
ZASTOSOWANIE

Numer katalogowy

SPRZÊG£O ESO 1 1/4’’ ESS-114-000-01

DLA POMP 3’’ i 4’’

Narzêdzia:
- Zamontowany hak z okr¹g³ego prêta stalowego (1).
- Uchwyt 1’’ z rury stalowej (2).

Instrukcja instalacji:
1. Wywierciæ otwór w p³aszczu rury ochronnej poni¿ej g³êbokoœci zamarzania.

Rozmiary: 1’’=46mm, 1 1/4’’=54mm, 1 1/2’’=73mm.
Wa¿ne jest, aby otwory by³y odpowiedniej wielkoœci, zapobiegnie to dostêpowi
wód gruntowych do wejœcia studni.

2. Zdemontowaæ sprzêg i do³¹czyæ sta³¹ czêœæ (A) do haka.
Nale¿y upewniæ siê czy hak jest odpowiednio du¿y, aby zapobieg³ wpadniêciu sprzegu.

3. Zamontowaæ uszczelki, podk³adki i nakrêtki (B).
4. Za pomoc¹ rury po³¹czyæ pompê z doln¹ czêœci¹ elementu ruchomego sprzêgu (C).
5. Zamocowaæ uchwyt podnoszenia do górnej czêœci elementu ruchomego sprzêgu (D).

Pompa mo¿e byæ teraz montowana lub demontowana bez koniecznoœci demonta¿u rury
pomiêdzy pomp¹ a studni¹.

Sprzêg ESO zapewnia szczelny, prosty przepust przez orurowanie,
który nie dopuszcza do przedostania siê do studni zanieczyszczonej
wody powierzchniowej. Sprzêg ESO sk³ada siê z dwóch wsuwanych
w siebie czêœci (element sta³y i ruchomy), a za uszczelnienie
odpowiada O-ring. Taka konstrukcja umo¿liwia podniesienie pompy bez
koniecznoœci roz³¹czania z³¹czy. W celu u³atwienia monta¿u i demonta¿u
zastosowano uchwyt do podnoszenia, który wkrêca siê w gwint w górnej
czêœci sprzêga.

Pokrywa EMO stanowi estetyczn¹ i funkcjonaln¹ os³onê studni
g³êbinowych. Pokrywa wykonana jest z aluminium i posiada skrzynkê
przy³¹czeniow¹, do której mo¿na pod³¹czyæ przewody o przekroju do
4 mm^(2), oraz dwa przepusty przewodów z zabezpieczeniem.

SPRZÊG ESO 1 1/4’’

POKRYWA EMO 110-140

INSTRUKCJA INSTALACJI SPRZÊGU ESO 1 1/4’’

Doziemne zestawy przy³¹czeniowe stosujemy wówczas gdy miejsce
usytuowania pompy znajduje siê na terenie gdzie nie powinno byæ to
praktycznie widoczne. Nie wymaga stosowania obudów studni / krêgów
betonowych, doziemnych obudów z tworzyw.

EMO-110-000-01POKRYWA EMO 110-140

DOZIEMNE ZESTAWY PRZY£¥CZENIOWE

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

D


