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Jak zbudowana jest pompa Evoplus?
Standardowo pompa bezdławnicowa składa się z:
- obudowy, 
- wirnika, 
- silnika,
- jednostki sterującej. 
Jednostka sterująca z przetwornicą częstotliwo-
ści odpowiada za płynne dopasowanie osiągów 
pompy do aktualnego zapotrzebowania instala-
cji, dzięki czemu pompa jest wydajna, a zarazem 
energooszczędna. Jednocześnie hermetycznej  
i zwartej konstrukcji pompy zawdzięczamy jej ci-
chą pracę, która przekłada się na wysoki komfort 
użytkowania urządzenia w budynku. 
Pod względem budowy pompa Evoplus wyróż-
nia się zastosowaniem innowacyjnej hydrauli-
ki pompy, energooszczędnego silnika z magne-
sami trwałymi, powłoki kataforetycznej oraz  
okładziny izolacyjnej. Dodatkowo urządzenie ma 
zintegrowany system MODBUS umożliwiający 

podpięcie pod protokół komunikacyjny. To wszyst-
ko sprawia, że Evoplus doskonale wpisuje się  
w oczekiwania wymagającego klienta oraz zmie-
niającego się otoczenia rynkowego, w którym klu-
czową rolę odgrywają rozwiązania przyjazne dla 
człowieka i środowiska naturalnego. 

Parametry pracy pompy bezdławnicowej Evoplus 
Stopień ochrony: IP 44 (parametr donoszący się 
do stopnia ochrony zapewnianego przez obudo-
wę urządzenia elektrycznego)
Klasa izolacji: F
Zasilanie: jednofazowe 220/240 V, 50/60 Hz
Zgodność z normami: EU EN 61800-3, EU EN 
60335-1, EU EN 60335-2-51
Zakres wydajności: od 2 do 75,6 m3/h przy wy-
sokości podnoszenia do 18 m
Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
Przetłaczane medium: czyste, wolne od czę-
ści stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie,  

Elektroniczne pompy obiegowe Evoplus zapewniają efektywną pracę 
instalacji grzewczych oraz systemów wentylacji i klimatyzacji  
w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. To rozwiązania dedykowane 
dla wymagających klientów, którym zależy na komforcie eksploatacji 
przy jednoczesnej redukcji związanych z nią kosztów. Pompy Evoplus 
dostępne są w wariancie z przyłączami gwintowanymi i kołnierzowymi. 
wyróżnia je łatwa obsługa i intuicyjny interfejs użytkownika. 

Evoplus – ElEktronicznE bEzdławnicowE pompy obiEgowE
Dla budynków użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych

Evoplus i Evoplus Small

Evoplus SAN i Evoplus Small SAN

http://www.instalreporter.pl
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neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce 
wody (maks. zawartość glikolu 30%)
Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar (1600 kPa)
Przyłącza: DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, PN 6/PN 
10/PN 16 (4 otwory), DN 80 i DN 100, PN 6 (4 otwo-
ry) zgodne z 4-otworowym PN 10 (na zamówie-
nie dostępne wersje specjalne: DN 80, DN 100 PN 
10 / PN 16 (8 otworów)
Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej

Elektroniczna pompa Evoplus do instalacji c.w.u.
Inwestorzy poszukujący wydajnych a jednocze-
śnie energooszczędnych rozwiązań dla instala-
cji ciepłej wody użytkowej powinni zapoznać się 
z pompą cyrkulacyjną Evoplus SAN. Urządzenie 
jest dedykowane do pracy w instalacjach c.w.u. 
typu otwartego i zamkniętego. Pompy dostęp-
ne są w wariancie z przyłączami gwintowanymi 
i kołnierzowymi.

Dołącz Do społeczności DAB i oDBierAj nAgroDy

Program partnerski DAB Club skierowany do instalatorów to program dla profesjonalistów, 
dający ogromny pakiet korzyści.
• Premia punktowa – 50 pkt na start do wykorzystania w dowolnym momencie.
• Przejrzyste zasady uczestnictwa – wystarczy się zarejestrować i wpisać pierwszy zakup,  
aby sprawdzić, jakie to proste.
• Atrakcyjne nagrody – w katalogu DAB Club czekają atrakcyjne nagrody, które można wyko-
rzystać w pracy lub w wolnym czasie, albo podarować swoim bliskim.
• Łatwa rejestracja zakupów – czas to pieniądz, dlatego rejestracja zakupionych i zainstalo-

wanych pomp DAB 
odbywa się w pro-
sty i szybki sposób.
• Promocje  i akcje 
specjalne – klubo-
wicze jako pierwsi 
dowiedzą się o ak-
cjach specjalnych, 
premiach punkto-
wych oraz innych, 
ciekawych wyda-
rzeniach.
• Wiedza i doświad-
czenie – dla uczest-
ników DAB Club 
udostępniane są 
materiały technicz-
ne na portalu.
Zarejestruj się i do-
łącz do DAB Club:
https://www.dab 
club.com.pl

informAcjA DotyczącA proBlemów 
z zAkupem węglA oD pgg

w związku z licznymi pytaniami od obywateli 
oraz przedstawicieli jednostek samorządu tery-
torialnego, które napływają do Głównego Urzę-
du Nadzoru Budowlanego, dotyczącymi zagad-
nień i problemów z kupnem węgla od PGG, urząd 
przypomina, że do zakupu i odbioru węgla nie-
zbędny jest dokument potwierdzający korzy-
stanie ze źródła spalania.
Za taki – zgodnie z §1 pkt. 24. Regulaminu Skle-
pu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A.  
z dnia 14 lipca 2022 r., – uznaje się:
a) dokument odpowiednio złożonej w formie on-
line deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym iden-
tyfikatorem deklaracji, w tym wydruk takiego 
dokumentu, 
b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzę-
dzie miasta/gminy wraz z uzyskanym na niej po-
twierdzeniem wpływu (np. odpowiednią piecząt-
ką urzędu), 
c) inny wydany przez właściwy urząd albo wła-
ściciela lub zarządcę nieruchomości doku-
ment, z którego wynika, że pod adresem, któ-
rego dotyczy zamówienie, znajduje się (lub co 
najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowa-
no, że znajduje się) odpowiednie źródło spala-
nia na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem, 
że dopuszcza się w tym zakresie także wyda-
ne przez urząd lub wspólnotę (lub spółdziel-
nię) mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię 
deklaracji do CEEB.
Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą 
być wykorzystywane do zakupu węgla również 
przez osoby niebędące właścicielami czy też 
zarządcami budynków, ale jedynie zamiesz-
kujące daną nieruchomość. Zawężanie moż-
liwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub  

zarządców budynków nie znajduje uzasadnie-
nia w Regulaminie.
w sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację  
w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie 
pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdza-
jącą jej złożenie, pracownik urzędu na proś-
bę obywatela może wygenerować z systemu 
CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga po-
twierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jesz-
cze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie  
z art. 76a § 2b KPA, stronie przysługuje prawo 
wglądu do dokumentów sprawy, jak również 
może wnioskować o wydanie kopii potwier-
dzonej za zgodność z oryginałem dokumen-
tów, które sprawy dotyczą.
Aktualny status deklaracji można sprawdzić na 
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlane-
go, w zakładce „Sprawdź deklarację” (kliknij).
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań 
dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej 
Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie 
sklepu internetowego (kliknij).
w kwestiach problematycznych związanych  
z zakupem węgla przez obywatela od PGG suge-
rujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpo-
średnio z PGG.
Źródło: GUNB
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify
https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin/Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20220714.pdf
https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin/Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20220714.pdf
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/informacja-dotyczaca-problemow-z-zakupem-wegla-od-pgg-0
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