
ESEPTIK RS (Z POMPAMI O WIRNIKACH ROZDRABNIAJ¥CYCH)
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Numer katalogowyTyp pompy
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Charakterystyka pompy WQ 1300

Przepompownie œcieków produkcji Eotech  wykorzystywane s¹ w systemach kanalizacji  ciœnieniowej
i s³u¿¹ do transportu œcieków na wiêksze odleg³oœci b¹dŸ do podnoszenia na wy¿szy poziom.
Przepompownia ESEPTIK S wyposa¿ona jest w sprzêg i prowadnicê. Umo¿liwia to szybki monta¿
i demonta¿ pompy u³atwiaj¹c konserwacjê sprzêtu.
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Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj¹ Atest Higieniczny Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Pompy o wirnikach rozdrabniaj¹cych stosujemy do œcieków bytowych i sanitarnych, fekali,
cieczy zanieczyszczonych z zawartoœci¹ cz¹stek sta³ych i elementów w³óknistych
ale bez twardych cia³ sta³ych (kamienie, drobne elementy metalowe, ¿u¿el itp.)
i cz¹stek œcieraj¹cych (piasek, popió³ itp.).

Miejsce zastosowania:

indywidualne posesje,  gospodarstwa  rolne, osiedla domków jednorodzinnych, zak³ady przemys³owe,

miejskie i gminne systemy kanalizacyjne, oœrodki wypoczynkowo-wczasowych.

- sprzêg oraz prowadnice umo¿liwiaj¹ce szybki demonta¿ pompy wraz z armatur¹.

- niskie koszty instalacji i eksploatacji,

- ³atwa instalacja i obs³uga pomp,

- odporne na œrodowisko agresywne,

- nie wymagaj¹ sta³ej konserwacji,

- ca³kowicie szczelne i nieprzepuszczalne,

- mog¹ byæ zastosowane w ka¿dych warunkach gruntowo-wodnych,

- wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna i chemiczna.

1. Pokrywa - tworzywo polietylen,

2. Korpus monolit - tworzywo polietylen (LDPE),

3. Instalacja t³oczna z pomp¹ i kompletem zaworów oraz trójnikiem umo¿liwiaj¹cym

pod³¹czenie wê¿a do p³ukania sieci,

4. Sprzêg wraz z prowadnicami.
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EOTECH Sp. z o.o. Zielona Góra, ul. Dolina Zielona 24a, NIP 973 09 02 062
Dzia³ Handlowy tel.: 68 456 76 69, fax: 68 456 76 03, www.eotech.pl, e-mail: handel@eotech.pl

UWAGA!
Istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wysokoœci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.
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