
3712/2020 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Na trwałość i poprawne działanie instalacji wpły-
wa każdy z jej elementów, dlatego ważne jest, 
żeby wybierać produkty jakościowe. Jeszcze 
lepiej, jeśli ich cena nie jest zawyżona. Tak jest  
z pompami obiegowymi oferowanymi przez IBO 
POMPY. Producent w ponad 20-letniej historii, 
tworząc polską markę IBO od początku starał 
się wprowadzać rozwiązania wysokie jakościo-
wo. Będąc jedną z niewielu firm wprowadzają-
cych innowacyjne produkty, uczono się ich od 
podstaw, a doświadczenie to przyczyniło się do  
kolejnych innowacji i zmian na lepsze. IBO POMPY 
dąży do tego, aby produkty były najlepsze, dla-
tego cały czas ulepsza dotychczasowe rozwią-
zania, a urządzenia w ciągu ostatnich lat zyskują 
na jakości i zaufaniu klientów. Dobrym przykła-
dem jest tu seria produktów MAGI. Przez 20 lat 
nauki, prób i błędów udało się stworzyć linię pro-
duktów prawie doskonałych – IBO PROFFESIO-
NAL. Linia produktów PROFFESIONAL ma 3-let-
nią gwarancję, a w przypadku reklamacji produkt 
wymieniany jest na nowy. Specjalizacja w tej 
dziedzinie i ciągły rozwój, poparty też międzyna-

rodową współpracą z fabrykami z całego świa-
ta sprawia, że pompy oferowane przez Dambat 
spełniają wszystkie wymagania stawiane nowo-
czesnym urządzeniom. Inwestowanie w rozwój, 
przy znacznie niższych nakładach na marketing 
sprawia też, że ceny urządzeń nie są zawyżone.
W kwestii gwarancji warto zadać sobie i od-
powiedzieć na pytanie: czy ważniejsza jest 
deklaracja producenta 5-letniej gwarancji,  
a w przypadku awarii jej nieuznanie, czy wybór 
produktu z 3-letnią gwarancją, jednak przy awa-
rii bezwzględna jej wymiana na nową pompę.

PomPy IBo PRoFESSIoNAL 

Pompy z serii IBO PROFESSIONAL: BETA 2, NOVA, 
MAGI 2, MAGI MAX, MAGI-H zostały wyposażone  
w silnik z magnesami trwałymi. Za pomocą regulatora 
różnicy ciśnienia parametry pompy są automatycz-
nie dostosowywane do aktualnych potrzeb instalacji. 
Możliwość wyboru jednego z 8 trybów pracy wpływa 
na wygodę zarówno użytkownika, jak i instalatora. 
Seria AMG to pompy obiegowe – podobnie jak 

Za ideą udoskonalenia pompy MAGI, stało przeświadczenie o potrzebie 
dostarczenia produktu w pełni bezawaryjnego, bezobsługowego oraz 
nieprzeszacowanego. w pompie została zwiększona odporność na 
wilgoć względem poprzedniego modelu, dzięki czemu wyeliminowano 
sporadyczny problem kondensacji pary. Nowa seria bezawaryjnych 
energooszczędnych pomp obiegowych pomp MAGI 2 wytwarzana jest 
w automatycznym procesie produkcji gwarantującym powtarzalną 
jakość produktu. Doświadczenie połączone z innowacyjnym designem 

oraz nowoczesną technologią 
wykonania wału CERAMIC PRO 
PLUS pozwoliły osiągnąć produkt 
najwyższej jakości.

PomPy obiegowe mAgi 2
3 lata bezwzględnej gwarancji z ubezpieczeniem producenta

w ramach serii MAGI oferowana jest także pompa MAGI MAX, o współczynniku efektywności 
energetycznej wynoszącym EEI ≤ 0,23, dziewięciu trybach pracy i podnoszeniu do 10 m  
i do 11 m3/h, a także MAGI-H – o 8 trybach pracy, podnoszeniu do 12 m 

Seria MAGI to energooszczędne pompy 
obiegowe sterowane elektronicznie, które 
spełniają wymogi klasy energetycznej A. 
współczynnik efektywności energetycznej 
pomp z tej serii wynosi: EEI ≤ 0,20,  
co włącza je do grona jednych z najbardziej 
energooszczędnych urządzeń

Do tej samej grupy pomp obiegowych 
należy też seria BETA 2, będące znacznie 
usprawnioną wersją pompy BETA
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pompy MAGI – o wysokiej sprawności, współ-
czynnik efektywności energetycznej pomp z tej 
serii wynosi: EEI ≤ 0,20, co włącza je do grona jed-
nych z najbardziej energooszczędnych urządzeń

PomPy SERII mAGI

Zastosowanie: inteligentne pompy obiegowe 
wyposażone w przemiennik częstotliwości, prze-
znaczone do instalacji grzewczych, klimatyza-
cyjnych, chłodniczych oraz instalacji przemysło-
wych i cyrkulacyjnych.

Dane techniczne:
· wydajność: do 10,8 m3/h (180 l/min), wysokość 
podnoszenia wody: do 12 m;
· przetłaczane medium: czyste, wolne od części 
stałych, neutralne chemicznie (maks. zawartość 
glikolu: 50%),
· zakres temperatury medium: od 2 do 110°C,
· maks. ciśnienie robocze: 1 MPa, moc silnika: od 
5 do 185 w,
· klasa izolacji: H

· instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej, 
zasilanie: jednofazowe 1×230 V +6%/–10% ~50 Hz.

Cechy szczególne:
· wysoki poziom wodoszczelności: IP44,
· wyświetlacz zużycia energii, wszystkie pompy 
wyposażone w funkcję AUTOADAPTACJI.

Dla kogo:
· firmy obsługujące inwestycje,
· producenci kotłów oraz armatury instalacyjnej,
· firmy instalacyjne szukające bezproblemowe-
go produktu.

DLACZEGo WARto WyBRAć PomPy 
IBo PRoFESSIoNAL?

•	20-letnie	doświadczenie.
•	Wysoka	sprawność	i	efektywność	energetycz-
na – współczynnik EEI ≤ 0,20 do EEI ≤ 0,23,
•	Szeroki	wybór	modeli	(np.	pompy	elektronicz-
ne o podnoszeniu od 4 do 12 m).
•	Wysoka	trwałość	(3	 lata	gwarancji	na	pompy	 
z serii PROFESSIONAL, wzmocniony wał pompy 
ceramika CERAMIC PRO PLUS).
•	Prostota	obsługi	i	wygoda	instalacji.
•	Bezproblemowa	procedura	 reklamacyjna	–	 
w przypadku reklamacji, pompa jest wymienia-
na na nowy egzemplarz.
•	Uczciwa,	niezawyżona	cena	produktu.
•	Polska	marka	–	Dambat	to	firma	ze	100%	pol-
skim kapitałem.

50 zł do każdej pompy maGI 2

Firma DAMBAT, wspierając firmy instalatorskie, wprowa-
dziła dla nich specjalną ofertę na pompę z serii MAGI 2. 
Do każdej zakupionej pompy MAGI 2 instalator otrzymu-
je kartę upominkową o wartości 50 zł, którą można wy-
korzystać na dowolne zakupy, korzystając z pełnej ofer-
ty produktów i usług na stacjach paliw ORLEN i BLISKA.

kISaN dopoSaża fabrykę  
w kańczudze

KISAN zakupił obrabiarkę transferową specjali-
stycznego zastosowania TR 10-12/OSE ze stołem  
obrotowym w osi poziomej. Maszyna została 
zaprojektowana i zbudowana do obróbki detali  
z mosiądzu. Obrabiarka ma 12 jednostek opera-
cyjnych, które współpracują ze stołem obroto-
wym na osi poziomej wyposażonym w 10 szczęk 
mocujących, co umożliwia wykonanie operacji 
skrawania na 10 detalach jednocześnie. Maszyna 
służy do obróbki skrawaniem odkuwek mosięż-
nych, jak np.: kolanka, trójniki, elementy typowe 
dla armatury wodociągowej i grzewczej oraz ma 
możliwość obróbki detali dla przemysłu motory-
zacyjnego. Zalety to bardzo precyzyjna obróbka 
detali i gwarancja powtarzalności wymiarowej.
Obrabiarka specjalistycznego zastosowania  

została zakupiona dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach uczestnictwa  
w Regionalnym Programie Operacyjnym woje-
wództwa Podkarpackiego 2014-2020. wybudowa-
no także nową halę, w której postawiono maszynę.

Nowa hala i obrabiarka

kończą SIę koNSultacje raportu 
baNku ŚwIatoweGo

walka ze smogiem to priorytet dla polskiego rzą-
du. w czerwcu 2018 r. uruchomiony został Pro-
gram Priorytetowy Czyste Powietrze. Realizato-
rem programu jest NFOŚiGw. System dotacji, ulg 
podatkowych i kredytów celowych ma pomóc 
trzem milionom gospodarstw domowych w wy-
mianie kotłów na paliwa stałe i przeprowadzeniu 
termomodernizacji.
Bank Światowy przygotowuje obecnie projekt 
pożyczkowy dla Polski w formie Programu dla 
wyników (Program-for-Results), którego zada-
niem jest wsparcie wdrożenia Czystego Powietrza  
w średnim okresie, poprawienie otoczenia regu-
lacyjnego i instytucjonalnego na rzecz reformy.
Przykładowe kwestie do rozważenia:

•	Jakie	będą	skutki	środowiskowe	i	społeczne	
proponowanego Programu dla wyników?
•	Jakie	zagrożenia	społeczne	wiążą	się	ze	wzrostem	
wydatków gospodarstw domowych w związku  
z przejściem na inne źródła ogrzewania?
•	Jakie	działania	należy	podjąć,	aby	Program	dla	
wyników przyniósł najlepsze efekty środowiskowe?
•	Czy	konkretne	zalecenia	w	sprawie	ogranicza-
nia ryzyka środowiskowego i społecznego są od-
powiednie?
•	Czy	istnieją	jakieś	braki	lub	przeszkody	instytu-
cjonalne, organizacyjne lub regulacyjne?
17 grudnia skończyły się konsultacje na temat 
oceny społeczno-środowiskowej projektu. 
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