
جديد

تعمق في مستقبل ضغط المياه





الوافد الجديد في العائلة
اتجاه شركة DAB نحو االبتكار التكنولوجي واالهتمام باحتياجات 
السوق، ولدت فكرة Esybox Diver، والذي يشتمل علي متانة 
الوظيفي  للتصميم  المبتكرة  الفكرة  مع   DAB منتجات  وموثوقية 

.Esybox Line لخط
مرونة  أكثر  أيًضا  وهو  واحد"،   X "الكل  وآمن  فعال  منتج  إنه 
المختلفة  االحتياجات  تلبية  على  وقادر  االستخدامات،  ومتعدد 

للمستخدم.

جديد



التركيب في خزان

اإلصدار القياسي

مضخة غاطسة جديدة:
الكل X واحد ولكن مع عدد ال نهائي من المميزات

Esybox Diver هي أول مضخة غاطسة إلكترونية مزودة بعاكس مدمج يتم تجهيزها بواجهة مستخدم للتحكم بها عن بعد. يعد 
.DConnect منتًجا قياسيًا، لذا يعد التركيب، والمتابعة، وإدارة األداء عمليات بسيطة وسريعة من خالل تطبيق Dconnect Box 2

تتحد اإللكترونيات واالتصال لتقديم منتج فعال، ومتعدد االستخدامات، ومناسب الحتياجات كل مستخدم: يستطيع توفير حلول كثيرة 
للحصول علي الضغط بالوحدة السكنية.



التركيب علي 
السطح

السحب من باطن األرضإعادة استخدام مياه األمطارتنظيم الضغط الحدائق والري

اإلصدار الجاف

التركيب في بئر

X اإلصدار

+

+



في غاية البساطة والسهولة

لقد صممت DAB لتلبي دائًما احتياجات األفراد.

يجمع Esybox Diver الجديد بين مزايا اإللكترونيات المتقدمة 
لعاكس التيار المدمج والمرونة التي يتم الحصول عليها من 

اإلدارة عن بُعد، من خالل تطبيق بسيط وفوري. 

مع التطبيق القياسي يمكن بسرعة وسهولة ضبط طلب الضغط 
الذي يتم تعديله بواسطة عاكس التيار المدمج، حسب الحاجة.

وتكون النتيجة مضاعفة. لتلبية احتياجات العمالء والمستخدمين 
النهائيين، تتم إضافة توفير كبير للطاقة: إنها قيمة مضافة تأتي 

من الخبرة واإلصغاء إلى السوق.

 DAB يمكنك الوصول إلى خدمة ،DConnect Box 2 باستخدام
السحابية. من ثّم يمكنك تخصيص المعايير والتحقق من االستهالك 
جهازك  أو  الذكي  هاتفك  من  مباشرة  والضغط  اإلنذارات  وضبط 
اللوحي، أينما كنت! وهكذا تصبح Esybox Diver أول مضخة 

غاطسة مزودة بشاشة تحكم.



القائم بالتركيب

في أقصى سرعة وبجودة عالية

"من دواعي سروري تركيب هذا المنتج لدى العميل! أقوم بالتركيب بكل سهولة وسرعة 
ولكن بجودة عالية، ألنه باستخدام تطبيق Dconnect، أصبح كل شيء أسهل."

المستخدم النهائي

اقتصادي وبجودة عالية

"كنت أبحث عن منتج ال يمكن االعتماد عليه فحسب، بل يستطيع أن يوفر لي المال أيًضا. 
وبالنظر إلى الفواتير، أستطيع القول إنني وجدته! باإلضافة إلى ذلك، أشعر بالرفاهية لكوني 
قادًرا على اختيار كمية المياه التي أحتاجها في لحظة معينة، على سبيل المثال، عندما يتعين 

علي ري الحديقة."

الموزع وبائع التجزئة

أرشح هذا المنتج بشدة

إلى  دائًما  أرشحه  السبب  لهذا  التركيب.  وسهل  ثقة  ذو  ولكنه  متقدمة  تقنية  ذو  حل  "إنه 
عمالئي، الذين يقدرون اإلمكانيات والمزايا التي يحصلون عليها فوًرا، لذا أستطيع بيعها 

بكمية كبيرة وبكل سهولة." 

لدى DAB يتوفر الحل دائًما

مع تركيب أكثر من 2 مليون مضخة سنويًا، نقوم بنقل المياه في جميع أنحاء العالم ولكننا ال نزال قادرين على التعامل مع احتياجات العمالء الخاصة أيًضا. مثل أولئك الذين 
يريدون التوفير ولكنهم ال يريدون التخلي عن رفاهية االستحمام المفعم بالطاقة. لذلك قمنا بدمج اإللكترونيات واالتصال من خالل الجمع بينهما لتقديم منتج موثوق به، وموفر 

للطاقة بشكل كبير، ومتعدد االستخدامات، وسهل االستخدام أيًضا. 
نستمع إلى عمالئنا ألنهم أكبر الخبراء في السوق لدينا.

مميزاتها:



الكل X واحد

أكثر من 40 عاًما من الخبرة. فئة ال يمكن إيقافها نحو االبتكار. تواصل دائم مع جميع األسواق. إصغاء يتحول إلى حلول. هذا هو النظام 
البيئي الذي تولد فيه منتجات DAB وتتطور.

يخرج Esybox Diver عن مخططات المضخات الغاطسة ليصبح الحل السكني بأداء ال تشوبه شائبة، وفعال تماًما، ومتقدم تقنيًا وأيًضا 
سهل االستخدام للغاية. الموثوقية والرفاهية في متناول يدك.

بفضل مجموعة الملحقات الذكية، يعد Esybox Diver مناسبًا لجميع أنواع االستخدامات.

التكنولوجيا + االتصال: مفترق المضخات الغاطسة

PLCو NFC تقنيات
تحكم بسيط ومستمر بالمضخة. أقصى قدر من السهولة واالستقاللية في تركيب الملحقات.

العائمة  الوحدة  مع  المضخات  باستخدام  المدى(  قريب  )االتصال   NFC تقنية  تسمح 
ومستشعر المنسوب دون الحاجة إلى توصيل أي أسالك إضافية.

السرعة  يضمن  هذا  كل  المضخة.  جسم  فك  إلى  الحاجة  دون  الملحقات  توصيل  يتم 
والموثوقية.

التحكم  جهاز  باستخدام  الكهرباء(  خط  عبر  )االتصاالت   *PLC تقنية  تسمح 
ولكن عن  مادي،  اتصال  أي  إلى  الحاجة  دون   DConnect Box 2 اإللكتروني

طريق خط إمداد الطاقة الكهربائية.

خزان مدمج

إعادة  عمليات  وتجنب  المنظومة،  ضغط  إحكام  تحسين  على  التغذية  خزان  يعمل 
التشغيل غير الضرورية، وتثبيط الطرق المائي وإطالة عمر المضخة.

مع هذا المكون المدمج، يتم تقليل أوقات التثبيت بشكل واضح.

تركيب بسيط وسريع. منظومة أكثر أهمية وأقل ضخامة. موثوقية أكبر بمرور الوقت.



عاكس تيار مدمج
التكنولوجيا في خدمة توفير الطاقة و الرفاهية.

يسمح عاكس التيار المدمج بتكييف ضغط الماء وفقًا لالحتياجات الفعلية، 
ومن ثّم تحسين األداء واستهالك الطاقة.

 سهولة الصيانة
التركيب القياسي والوظيفي.

بفضل المكونات المعيارية للمضخة، يمكن تنفيذ الصيانة بشكل أسهل. 
عناصر قابلة لإلزالة، واإلصالح، واالستبدال بشكل منفصل تسهل 

إدارة أي مشاكل، وتقلل من تكاليف الصيانة.

صمام أمان
الفوائد أثناء التثبيت واالستخدام الكامل.

مرة  ألول  التركيب  عند  الفوري  بالملء  األمان  صمام  يسمح 
ويضمن دائًما التشغيل الصحيح للمضخة.

DCONNECT BOX 2
الراحة في متناول يدك

يستطيع DConnect Box 2 مراقبة ما يصل إلى 4 مضخات ويمكن 
توصيله باإلنترنت من خالل المودم، عبر شبكة الواي فاي فقط. بمجرد 

إجراءات  في  الواردة  البسيطة  التعليمات  اتباع  سوى  عليك  ما  االتصال، 
المضخة  إدارة  وبالتالي   ،DAB Cloud بـ  لتوصيله  اإلرشادية  التطبيق 

الخاصة بك بكل بساطة.

اإللكتروني:  الموقع  زيارة  يرجى  الخدمة،  شروط  حول  المعلومات  من   لمزيد 
.www.internetofpumps.com



تعيد ملحقات Esybox Diver تحديد مفهوم المجموعة، ما يسمح لموديل واحد بتغطية 
احتياجات التركيب في كل مجال من مجاالت االستخدام.

الملحقات

تسمح باكتشاف مستوى الماء في الخزان ومنع إفراغه ومن ثّم تجنب كل من التشغيل 
على الجاف وإيقاف المضخة.

العوامة

الخارج  في  أيًضا   Esybox Diver تركيب  يمكن   DOC68 مع 
.IP68 كمضخة سطحية، حاصلة على شهادة اعتماد

DOC68

عند اتصاله بـ DConnect Box 2، يقوم بفحص مستوى الماء في الخزان وإخبار 
المستخدم به عبر التطبيق.

جهاز استشعار المستوى

الماء بمستوى يتجنب ضخ  فإنه يسمح بسحب   ،X اقترانه باإلصدار  عند 
األتربة والرواسب الموجودين في قاع اآلبار والخزانات.

)X لإلصدار( X طقم
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شهادات االعتماد
القطر 18,5 × 65 سم

أقصى معدل تدفق يصل إلى 7,2 م3/س

P1

الحد األقصى لالرتفاع يصل إلى 55 م

P2 اسمي

الحد األقصى لعمق الغمر

أقصى درجة حرارة للغرفة والسائل:

ضغط ثابت قابل للتعديل:

درجة الحماية

وصلة الطرد مزودة بشفة أو قالوظ:

fino a 7,2 m3/h

حتى 1,3 كيلو وات

ضبط المصنع 3 بار
قابل للتعديل من 1 إلى 1,5 بار

IP 68

15 م

fino a 55 m

يصل إلى 0,95 كيلو وات 
)1,3 حصان(

لولبة 1 و1/4 بوصة

+55 درجة مئوية

* الجدول تقريبي ومبني على قيم متوسطة. يجب دراسة الشبكة بدقة من أجل تصميم أمثل.

ضغط الماء
 شقة صغيرة األبعاد

 مع حمام واحد
)6 صنابير( 

 شقة متوسطة الحجم
 بها حمامان

)10 صنابير(

 

 شقة كبيرة الحجم
بحمامين + حديقة

)15 صنبوًرا(

آالت الري االستاتيكية
بمدى 4 م

معدل التدفق: 6 لتر/دقيقة
ضغط التشغيل 2,4 بار

 أقصى عدد أقصى عدد للشقق
لآلت الري 

الري

 أقصى عدد
للطوابق

ESYBOX DIVER



+

إنترنت المضخات
أصبح بالفعل واقعًا

على اتصال دائم بأنظمتك
DConnect هي خدمة DAB السحابية الجديدة التي تتيح لك التحكم في عمليات التثبيت وإدارتها 

عن بُعد، في الوقت الفعلي وأينما كنت. 

أو   Esybox Diver واستهالك  نشاط  مراقبة  يمكن   ،DConnect السحابي  االتصال  بفضل 
مخطط التشغيلتخصيص معلماته وإنذاراته، والبقاء على اطالع دائم حول عمله ومنع مخاطر األعطال والعقبات. 

قم بتحميل التطبيق على:

internetofpumps.com :لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

DConnect Box 2

ESYBOX DIVER

المودم

الخدمة السحابية
الجهاز



حاول الحصول علينا...

مضخات غاطسة إلكترونية متعددة مراوح الدفع مقاس 7 بوصة مزودة بعاكس تيار
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العنوان: Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - هاتف: 0039.049.5125000 - فاكس: 0039.049.5125950 
www.dabpumps.com

DAB PUMPS LTD.
6 Gilberd Court

Newcomen Way
Severalls Business Park

Colchester
Essex

CO4 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS B.V.
Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com

Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Twenty One industrial Estate,

16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein -1666 - South Africa

info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS GMBH
Am Nordpark 3

D - 41069 Mönchengladbach  - Germany
info.germany@dwtgroup.com

Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36

DAB PUMPS POLAND Sp.  z o.o.
Ul. Janka Muzykanta 60

02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS BV
‘tHofveld 6 C1

1702 Groot Bijgaarden - Belgium
 info.belgium@dwtgroup.com

Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS IBERICA S.L.
Calle Verano 18-20-22

28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain

        Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545

Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS INC.
3226 Benchmark Drive

Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com

 Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

 DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
 No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &

Technological  Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China

PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com

Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

 DAB PUMPS HUNGARY KFT.
H-8800

Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary

Tel. +36 93501700

OOO DAB PUMPS
Novgorodskaya str. 1, block G

office 308, 127247, Moscow - Russia
 info.russia@dwtgroup.com

Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4
 Col. Hipódromo Condesa,

Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México

Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD
426 South Gippsland Hwy,

Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com

Tel. +61 1300 373 677

PT DAB PUMPS INDONESIA
Satrio Tower lantai 26

 unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia

Tel. +62 2129222850


