
platí od 14.3. do 30.11.2016
ceny bez DPH

Jednofázová elektronická domáca vodáreň  
s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi 
regulačným systémom otáčky čerpadiel tak, že 
je dosahovaný prednastavený tlak i pri meniacom 
sa odbere vody. Vďaka týmto vlastnostiam 
využíva podľa požiadavky len energiu potrebnú na 
čerpanie vody, čím umožňuje značnú ekonomickú 
úsporu. 

ELEKTRONICKÁ DOMÁCA VODÁREŇ  
JEDINÁ SVOJHO DRUHU NA TRHU

AKCIA 
2016

 SÚŤAŽ!



Pre účasť v súťaži ho pošlite na mail: info@ivarcs.cz

Vitajte v súťaži s IVAR CS
HODINKY INVICTA - Dakar limited edition
za najviac predaných E.SYBOXov do 30.11.2016

Účasť na EVENT akcii 
BUGGYRA
s možnosťou jazdy v závodnom 
kamióne s profesionálnym 
pilotom Martinom Kolomým 
za najviac predaných 
E.SYBOXov do 30.08.2016XXXDAB 2016

Vaše unikátne číslo je:

KONTAKTY:

TECHNICKÝ MANAŽÉR:

SLOVENSKO 
Ing. Tibor Gedai 
+421 905 574 422
gedai@ivarcs.cz

OBCHODNÍ PORADCOVIA: 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
Ing. Dávid Grumel
tel.: +421 918 406 493
david@ivarcs.cz

ZÁPADNÉ SLOVENSKO 
Roman Pavlus
tel.: +421 907 814 459
pavlus@ivarcs.cz

STREDNÉ A JUŽNÉ SLOVENSKO  
Richard Rybár
tel.: +421 917 271 216
richard@ivarcs.cz

BRATISLAVA A OKOLIE 
Juraj Jarábek
tel.: +421 918 669 888
jarabek@ivarcs.cz

SÚŤAŽ
1. MIESTO - HODINKY
INVICTA - Dakar limited edition
za najviac predaných E.SYBOXov do 30.11.2016

viac na www.ivarsk.sk

SUTĚŽ

ZA KAŽDÝ PREDANÝ E.SYBOX
Tričko DAKAR

2. MÍSTO - EVENT BUGGYRA
Účasť na EVENT akcii BUGGYRA
s možnosťou jazdy  
v závodnom kamióne  
s profesionálnym pilotom 
Martinom Kolomým za 
najviac predaných  
E.SYBOXov do 30.08.2016
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typ kód akciová cena 

DAB.E.SYWALL 60161442 62,00 €

Upevňovacia sada na stenu pre vodáreň 
E.SYBOX a E.SYBOX MINI. Zariadenie je 
už z výroby pripravené pre inštaláciu na 
stenu, samotné zavesenie možno zaistiť 
pomocou upevňovacej sady.

typ kód akciová cena 

DAB.E.SYDOCK * 60147247 139,00 €

Sada pre rýchle pripojenie systému. 
Základňa s rýchlospojkami, pomocou 
ktorej možno zariadenie E.SYBOX 
jednoducho pripojiť alebo odpojiť pre 
jednoduchú údržbu alebo prípadný servis.

*E.SYBOX nie je súčasťou dodávky

Posilňovacia stanica s dvomi 
zariadeniami E.SYBOX, ktoré 
spolu pri prevádzke komunikujú 
bezdrôtovo. Paralelným 
prepojením dvoch zariadení je 
dosiahnuté takmer dvojnásobné 
prietokové množstvo a  je možné 
tak zásobovať väčšie objekty ako 
reštaurácie, penzióny apod.

typ kód objem akciová cena 

DAB.E.SYTANK * 60161819 500 l 618,00 €

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 500 litrov. Dodávka 
je vrátane pripojovacej sady pre zariadenie E.SYBOX, sacej súpravy 
a prívodným ventilom s plavákom. 
Použitie tejto nádrže je napríklad 
pri posilnení tlaku z vodovodného 
rozvodu, akumulácii dažďovej 
vody apod.

*E.SYBOX nie je súčasťou dodávky

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.E.SYBOX 60147200 7,2 62 799,00 €

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.E.SYTWIN 60160491D 13 62 1 799,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným 
frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky 
čerpadiel tak, že je dosahovaný prednastavený tlak i pri meniacom 
sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie 
tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však 
môže byť i klasická studňa. Systém 
má veľmi tichý chod ( 45dB). Vodáreň 
je chránená pred suchým chodom, 
zamrznutím a obsahuje množstvo 
ďalších výhod modernej technológie.
Pripojenie G 1”   

Kompaktná jednofázová automatická posilňovacia domáca 
vodáreň, vhodná pre zásobovanie vodou rodinného domu. Vďaka 
malým rozmerom je možné zariadenie inštalovať do malých 
priestorov napríklad pod drez. Pomocou technológie frekvenčného 
meniča zaručuje pohodlie konštantného 
výstupného tlaku a úsporu energie v 
systéme. Zariadenie je vhodné pre 
použitie v domácich zavlažovacích 
systémoch. Vodáreň nevyžaduje žiadne 
ďalšie komponenty pre inštaláciu. 
Pripojenie G 1”.

799,00 € bez DPH

1 799,00 € bez DPH

62,00 € bez DPH 139,00 € bez DPH

559,00 € bez DPH

618,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.E.SYBOX MINI 60163600 4,8 50 559,00 €

45 dB

E.SYWALL – držiak na stenu

E.SYDOCK – pripojovacia sada 

E.SYTWIN – posilňovacia stanica  

E.SYTANK – plastová nádrž

E.SYBOX – elektronická domáca vodáreň E.SYBOX MINI - elektronická domáca vodáreň 
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typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.JET 62M 102660000  3,6 40 115,00 €
DAB.JET 82 M 102660020 4,2 44 129,00 €
DAB.JET 82T 102660030 4,2 44 128,00 €
DAB.JET 102 M 102660040 4,2 50 149,00 €

Samonasávacie čerpadlá s liatinovým telesom pre použitie 
v domácnostiach, záhradách i v priemysle. Pripojenie G 1“. 

Vyhotovenie čerpadiel:  
M - 1x230 V 
T - 3x400 V

od 115,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.EUROINOX 40/80M 102970360 7,2 59 309,00 €
DAB.EUROINOX 40/80 T 60145290 7,2 59 339,00 €

Samonasávacie čerpadlá veľkého výkonu s nerezovým telesom 
určené pre použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy i pre 
použitia určené v priemysle.
Pripojenie G 1“.

Vyhotovenie čerpadiel:  
M - 1x230 V 
T - 3x400 V  

od 309,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.JETINOX 82 M 102640020 4,2 44 143,00 €
DAB.JETINOX 102 M 102640040 4,2 50 164,00 €

Jednofázové samonasávacie čerpadlá s nerezovým telesom pre 
použitie v domácnostiach, záhradách i v priemysle.
Pripojenie G 1“.

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.EUROSWIM 50M 60118028 18 12 299,00 €
DAB.EUROSWIM 75M 60118029 21 14 309,00 €

Jednofázové čerpadlá pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným 
veľkokapacitným predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným 
polykarbónovým viečkom. 
Pripojenie G 2“.

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.ACTIVE JI 82 M 102690210 4,2 44 291,00 €
DAB.ACTIVE JI 102M 102690220 4,2 50 313,00 €

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktný 
čerpací systém, skladajúci sa z monoblokového čerpadla JETINOX 
s integrovanou riadiacou jednotkou. Čerpadlo tohto systému sa 
automaticky spustí pri odbere vody a opäť sa vypne, keď požiadavka 
na dodávku vody pominie. 
Pripojenie G1“.

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.GARDEN-COM 62M 102682000 3,6 40 149,00 €

Samonasávacie prenosné jednofázové čerpadlo s plastovým 
telesom pre použitie pri záhradkárčení, umývaní a hobby. Vybavené 
rukoväťou, vypínačom a prívodným káblom 2 m so zástrčkou.
Pripojenie G 1”.

od 143,00 € bez DPH

od 299,00 € bez DPH

149,00 € bez DPH

od 291,00 € bez DPH

JET – samonasávacie čerpadlá

EUROINOX – viacstupňové čerpadláJETINOX – samonasávacie čerpadlá

EUROSWIM –  bazénové čerpadláACTIVE SYSTEM – automatické čerpadlá

GARDEN-COM – záhradné čerpadlo
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typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.AQUAJET 82M/24 82M24L 4,2 44 199,00 €
IVAR.AQUAJET 82M/50 82M50L 4,2 44 236,00 €
IVAR.AQUAJET 82M/80 82M80L 4,2 44 264,00 €
IVAR.AQUAJET 102M/50 102M50L 4,2 50 267,00 €
IVAR.AQUAJET 102M/80 102M80L 4,2 50 296,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami 
JET 82 M alebo JET 102 M s horizontálnou nádržou s pryžovým 
vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Dodávajú sa s rôznymi 
veľkosťami nádrží. Čerpadlo 
je s nádržou pevne spojené, 
hydraulické prepojenie 
čerpadla s nádržou je 
flexibilné. 

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.AQUAJETINOX 82M/24 82MINOX24L 4,2 44 210,00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102M/50 102MINOX50L 4,2 50 280,00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102M/80 102MINOX80L 4,2 50 309,00 €

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.AQUAJET 82M/50 82M50LMT 4,2 44 259,00 €
IVAR.AQUAJET 82M/80 82M80LMT 4,2 44 289,00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102M/50 102MINOX50LMT 4,2 50 285,00 €
IVAR.AQUAJETINOX 102M/80 102MINOX80LMT 4,2 50 315,00 €

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami 
JET a JETINOX vrátane 
ochrany proti chodu na sucho. 
V prípade, že pracovná teplota 
čerpadla presiahne 45 °C, 
teplotné čidlo  sa aktivuje 
a spoľahlivo chráni čerpadlo 
pred nedostatkom vody.

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom 
JETINOX 82 M, 102 M s nádržou s pryžovým vakom, tlakovým 
spínačom a manometrom. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami 
(20, 50 a 80 litrov). Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, 
s horizontálnou nádržou je 
čerpadlo pevne spojené.

Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného 
ponorného alebo horizontálneho čerpadla. 
Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 
alebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu  
2-3,5 bar, manometer do 6 bar 
a päťcestnú armatúru.

typ kód objem akciová cena 

IVAR.KIT AQUACOLD 50 KITIVAFV50 50 l 105,00 €
IVAR.KIT AQUACOLD 80 KITIVAFV80 80 l 125,00 €
IVAR.KIT AQUACOLD 100 KITIVAFV100 100 l 159,00 €

od 199,00 € bez DPH

od 210,00 € bez DPH

od 259,00 € bez DPH
od 105,00 € bez DPH

typ kód Pspúšťací akciová cena 

DAB.SMART PRESS 1,5 HP 60114808 1,5 bar 59,00 €
DAB.SMART PRESS 3,0 HP 60114809 1,5 bar 78,00 €

Moderné jednofázové automatizačné zariadenie, ktoré automaticky 
spustí odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberného 
miesta a automaticky ho vypína po 
ukončení odberu. Počas odberu je 
čerpadlo v prevádzke a zaisťuje 
v rozvode nepretržitý prietok  
a tlak vody.

typ kód Pvst Pvyst akciová cena

IVAR.CONTROLPRES G 5/4“ CONTROLPRES max.
12 bar

3÷6
bar 162,00 €

Jednofázový automatizačný prvok pre beznádržové systémy. Podľa 
odberu spúšťa a vypína čerpadlo, 
chráni čerpadlo pred suchým chodom. 
Výstupný tlak je nastaviteľný.

162,00 € bez DPHod 59,00 € bez DPH

AQUAJET – domáce vodárne AQUAJETINOX – domáce vodárne

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT SADA AQUACOLD – vodárenské sady

SMART PRESS – elektronický tlakový spínač CONTROLPRES – elektronický tlakový spínač
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4“

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.CS4C-13 M 60114330 4,2 71,5 399,00 €
DAB.CS4C-19T 60117110 4,2 104,5 397,00 €
DAB.S4C-25M 60118632C 4,2 137,5 569,00 €
DAB.S4C-25T 60118633 4,2 137,5 489,00 €

Ponorné čerpadlá s priemerom 97  mm určené do 
vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov 
a iných objektov. Čerpadlá CS4C sa dodávajú  
s 30 m káblom a závesným lanom a čerpadlá  
S4C s prívodným káblom 1,5 m. Spätná klapka 
vstavaná. Pripojenie G 5/4“.

Vyhotovenie čerpadiel: 
M – 1x230 V s rozbehovou skrinkou
T - 3x400 V

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.SP4M 1013 SP1013M 2,6 77 444,00 €
IVAR.SP4M 1815 SP1815M 4,5 97 505,00 €
IVAR.SP4M 1818 SP1818M 4,5 117 535,00 €

Ponorné jednofázové celonerezové 
čerpadlá s priemerom 98 mm so 
vstavanou spätnou klapkou pre 
náročné aplikácie v občianskom 
i priemyselnom sektore. Dodávajú 
sa v rozloženom stave s pripojeným 
káblom 30 m vrátane rozbehovej 
skrinky. 
Pripojenie G 5/4“. 

od 444,00 € bez DPH

od 397,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.ZD JET R 2-12 196025212LP 2,4 77 525,00 €
IVAR.ZD JET R 3-13 196025313LP 4,2 72 565,00 €
IVAR.ZD JET R 5-13 196025513LP 6 80 629,00 €

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm 
dodávané s elektronickým tlakovým spínačom. Pri 
odbere sa automaticky spúšťa, po ukončení odberu 
sa vypína, sú chránené proti chodu na sucho 
(nie je potrebný tlakový spínač, rozbehová 
skrinka ani tlaková nádoba). Prívodný kábel 30 m. 
Spätná klapka vstavaná.
Pripojenie G 5/4”.
Poznámka: V prípade inštalácie do rozvodu vody 
v domácnosti doporučujeme osadenie redukčného 
tlakového ventilu. 

od 525,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.T3M 23 T3-23M 2,7 70 529,00 €
IVAR.T3M 30 T3-30M 2,7 92 585,00 €
IVAR.T3T 45 T3-45T 2,7 128 615,00 €

Ponorné čerpadlá s priemerom 74  mm do vŕtaných 
studní. Sú určené pre zásobovanie chát, rodinných 
domov i pre hospodárske a priemyselné použitie. 
Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1“.

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave 
a s káblom 30 m. Jednofázové čerpadlá 
sa dodávajú s rozbehovou skrinkou.
 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M - 1x230 V 
T - 3x400 V

od 529,00 € bez DPH

4“

4“

4“

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.IDEA 75M 60122482 2,4 47 229,00 €
DAB.IDEA 100M 60122483 2,4 62 265,00 €
DAB.IDEA 100T 60122354 2,4 62 259,00 €

Ponorné čerpadlá s priemerom 95  mm 
s maximálnou hĺbkou ponoru 10 m. 
Štandardná dodávka s prívodným káblom 
a nylonovým lanom 15 m. 
Pripojenie G 1“.

Vyhotovenie čerpadiel: 
M - 1x230 V 
T - 3x400 V 

od 229,00 € bez DPH

4“

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.QPGO P21230 197300212S2 2,4 77 539,00 €
IVAR.QPGO P31330 197300313S2 4,2 72 569,00 €
IVAR.QPGO P31930 197300319S2 4,2 105 619,00 €
IVAR.QPGO P51330 197300513S2 6 80 599,00 €

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm so 
špeciálnymi obežnými kolesami, ktoré umožňujú 
pracovať pri kontaminácii vody s pieskom 
(120 g/m3). Sú určené do vŕtaných studní pre 
zásobovanie rodinných domov a iných objektov. 
Čerpadlá sa dodávajú s ochranou proti chodu na 
sucho DRP s káblom 30 m. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 5/4“. 

Poznámka: Tieto čerpadlá nie je možné kombinovať 
s frekvenčným meničom.

od 539,00 € bez DPH

3“

CS4C a S4C– ponorné čerpadlá

SP4 – ponorné čerpadlá

ZD Jet – ponorné čerpadlá s el. spínačom

QPGO – ponorné čerpadlá s ochranou

T3 – ponorné čerpadlá IDEA – ponorné čerpadlá
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4“

T3 – třípalcová čerpadla s ochranou

typ kód napätie 
motora 

výkon 
motora akciová cena 

DAB.AD PLUS M/M 1,1 60149661 1x230 V 1,1 kW 354,00 €
DAB.AD PLUS M/M 1,5 60170688 1x230 V 1,5 kW 536,00 €

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.PULSAR 40/50M-A AD PULSAR4050AD 4,8 55 738,00 €
DAB.PULSAR 40/80M-A AD PULSAR4080AD 7,2 59 789,00 €

Komplexné zariadenie, ktoré riadi 
rýchlosť otáčania čerpadla, ku ktorému 
je pripojené a udržuje konštantný 
tlak v systéme pri meniacom sa 
odbere. Jednotka okrem iného chráni 
elektromotor čerpadla pred nadmerným 
oteplením a samotné čerpadlo pred 
chodom na sucho.

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.SP4M 1018 AD SP1018MAD 2,6 106 854,00 €
IVAR.SP4M 1815 AD SP1815MAD 4,5 97 851,00 €
IVAR.SP4M 1818 AD SP1818MAD 4,5 117 885,00 €

Ponorné jednofázové celonerezové čerpadlá 
s priemerom 98 mm so vstavanou spätnou 
klapkou pre aplikácie v občianskom 
i priemyselnom sektore. Čerpadlá sa  
dodávajú  v rozloženom stave s káblom 
30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou 
tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou 
ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni 
čerpadlo a udržuje konštantný tlak. 
Pripojenie G 5/4“.

Ponorné jednofázové čerpadlá pre studne a vrty i s malým 
stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer 
čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené pre 
zásobovanie rodinných domov i väčších objektov. 
Čerpadlá sa dodávajú s vyrovnávacou tlakovou 
nádobou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER, 
ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. 
Prívodný kábel 20 m. 
Pripojenie G 5/4“.

od 354,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.DIVER 100M-A AD DIVER100AD 4,8 55 699,00 €
DAB.DIVER 150M-A AD DIVER150AD 4,8 80 735,00 €

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 
127 mm určené pre čerpanie čistej vody zo 
studní, nádrží apod. Čerpadlá sú dodávané 
s rozbehovou skrinkou a plavákom na sledovanie 
hladiny, vyrovnávacou tlakovou nádobou 5 l 
a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS,  
ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. 
Prívodný kábel 10 m.
Pripojenie G 1”. 

od 699,00 € bez DPHod 738,00 € bez DPH

3“

typ kód Qmax Hmax akciová cena

IVAR.T3M-23 AD T3-23MAD 2,7 70 863,00 €
IVAR.T3M-30 AD T3-30MAD 2,7 92 922,00 €

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 
74  mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. 
Sú určené pre zásobovanie chát, rodinných 
domov i pre hospodárske a priemyselné 
použitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá 
sa dodávajú v rozloženom stave a s káblom 
30 m, rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou 
tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou 
ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo 
a udržuje konštantný tlak. Pripojenie G 1“.

od 863,00 € bez DPH
od 851,00 € bez DPH

typ kód napätie 
motora

výkon 
motora akciová cena 

DAB.ESC PLUS 3M 60149590 1x230 V   0,37—2,2kW 185,00 €
DAB.ESC PLUS 4T 60149591 3x400 V 0,37—3kW 209,00 €

Elektrické zariadenie, ktoré je určené pre 
ochranu elektromotorov a čerpadiel pre 
vŕtané studne. Zariadenie chráni elektrické 
čerpadlá pred chodom na sucho, nadprúdom 
atď. Hladina vody je kontrolovaná 
prostredníctvom zmeny cos ϕ (účiníku) 
motora bez potreby hladinových sond.
Poznámka: Kondenzátor nie je súčasťou 
dodávky ESC PLUS 3M (1x230 V). 

od 185,00 € bez DPH

5“ 5“

ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenčný menič

SP4 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

PULSAR – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

ESC PLUS – ochranný systém

DIVER  – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom 

T3 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom
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typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.PULSAR 30/50M-A 104160000 4,8 42 359,00 €
DAB.PULSAR 40/50 M-A 104160030 4,8 55  385,00 €
DAB.PULSAR 40/80 M-A 104160260 7,2 59 442,00 €
DAB.PULSAR 50/80 M-A 104160290 7,2 71 443,00 €
DAB.PULSAR 50/80T-NA 104160310 7,2 71 435,00 €

Ponorné čerpadlá so spodným saním pre 
studne a vrty i s malým stĺpcom vody. 
Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, 
priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú 
určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m.          
Pripojenie G 5/4“.

Vyhotovenie čerpadiel: 
M-A – 1 x 230V s plavákom
T-NA – 3 x 400V bez plaváku

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá 
s priemerom 148  mm s integrovanou elektronickou 
riadiacou jednotkou. Čerpadlo sa  pri odbere 
automaticky spustí, po ukončení odberu sa vypína, 
je chránené proti suchému chodu a zvýšenej 
početnosti spustení. Prívodný kábel 15 m. 
Pripojenie G1“.

Poznámka: Vyhotovenie X má sanie plávajúcim 
sacím košom.

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.DIVERTRON 1000M 60122623 5,4 36 265,00 €
DAB.DIVERTRON X 1000M 60165968 5,4 36 389,00 €
DAB.DIVERTRON 1200M 60122626 5,4 48 290,00 €
DAB.DIVERTRON X 1200M 60165972 5,4 48 409,00 €

od 265,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.DIVER 100M-A 60129613 4,8 55  309,00 €
DAB.DIVER 150M-A 60171407 4,8 80  359,00 €

Ponorné jednofázové čerpadlá určené pre 
čerpanie čistej vody, priemer čerpadla je 
127 mm. Ideálne pre tlakové systémy, čerpanie 
zo studní a nádrží, čerpanie dažďovej vody 
a pre podobné aplikácie. Čerpadlá sú dodávané 
s plavákom na sledovanie hladiny. 
Prívodný kábel 10 m s rozbehovou skrinkou. 
Pripojenie G 1”.

od 309,00 € bez DPH

od 359,00 € bez DPH

typ kód dľžka akciová cena 

IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10 M IVAZAVES10 10 m 9,00 €
IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20 M IVAZAVES20  20 m 17,00 €
IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30 M IVAZAVES30  30 m 25,00 €
IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40 M IVAZAVES40  40 m 34,00 €
IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50 M IVAZAVES50  50 m 44,00 €

Zariadenie pre ponorné čerpadlá je 
zložené zo závesného popruhu, na jeho 
konci je ušité oko slúžiace k pretiahnutiu 
nylonového lana, ktorým sa čerpadlo 
fixuje, vďaka suchým zipsom je možné 
fixovať i trubku a el. kábel vedúci 
k čerpadlu.

od 9,00 € bez DPH

typ kód napätie 
motora

výkon  
motora akciová cena 

IVAR.SPL 1 082515000 1x230 V 1,1 kW (10A) 85,00 €

SLP chráni pred poškodením elektronické 
súčiastky, umiestnené v elektrických 
čerpadlách PG a QPGO. Zabraňuje 
taktiež výkyvom v napätí v prípadoch, 
kedy je elektrická energia dodávaná 
prostredníctvom generátora prúdu 
poháňaného spaľovacím motorom. 
Pomocou svetelnej signalizácie SLP je 
možné taktiež kontrolovať správny chod 
čerpadla. 

85,00 € bez DPH

T3 – třípalcová čerpadla s ochranouPonorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm 
s integrovanou elektronickou riadiacou jednotkou. Pri 
odbere sa automaticky spúšťa, po ukončení odberu 
sa vypína, sú chránené proti suchému chodu a proti 
preťaženiu (nie je potrebný tlakový spínač ani rozbehová 
skrinka). Prívodný kábel 30 m. Spätná klapka vstavaná. 
Nutná inštalácia tlakovej nádoby 5 l 
(je súčasťou dodávky).
Pripojenie G 1”. 

od 803,00 € bez DPH

4“

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

IVAR.PG 2800 1960705210K 4,2 48,5 803,00 €
IVAR.PG 3000 1960705313K 4,2 70 865,00 €
IVAR.PG 5000 1960705513K 6,0 80 921,00 €

6“

5“

5“

Poznámka: 
V prípade inštalácie do rozvodu 
v domácnosti doporučujeme 
osadenie redukčného tlakového 
ventilu za tlakovú nádobu. 

ZÁVESNÉ ZARIADENIE – príslušenstvoSPL – ochranné zariadenie

PULSAR – ponorné čerpadlá

DIVERTRON – automatické čerpadlá

DIVER – ponorné čerpadlá

PG - automatické čerpadlá
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FEKA a FEKA BVP – kalové čerpadlá

Ponorné jednofázové kalové čerpadlá s automatickým sledovaním 
hladiny (plavákom), veľmi užitočné pri čerpaní odpadových, 
kalových a splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom 
nečistôt až do priemeru 
25  mm.
(FEKA BVP 38 mm).
Prívodný kábel FEKA 600 je 
5 m a FEKA BVP 10 m.
Pripojenie FEKA 600 je  
5/4“ a FEKA BVP 6/4”.

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.FEKA 600 M-A 103022214 15,9 7,4 153,00 €
DAB.FEKA BVP 750 M-A 60122691 24 11 216,00 €

od 153,00 € bez DPH

GRINDER – kalové čerpadlá s rezákom

Ponorné kalové čerpadlá robustnej 
konštrukcie určené pre čerpanie 
odpadových a splaškových vôd nielen 
z rodinných domov, ale i väčších objektov. 
Čerpadlá sú vybavené účinným rezacím 
zariadením. 
Prívodný kábel 10 m. 
Pripojenie DN 50.

Vyhotovenie čerpadiel:
M-A – 1x230V s plavákovým spínačom
T -  3x400 V

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.GRINDER 1000M-A 60141604 12 15 779,00 €
DAB.GRINDER 1000T 60141602 12 15 710,00 €

od 710,00 € bez DPH

FEKA VS – kalové čerpadlá

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.FEKA VS 750 M-A 103040040 24 9,6 328,00 €
DAB.FEKA VS 750 T-NA 103040060 24 9,6 326,00 €
DAB.FEKA VS 1200 M-A 103040120 24 14 369,00 €
DAB.FEKA VS 1200 T-NA 103040140 24 14 385,00 €

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá 
pre čerpanie odpadových vôd s obsahom 
nečistôt do priemeru 40 mm. 
Jednofázové vyhotovenie M-A je  
s plavákom, trojfázové vyhotovenie  
T-NA je bez plaváku. 
Prívodný kábel 10 m.
Pripojenie G 2”.

od 326,00 € bez DPH

NOVA – drenážne čerpadlá

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.NOVA 180 M-A 103002684 4,8 4,8 85,00 €
DAB.NOVA 300 M-A 103002724 13 6,8 99,00 €

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá 
s automatickým sledovaním 
hladiny ( plavákom) pre 
odvodňovanie pivníc, jímok  
alebo bazénov. 
Prívodný kábel 5 m. 
Pripojenie G 5/4“.

od 85,00 € bez DPH

VERTY NOVA – drenážne čerpadlá

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.VERTY NOVA 200M 60122636 7 6,5 99,00 €
DAB.VERTY NOVA 400M 60122637 11 9 109,00 €

Ponorné kompaktné jednofázové drenážne 
čerpadlá s integrovaným plavákom a spätnou 
klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, 
jímok alebo bazénov. Motor chladený 
obtokom čerpanej vody. Čerpadlo môže 
pracovať v jímke 200 x 200 mm.
Prívodný kábel 10 m. 
Pripojenie G 5/4“.

od 99,00 € bez DPH

NOVA UP – drenážne čerpadlá

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým 
sledovaním hladiny a nastaviteľným elektronickým plavákom. 
Nevyčerpateľný zostatok pri manuálnej prevádzke 2 – 3 mm. 
Čerpadlá sú určené  pre 
odvodňovanie pivníc, jímok alebo 
bazénov. 
Prívodný kábel 5 m. 
Pripojenie G 5/4“.

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.NOVA UP 300M-AE 60153572 9,9 7 125,00 €
DAB.NOVA UP 600M-AE 60153573 15 10 182,00 €

od 125,00 € bez DPH FEKA FEKA BVP
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E.BOX PLUS - ovládací panel

Elektronický ovládací panel pre ochranu a automatickú 
prevádzku jedného i dvoch ponorných kalových čerpadiel 
alebo pre tlakové systémy ako jednofázové tak i trojfázové 
čerpadlá v domácich, občianskych 
a priemyselných sektoroch. Ovládací 
panel e.box je kompatibilný so 
všetkými modelmi čerpadiel 
s aktuálnym rozsahom 1 až 12 A, 
s výkonom do 5,5 kW.

Poznámka: 
E.BOX PLUS D - s displejom 

od 299,00 € bez DPH

FEKABOX – kalová nádrž

typ kód objem akciová cena 

DAB.FEKABOX 110 60164870 110 l 215,00 €

Samonosná nádrž z veľmi pevného polyetylénu s plynotesným 
viečkom pre uloženie do zeme alebo i pre voľnú montáž. Pripravené 
pre montáž doporučených typov čerpadiel vyhotovení M-A. 

FEKABOX 110 – pre FEKA 600,
FEKA VS 550-750

215,00 € bez DPH

IVABOX – kalový box

typ kód Qmax Hmax akciová cena

IVAR.IVABOX WC3 IVABRO100 6 8 209,00 €

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu 
nie je možné vypúšťať samospádom. IVABOX je určený pre 
WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku riadu alebo práčku. 
Súčasťou dodávky sú prípojky a záslepky  
na nevyužité vstupy.
Napájacie napätie 1x230 V.

209,00 € bez DPH

FEKABOX – kalová nádrž

typ kód objem akciová cena 

DAB.FEKABOX 200 60162080 200 l 450,00 €

Samonosná nádrž z veľmi pevného polyetylénu s plynotesným 
viečkom pre uloženie do zeme alebo i pre voľnú montáž. 
Pripravené pre montáž doporučených typov čerpadiel vyhotovení 
M-A. 

FEKABOX 200 -  pre FEKA 600,
FEKA VS 550 – 1200 

450,00 € bez DPH

NOVABOX – kalový box

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.NOVABOX 30/300M 503110304 7,2 6,9 319,00 €

Malé kompaktné zariadenie do miest, 
kde odpadovú vodu nie je možné 
vypúšťať samospádom.
NOVABOX je určený pre sprchu, 
drez, výlevku, umývačku riadu alebo 
práčku (nie WC). 
Napájacie napätie 1x230 V.

319,00 € bez DPH

typ kód Qmax Hmax akciová cena 

DAB.GENIX 130 60161880 5,7 8 369,00 €

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nie je 
možné vypúšťať samospádom. GENIX je určený pre WC, sprchu, 
drez, výlevku, umývačku riadu alebo práčku. Zariadenie GENIX 
má veľmi tichý chod a je prispôsobené k jednoduchej inštalácii 
a údržbe. 
Napájacie napätie 1x230 V.

369,00 € bez DPH

 GENIX – kalový box

typ kód napätie 
motora 

výkon 
motora

akciová 
cena

DAB.E.BOX BASIC 60163214 1x230V 2x2,2kW 299,00 €
DAB.E.BOX PLUS 60163215 1x230V/3x400V 2x5,5kW 369,00 €
DAB.E.BOX PLUS D 60163217 1x230V/3x400V 2x5,5kW 444,00 €

60 dB
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AQUAPROF - využitie dažďovej vody RAIN BASIC CU - využitie dažďovej vody

Kompletný automatický systém pre využitie dažďovej vody 
v rodinnom dome. Systém sa skladá z elektronickej riadiacej 
jednotky, trojcestného automatického ventilu a jednofázového 
čerpadla EUROINOX 40/50M. 
Dodáva sa s držiakom na stenu 
a s plavákovým spínačom 
20 m kábel. Pripojenie G 1”.

typ kód Qmax Hmax akciová cena

DAB.AQUAPROF BASIC 40/50 503150210 4,8 58 1 049,00 € typ kód objem akciová cena

IVAR.RAIN BASIC CU-3000 A520074 3000 l 901,00 €
IVAR.RAIN BASIC CU-5000 A520080 5000 l 1 299,00 €

Plastové podzemné samonosné nádrže pre zadržiavanie dažďovej 
vody s objemom 3000 alebo 5000 litrov. Dodávka vrátane čistiaceho 
filtru a sacej súpravy s pripojením G 1”. Nádrže je možné použiť 
v kombinácii so systémom AQUAPROF alebo s automatickým 
ponorným čerpadlom DIVERTRON (X).

*prívod pitnej vody 

kontrolná jednotka 
(Aquaprof) - pri použití 
vnútorného zariadenia 
so samonasávacím 
čerpadlom

predĺženie
výtlačné 
potrubie 

inšpekčné viečko

plavák  

sacia súprava
hladinový plavák 
(v prípade použitia 
vnútornej jednotky 
Aquaprof)

ventilácia

prepad

prívod 
filtrovanej 
vody 

ponorné čerpadlo (Divertron X)
- v prípade voľby ponorné-
ho čerpadla bez vnútornej 
jednotky

vstup 
dažďovej vody

SYSTÉM PRE VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY V DOMÁCNOSTI 
(napríklad pre WC, pračku, zavlažovanie, čistenie, atď.).

*Prívod pitnej vody je 
možný len v prípade, že je 
systém inštalovaný v súlade 
s platnými predpismi a 
nariadeniami. 

práčka   

IVAR SK, spol. s r. o. 
Turá Lúka 241 | 907 03 Myjava 3
Tel.: +421 34 621 44 31 | Fax: 421232201037  
e-mail: ivar@stonline.sk | www.ivarsk.sk

Výhradný distribútor IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany|277 51 Nelahozeves II
Všetky uvedené ceny sú v Eur a bez DPH. 
Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu 
tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez 
upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných 
požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk 

Váš predajca

Poznámka: 
Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Qmax sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty 
uvedené v tabuľke sú Qmax v m3/h a Hmax v metroch. Hmax je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Qmax je maximálny prietok čerpadla pri Hmin

od 901,00 € bez DPH
1 049,00 € bez DPH


