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Poznámka : 
Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné 
množstvo Qmax sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hod-
noty 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 299.00 €

Kompaktné ponorné jednofázové domáce 
vodárne s priemerom 148 mm s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou. Pri odbere 
sa automaticky spustí, po ukončení odberu sa 
vypína, je chránená proti suchému chodu a zvý-
šenej početnosti spustení. Prívodný kábel  
15 m. Pripojenie G1“.

Poznámka : 
Prevedenie X má sanie  
plávajúcim sacím košom.  

DIVERTRON - automatické čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVERTRON 1000M 60122623 5,4 36 299.00 €

DAB.DIVERTRON 1200M 60122626 5,4 48 325.00 €

DAB.DIVERTRON X 1200M 60122627 5,4 48 449.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.PG.2000 1960705212 2,7 74 869.00 €
IVAR.PG.3000 1960705313 4,2 70 929.00 €
IVAR.PG 3500  1960705319 4,2 102 979.00 €

4“
PG - automatické čerpadlo

od 303.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.ACTIVE JI 82 M 102690210 4,2 44 303.00 €

DAB.ACTIVE JI 102 M 102690220 4,2 50 329.00 €

ACTIVE SYSTEM je jednodu-
chý jednofázový beznádržový 
kompaktný čerpací systém, 
skladajúci sa z mo noblokového 
čerpadla JETINOX s integro-
vanou riadiacou jednotkou. 
Čerpadlo tohto systému sa 
automaticky spustí pri odbere 
vody a opäť sa vypne, keď 
požiadavka na dodávku vody pominie. 
Pripojenie G1“.

ACTIVE SYSTEM - automatické čerpadlo 

Obchodno-technická kancelária IVAR SK, spol. s r. o.
Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 431-2, +421 905 110 464
e-mail: ivar@stonline.sk, www.ivarsk.sk

IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4
e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky potrebné úpravy 
podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné.

Váš predajca

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.NOVA 180 M-A 103022814 4,8 4,8 99.00 €

DAB.NOVA 300 M-A 103022014 13 6,8 125.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA 600 M-A 103022214 15,9 7,4 173.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA BVP 750 M-A 60122691 24 11 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.VERTY NOVA 200 M 60122636 7 6,5 121.00 €

DAB.VERTY NOVA 400 M 60122637 11 9 135.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA VX 550 M-A 103045000 20 7,4 355.00 €

DAB.FEKA VS 750 M-A 103040040 24 9,6 489.00 €

DAB.FEKA VS 750 T-NA 103040060 24 9,6 459.00 €

typ kód Objem akciová cena   
s DPH

DAB.FEKABOX 100 60123162 110 l 389.00 €

DAB.FEKABOX 200  60116632 200 l 759.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.NOVABOX 30/300 M 503110304 7,2 6,9 369.00 €

IVAR.IVABOX WC3 IVABRO100 6 8 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.GRINDER GL 1000 M-A 60145475 12 15 839.00 €

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

od 99.00 €

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

od 121.00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s auto-
matickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi 
užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a 
splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom 
nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 
5 m. Pripojenie G 5/4“.

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie 
pivníc a jímok. Vhodné i pre čerpanie znečistenej 
vody s obsahom pevných častíc s maximálnym 
priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z ne-
korodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. 
Pripojenie G 6/4“.

173.00 €
265.00 €

839.00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlá s plavá-
kom robustnej konštrukcie určené pre čerpanie 
odpadových a splaškových vôd nielen z rodin-
ných domov, ale i väčších objektov. Čerpadlo vy-
bavené účinným rezacím zariadením. Prívodný 
kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie od-
padových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 40 mm. 
Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové 
vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Vyhotovenie VX 
má telo čerpadla a obežné koleso z technopoly-
méru. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2“.

od 355.00 €

Samonosné nádrže z veľmi pevného polyetylénu 
s plynotesným viečkom pre uloženie do zeme ale-
bo i pre voľnú montáž. Pripravené pre montáž do-
poručených typov čerpadiel vyhotovení M-A. 
FEKABOX 110 – pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550-750
FEKABOX 200 -  pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550 – 1200  
a GRINDER GL 1000.

Malé kompaktné kalové boxy pre miesta, kde odpadovú 
vodu nie je možné vypúšťať samospádom. NOVABOX 
je určený pre sprchu, drez, výlevku, umývačku riadu 
alebo práčku ( nie WC), je možné pripojiť až tri zari-
aďovacie predmety. Pri modely IVARBOX je 
možné priamo pripojiť WC a ďalšie tri 
zariaďovacie predmety.
Napájajúce napätie 230 V.od 389.00 €

NOVA - drenážne čerpadlo

FEKA - kalové čerpadlo

GRINDER GL - kalové čerpadlo s rezákom

FEKABOX - kalové nádrže

VERTY NOVA - drenážne čerpadlo

FEKA BVP - kalové čerpadlo

FEKA VX a FEKA VS - kalové čerpadlá

NOVABOX a IVABOX - kalové boxy

Ponorné viacstupňové jednofázové ponorné 
čerpadlo s priemerom 97 mm s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou. Pri 
odbere sa automaticky spúšťa, po ukon-
čení odberu sa vypína, sú chránené  proti 
suchému chodu a proti preťaženiu ( nie 
je potrebný tlakový spínač ani rozbehová 
skriňa). Je určené do úzkych a hlbokých 
vrtov pre zásobovanie rodinných domov 
alebo priemyselných objektov. Prívodný 
kábel 30m. Spätná klapka vstavaná. Doda-
nie vrátane  vyrovnávacej tlakovej nádoby 
5 l. Pripojenie G 1“. 

Poznámka : 
V prípade inštalácie do rozvodov vody 
v domácnosti doporučujeme osadenie  
redukčného tlakového ventilu. 

od 869.00 €

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 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AQUAJET 82 M-G/20 60121345 4,2 44 229.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/50 82M50L 4,2 44 259.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/80 82M80L 4,2 44 335.00 €

IVAR.AQUAJET 102M/50 102M50L 4,2 50 315.00 €

IVAR.AQUAJET 102M/80 102M80L 4,2 50 379.00 €

Jednofázové domáce vodárne so 
samonasávacími čerpadlami JET 
82 M alebo JET 102 M s hori-
zontálnou nádržou s pryžovým 
vakom, tlakovým spínačom 
a manometrom. Dodá-
vajú sa s rôznymi veľko-
sťami nádrží. Čerpadlo 
je s nádržou pevne 
spojené, hydraulické 
prepojenie čerpadla 
s nádržou je flexibilné. 

od 229.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20 60141884 4,2 44 245.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 102MINOX50L 4,2 50 329.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 102MINOX80L 4,2 50 379.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.AQUAJET 82 M/50 82M50LMT 4,2 44 285.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/80 82M80LMT 4,2 44 359.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 102MINOX50LMT 4,2 50 349.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 102MINOX80LMT 4,2 50 399.00 €

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

od 285.00 €

Jednofázové domáce vodárne 
so samonasávacím čerpadlom 
JETINOX 82M, 102 M a 
nádržou s pryžovým va-
kom, tlakovým spína-
čom a manometrom. 
Dodávajú sa s horizon-
tálnymi nádržami (20, 
50 a 80 litrov). Prepo-
jenie čerpadla s nádržou 
je flexibilné, s horizontál-
nou nádržou je čerpadlo 
pevne spojené. 

od 245.00 €

AQUAJET - domáca vodáreň AQUAJETINOX - domáca vodáreň 

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT

typ kód Pspúšťací

akciová cena   
s DPH

DAB.SMART PRESS 1,5 HP 60114808 1,5 bar 75.00 €

DAB.SMART PRESS 3,0 HP 60114809 2,2 bar 93.00 €

Moderné integrované automatizačné zariadenie, ktoré automa-
ticky spustí odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberné-
ho miesta a automaticky ju vypína po ukončení odberu. Po dobu 
odberu je čerpadlo v prevádzke a zaisťuje v rozvode nepretržitý 
prietok a tlak vody. 

od 75.00 €

SMART PRESS - elektronický tlakový spínač

typ kód Pvst Pvýst

akciová cena   
s DPH

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

3÷6  
bar 179.00 €

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

CONTROLPRES - elektronický tlakový spínač

179.00 €

od 125.00 €

SADA AQUACOLD - vodárenské sady
Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponor-
ného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú 
nádobu 50,80 a 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2- 3,5 bar, manome-
ter do 6 bar a päťcestnú armatúru. 

typ kód objem akciová cena   
s DPH

IVAR.KIT AQUACOLD 50 KITIVAFCV50 125.00 €

IVAR.KIT AQUACOLD 80 KITIVAFCV80 149.00 €

IVAR.KIT AQUACOLD 100 KITIVAFCV100 189.00 €

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
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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

typ kód Max. napätie 
motoru

Max. výkon 
motoru

akciová cena   
s DPH

DAB.A.D. M/M 1,1 109640610 1x 230 V 1,1 kW 429.00 €

DAB.A.D. M/M 1,5 88002281 1x 230 V 1,5 kW 649.00 €

od 429.00 €

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 
vlastné čerpadlo pred chodom 
na sucho.

ACTIVE DRIVER - frekvenčný menič 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.PULSAR 40/50 M-A AD PULSAR4050AD 4,8 55 849.00 €

DAB.PULSAR 40/80 M-A AD PULSAR4080AD 7,2 59 909.00 €

PULSAR - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M-23AD T3-23MAD 2,7 70 989.00 €

IVAR.T3M-30AD T3-30MAD 2,7 92 1 049.00 €

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

3“
T3 - trojpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom

od 989.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AD JETINOX 132 M 60122714 4,8 48 669.00 €

DAB.AD EUROINOX 40/80 M 60116734 7,2 59 809.00 €

od 669.00 €

Jednoduché jednofázovo napájané čerpacie stanice s kmitočto-
vým riadením ACTIVE DRIVER. Riadiace jednotky s proporcionál-
nymi snímačmi tlaku a prietoku riadi PI regulačným systémom 
otáčky čerpadiel tak, že je dosahované prednastaveného tlaku 
i pri meniacom sa odbere. Samonasávacie čerpadlo je chránené 
pred suchým chodom a preťažením, prevádzkový tlak a veličiny 
pre dokonalé prispôsobenie stanice rozvodnému systému sú ľahko 
nastaviteľné. Pripojenie G1“.

Čerpacia Stanica AD – s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVER 6 800 M-A AD DIVER800AD 5,4 48  749.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s priemerom 
148 mm určené pre čerpanie čistej vody. Ideálne pre 
tlakové systémy, čerpanie zo studní, nádrží a pre po-
dobné aplikácie. Čerpadlá sú dodávané s plavákom 
na sledovanie hladiny, vyrovnávacou tlakovou ná-
dobou 5 l a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER, 
ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. 
Prívodný kábel 15 m. 
Pripojenie G 1“.

749.00 €

DIVER 6 - ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.SP4M 1018AD SP1018MAD 2,6 106 975.00 €

IVAR.SP4M 1815AD SP1815MAD 4,5 97 985.00 €

IVAR.SP4M 1818AD SP1818MAD 4,5 117 1 009.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové celo-
nerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so 
vstavanou spätnou klapkou pre náročné 
aplikácie v občianskom i priemyselnom 
sektore. čerpadlá sa  dodávajú  v rozlo-
ženom stave s káblom 30 m, rozbehovou 
skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádo-
bou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE 
DRIVER. Jednotka chráni čerpadlo a 
udržuje konštantný tlak. Pripojenie  
G 5/4“. 

4“
SP4 - štvorpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.JET 82 M 102660020 4,2 44 139.00 €

DAB.JET 102 M 102660040 4,2 50 163.00 €

JET - samonasávacie čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROINOX 30/80 T 60145289 7,2 47 333.00 €

DAB.EUROINOX 40/80 T 60145290 7,2 59 345.00 €

od 333.00 €

Trojfázové samonasávacie 
čerpadlo veľkého výkonu s ne-
rezovým telesom určené pre 
použitie v domácnostiach, pre 
závlahové systémy i pre použitie 
v priemysle, pripojenie G 1“.

EUROINOX - viacstupňové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVER 6 600 M-A 60122630 5,4 24  251.00 €

DAB.DIVER 6 700 M-A 60122631 5,4 36  285.00 €

DAB.DIVER 6 800 M-A 60122632 5,4 48  321.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá 
s priemerom 148 mm určené pre čerpanie čistej 
vody. Ideálne pre tlakové systémy, čerpanie zo 
studní, nádrží a rybníkov, čerpanie dažďovej 
vody a pre podobné aplikácie. Čerpadlá sú 
dodávané s plavákom na sledovanie hladiny. 
Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1“.

od 251.00 €

DIVER 6 - ponorné čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.JETINOX 82 M 102640020 4,2 44 157.00 €

DAB.JETINOX 102 M 102640040 4,2 50 182.00 €

Jednofázové samonasávacie 
čerpadlo s nerezovým telesom 
pre použitie v domácnostiach, 
na záhradách i v priemysle, 
pripojenie G 1“.

JETINOX - samonasávacie čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROSWIM 50M 60118028 18 12 319.00 €

DAB.EUROSWIM 75M 60118029 21 14 329.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROCOVER 60115704 6 6,5 209.00 €

od 319.00 €

Jednofázové viacstupňové 
samonasávacie čerpadlá veľkého 
výkonu s nerezovým telesom a 
obehovými kolesami určené pre 
použitie v domácnostiach, pre 
závlahové systémy i pre použitie 
v priemysle, pripojenie G 1“.

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

MULTI INOX - viacstupňové čerpadlo

EUROSWIM - bazénové čerpadlo
EUROCOVER - bazénové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.PULSAR 40/50 M-A 104160030 4,8 55 439.00 €

DAB.PULSAR 40/80 M-A 104160260 7,2 59 499.00 €

DAB.PULSAR 50/80 M-A 104160290 7,2 71 509.00 €

DAB.PULSAR 65/50 M-A 104160090 4,8 82 659.00 €

DAB.PULSAR 50/80 T-NA 104160310 7,2 71 585.00 €

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným 
saním pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. 
Hriadeľ je tesnená dvojitou mechanickou  
upchávkou, maximálna hĺbka ponorenia je  
20 m, priemer čerpadla 138mm. Čerpadlá sú 
určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. 
Pripojenie G 5/4“.
Vyhotovenie čerpadiel:
M-A  -  jednofázové s plavákom
T-NA  -  trojfázové bez plaváku

od 439.00 €

PULSAR - ponorné čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.MULTI INOX 4M 60122693 5,4 48 289.00 €

DAB.MULTI INOX 5M 60122694 5,4 60 315.00 €

od 289.00 €

Automatické ponorné jednofázové 
čerpadlo so širokou základňou a so 
špeciálnou konštrukciou. Vhodné 
pre použitie odčerpávania bazénov a 
priestoroch nad bazénom, k odstráneniu 
dažďovej vody, aby neprišlo k jeho 
poškodeniu. Čerpadlo vyrobené 
z odolného termoplastu. Integrovaný 
plavák pre automatickú prevádzku.

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným saním 
pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Hriadeľ je 
tesnená dvojitou mechanickou upchávkou, maximálna 
hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138mm. 
Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovná-
vacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou 
ACTIVE DRIVER, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konš-
tantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4“.

od 849.00 €

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

209.00 Kč

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.QPGO P21230 196080112S 2,4 77 589.00 €

IVAR.QPGO P31330 196080213S 4,2 72 619.00 €

IVAR.QPGO P31930 196080219S 4,2 105 675.00 €

IVAR.QPGO P51330 196080313S 6 80 655.00 €

QPGO - štvorpalcové čerpadlá s ochranou 
Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s prie-
merom 97 mm so špeciálnymi obežnými kolesami, 
ktoré umožňujú čerpadlám pracovať i v ťažkých 
podmienkach pri kontaminácii vody s pieskom 
(120 g/m3). Sú určené do úzkych a hlbokých vrtov 
pre zásobovanie rodinných domov, hospodárskych 
usadlostí alebo priemyselných objektov. Čerpadlá 
sa dodávajú s ochranou proti chodu na sucho DRP 
priamo v prívodnom káble 30 m. Spätná klapka 
vstavaná. Pripojenie G 5/4“. 
Poznámka:
Tieto čerpadlá nedoporučujeme  
kombinovať s frekvenčným meničom od 589.00 €

od 259.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.IDEA 75M 60122482 2,4 47 259.00 €

DAB.IDEA 100M 60122483 2,4 62 299.00 €

Ponorné jednofázové čerpadlo s prie-
merom 95 mm s maximálnou výtlačnou 
výškou 62 m. Maximálna hĺbka ponoru 
10 m. Štandardná dodávka s prívodným 
káblom a nylonovým lanom 15m. Pripo-
jenie G 1“.

IDEA - štvorpalcové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M 23 T3-23M 2,7 70 579.00 €

IVAR.T3M 30 T3-30M 2,7 92 645.00 €

IVAR.T3T 45 T3-45T 2,7 128 675.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M 23 QMD T3-23MQMD 2,7 70 739.00 €

IVAR.T3M 30 QMD T3-30MQMD 2,7 92 819.00 €

IVAR.T3T 45 QTD T3-45TQTD 2,7 128 939.00 €

od 739.00 €

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm 
do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre 
zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodár-
ske 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 – jednofázové
T – trojfázové

3“ Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm 
do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre 
zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodár-
ske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 1“.

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave 
a s káblom 30 m. 
Čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrin-
kou QMD, QTD vrátane ochrany proti 
chodu na sucho. 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M – jednofázové
T – trojfázové

3“
T3 - trojpalcové čerpadlá T3 - trojpalcové čerpadlá s ochranou

od 579.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.CS4C-13 M 104100622 4,2 71,5 512.00 €

DAB.CS4C-19 T 104103432 4,2 104,5 509.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.SP4T 1018 SP1018T 2,6 106 512.00 €

IVAR.SP4T 1815 SP1815T 4,5 97 519.00 €

IVAR.SP4M 1013 SP1013M 2,6 77 489.00 €

IVAR.SP4M 1018 SP1018M 2,6 106 559.00 €

IVAR.SP4M 1815 SP1815M 4,5 97 559.00 €

IVAR.SP4M 1818 SP1818M 4,5 117 599.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové a trojfázo-
vé celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm 
so vstavanou spätnou klapkou pre náročné 
aplikácie v občianskom i priemyselnom sekto-
re. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojo-
vacím káblom 30 m, jednofázové čerpadlá sú 
vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4“. 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M – jednofázové   
T – trojfázové

4“

4“4“ Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 
97 mm určené do úzkych a hlbokých vrtov 
pre zásobovanie rodinných domov, hospo-
dárskych usadlostí alebo priemyselných ob-
jektov. Čerpadlá sa dodávajú s 30m káblom 
a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 5/4“.
Vyhotovenia: CS4C – 13 M: jednofázové 
čerpadlo s rozbehovou skrinkou
CS4C – 19 T: trojfázové  
čerpadlo

SP4 - celonerezové štvorpalcové čerpadlá

CS4C - štvorpalcové čerpadlá

od 509.00 €

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

4“

od 489.00 €

od 975.00 €

Jednofázové samonasávacie 
čerpadlo s liatinovým telesom 
pre použitie v domácnostiach, 
na záhradách  i v priemysle, 
pripojenie G 1“.

od 139.00 €

od 157.00 €



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

typ kód Max. napätie 
motoru

Max. výkon 
motoru

akciová cena   
s DPH

DAB.A.D. M/M 1,1 109640610 1x 230 V 1,1 kW 429.00 €

DAB.A.D. M/M 1,5 88002281 1x 230 V 1,5 kW 649.00 €

od 429.00 €

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 
vlastné čerpadlo pred chodom 
na sucho.

ACTIVE DRIVER - frekvenčný menič 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.PULSAR 40/50 M-A AD PULSAR4050AD 4,8 55 849.00 €

DAB.PULSAR 40/80 M-A AD PULSAR4080AD 7,2 59 909.00 €

PULSAR - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M-23AD T3-23MAD 2,7 70 989.00 €

IVAR.T3M-30AD T3-30MAD 2,7 92 1 049.00 €

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

3“
T3 - trojpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom

od 989.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AD JETINOX 132 M 60122714 4,8 48 669.00 €

DAB.AD EUROINOX 40/80 M 60116734 7,2 59 809.00 €

od 669.00 €

Jednoduché jednofázovo napájané čerpacie stanice s kmitočto-
vým riadením ACTIVE DRIVER. Riadiace jednotky s proporcionál-
nymi snímačmi tlaku a prietoku riadi PI regulačným systémom 
otáčky čerpadiel tak, že je dosahované prednastaveného tlaku 
i pri meniacom sa odbere. Samonasávacie čerpadlo je chránené 
pred suchým chodom a preťažením, prevádzkový tlak a veličiny 
pre dokonalé prispôsobenie stanice rozvodnému systému sú ľahko 
nastaviteľné. Pripojenie G1“.

Čerpacia Stanica AD – s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVER 6 800 M-A AD DIVER800AD 5,4 48  749.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s priemerom 
148 mm určené pre čerpanie čistej vody. Ideálne pre 
tlakové systémy, čerpanie zo studní, nádrží a pre po-
dobné aplikácie. Čerpadlá sú dodávané s plavákom 
na sledovanie hladiny, vyrovnávacou tlakovou ná-
dobou 5 l a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER, 
ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. 
Prívodný kábel 15 m. 
Pripojenie G 1“.

749.00 €

DIVER 6 - ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.SP4M 1018AD SP1018MAD 2,6 106 975.00 €

IVAR.SP4M 1815AD SP1815MAD 4,5 97 985.00 €

IVAR.SP4M 1818AD SP1818MAD 4,5 117 1 009.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové celo-
nerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so 
vstavanou spätnou klapkou pre náročné 
aplikácie v občianskom i priemyselnom 
sektore. čerpadlá sa  dodávajú  v rozlo-
ženom stave s káblom 30 m, rozbehovou 
skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádo-
bou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE 
DRIVER. Jednotka chráni čerpadlo a 
udržuje konštantný tlak. Pripojenie  
G 5/4“. 

4“
SP4 - štvorpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.JET 82 M 102660020 4,2 44 139.00 €

DAB.JET 102 M 102660040 4,2 50 163.00 €

JET - samonasávacie čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROINOX 30/80 T 60145289 7,2 47 333.00 €

DAB.EUROINOX 40/80 T 60145290 7,2 59 345.00 €

od 333.00 €

Trojfázové samonasávacie 
čerpadlo veľkého výkonu s ne-
rezovým telesom určené pre 
použitie v domácnostiach, pre 
závlahové systémy i pre použitie 
v priemysle, pripojenie G 1“.

EUROINOX - viacstupňové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVER 6 600 M-A 60122630 5,4 24  251.00 €

DAB.DIVER 6 700 M-A 60122631 5,4 36  285.00 €

DAB.DIVER 6 800 M-A 60122632 5,4 48  321.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá 
s priemerom 148 mm určené pre čerpanie čistej 
vody. Ideálne pre tlakové systémy, čerpanie zo 
studní, nádrží a rybníkov, čerpanie dažďovej 
vody a pre podobné aplikácie. Čerpadlá sú 
dodávané s plavákom na sledovanie hladiny. 
Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1“.

od 251.00 €

DIVER 6 - ponorné čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.JETINOX 82 M 102640020 4,2 44 157.00 €

DAB.JETINOX 102 M 102640040 4,2 50 182.00 €

Jednofázové samonasávacie 
čerpadlo s nerezovým telesom 
pre použitie v domácnostiach, 
na záhradách i v priemysle, 
pripojenie G 1“.

JETINOX - samonasávacie čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROSWIM 50M 60118028 18 12 319.00 €

DAB.EUROSWIM 75M 60118029 21 14 329.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROCOVER 60115704 6 6,5 209.00 €

od 319.00 €

Jednofázové viacstupňové 
samonasávacie čerpadlá veľkého 
výkonu s nerezovým telesom a 
obehovými kolesami určené pre 
použitie v domácnostiach, pre 
závlahové systémy i pre použitie 
v priemysle, pripojenie G 1“.

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

MULTI INOX - viacstupňové čerpadlo

EUROSWIM - bazénové čerpadlo
EUROCOVER - bazénové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.PULSAR 40/50 M-A 104160030 4,8 55 439.00 €

DAB.PULSAR 40/80 M-A 104160260 7,2 59 499.00 €

DAB.PULSAR 50/80 M-A 104160290 7,2 71 509.00 €

DAB.PULSAR 65/50 M-A 104160090 4,8 82 659.00 €

DAB.PULSAR 50/80 T-NA 104160310 7,2 71 585.00 €

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným 
saním pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. 
Hriadeľ je tesnená dvojitou mechanickou  
upchávkou, maximálna hĺbka ponorenia je  
20 m, priemer čerpadla 138mm. Čerpadlá sú 
určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. 
Pripojenie G 5/4“.
Vyhotovenie čerpadiel:
M-A  -  jednofázové s plavákom
T-NA  -  trojfázové bez plaváku

od 439.00 €

PULSAR - ponorné čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.MULTI INOX 4M 60122693 5,4 48 289.00 €

DAB.MULTI INOX 5M 60122694 5,4 60 315.00 €

od 289.00 €

Automatické ponorné jednofázové 
čerpadlo so širokou základňou a so 
špeciálnou konštrukciou. Vhodné 
pre použitie odčerpávania bazénov a 
priestoroch nad bazénom, k odstráneniu 
dažďovej vody, aby neprišlo k jeho 
poškodeniu. Čerpadlo vyrobené 
z odolného termoplastu. Integrovaný 
plavák pre automatickú prevádzku.

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným saním 
pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Hriadeľ je 
tesnená dvojitou mechanickou upchávkou, maximálna 
hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138mm. 
Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovná-
vacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou 
ACTIVE DRIVER, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konš-
tantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4“.

od 849.00 €

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

209.00 Kč

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.QPGO P21230 196080112S 2,4 77 589.00 €

IVAR.QPGO P31330 196080213S 4,2 72 619.00 €

IVAR.QPGO P31930 196080219S 4,2 105 675.00 €

IVAR.QPGO P51330 196080313S 6 80 655.00 €

QPGO - štvorpalcové čerpadlá s ochranou 
Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s prie-
merom 97 mm so špeciálnymi obežnými kolesami, 
ktoré umožňujú čerpadlám pracovať i v ťažkých 
podmienkach pri kontaminácii vody s pieskom 
(120 g/m3). Sú určené do úzkych a hlbokých vrtov 
pre zásobovanie rodinných domov, hospodárskych 
usadlostí alebo priemyselných objektov. Čerpadlá 
sa dodávajú s ochranou proti chodu na sucho DRP 
priamo v prívodnom káble 30 m. Spätná klapka 
vstavaná. Pripojenie G 5/4“. 
Poznámka:
Tieto čerpadlá nedoporučujeme  
kombinovať s frekvenčným meničom od 589.00 €

od 259.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.IDEA 75M 60122482 2,4 47 259.00 €

DAB.IDEA 100M 60122483 2,4 62 299.00 €

Ponorné jednofázové čerpadlo s prie-
merom 95 mm s maximálnou výtlačnou 
výškou 62 m. Maximálna hĺbka ponoru 
10 m. Štandardná dodávka s prívodným 
káblom a nylonovým lanom 15m. Pripo-
jenie G 1“.

IDEA - štvorpalcové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M 23 T3-23M 2,7 70 579.00 €

IVAR.T3M 30 T3-30M 2,7 92 645.00 €

IVAR.T3T 45 T3-45T 2,7 128 675.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M 23 QMD T3-23MQMD 2,7 70 739.00 €

IVAR.T3M 30 QMD T3-30MQMD 2,7 92 819.00 €

IVAR.T3T 45 QTD T3-45TQTD 2,7 128 939.00 €

od 739.00 €

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm 
do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre 
zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodár-
ske 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 – jednofázové
T – trojfázové

3“ Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm 
do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre 
zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodár-
ske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 1“.

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave 
a s káblom 30 m. 
Čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrin-
kou QMD, QTD vrátane ochrany proti 
chodu na sucho. 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M – jednofázové
T – trojfázové

3“
T3 - trojpalcové čerpadlá T3 - trojpalcové čerpadlá s ochranou

od 579.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.CS4C-13 M 104100622 4,2 71,5 512.00 €

DAB.CS4C-19 T 104103432 4,2 104,5 509.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.SP4T 1018 SP1018T 2,6 106 512.00 €

IVAR.SP4T 1815 SP1815T 4,5 97 519.00 €

IVAR.SP4M 1013 SP1013M 2,6 77 489.00 €

IVAR.SP4M 1018 SP1018M 2,6 106 559.00 €

IVAR.SP4M 1815 SP1815M 4,5 97 559.00 €

IVAR.SP4M 1818 SP1818M 4,5 117 599.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové a trojfázo-
vé celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm 
so vstavanou spätnou klapkou pre náročné 
aplikácie v občianskom i priemyselnom sekto-
re. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojo-
vacím káblom 30 m, jednofázové čerpadlá sú 
vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4“. 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M – jednofázové   
T – trojfázové

4“

4“4“ Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 
97 mm určené do úzkych a hlbokých vrtov 
pre zásobovanie rodinných domov, hospo-
dárskych usadlostí alebo priemyselných ob-
jektov. Čerpadlá sa dodávajú s 30m káblom 
a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 5/4“.
Vyhotovenia: CS4C – 13 M: jednofázové 
čerpadlo s rozbehovou skrinkou
CS4C – 19 T: trojfázové  
čerpadlo

SP4 - celonerezové štvorpalcové čerpadlá

CS4C - štvorpalcové čerpadlá

od 509.00 €

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

4“

od 489.00 €

od 975.00 €

Jednofázové samonasávacie 
čerpadlo s liatinovým telesom 
pre použitie v domácnostiach, 
na záhradách  i v priemysle, 
pripojenie G 1“.

od 139.00 €

od 157.00 €



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

typ kód Max. napätie 
motoru

Max. výkon 
motoru

akciová cena   
s DPH

DAB.A.D. M/M 1,1 109640610 1x 230 V 1,1 kW 429.00 €

DAB.A.D. M/M 1,5 88002281 1x 230 V 1,5 kW 649.00 €

od 429.00 €

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 
vlastné čerpadlo pred chodom 
na sucho.

ACTIVE DRIVER - frekvenčný menič 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.PULSAR 40/50 M-A AD PULSAR4050AD 4,8 55 849.00 €

DAB.PULSAR 40/80 M-A AD PULSAR4080AD 7,2 59 909.00 €

PULSAR - ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M-23AD T3-23MAD 2,7 70 989.00 €

IVAR.T3M-30AD T3-30MAD 2,7 92 1 049.00 €

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

3“
T3 - trojpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom

od 989.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AD JETINOX 132 M 60122714 4,8 48 669.00 €

DAB.AD EUROINOX 40/80 M 60116734 7,2 59 809.00 €

od 669.00 €

Jednoduché jednofázovo napájané čerpacie stanice s kmitočto-
vým riadením ACTIVE DRIVER. Riadiace jednotky s proporcionál-
nymi snímačmi tlaku a prietoku riadi PI regulačným systémom 
otáčky čerpadiel tak, že je dosahované prednastaveného tlaku 
i pri meniacom sa odbere. Samonasávacie čerpadlo je chránené 
pred suchým chodom a preťažením, prevádzkový tlak a veličiny 
pre dokonalé prispôsobenie stanice rozvodnému systému sú ľahko 
nastaviteľné. Pripojenie G1“.

Čerpacia Stanica AD – s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVER 6 800 M-A AD DIVER800AD 5,4 48  749.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s priemerom 
148 mm určené pre čerpanie čistej vody. Ideálne pre 
tlakové systémy, čerpanie zo studní, nádrží a pre po-
dobné aplikácie. Čerpadlá sú dodávané s plavákom 
na sledovanie hladiny, vyrovnávacou tlakovou ná-
dobou 5 l a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER, 
ktorá chráni čerpadlo a udržuje konštantný tlak. 
Prívodný kábel 15 m. 
Pripojenie G 1“.

749.00 €

DIVER 6 - ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.SP4M 1018AD SP1018MAD 2,6 106 975.00 €

IVAR.SP4M 1815AD SP1815MAD 4,5 97 985.00 €

IVAR.SP4M 1818AD SP1818MAD 4,5 117 1 009.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové celo-
nerezové čerpadlá s priemerom 98 mm so 
vstavanou spätnou klapkou pre náročné 
aplikácie v občianskom i priemyselnom 
sektore. čerpadlá sa  dodávajú  v rozlo-
ženom stave s káblom 30 m, rozbehovou 
skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádo-
bou 5 l a riadiacou jednotkou ACTIVE 
DRIVER. Jednotka chráni čerpadlo a 
udržuje konštantný tlak. Pripojenie  
G 5/4“. 

4“
SP4 - štvorpalcové čerpadlá s frekvenčným meničom 

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.JET 82 M 102660020 4,2 44 139.00 €

DAB.JET 102 M 102660040 4,2 50 163.00 €

JET - samonasávacie čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROINOX 30/80 T 60145289 7,2 47 333.00 €

DAB.EUROINOX 40/80 T 60145290 7,2 59 345.00 €

od 333.00 €

Trojfázové samonasávacie 
čerpadlo veľkého výkonu s ne-
rezovým telesom určené pre 
použitie v domácnostiach, pre 
závlahové systémy i pre použitie 
v priemysle, pripojenie G 1“.

EUROINOX - viacstupňové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVER 6 600 M-A 60122630 5,4 24  251.00 €

DAB.DIVER 6 700 M-A 60122631 5,4 36  285.00 €

DAB.DIVER 6 800 M-A 60122632 5,4 48  321.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá 
s priemerom 148 mm určené pre čerpanie čistej 
vody. Ideálne pre tlakové systémy, čerpanie zo 
studní, nádrží a rybníkov, čerpanie dažďovej 
vody a pre podobné aplikácie. Čerpadlá sú 
dodávané s plavákom na sledovanie hladiny. 
Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1“.

od 251.00 €

DIVER 6 - ponorné čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.JETINOX 82 M 102640020 4,2 44 157.00 €

DAB.JETINOX 102 M 102640040 4,2 50 182.00 €

Jednofázové samonasávacie 
čerpadlo s nerezovým telesom 
pre použitie v domácnostiach, 
na záhradách i v priemysle, 
pripojenie G 1“.

JETINOX - samonasávacie čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROSWIM 50M 60118028 18 12 319.00 €

DAB.EUROSWIM 75M 60118029 21 14 329.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.EUROCOVER 60115704 6 6,5 209.00 €

od 319.00 €

Jednofázové viacstupňové 
samonasávacie čerpadlá veľkého 
výkonu s nerezovým telesom a 
obehovými kolesami určené pre 
použitie v domácnostiach, pre 
závlahové systémy i pre použitie 
v priemysle, pripojenie G 1“.

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

MULTI INOX - viacstupňové čerpadlo

EUROSWIM - bazénové čerpadlo
EUROCOVER - bazénové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.PULSAR 40/50 M-A 104160030 4,8 55 439.00 €

DAB.PULSAR 40/80 M-A 104160260 7,2 59 499.00 €

DAB.PULSAR 50/80 M-A 104160290 7,2 71 509.00 €

DAB.PULSAR 65/50 M-A 104160090 4,8 82 659.00 €

DAB.PULSAR 50/80 T-NA 104160310 7,2 71 585.00 €

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným 
saním pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. 
Hriadeľ je tesnená dvojitou mechanickou  
upchávkou, maximálna hĺbka ponorenia je  
20 m, priemer čerpadla 138mm. Čerpadlá sú 
určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Prívodný kábel 20 m. 
Pripojenie G 5/4“.
Vyhotovenie čerpadiel:
M-A  -  jednofázové s plavákom
T-NA  -  trojfázové bez plaváku

od 439.00 €

PULSAR - ponorné čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.MULTI INOX 4M 60122693 5,4 48 289.00 €

DAB.MULTI INOX 5M 60122694 5,4 60 315.00 €

od 289.00 €

Automatické ponorné jednofázové 
čerpadlo so širokou základňou a so 
špeciálnou konštrukciou. Vhodné 
pre použitie odčerpávania bazénov a 
priestoroch nad bazénom, k odstráneniu 
dažďovej vody, aby neprišlo k jeho 
poškodeniu. Čerpadlo vyrobené 
z odolného termoplastu. Integrovaný 
plavák pre automatickú prevádzku.

Ponorné viacstupňové čerpadlá so spodným saním 
pre studne a vrty i s malým stĺpcom vody. Hriadeľ je 
tesnená dvojitou mechanickou upchávkou, maximálna 
hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138mm. 
Čerpadlá sú určené pre zásobovanie rodinných domov 
i väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovná-
vacou tlakovou nádobou 5 l a riadiacou jednotkou 
ACTIVE DRIVER, ktorá chráni čerpadlo a udržuje konš-
tantný tlak. Prívodný kábel 20 m. Pripojenie G 5/4“.

od 849.00 €

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

209.00 Kč

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.QPGO P21230 196080112S 2,4 77 589.00 €

IVAR.QPGO P31330 196080213S 4,2 72 619.00 €

IVAR.QPGO P31930 196080219S 4,2 105 675.00 €

IVAR.QPGO P51330 196080313S 6 80 655.00 €

QPGO - štvorpalcové čerpadlá s ochranou 
Ponorné viacstupňové jednofázové čerpadlá s prie-
merom 97 mm so špeciálnymi obežnými kolesami, 
ktoré umožňujú čerpadlám pracovať i v ťažkých 
podmienkach pri kontaminácii vody s pieskom 
(120 g/m3). Sú určené do úzkych a hlbokých vrtov 
pre zásobovanie rodinných domov, hospodárskych 
usadlostí alebo priemyselných objektov. Čerpadlá 
sa dodávajú s ochranou proti chodu na sucho DRP 
priamo v prívodnom káble 30 m. Spätná klapka 
vstavaná. Pripojenie G 5/4“. 
Poznámka:
Tieto čerpadlá nedoporučujeme  
kombinovať s frekvenčným meničom od 589.00 €

od 259.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.IDEA 75M 60122482 2,4 47 259.00 €

DAB.IDEA 100M 60122483 2,4 62 299.00 €

Ponorné jednofázové čerpadlo s prie-
merom 95 mm s maximálnou výtlačnou 
výškou 62 m. Maximálna hĺbka ponoru 
10 m. Štandardná dodávka s prívodným 
káblom a nylonovým lanom 15m. Pripo-
jenie G 1“.

IDEA - štvorpalcové čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M 23 T3-23M 2,7 70 579.00 €

IVAR.T3M 30 T3-30M 2,7 92 645.00 €

IVAR.T3T 45 T3-45T 2,7 128 675.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.T3M 23 QMD T3-23MQMD 2,7 70 739.00 €

IVAR.T3M 30 QMD T3-30MQMD 2,7 92 819.00 €

IVAR.T3T 45 QTD T3-45TQTD 2,7 128 939.00 €

od 739.00 €

Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm 
do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre 
zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodár-
ske 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 – jednofázové
T – trojfázové

3“ Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 74 mm 
do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre 
zásobovanie chát, rodinných domov i pre hospodár-
ske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 1“.

Čerpadlá sa dodávajú v rozloženom stave 
a s káblom 30 m. 
Čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrin-
kou QMD, QTD vrátane ochrany proti 
chodu na sucho. 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M – jednofázové
T – trojfázové

3“
T3 - trojpalcové čerpadlá T3 - trojpalcové čerpadlá s ochranou

od 579.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.CS4C-13 M 104100622 4,2 71,5 512.00 €

DAB.CS4C-19 T 104103432 4,2 104,5 509.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.SP4T 1018 SP1018T 2,6 106 512.00 €

IVAR.SP4T 1815 SP1815T 4,5 97 519.00 €

IVAR.SP4M 1013 SP1013M 2,6 77 489.00 €

IVAR.SP4M 1018 SP1018M 2,6 106 559.00 €

IVAR.SP4M 1815 SP1815M 4,5 97 559.00 €

IVAR.SP4M 1818 SP1818M 4,5 117 599.00 €

Ponorné viacstupňové jednofázové a trojfázo-
vé celonerezové čerpadlá s priemerom 98 mm 
so vstavanou spätnou klapkou pre náročné 
aplikácie v občianskom i priemyselnom sekto-
re. Dodávajú sa v rozloženom stave s pripojo-
vacím káblom 30 m, jednofázové čerpadlá sú 
vrátane rozbehovej skrinky. Pripojenie G 5/4“. 
Vyhotovenie čerpadiel: 
M – jednofázové   
T – trojfázové

4“

4“4“ Ponorné viacstupňové čerpadlá s priemerom 
97 mm určené do úzkych a hlbokých vrtov 
pre zásobovanie rodinných domov, hospo-
dárskych usadlostí alebo priemyselných ob-
jektov. Čerpadlá sa dodávajú s 30m káblom 
a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. 
Pripojenie G 5/4“.
Vyhotovenia: CS4C – 13 M: jednofázové 
čerpadlo s rozbehovou skrinkou
CS4C – 19 T: trojfázové  
čerpadlo

SP4 - celonerezové štvorpalcové čerpadlá

CS4C - štvorpalcové čerpadlá

od 509.00 €

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

4“

od 489.00 €

od 975.00 €

Jednofázové samonasávacie 
čerpadlo s liatinovým telesom 
pre použitie v domácnostiach, 
na záhradách  i v priemysle, 
pripojenie G 1“.

od 139.00 €

od 157.00 €
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Poznámka : 
Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné 
množstvo Qmax sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hod-
noty 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 299.00 €

Kompaktné ponorné jednofázové domáce 
vodárne s priemerom 148 mm s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou. Pri odbere 
sa automaticky spustí, po ukončení odberu sa 
vypína, je chránená proti suchému chodu a zvý-
šenej početnosti spustení. Prívodný kábel  
15 m. Pripojenie G1“.

Poznámka : 
Prevedenie X má sanie  
plávajúcim sacím košom.  

DIVERTRON - automatické čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVERTRON 1000M 60122623 5,4 36 299.00 €

DAB.DIVERTRON 1200M 60122626 5,4 48 325.00 €

DAB.DIVERTRON X 1200M 60122627 5,4 48 449.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.PG.2000 1960705212 2,7 74 869.00 €
IVAR.PG.3000 1960705313 4,2 70 929.00 €
IVAR.PG 3500  1960705319 4,2 102 979.00 €

4“
PG - automatické čerpadlo

od 303.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.ACTIVE JI 82 M 102690210 4,2 44 303.00 €

DAB.ACTIVE JI 102 M 102690220 4,2 50 329.00 €

ACTIVE SYSTEM je jednodu-
chý jednofázový beznádržový 
kompaktný čerpací systém, 
skladajúci sa z mo noblokového 
čerpadla JETINOX s integro-
vanou riadiacou jednotkou. 
Čerpadlo tohto systému sa 
automaticky spustí pri odbere 
vody a opäť sa vypne, keď 
požiadavka na dodávku vody pominie. 
Pripojenie G1“.

ACTIVE SYSTEM - automatické čerpadlo 

Obchodno-technická kancelária IVAR SK, spol. s r. o.
Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 431-2, +421 905 110 464
e-mail: ivar@stonline.sk, www.ivarsk.sk

IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4
e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky potrebné úpravy 
podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné.

Váš predajca

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.NOVA 180 M-A 103022814 4,8 4,8 99.00 €

DAB.NOVA 300 M-A 103022014 13 6,8 125.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA 600 M-A 103022214 15,9 7,4 173.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA BVP 750 M-A 60122691 24 11 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.VERTY NOVA 200 M 60122636 7 6,5 121.00 €

DAB.VERTY NOVA 400 M 60122637 11 9 135.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA VX 550 M-A 103045000 20 7,4 355.00 €

DAB.FEKA VS 750 M-A 103040040 24 9,6 489.00 €

DAB.FEKA VS 750 T-NA 103040060 24 9,6 459.00 €

typ kód Objem akciová cena   
s DPH

DAB.FEKABOX 100 60123162 110 l 389.00 €

DAB.FEKABOX 200  60116632 200 l 759.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.NOVABOX 30/300 M 503110304 7,2 6,9 369.00 €

IVAR.IVABOX WC3 IVABRO100 6 8 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.GRINDER GL 1000 M-A 60145475 12 15 839.00 €

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

od 99.00 €

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

od 121.00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s auto-
matickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi 
užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a 
splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom 
nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 
5 m. Pripojenie G 5/4“.

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie 
pivníc a jímok. Vhodné i pre čerpanie znečistenej 
vody s obsahom pevných častíc s maximálnym 
priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z ne-
korodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. 
Pripojenie G 6/4“.

173.00 €
265.00 €

839.00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlá s plavá-
kom robustnej konštrukcie určené pre čerpanie 
odpadových a splaškových vôd nielen z rodin-
ných domov, ale i väčších objektov. Čerpadlo vy-
bavené účinným rezacím zariadením. Prívodný 
kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie od-
padových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 40 mm. 
Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové 
vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Vyhotovenie VX 
má telo čerpadla a obežné koleso z technopoly-
méru. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2“.

od 355.00 €

Samonosné nádrže z veľmi pevného polyetylénu 
s plynotesným viečkom pre uloženie do zeme ale-
bo i pre voľnú montáž. Pripravené pre montáž do-
poručených typov čerpadiel vyhotovení M-A. 
FEKABOX 110 – pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550-750
FEKABOX 200 -  pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550 – 1200  
a GRINDER GL 1000.

Malé kompaktné kalové boxy pre miesta, kde odpadovú 
vodu nie je možné vypúšťať samospádom. NOVABOX 
je určený pre sprchu, drez, výlevku, umývačku riadu 
alebo práčku ( nie WC), je možné pripojiť až tri zari-
aďovacie predmety. Pri modely IVARBOX je 
možné priamo pripojiť WC a ďalšie tri 
zariaďovacie predmety.
Napájajúce napätie 230 V.od 389.00 €

NOVA - drenážne čerpadlo

FEKA - kalové čerpadlo

GRINDER GL - kalové čerpadlo s rezákom

FEKABOX - kalové nádrže

VERTY NOVA - drenážne čerpadlo

FEKA BVP - kalové čerpadlo

FEKA VX a FEKA VS - kalové čerpadlá

NOVABOX a IVABOX - kalové boxy

Ponorné viacstupňové jednofázové ponorné 
čerpadlo s priemerom 97 mm s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou. Pri 
odbere sa automaticky spúšťa, po ukon-
čení odberu sa vypína, sú chránené  proti 
suchému chodu a proti preťaženiu ( nie 
je potrebný tlakový spínač ani rozbehová 
skriňa). Je určené do úzkych a hlbokých 
vrtov pre zásobovanie rodinných domov 
alebo priemyselných objektov. Prívodný 
kábel 30m. Spätná klapka vstavaná. Doda-
nie vrátane  vyrovnávacej tlakovej nádoby 
5 l. Pripojenie G 1“. 

Poznámka : 
V prípade inštalácie do rozvodov vody 
v domácnosti doporučujeme osadenie  
redukčného tlakového ventilu. 

od 869.00 €

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 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AQUAJET 82 M-G/20 60121345 4,2 44 229.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/50 82M50L 4,2 44 259.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/80 82M80L 4,2 44 335.00 €

IVAR.AQUAJET 102M/50 102M50L 4,2 50 315.00 €

IVAR.AQUAJET 102M/80 102M80L 4,2 50 379.00 €

Jednofázové domáce vodárne so 
samonasávacími čerpadlami JET 
82 M alebo JET 102 M s hori-
zontálnou nádržou s pryžovým 
vakom, tlakovým spínačom 
a manometrom. Dodá-
vajú sa s rôznymi veľko-
sťami nádrží. Čerpadlo 
je s nádržou pevne 
spojené, hydraulické 
prepojenie čerpadla 
s nádržou je flexibilné. 

od 229.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20 60141884 4,2 44 245.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 102MINOX50L 4,2 50 329.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 102MINOX80L 4,2 50 379.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.AQUAJET 82 M/50 82M50LMT 4,2 44 285.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/80 82M80LMT 4,2 44 359.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 102MINOX50LMT 4,2 50 349.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 102MINOX80LMT 4,2 50 399.00 €

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

od 285.00 €

Jednofázové domáce vodárne 
so samonasávacím čerpadlom 
JETINOX 82M, 102 M a 
nádržou s pryžovým va-
kom, tlakovým spína-
čom a manometrom. 
Dodávajú sa s horizon-
tálnymi nádržami (20, 
50 a 80 litrov). Prepo-
jenie čerpadla s nádržou 
je flexibilné, s horizontál-
nou nádržou je čerpadlo 
pevne spojené. 

od 245.00 €

AQUAJET - domáca vodáreň AQUAJETINOX - domáca vodáreň 

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT

typ kód Pspúšťací

akciová cena   
s DPH

DAB.SMART PRESS 1,5 HP 60114808 1,5 bar 75.00 €

DAB.SMART PRESS 3,0 HP 60114809 2,2 bar 93.00 €

Moderné integrované automatizačné zariadenie, ktoré automa-
ticky spustí odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberné-
ho miesta a automaticky ju vypína po ukončení odberu. Po dobu 
odberu je čerpadlo v prevádzke a zaisťuje v rozvode nepretržitý 
prietok a tlak vody. 

od 75.00 €

SMART PRESS - elektronický tlakový spínač

typ kód Pvst Pvýst

akciová cena   
s DPH

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

3÷6  
bar 179.00 €

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

CONTROLPRES - elektronický tlakový spínač

179.00 €

od 125.00 €

SADA AQUACOLD - vodárenské sady
Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponor-
ného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú 
nádobu 50,80 a 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2- 3,5 bar, manome-
ter do 6 bar a päťcestnú armatúru. 

typ kód objem akciová cena   
s DPH

IVAR.KIT AQUACOLD 50 KITIVAFCV50 125.00 €

IVAR.KIT AQUACOLD 80 KITIVAFCV80 149.00 €

IVAR.KIT AQUACOLD 100 KITIVAFCV100 189.00 €

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
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Poznámka : 
Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné 
množstvo Qmax sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hod-
noty 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 299.00 €

Kompaktné ponorné jednofázové domáce 
vodárne s priemerom 148 mm s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou. Pri odbere 
sa automaticky spustí, po ukončení odberu sa 
vypína, je chránená proti suchému chodu a zvý-
šenej početnosti spustení. Prívodný kábel  
15 m. Pripojenie G1“.

Poznámka : 
Prevedenie X má sanie  
plávajúcim sacím košom.  

DIVERTRON - automatické čerpadlo

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.DIVERTRON 1000M 60122623 5,4 36 299.00 €

DAB.DIVERTRON 1200M 60122626 5,4 48 325.00 €

DAB.DIVERTRON X 1200M 60122627 5,4 48 449.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.PG.2000 1960705212 2,7 74 869.00 €
IVAR.PG.3000 1960705313 4,2 70 929.00 €
IVAR.PG 3500  1960705319 4,2 102 979.00 €

4“
PG - automatické čerpadlo

od 303.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.ACTIVE JI 82 M 102690210 4,2 44 303.00 €

DAB.ACTIVE JI 102 M 102690220 4,2 50 329.00 €

ACTIVE SYSTEM je jednodu-
chý jednofázový beznádržový 
kompaktný čerpací systém, 
skladajúci sa z mo noblokového 
čerpadla JETINOX s integro-
vanou riadiacou jednotkou. 
Čerpadlo tohto systému sa 
automaticky spustí pri odbere 
vody a opäť sa vypne, keď 
požiadavka na dodávku vody pominie. 
Pripojenie G1“.

ACTIVE SYSTEM - automatické čerpadlo 

Obchodno-technická kancelária IVAR SK, spol. s r. o.
Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 431-2, +421 905 110 464
e-mail: ivar@stonline.sk, www.ivarsk.sk

IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4
e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky potrebné úpravy 
podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné.

Váš predajca

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.NOVA 180 M-A 103022814 4,8 4,8 99.00 €

DAB.NOVA 300 M-A 103022014 13 6,8 125.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA 600 M-A 103022214 15,9 7,4 173.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA BVP 750 M-A 60122691 24 11 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.VERTY NOVA 200 M 60122636 7 6,5 121.00 €

DAB.VERTY NOVA 400 M 60122637 11 9 135.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.FEKA VX 550 M-A 103045000 20 7,4 355.00 €

DAB.FEKA VS 750 M-A 103040040 24 9,6 489.00 €

DAB.FEKA VS 750 T-NA 103040060 24 9,6 459.00 €

typ kód Objem akciová cena   
s DPH

DAB.FEKABOX 100 60123162 110 l 389.00 €

DAB.FEKABOX 200  60116632 200 l 759.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.NOVABOX 30/300 M 503110304 7,2 6,9 369.00 €

IVAR.IVABOX WC3 IVABRO100 6 8 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.GRINDER GL 1000 M-A 60145475 12 15 839.00 €

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

od 99.00 €

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

od 121.00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s auto-
matickým sledovaním hladiny (plavákom), veľmi 
užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a 
splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom 
nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 
5 m. Pripojenie G 5/4“.

Výkonné jednofázové čerpadlo pre odvodňovanie 
pivníc a jímok. Vhodné i pre čerpanie znečistenej 
vody s obsahom pevných častíc s maximálnym 
priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z ne-
korodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. 
Pripojenie G 6/4“.

173.00 €
265.00 €

839.00 €

Ponorné jednofázové kalové čerpadlá s plavá-
kom robustnej konštrukcie určené pre čerpanie 
odpadových a splaškových vôd nielen z rodin-
ných domov, ale i väčších objektov. Čerpadlo vy-
bavené účinným rezacím zariadením. Prívodný 
kábel 10 m. Pripojenie DN 50.

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá pre čerpanie od-
padových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 40 mm. 
Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové 
vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Vyhotovenie VX 
má telo čerpadla a obežné koleso z technopoly-
méru. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2“.

od 355.00 €

Samonosné nádrže z veľmi pevného polyetylénu 
s plynotesným viečkom pre uloženie do zeme ale-
bo i pre voľnú montáž. Pripravené pre montáž do-
poručených typov čerpadiel vyhotovení M-A. 
FEKABOX 110 – pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550-750
FEKABOX 200 -  pre FEKA 600, FEKA VX/VS 550 – 1200  
a GRINDER GL 1000.

Malé kompaktné kalové boxy pre miesta, kde odpadovú 
vodu nie je možné vypúšťať samospádom. NOVABOX 
je určený pre sprchu, drez, výlevku, umývačku riadu 
alebo práčku ( nie WC), je možné pripojiť až tri zari-
aďovacie predmety. Pri modely IVARBOX je 
možné priamo pripojiť WC a ďalšie tri 
zariaďovacie predmety.
Napájajúce napätie 230 V.od 389.00 €

NOVA - drenážne čerpadlo

FEKA - kalové čerpadlo

GRINDER GL - kalové čerpadlo s rezákom

FEKABOX - kalové nádrže

VERTY NOVA - drenážne čerpadlo

FEKA BVP - kalové čerpadlo

FEKA VX a FEKA VS - kalové čerpadlá

NOVABOX a IVABOX - kalové boxy

Ponorné viacstupňové jednofázové ponorné 
čerpadlo s priemerom 97 mm s integrovanou 
elektronickou riadiacou jednotkou. Pri 
odbere sa automaticky spúšťa, po ukon-
čení odberu sa vypína, sú chránené  proti 
suchému chodu a proti preťaženiu ( nie 
je potrebný tlakový spínač ani rozbehová 
skriňa). Je určené do úzkych a hlbokých 
vrtov pre zásobovanie rodinných domov 
alebo priemyselných objektov. Prívodný 
kábel 30m. Spätná klapka vstavaná. Doda-
nie vrátane  vyrovnávacej tlakovej nádoby 
5 l. Pripojenie G 1“. 

Poznámka : 
V prípade inštalácie do rozvodov vody 
v domácnosti doporučujeme osadenie  
redukčného tlakového ventilu. 

od 869.00 €

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 265.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AQUAJET 82 M-G/20 60121345 4,2 44 229.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/50 82M50L 4,2 44 259.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/80 82M80L 4,2 44 335.00 €

IVAR.AQUAJET 102M/50 102M50L 4,2 50 315.00 €

IVAR.AQUAJET 102M/80 102M80L 4,2 50 379.00 €

Jednofázové domáce vodárne so 
samonasávacími čerpadlami JET 
82 M alebo JET 102 M s hori-
zontálnou nádržou s pryžovým 
vakom, tlakovým spínačom 
a manometrom. Dodá-
vajú sa s rôznymi veľko-
sťami nádrží. Čerpadlo 
je s nádržou pevne 
spojené, hydraulické 
prepojenie čerpadla 
s nádržou je flexibilné. 

od 229.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

DAB.AQUAJETINOX 82 M-G/20 60141884 4,2 44 245.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 102MINOX50L 4,2 50 329.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 102MINOX80L 4,2 50 379.00 €

typ kód Qmax Hmax

akciová cena   
s DPH

IVAR.AQUAJET 82 M/50 82M50LMT 4,2 44 285.00 €

IVAR.AQUAJET 82 M/80 82M80LMT 4,2 44 359.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50 102MINOX50LMT 4,2 50 349.00 €

IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80 102MINOX80LMT 4,2 50 399.00 €

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

od 285.00 €

Jednofázové domáce vodárne 
so samonasávacím čerpadlom 
JETINOX 82M, 102 M a 
nádržou s pryžovým va-
kom, tlakovým spína-
čom a manometrom. 
Dodávajú sa s horizon-
tálnymi nádržami (20, 
50 a 80 litrov). Prepo-
jenie čerpadla s nádržou 
je flexibilné, s horizontál-
nou nádržou je čerpadlo 
pevne spojené. 

od 245.00 €

AQUAJET - domáca vodáreň AQUAJETINOX - domáca vodáreň 

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT

typ kód Pspúšťací

akciová cena   
s DPH

DAB.SMART PRESS 1,5 HP 60114808 1,5 bar 75.00 €

DAB.SMART PRESS 3,0 HP 60114809 2,2 bar 93.00 €

Moderné integrované automatizačné zariadenie, ktoré automa-
ticky spustí odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberné-
ho miesta a automaticky ju vypína po ukončení odberu. Po dobu 
odberu je čerpadlo v prevádzke a zaisťuje v rozvode nepretržitý 
prietok a tlak vody. 

od 75.00 €

SMART PRESS - elektronický tlakový spínač

typ kód Pvst Pvýst

akciová cena   
s DPH

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

3÷6  
bar 179.00 €

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

CONTROLPRES - elektronický tlakový spínač

179.00 €

od 125.00 €

SADA AQUACOLD - vodárenské sady
Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponor-
ného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú 
nádobu 50,80 a 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2- 3,5 bar, manome-
ter do 6 bar a päťcestnú armatúru. 

typ kód objem akciová cena   
s DPH

IVAR.KIT AQUACOLD 50 KITIVAFCV50 125.00 €

IVAR.KIT AQUACOLD 80 KITIVAFCV80 149.00 €

IVAR.KIT AQUACOLD 100 KITIVAFCV100 189.00 €

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
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