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Kijk voor het complete assortiment ook op onze website www.welplast.nl

Genix 110

De DAB Genix 110 is een broyeur/WC vermaler met een opvangbak en vervangt het 
oudere model, de DAB Fekalift 100 A. In deze opvangbak is een geruisloze RVS pomp 
geplaatst met een RVS waaier. Deze waaier zorgt ervoor dat vaste delen, 
zoals fecaliën en WC-papier worden versneden en afgevoerd kunnen worden.  
Dit vindt geheel automatisch plaats.De installatie van de DAB Genix 110 is door u 
zelf uit te voeren. In het pakket worden namelijk alle onderdelen meegeleverd die 

u nodig heeft voor de installatie. Wat betreft het onderhoud van deze broyeur/WC 
vermaler zit u helemaal goed. De pomp is namelijk zelfreinigend en voorzien van  
alle gemakken om eventueel onderhoud gemakkelijk uit te kunnen laten voeren.  
De Genix is namelijk zo opgebouwd, dat u onderhoud kunt plegen zonder vieze 
handen te krijgen.

DAB POMPEN

Novabox voor afvalwater

Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, lavabo’s
en huishoudelijke wasmachines. Collecteren en wegpompen van
afwas- en kuiswater. Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestanddelen
en/of vezels, warm en koud water, geen fecaal water. Er mag in
geen geval gebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve
stoffen. Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer 

en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een dompelpomp
Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in
het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een
terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer
van douchewater wordt een speciale douchevlotter gebruikt dewelke
standaard wordt meegeleverd. 

Artikel Beschrijving P1 max Q max H max Aanzuigdiepte Afm (mm) a/st

405091 DAB Novabox 30/300 M SV 230 volt 290 W 120 l/min 7,2 bar 6,9 m 409x311x360 535,00

Artikel Beschrijving Span Kw Cap Pers Kg a/st

405095 DAB Genix 110 WC Box met exstra aansluit 230 V 0,32 15/90 1 10 399,00
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Vermelde prijzen zijn bruto. Korting op aanvraag! Bel (0341) 363 312 voor meer informatie.
(prijswijzigingen, zet-, spel-, afbeeldings- en afmetingsfouten voorbehouden)

DAB POMPEN

Feka 600 dompelpomp

Feka VS 750 dompelpomp

De Feka 600 van DAB is een dompelpomp die geschikt is voor het 
wegpompen van vuilwater. Denk aan afvalwater en rioolwater. Deze DAB pomp is 
geschikt voor huishoudelijk gebruik en kan vuildeeltjes aan met een diameter van 
25 millimeter. De maximale temperatuur van het weg te pompen water is 35 graden 
Celsius. De maximale opvoerhoogte bedraagt 7,45 meter en de maximale 

dompeldiepte is 7 meter. De DAB Feka 600 Domelpomp kan maar liefst 15000 liter 
per uur wegpompen. De pomp is gemaakt van stevig technopolymeer. De motor, 
rotoras en de schroeven zijn vervaardigd uit roestvrij staal. De pomp is ca. 40 cm 
hoog, 25 cm breed en 20 cm diep.

De DAB FEKA VS 750 M-A dompelpomp is speciaal ontworpen voor het verpompen 
van vuilwater en/of rioolwater met ‘grote’ vaste delen. De maximale doorlaat van 
de pompen betreft 50 mm en is daarmee uniek binnen de dompelpompen. De pomp 
is vervaardigd van RVS en is daarmee geschikt voor het zware werk. Binnen deze 
lijn dompelpompen zijn een aantal versies vervaardigd, welke afwijken in kracht en 

capaciteit/opbrengst. Deze pomp is voorzien van een vlotter, wat inhoudt dat deze 
automatisch in- en uitschakelt op basis van het waterniveau. Schakelt automatisch 
in bij een waterstand van 39 cm en schakelt automatisch uit bij een waterstand van 
20 cm. Bij de manuele stand (fixeren/omhoog houden vlotter), pompt deze pomp het 
water tot 8 cm weg.

Artikel P1 max Span Kw Cap Pers Kg a/st

405101 DAB dompelpomp type Feka 600 met vlotter 230 V 0,9 50/250 5/4 7 339,00

Artikel Beschrijving Span Kw Cap Pers Kg a/st

405086 DAB dompelpomp type Feka VS 750 zonder vlotter 230 0,75 0/400 2 17,5 617,00

405087 DAB dompelpomp type Feka VS 1000 zonder vlotter 230 1 0/400 2 19 719,00

Artikel Beschrijving Span Kw Cap Pers Kg a/st

405125 DAB dompelpomp type Feka VS 550MA met vlotter 230 0,74 0/400 2 16,3 606,97

405088 DAB dompelpomp type Feka VS 750 met vlotter 230 0,75 0/400 2 17,5 644,00

405089 DAB dompelpomp type Feka VS 1000 met vlotter 230 1 0/400 2 19 787,00

405090 DAB dompelpomp type Feka VS 1000 met vlotter 400 1 0/400 2 19 717,00
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Kijk voor het complete assortiment ook op onze website www.welplast.nl

DAB POMPEN

Easy box mini

Easy box

E.sybox mini, het meest compacte en geavanceerde drukverhogingssysteem ter 
wereld. E.sybox mini is de ideale oplossing voor constante waterdruk in een 
huishoudelijke omgeving. De E.sybox mini is revolutionair en compleet, de E.sybox 
mini heeft een fluisterstille werking bij maximale prestaties en kan snel en 

eenvoudig geïnstalleerd worden. Gegarandeerd een constante waterdruk bij elke 
gewenste waterafname tevens wordt ook het energieverbruik geminimaliseerd. 
Dankzij zijn compacte bouw kan de E.sybox mini bijna overal geïnstalleerd worden, 
zelfs onder de gootsteen of in kleine slecht geventileerde ruimtes.

De DAB E.sybox is een elektronisch geregelde waterpomp voor het verpompen 
van water en het verhogen van de waterdruk. Druk-schommelingen zijn verleden 
tijd, de e.sybox zorgt voor een constante waterdruk. Met de E.sybox wordt water 
energiezuinig en fluisterstil verpompt. De E.sybox is verkrijgbaar in een uitvoering 
voor plaatsing tussen de waterleiding en voor gebruik vanuit een natuurlijke 

bron. Bij gebruik tussen de waterleiding dient de pomp voorzien te zijn van een 
onderdrukbeveiliging. Dit heeft te maken met de veiligheidseisen die gesteld zijn 
door VEWIN om de kwaliteit van ons drinkwater te beschermen. De E.sybox kan 
geplaatst worden tussen de waterleiding voor meer comfort in uw keuken, badkamer 
en tuin of u gebruikt de E.sybox met zuiver water uit een natuurlijke bron.

Artikel Beschrijving P1 max Q max H max Aanzuigdiepte Afm (mm) a/st

405096 DAB Easybox Mini Kiwa 800 W 80 l/min 5,5 bar 8 m 439x263x236 899,00

Artikel Beschrijving P1 max Q max H max Aanzuigdiepte Afm (mm) a/st

405097 DAB Easybox V220-240 50/60 Hz Schuco 1,55 kW 120 l/min 8 bar 8 m 263x352x564 1032,00

Artikel Beschrijving a/st

405108 Easybox wandsteun support kit 76,43

Artikel Beschrijving a/st

405109 Easy-tank compleet 
met Easybox 480 2320,35

Easybox wandsteun Easy-tank compleet met Easybox 480

Easybox wabdsteun voor installatie aan de muur. 
Complete wand montage set met beugels, 
schroeven, pluggen, en twee anti trillingsdoppen 
voor trillingsreductie. Geschikt voor de Easybox
en de Easybox Mini.

• Maximaal 480 liter werkvolume per tank
• Geïntegreerde E.SYDOCK voor eenvoudige 
 en snelle aansluiting pomp
• Modulair ontwerp voor meerdere keuze installaties
• Zeer compacte afmetingen

Geschikt voor Easybox en Easybox Mini.
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Vermelde prijzen zijn bruto. Korting op aanvraag! Bel (0341) 363 312 voor meer informatie.
(prijswijzigingen, zet-, spel-, afbeeldings- en afmetingsfouten voorbehouden)

DAB POMPEN

Euroinox 40/80 met control

Artikel Beschrijving P1 max Q max H max Aanzuigdiepte Afm (mm) a/st

405092 DAB Euroinox 40/80 met control 230-240 1 kW 120 l/min 5,9 bar 8 m 458x174x203 658,80

Hydrofoor Aquajet

Artikel Beschrijving P1 max Q max H max Aanzuigdiepte Afm (mm) a/st

405093 DAB Hydrofoor Aquajet 82/20 230 volt 850 W 60 l/min 8 bar 8 m 510x303x489 283,00

405094 DAB Hydrofoor Aquajet 132/20 230 vo 1,43 kW 80 l/min 8 bar 8 m 510x303x489 398,00

Membraamvat pressurewave

Artikel Beschrijving Dia cm Ho cm Aansluiting Gewicht Kg Model a/st

405098 Membraamvat pressurewave 8 ltr. 20,1 31,3 1 2,4 Vert 53,00

405100 Membraamvat pressurewave 12 ltr. 24,4 36,6 1 3,2 Vert 65,00

405102 Membraamvat pressurewave 20 ltr. 28,9 43,9 1 6,1 Hor 76,00




