opadową, które mogą zawierać piasek lub inne części

stałe (minimalny swobodny przelot 10 mm).
•  pompa oraz system muszą zapewniać w rurociągu tłocznym prędkość przepływu co najmniej 0.7 m/s.
•  zbiorniki muszą być zakryte, wodoszczelne oraz odporne na działanie wody o ciśnieniu atmosferycznym (delta P = 0 bar); konstrukcja

urządzenia musi być zgodna z normami europejskimi;
• zbiornik musi posiadać wentylację oraz urządzenie mocujące zapobiegające obracaniu się lub unoszeniu zbiornika

EN 12050-2
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GDAŃSK

LUBLIN

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SZCZECIN

KRAKÓW

WARSZAWA

WROCŁAW

BIAŁYSTOK

BYDGOSZCZ

ZIELONA GÓRA

TORUŃ

KOSZALIN

RZESZÓW
PRZEMYŚL

SŁUPSK

GORZÓW WLKP

LEGNICA

ELBLĄG

KALISZ

KIELCE

KATOWICE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
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