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Nyní, díky technologickému know-how získanému za  40 let historie, výrobce DAB PUMPS představuje produkt
e.sybox mini, který je nejkompaktnějším zařízením na světě.
Revoluční a kompletní technologie, e.sybox mini nabízí nové instalační výhody, tichý provoz a maximální výkon.

e.sybox mini je ideálním řešením pro posílení tlaku a dodávku vody do domácnosti.
e.sybox mini využívá nevyspělejších DAB technologií, s cílem zajistit konstatní tlak.
na základě skutečných požadavků odběru průtoku a proto optimalizuje spotřebu energie. 

Díky své univerzálnosti, lze e.sybox mini instalovat kdekoliv, například i pod kuchyňským dřezem. 

P1 Max

800 W
Q Max

80 l/min
H Max

5,5 bar
Max sání

8 m
*Rozměry (mm) 

439x263x236

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**DRŽÁK PRO INSTALACI NA STĚNU 

   NA OBJEDNÁVKU

E.SYWALL

PLUS - KOMFORT

ZARUČENÝ KONSTANTNÍ TLAK

NÍZKÁ HLUČNOST

BEZ VIBRACÍ

PLUS - JEDNODUCHÝPLUS - UNIVERZÁLNÍ

MALÉ ROZMĚRY

MOŽNOST VERTIKÁLNÍ I HORIZONTÁLNÍ 
INSTALACE 

INSTALACE NA STĚNU 
POMOCÍ E.SYWALL **

RYCHLÁ INSTALACE

SNADNÉ NASTAVENÍ

PŘEHLEDNÝ DISPLEJ  

SNADNÁ ÚDRŽBASNÍŽENÁ SPOTŘEBA ENERGIE

www.iv
arc

s.c
z



INTEGROVANÉ KOMPONENTY

FREKVEČNÍ MĚNIČ
Nová regulační elektronika zajišťuje 
konstantní tlak v závislosti na průtoku. 
Systémy s touto technologií dělají méně 
hluku ve srovnání s tradičními systémy, 
protože regulují otáčky motoru podle 
požadavku.

ZPĚTNÝ VENTIL
Umožňuje horizontální i vertikální 
instalace systému.

ANTI-VIBRAČNÍ PODLOŽKY

Zajišťují absorpci vibrací, takže 
e.sybox mini je nejméně hlučným 
čerpadlem svého druhu na trhu. 
Jsou určeny pro horizontální i 
vertikální instalaci systému.

SNÍMAČE TLAKU A PRŮTOKU

Integrovaný elektronický snímač 
tlaku a snímač průtok na výtlaku 
čerpadla.

DISPLEJ

LCD displej s vysokým rozlišením 
70x40 mm, nastavitelný pro snadnou 
čitelnost v různých instalačních 
řešení.
Intuitivní rozhraní poskytuje přístup 
ke všem informacím a dává možnost 
přizpůsobení k hlavním nastavení 
založené na konkrétní aplikaci.

TECHNICKÝ PROSTOR

Umožňuje snadný přístup k 
zpětnému ventilu a plnicímu ventilu 
tlakové nádoby.

TLAKOVÁ NÁDOBA 

Integrovaná v systému, má kapacitu 
na 1 litr a je certifikována pro pitnou 
vodu.
Garance po dobu 5 let, bez nutnosti 
údržby.

EXTERNÍ PŘIPOJENÍ

Díky nim je možné vybrat nejvhodnější 
vstupy a výstupy systému, dle potřeby 
instalace.

NOVÝ MOTOR 

Nový vodou chlazený motor eliminuje 
hluk generovaný tradičními chladicími
ventilátory.

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ 
INSTALACE

e.sybox mini lze instalovat horizontálně 
nebo vertikálně prakticky kdekoliv uvnitř 
domu.

OCHRANA SYSTÉMU PŘED MRAZEM
discover

www.iv
arc

s.c
z



Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Phone +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950 
www.dabpumps.com
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