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ODČERPÁVANIE ODPADOVEJ VODY – GENIX 

Spoločnosť IVAR CS spol. s r. o. je už od svojho vzniku distribútorom čerpacej techniky DAB na 
českom a slovenskom trhu. Našim záujmom je predovšetkým spokojnosť zákazníka. Preto od 
začiatku dbáme na skvalitnenie našich služieb všetkými dostupnými prostriedkami. Výsledkom našej 
snahy je veľmi dobré obchodné a servisné pokrytie po celej Českej a Slovenskej republike. Ďalším 
dôležitým aspektom spokojnosti zákazníka je zaistenie kvality našich dodávaných výrobkov. 

V domácnosti, kde nie je možné odpadovú vodu zviesť priamo do kanalizačnej siete samospádom, je 
nápomocná malá automatická prečerpávacia stanica GENIX. Prečerpávacia stanica je inštalovaná 
priamo za toaletu. Typ 110 je určený pre WC a je možné pripojiť jeden ďalší vstup, napríklad umývadlo. 
Typ 130 je určený pre WC a je možné pripojiť ešte tri zariaďovacie predmety ako napr. sprchový kút, 
umývadlo a bidet. Ponúkané typy vynikajú tichou prevádzkou, hlavne vylepšená verzia Comfort. 
Výkonné a spoľahlivé čerpadlo má rezací systém s lopatkami z poniklovanej nerezovej ocele.  

  
GENIX 

 

Postupom času k základným modelom pribudli ďalšie typy - GENIX WL 110 a 130, ktoré majú pre WC 
bočné pripojenie, a tak nie je nutné toto zariadenie inštalovať priamo za WC, ale je možné ho 
umiestniť napríklad do sanitárnej skrinky apod. 
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Modely GENIX VT sú bez pripojenia WC. GENIX VT 010 má zariadenie pre pripojenie jedného 
zariaďovacieho predmetu ako je umývadlo; GENIX VT 030 umožňuje pripojenie až troch predmetov, 
a to aj pri nízkom odtoku ako sprcha, bidet alebo vaňa.  Naše modely ponúkajú tichú prevádzku 
a spoľahlivý výkon vďaka výkonnému motoru, ktorý umožňuje prácu s teplotami až 90 °C. Vďaka tejto 
pracovnej teplote je možné pripojenie napríklad práčky alebo odčerpávania kondenzátu. 

  

GENIX WL      GENIX VT   

V prípade blokácie motoru je veľmi jednoduchá údržba – 
možnosť odpojenia čiastkovej zostavy motoru iba s 
pomocou dvoch šraubov. K dispozícii je vypúšťací ventil, 
ktorý umožňuje čistú a bezproblémovú údržbu. Systém 
obsahuje integrované spätné ventily v prívodnom potrubí 
a pri type 130 i v bočných spodných otvoroch. Ako 
príslušenstvo je možné zaistiť akustický alarm proti 
zaplaveniu a rúrkový adaptér pre prispôsobenie GENIX 
pre väčšinu existujúcich zariadení. 

 

 

V prípade Vášho záujmu sa obráťte na odborných predajcov, veľkoobchody alebo na našu  
obchodno – technickú kanceláriu. 

 
 
 
Za spoločnosť IVAR CS, spol. s r.o.  
David Kreuzer, Technický manažér  
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