DZIAŁ TRZECI

TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ

ETO-term R (z ramą do osadzenia w betonie)
ZALETY
W termoizolacyjnej obudowie studni głębinowej ze stelażem, podstawę stanowi rama ze stali nierdzewnej
lub stali ocynkowanej.
Obudowa termoizolacyjna wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego i wypełniona izolacją cieplną
z pianki poliuretanowej o grubości 50mm (współczynnik przewodzenia cieplnego 0,022-0,025 W/mK).
Zastosowane materiały oraz konstrukcja czasy ocieplającej pozwalają na wyeliminowanie efektu
przemarzania.
Obudowa studni głębinowej mocowana na ramie umożliwiającej bezpośrednie osadzenie w betonie.
Wymiar ramy 1370x720mm.
Konstrukcja obudowy zapewnia łatwy dostęp do jej wnętrz, a także umożliwia utrzymanie
obudowy w określonych standardach czystości.
Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term posiada Atest Higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

ELEMENTY

W wersji podstawowej obudowy ETO-term w skład wchodzi:
1. Obudowa termoizolacyjna z laminatu poliestrowo-szklanego (warstwa: wewnętrzna, zewnętrzna),
miedzy warstwami ocieplona pianką poliuretanową
2. Podstawa - stelaż ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej do posadowienia
na fundamencie,
3. Zamek obudowy i zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej.
4. Uchwyt do podnoszenia obudowy.
5. Skrzynka elektryczna z przyłączem elektrycznym 4 x 35 mm2
Skrzynka elektryczna dostarczana jest z obudową.
Opcja dodatkowa:
- instalacja hydrauliczna fi 32- fi 100,
- wodomierz
- ogrzewanie,
- czujnik otwarcia obudowy,
- inny kolor.
W skład instalacji hydraulicznej wchodzi:
- orurowanie,
- armatura odcinająca,
- manometr,
- kran poboru próbek.
Wersja z ogrzewaniem
Materiał

Stal ocynkowana

ETO-term-O
Stal nierdzewna

ETO-term-O

Średnica rury [mm]
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Numer katalogowy
ETO-032-000-01
ETO-040-060-02
ETO-040-000-01
ETO-050-000-01
ETO-050-100-02
ETO-065-000-01
ETO-080-000-01
ETO-100-000-01
ETO-032-000-02
ETO-065-400-02
ETO-040-000-02
ETO-080-400-02
ETO-065-000-02
ETO-080-000-02
ETO-100-600-02
ETO-100-000-02

Uwagi

W zamówieniu podajemy
dane współpracującego
wodomierza
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