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Cennik produktów. Prezentujemy tylko wybrane towary, w cenniku zawarto tylko ceny

katalogowe. 
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Szanowni Państwo.

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować w naszym nowym katalogu kompleksową

produkcję �rmy Eotech Sp. z o.o. Jesteśmy nowoczesnym zakładem produkcyjnym

powstałym na bazie pasji i długoletnich doświadczeń ludzi ją tworzących. Eotech

prowadzi specjalistyczną produkcję dla branży instalacyjnej i sanitarnej. Naszymi

standarowymi produktami są termoizolacyjne obudowy studni głębinowej, studnie

wodomierzowe, przepompownie, zbiorniki,przydomowe oczyszczalnie i separatory

różnego zastosowania.

Niniejszy katalog sprawnie przeprowadzi Państwa przez całościową ofertę i

zaprezentuje potencjał naszego zakładu.

Polecając nasze wyroby zapraszam do współpracy.

Sławomir  Fularz

Więcej (katalog-produktow-eotech--zima-wiosna-2019)

Studnie wodomierzowe
(studnie-wodomierzowe) 
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Studnie wodomierzowe �rmy Eotech dzielą się na 2 rodzaje: Emroz i  Etank . Każda

studnia posiada otulinę ocieplającą umożliwiającą montaż w gruncie. Izolacja każdej

studni jest mrozoodporna. Dodatkowo każdy rodzaj studni posiada swój zestaw

przyłączy.

Wszystkie studnie posiadają Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia
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Wszystkie studnie posiadają Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia

Publicznego PZH.

Więcej (studnie-wodomierzowe)

Przepompownie ścieków
(przepompownie-sciekow) 
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Przepompownie ścieków produkcji Eotech wykorzystywane są w systemach kanalizacji

ciśnieniowej i służą do transportu ścieków na większe odległości bądź do podnoszenia

na wyższy poziom.

Wszystkie nasze zbiorniki posiadają Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia

Publicznego PZH.

Więcej (przepompownie-sciekow)

Obudowy do studni g łębinowych
(obudowy-do-studni-glebinowych) 
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Obudowy studni  głębinowych  zastępują dotychczas stosowane obudowy z kręgów

betonowych.

Nasze obudowy spełniają wszelkie normy stawiane przez Stację  Sani tarno
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Nasze obudowy spełniają wszelkie normy stawiane przez Stację  Sani tarno

Epidemiologiczną  oraz kryteria użytkowe. Ponadto konstrukcja zapewnia łatwy

dostęp do wodomierza i armatury, a także umożliwia utrzymanie obudowy w

określonych standardach czystości. Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-

term posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Więcej (obudowy-do-studni-glebinowych)

Separatory
(separatory) 
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W ofercie �rmy Eotech znajdują się separatory:

tłuszczów- tłuszczowniki,

skrobi.

Separatory tłuszczów przeznaczone są do usuwania ze ścieków substancji olejowych

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o gęstości mniejszej niż 0,95 g/cm , które są

częściowo lub całkowicie nierozpuszczalne w wodzie.

Natomast separatory skrobi służą np. do oczyszczania ścieków zawierających skrobię.

Dlaczego skrobia w wodach odpływowych jest niebezpieczna? Skrobia powoduje

powstanie osadów w przewodach odpływowych, przyczyniając się do zapychania rur

kanalizacyjnych.

Więcej (separatory)

Zbiornik i
(zbiorniki) 
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Zbiorniki, które produkuje �rma Eotech służą:

do gromadzenia wody deszczowej i wykorzystywaniu jej do podlewania trawników i

ogródków, mycia samochodów, prania, sprzątania, itp.,

do tymczasowego gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych do czasu ich

wywiezienia wozem asenizacyjnym do oczyszczalni. 

Więcej (zbiorniki)

Oczyszczaln ie
(oczyszczalnie) 
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Jedną z głównych przyczyn, dla której decydujemy się na zastosowanie przydomowej

oczyszczalni ścieków jest brak możliwości podłączenia się do systemu kanalizacji.

Firma Eotech w swojej ofercie posiada:

przydomowe oczyszczalnie ścieków,

oczyszczalnie do domków letniskowych.

Więcej (oczyszczalnie)

Kurtyna wodna 2000E
(2000e) 
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Kurtyny wodne stosowane podczas upałów służą  do  och łody  mieszkańców.

Stawiane są na rynkach, deptakach, placach zabaw. Urządzenia wytwarzają mgiełkę

wodną, dzięki zastosowaniu specjalistycznych dysz zamgławiających umieszczonych w

wewnętrznych częściach ramy nośnej (można dowolnie kon�gurować ilość dysz oraz

moc zamgławiania). Proste w obsłudze, montażu oraz  eksploatacji , dają

możliwość zareklamowania się inwestorowi lub sponsorom.

Więcej (2000e)

Dział fontann pływających
(dzial-fontann-plywajacych) 
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Fontanny pływające �rmy Eotech znalazły zastosowanie w miejscach, gdzie ze względu

na zbyt dużą głębokość zbiornika wodnego, niekorzystne podłoże bądź wahania

poziomu lustra wody, nie ma możliwości zainstalowania fontann stacjonarnych.

Fontanny pływające są dodatkiem upiększającym zbiorniki wodne. Polecamy pełną

gamę tych produktów.

Napowietrzanie za pomocą fontann pływających jest naturalnym, bezpiecznym dla

środowiska i wysoce skutecznym narzędziem do zarządzania jakością wody. Obejmuje

szeroki zakres problemów z jakością wody, w tym problemów z gromadzeniem się

glonów, chwastów wodnych, osadów dennych, nieprzyjemnych zapachów, insektów

(komarów) i stagnacji w jeziorach i stawach.

Dlaczego Eotech?

Od dekady projektujemy i budujemy najwyższej jakości sprzęt do przyozdabiania
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Od dekady projektujemy i budujemy najwyższej jakości sprzęt do przyozdabiania

stawów, jezior i innych środowisk wodnych. Zobowiązujemy się zapewnić najwyższy

poziom usług i pomocy naszym klientom. Nasze zobowiązanie do doskonałości w

projektowaniu, budowie i dostarczaniu najwyższej jakości systemów fontann

pływających jest gwarancją sukcesu w doborze i realizacji Państwa zamówienia.

Więcej (dzial-fontann-plywajacych)

Serwis produktów Eotech
(naprawa-gwarancja-serwis) 
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Oferujemy pełen serwis wyrobów produkowanych przez nasze przedsiębiorstwo. Nasz

dział serwisu działa już od 1981 roku, obsłużył tysiące problemów naszych klientów,

naprawiono tysiące urządzeń. Serwis dysponuje siecią punktów zdawczych w niemal

całej zachodniej Polsce. Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi warsztatami

naprawczymi. Zaufało nam wiele największych producentów pomp na świecie,

powierzając nam prowadzenie swych punktów serwisowych. 

Więcej (naprawa-gwarancja-serwis)

Gwizdki hydrogeolog iczne
(swistawka-gwizdek-pomiarowy) 
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Gwizdki do pomiaru poziomu lustra wody w studniach. Gwizdek hydrogeologiczny to
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Gwizdki do pomiaru poziomu lustra wody w studniach. Gwizdek hydrogeologiczny to

rurka otwarta od spodu i mająca szczelinę u góry. Jeśli przy opuszczaniu dolna część

gwizdka natra� na ta�ę wody, usłyszymy gwizd powietrza wypychanego z gwizdka do

którego wlewa się woda. To znak że osiągnęliśmy ta�ę wody, zwierciadło studni.

Wówczas wystarczy odczytać głębokość na sznurze lub taśmie pomiarowej. Specjalne

gwizdki dokładne umożliwiają wykonanie pomiaru z dokładnością  ok. 1 cm.

 

Więcej (swistawka-gwizdek-pomiarowy)

Sterowniki pomp
(sterowniki-pomp) 
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Sterowniki pomp

Sterownik przeznaczony jest do sterowania pompy lub innego urządzenia w funkcji

poziomu cieczy mierzonego sondą hydrostatyczną lub przetwornikiem z wyjściem 4-

20 mA. Dostępne wersje: A - współpraca z sondą 0 ... 10 m (pompowanie na zbiornik

otwarty) B - współpraca z sondą 0 ... 0,99 MPa ( 9.9 at ) Stosowany najczęściej do

sterowania pracą pomp w układach hydroforowych.

Więcej (sterowniki-pomp)

Dozowniki wody
(dozowniki-wody) 
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Dozowniki nastawneprzeznaczono do automatycznego dozowania zaprogramowanej

ilości wody. Są one stosowane w procesie produkcji betonu, w przemyśle spożywczym

( piekarnie,masarnie), w rolnictwie (dystrybucja nawozów) itd. Polecamy szeroką gamę

dozowników wody.

Więcej (dozowniki-wody)

Elektrozawory
(elektrozawory) 
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Oferta elektrozaworów do takich mediów jak woda, para, woda gorąca, powietrze,

próżnia, oleje, płyny spożywcze.

Więcej (elektrozawory)

Przyłącza wodomierza
(przylacza-wodomierza) 
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W ofercie polecamy kompletne zestawy przyłączeniowe dla studni wodomierzowych. 

Więcej (przylacza-wodomierza)

(czujniki-i-mierniki-poziomu-cieczy) 
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