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                 is het meest complete en ge-
bruiksvriendelijke systeem op de markt van 
electronische pompsystemen voor toepassing 
in individuele en collectieve woningbouw en 
utiliteit. DAB heeft deze frequentiegeregelde 
pompinstallatie ontwikkeld door het samen-
brengen van haar kennis en ervaring op het 
gebied van pomptechniek en electronica. 

 is een uniek product. Efficient, 
compact, veelzijdig en bijzonder 
gebruiksvriendelijk. 

Mede door de frequentieregeling zal het 
systeem in elke situatie optimaal func-
tioneren. Het systeem vermindert geluid, 
trillingen en slijtage en door het lagere 
energieverbruik worden kosten voor ge-
bruik en onderhoud sterk gereduceerd.                                                                                                                                     

Voorzien van een onderdrukbeveiliging 
(  KIWA) of als dubbelpomps 
drukverhogingsinstallatie (  KIWA) 
voldoen deze installaties geheel  aan de 
eisen volgens  NEN  1006 en VEWIN werkbla-
den 4.3
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Doordat alle componenten van de installatie zijn geïntegreerd in de 
kunststof behuizing ontstaat een uiterst compact systeem. De installatie 
kan zowel horizontaal als vertikaal geplaatst  worden door gebruik te 
maken van de verschillende posities van de aanzuig- en persaansluitin-
gen. De positie van de installatie kan op deze manier aangepast worden 
aan de beschikbare ruimte wat een ruimtebesparing kan opleveren tot 
wel 50%. 
Alle benodigde componenten zoals druktransmitter, flowsensor en het 
speciaal ontwikkelde membraanvat maken onderdeel uit van het sys-
teem en zijn in het ontwerp meegenomen. Het is tevens mogelijk om de 

 hangend aan de wand te plaatsen door gebruik te 
maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde wandbevestigingssteun.

Door toepassing van de frequentieregelaar en de nieuwste technieken 
in constructie van de pomp wordt een maximale energiebesparing 
bereikt. Er wordt nooit meer energie door de pomp verbruikt dan op elk 
moment van wisselende waterafname noodzakelijk is. 
Het energieverbruik van de installatie is in het display van de installatie 
af te lezen waardoor het de gebruiker inzicht geeft in zijn waterverbruik 
en de energiebesparing die het systeem heeft opgeleverd. 
De energiebesparing ten opzicht van conventionele drukverhogings- 
systemen kan oplopen tot wel 60%.

De   is voorzien van 2 aansluitingen voor aanvoer
en 2 aansluitingen voor persleiding. Afhankelijk van de 
gewenste opstelling (horizontaal of vertikaal) volstaat het om 
de gewenste aansluiting te verbinden met de waterinstallatie. 
Zoals de naam al doet vermoeden heeft DAB met deze 
ontwikkeling ook alle aandacht gegeven aan de eenvoudige 
bediening en uitlezing van de installatie. Middels een duidelijk 
display en een zeer overzichtelijke menustructuur zijn alle 
instellingen eenvoudig te verrichten en is alle informatie met 
betrekking tot bedrijfs- en storingsinformatie eenvoudig uit te 
lezen.                                                                                             
Bij toepassing van een meerpompsysteem en/of 
onderdrukbeveiliging geschiedt alle communicatie tussen de 
verschillende componenten middels een speciaal voor deze 
installaties ontwikkelde draadloze communicatie onder de 
naam E.SYLINK. Alle instellingen en commando’s worden door 
E.SYLINK vertaald en draadloos naar de pomp(en) verstuurd. 
Ook eventuele storingsmeldingen vanuit de installatie worden 
door deze module verzameld voor doormelding naar een 
gebouwbeheersysteem.

2. COMPACT

1. ENERGIEZUINIG

3. SNELLE MONTAGE
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45 dB
+ 3 Bar

12 l/min
Voor  is een geheel nieuwe meertraps 
centrifugaalpomp ontwikkeld welke voorzien is van 
een speciale 3-fasige watergekoelde electromotor. 
De watergekoelde motor elimineert alle geluiden voor 
externe koeling en zo ontstaat het meest geruisloze 
drukverhogingssysteem wat momenteel op de markt 
verkrijgbaar is. 
Met een geluidsniveau van slecht 45 dB bij 
gemiddelde afname is de pomp in werking nauwelijks 
hoorbaar en daarmee uiterst geschikt voor toepassing 
in woongebouwen. Zelfs wanneer de installatie in 
de woning wordt geplaatst zal deze geen hinderlijke 
geluiden veroorzaken.

4. GERUISLOOS 
 is een volledig nieuwe 

ontwikkeling waarbij de pomp en 
frequentieregelaar volledig geïnte-
greerd zijn tot een compleet systeem 
in een geluidswerende behuizing. Het 
systeem is watergekoeld en toeren-
geregeld. De watergekoelde motor 
elimineert alle geluiden voor externe 
koeling en zo ontstaat het meest 
geruisloze drukverhogingssysteem 
wat momenteel op de markt verkrijg-
baar is. 
Door toepassing van een geïnte-
greerde frequentieregelaar wordt het 
niveau van comfort nog eens extra 
verhoogd. De pomp zal nooit meer 
druk leveren dan de gewenste druk bij 
elke waterafname en hinderlijke druk-
schommelingen worden voorkomen.

5. COMFORT
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