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ODČERPÁVÁNÍ ODPADNÍ VODY – GENIX 

Společnost IVAR CS spol. s r. o. je již od svého vzniku distributorem čerpací techniky DAB na českém 
trhu. Naším zájmem je především spokojenost zákazníka. Proto od začátku dbáme na zkvalitnění 
našich služeb všemi dostupnými prostředky. Výsledkem naší snahy je velmi dobré obchodní i servisní 
pokrytí po celé České republice. Dalším důležitým aspektem spokojenosti zákazníka je zajištění 
kvality našich dodávaných výrobků. 

V domácnosti, kde nelze odpadní vodu svést přímo do kanalizační sítě samospádem, je nápomocna 
malá automatická přečerpávací stanice GENIX. Přečerpávací stanice je instalována přímo za toaletu. 
Typ 110 je určen pro WC a lze připojit další jeden vstup, například umyvadlo. Typ 130 je určen pro WC 
a je možné připojit ještě tři zařizovací předměty jako např. sprchový kout, umyvadlo a bidet. Nabízené 
typy vynikají tichým chodem, zvláště vylepšená verze Comfort. Výkonné a spolehlivé čerpadlo má 
mělnící systém s lopatkami z poniklované nerezové oceli.  

  
GENIX 

 

Postupem času k základním modelům přibyly další typy - GENIX WL 110 a 130, které mají pro WC 
boční připojení, a tak není nutné toto zařízení instalovat přímo za WC, ale lze ho umístit například do 
sanitární skříňky apod. 
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Modely GENIX VT jsou bez připojení WC. GENIX VT 010 má zařízení pro připojení jednoho 
zařizovacího předmětu jako je umyvadlo; GENIX VT 030 umožňuje připojení až tří předmětů, a to i při 
nízkém odtoku jako sprcha, bidet nebo vana.  Naše modely nabízejí tichý provoz a spolehlivý výkon 
díky výkonnému motoru, který umožňuje práci s teplotami až 90 °C. Díky této pracovní teplotě je 
možné připojení například pračky nebo odčerpávání kondenzátu. 

  

GENIX WL      GENIX VT   

V případě blokace motoru je velmi snadná údržba – 
možnost odpojení dílčí sestavy motoru pouze s pomocí 
dvou šroubů. K dispozici je vypouštěcí ventil, který 
umožňuje čistou a bezproblémovou údržbu. Systém 
obsahuje integrované zpětné ventily v přívodním potrubí 
a u typu 130 i v bočních spodních otvorech. Jako 
příslušenství je možné zajistit akustický alarm proti 
zaplavení a trubkový adaptér pro přizpůsobení GENIX pro 
většinu stávajících zařízení. 

 

 

V případě Vašeho zájmu se obraťte na odborné prodejce, velkoobchody nebo na naši  
obchodně – technickou kancelář. 

 
 
 
Za společnost IVAR CS, spol. s r.o.  
David Kreuzer, Technický manažer  
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