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Stopień wodoodporności IPX5 
Infiltracja wilgoci do części mechanicznej,  
a co najważniejsze, do układów elektronicznych 
pomp nie jest już problemem. Stopień ochro-
ny IPX5 oznacza, że urządzenie zostało podda-
ne testom strumienia wody z dyszy o średnicy 
6,3 mm skierowanej bezpośrednio na pompę, 
w wyniku czego woda nie przedostała się do 
urządzenia. Stopień ochrony IPX5 gwarantuje 
odporność układów elektronicznych na działa-
nie wody. Dzięki temu możliwość awarii zosta-
ła zredukowana do minimum, zapewniając tym 
samym bezproblemową eksploatację.

5-letnia gwarancja
Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-let-
nią gwarancję w standardzie, dzięki której jest to 
krok naprzód w zakresie wsparcia instalatorów  
i poprawy wydajności instalacji. 
Kompaktowa konstrukcja, wysoka jakość, in-
nowacyjne materiały oraz rozwiązania tech-
nologiczne sprawiają, że pompy obiegowe 
Evosta są jednocześnie wysoce wydajne, nie-
zawodne oraz łatwe w instalacji. Szerokie spek-
trum zastosowania pomp jest idealnym rozwią-
zaniem dla domowych instalacji grzewczych  
i chłodniczych.

Cechy pomp Evosta 
Korpus silnika pomp wykonany ze stali nierdzew-
nej AISI 304 zapewnia komfort i długą żywot-
ność, również w przypadku zastosowania w in-
stalacjach chłodniczych. Elektronika oraz śruba 
odpowietrzająca umieszczona z przodu pom-
py umożliwiają dostęp do wału w przypadku 
jego zablokowania. Nowy interfejs użytkownika  

z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyj-
nym przyciskiem obsługi umożliwia szybki od-
czyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych 
warunkach. Zamiana pomp jest niezwykle ła-
twa: nowe, uniwersalne złącze może być sto-
sowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych 
producentów, bez potrzeby modyfikacji połą-
czeń elektrycznych.

Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta  
wyróżnia się innowacyjnością, a zastosowana technologia to efekt 
43-letniego doświadczenia marki DAB Pumps. Energooszczędna, 
elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa jest przeznaczona  
do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji  
i klimatyzacji i ma 5-letnią gwarancję w standardzie.

PomPy Evosta – najwyższy stoPiEń iP na rynku 
5-letnia gwarancja w standardzie

Evosta 2 Evosta 3
Zakres wydajności 0,4-3,6 m3/h przy wysokości 

podnoszenia do 6,9 m
0,4-4,2 m3/h przy wysokości 

podnoszenia do 8 m
Medium czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne 

chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
Maks. ciśnienie robocze  10 bar (1000 kPa)
Zakres temperatury medium od -10°C do +110°C
EEI  ≤ 0,18 ≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika: IPX5
Instalacja z wałem silnika w pozycji poziomej
Zasilanie jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

Dołącz Do klubu Profesjonalistów Dab club!

•	zarejestruj	się	na	dabclub.
com.pl i odbierz 50 punktów 
na start
•	następnie	wprowadź	5	

pomp Evosta 2 lub 4 pompy 
Evosta 3 i zamów opaskę 
monitorującą Xiaomi 
MiBand 4
•	lub	zbieraj	punkty	i	odbieraj	

atrakcyjne nagrody
 
DAB Club to program dla instala-
tora, dający pakiet korzyści. Reje-
stracja zakupionych i zainstalo-
wanych pomp DAB odbywa się 
w prosty i szybki sposób. w ka-
talogu DAB Club czekają atrak-
cyjne nagrody, które można wy-
korzystać w pracy lub w wolnym 
czasie, albo podarować bliskim. 
Klubowicze jako pierwsi dowia-
dują się o akcjach specjalnych, 
premiach punktowych oraz in-
nych, ciekawych wydarzeniach.
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CECHY SZCZEGÓLNE:
•	 5-cio letnia gwarancja w standardzie
•	 IPX5 najwyższy stopień wodoodporności na rynku
•	 wysokość podnoszenia do 7m
•	 śruba odpowietrzająca
•	 bezpośredni dostęp do ceramicznego wału, pozwalający na ręczne 

odblokowanie pompy
•	 żeliwny korpus pompy pokryty powłoką kataforetyczną
•	 wtyczka przyłączeniowa w komplecie
•	 korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewnia komfort 

i długą żywotność, również w przypadku zastosowania w instalacjach 
chłodniczych

•	 nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym przyciskiem obsługi pozwala 
na szybkie i łatwe wprowadzanie nastaw

•	 dzięki optymalnemu zużyciu energii sprawność energetyczna 
pomp Evosta 2 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim 
wspołczynnikiem EEI ≤ 0.18

DANE TECHNICZNE:
Zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 
6,9 m
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów 
mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
Zakres temperatury medium: od -10°C do +110°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
Stopień ochrony silnika: IPX5
Klasa izolacji: F
Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

ZASToSowANIE:
Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa 
przeznaczona do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, 
wentylacji i klimatyzacji.

ENERGooSZCZĘDNE PoMPY oBIEGowE  
Do INSTALACJI GRZEwCZYCH, wENTYLACJI I KLIMATYZACJI

LAT GWARANCJI
 IPX5

http://www.instalreporter.pl
https://www.dabclub.com.pl/
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