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Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obie-
gowych Evosta wyróżnia się innowacyjnością,  
a zastosowana technologia to efekt wieloletniego 
doświadczenia marki DAB Pumps oraz połączenia 
współpracy i integracji działów Badań i Rozwoju, 
Industrializacji i Zakupów. Pompa jest niezwykle 
innowacyjna pod względem zastosowanej tech-
nologii, niezawodności oraz wydajności. To urzą-
dzenia zaprojektowane i wyprodukowane w pro-
cesie inteligentnej produkcji, którą można uznać za 
nowość na rynku. Energooszczędna, elektronicz-
na bezdławnicowa pompa obiegowa jest przezna-
czona do wszystkich typów domowych instalacji 
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.
 
Typoszereg Evosta przyszłością rynku
Marka DAB Pumps może poszczycić się 43-let-
nim doświadczeniem, które zaowocowało ponad  
20 milionami sprzedanych pomp obiegowych.  
To bogata historia pozwalająca na dalszy roz-
wój. w fabrykach DAB dąży się do pełnej opty-
malizacji, czego efektem jest nowy typoszereg 
bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta. Ich 
niezwykle innowacyjny, pod względem zastoso-
wanej technologii, niezawodności oraz wydajno-
ści profil to wynik know-how oraz inteligentnych 
rozwiązań w fabryce DAB 4. Evosta to doskonała 
jakość wynikająca z wieloletniego doświadcze-
nia w produkcji pomp i systemó pompowych. 

IPX5 – najwyższy stopień wodoodporności 
na rynku
Infiltracja wilgoci do części mechanicznej, a co 
najważniejsze do układów elektronicznych pomp 
nie jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 
oznacza, że urządzenie zostało poddane testom 
strumienia wody z dyszy o średnicy 6,3 mm skie-
rowanej bezpośrednio na pompę, w wyniku cze-
go woda nie przedostała się do urządzenia.
Stopień ochrony IPX5 gwarantuje odporność 

układów elektronicznych na działanie wody. Dzię-
ki temu możliwość awarii została zredukowana 
do minimum, zapewniając tym samym bezpro-
blemową eksploatację.

5-letnia gwarancja w standardzie!
Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-let-
nią gwarancję w standardzie. Jest to krok naprzód  
w zakresie wsparcia instalatorów i poprawy wydaj-
ności instalacji. Kompaktowa konstrukcja, wysoka  
jakość, innowacyjne materiały oraz rozwiązania tech-
nologiczne sprawiają, że pompy obiegowe Evosta  
są jednocześnie wysoce wydajne, niezawodne oraz 
łatwe w instalacji. Szerokie spektrum zastosowania 
pomp jest idealnym rozwiązaniem dla domowych 
instalacji grzewczych i chłodniczych.

Kup eleKtroniczną pompę 
Evosta 2 lub Evosta 3 
Odbierz bon Sodexo o wartości 10 PLN*!

•	Bony	Sodexo	są	akceptowane	przez	ponad	 
50 tys. punktów w całej Polsce!
•	Pompy	promocyjne	z	bonem	Sodexo	dostępne	 
w	dobrych	hurtowniach	intalacyjnych.
•	Promocja	trwa	do	30.10.2021	lub	 

do wyczerpania zapasów.
•	*Regulamin	promocji	dostępny	na	 
www.dabpumps.com.pl

Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie 
maksymalnie elastyczny. wszystkie etapy produkcji 
nowego typoszeregu Evosta są zautomatyzowane  
i objęte inteligentnym systemem kontroli  
POKA-YOKE, który eliminuje błędy produkcyjne  
i gwarantuje bezpieczeństwo pracy

http://www.instalreporter.pl
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Inteligentna	pompa	z	myślą	o	komforcie	
użytkownika
Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, 
Fabryka 4.0, Projekty 4.0, Inteligentny Ekosys-
tem – te hasła DAB przekonują o innowacyjności 
przedsięwzięcia. Dotyczy to sposobu myślenia, 
tworzenia oraz działań podejmowanych na eta-
pie produkcji. Innowacyjne technologie uzupeł-
nione o system kontroli stosowany w celu wyeli-
minowania błędu ludzkiego z procesu produkcji 
dążą do optymalnych rozwiązań przy maksymal-
nej wydajności oraz bardzo bezpiecznej i łatwej 
instalacji urządzeń. wszystkie etapy produkcji no-
wego typoszeregu Evosta są zautomatyzowane.
Pompy tworzone są z pasji. Nowy typoszereg Evosta 
zastąpił poprzednie typoszeregi Evotron i Evosta, któ-
re odniosły spektakularny sukces, czego dowodem 
jest ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy.
 
WSPaRcIe	InStalatoRóW	I	PoPRaWa	
WydajnoścI	InStalacjI

IPX5. Zastosowany stopień ochrony IPX5 zapobie-
ga wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz 
do układów elektronicznych, dzięki czemu ryzy-
ko wystąpienia awarii zredukowano do minimum.

5-letnia Gwarancja w standardzie. Cały typosze-
reg pomp Evosta 2 i Evosta 3 został objęty 5-letnią 
gwarancją w standardzie, co zapewnia wsparcie 
pracy instalatora i zwiększa komfort użytkowania.

Kompaktowe	wymiary
Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły 
zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy typo-
szereg Evosta ma uniwersalne złącze, dzięki cze-
mu stanowi idealnym zamiennikiem dla starszych 
pomp, a także może być stosowany z wtyczka-
mi zasilającymi pomp innych producentów, bez 
potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.

Łatwa	obsługa.	Pompy mają jeden przycisk se-
kwencyjny umożliwiający szybki odczyt i łatwe 
wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. 
Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy 
dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.

oszczędna	eksploatacja
Zoptymalizowanie pomp pod kątem wydajności 
i zmniejszenia zużycia energii okazało się prio-
rytetem. Nowy typoszereg to wyższa spraw-
ność energetyczna i niski współczynnik EEI≤0,19.  
Dodatkowo straty energii cieplnej ogranicza za-
stosowana izolacja termiczna.

Evosta 2

dane	techniczne:
•	Zakres	wydajności:	od	0,4	do	3,6	m3/h przy 
wysokości podnoszenia do 6,9 m
•	Przetłaczane	medium:	czyste,	wolne	od	czę-
ści stałych oraz olejów mineralnych, nielep-
kie, neutralne chemicznie, bliskie charakte-
rystyce 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	pozio-
mej
•	Zasilanie:	jednofazowe	1x115-230	V~	50/60	Hz

cechy	szczególne:
•	Kompaktowa	budowa.
•	Stopień	ochrony	IPX5	zapobiega	wnikaniu	
wilgoci do części mechanicznej oraz do ukła-
dów	elektronicznych:	wystąpienie	awarii	zo-
stało zredukowane do minimum, zapewnia-
jąc bezproblemową eksploatację.
•	Korpus	silnika	wykonany	ze	stali	nierdzew-
nej AISI 304, zapewnia komfort i długą ży-
wotność, również w przypadku zastosowania  
w instalacjach chłodniczych.
•	Elektronika	 oraz	 śruba	 odpowietrzająca	
umieszczona z przodu pompy umożliwiają 
dostęp do wału w przypadku jego zabloko-
wania.
•	Nowy	interfejs	użytkownika	z	sekwencyjnym	
przyciskiem obsługi pozwala na szybkie i ła-
twe wprowadzanie nastaw.
•	Sprawność	energetyczna	nowej	pompy	Evo-
sta 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym 
współczynnikiem EEI ≤ 0,18.

Evosta 3

dane	techniczne:
•	Zakres	wydajności:	od	0,4	do	4,2	m3/h przy 
wysokości podnoszenia do 8 m.
•	Przetłaczane	medium:	czyste,	wolne	od	czę-
ści stałych oraz olejów mineralnych, nielep-
kie, neutralne chemicznie, bliskie charakte-
rystyce 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	pozio-
mej
•	Zasilanie:	jednofazowe	1x115-230	V~	50/60	Hz

cechy	szczególne:
•	Stopień	ochrony	IPX5	zapobiega	wnikaniu	
wilgoci do części mechanicznej oraz do ukła-
dów elektronicznych. Możliwość wystąpienia 
awarii została zredukowana do minimum.
•	Zapewniając	bezproblemową	eksploatację.	
Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym 
wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem 
obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wpro-
wadzanie nastaw w każdych warunkach.
•	Zamiana	pomp	jest	teraz	niezwykle	łatwa:	
nowe, uniwersalne złącze może być stoso-
wane z wtyczkami zasilającymi pomp innych 
producentów, bez potrzeby modyfikacji po-
łączeń elektrycznych.
•	Dzięki	optymalnemu	zużyciu	energii	oraz	
zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, 
sprawność energetyczna nowej pompy Evo-
sta 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się 
niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0,17 do EEI 
≤ 0,19.

DAB PUMPS POLAND SP. Z O.O.
ul. Janka Muzykanta 60

02-188 Warszawa
tel. 22 381 60 85

polska@dabpumps.com.pl
www.dabpumps.com.pl
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