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Ponorné iednovÍetenové čerpací soustrojí



Po uŽití

Ponorné čerpací soustrojí EVGU je určeno pro Čerpání pitné a uŽitkové vody

do tepIoty 35 
"C 

a kyseIosti v rozsahu 6,5 -]2 pH, Praktické vyuŽitíčerpacího

soustrojíEVGU ie zejména k hIubinnému čerpánívody z větŠich h|oubek neŽ

8 m. Ma|é rozměry soustrojíumoŽnujíjeho umtstěnído ÚzklÍch vrtŮ. Mimo

běŽnou instaIaci v prirozené svis|é poIoze mŮŽe soustrojípracovat v prípadě

nzké h|adiny ve vodním zdrojitaké v po|oze horizontá|níza predpok|adu, Že p|nrcí

zátka bude nahore a vinutí motoru ÚpIně zapIaveno čistou vodou. Soustroiíje

vhodné pri zrizovánívodovodŮ v rodinn1ich domech, chatách, Ietnrch stdIech,

ŠkoIkách, jes|hh nebo spo|eČenskfch a hospodárskoprovozních zarzenrch, jak

pro Účely zásobování v0d0u' tak pro postrik azau|aŽouání zahrádek, okrasn1ich

sadŮ' sportovnhh hriŠť apod'

Ko n st ru kce

Soustrojí EVGU sestává z ponorného eIektromotoru a
jednovretenového čerpadIa, které je veImi jednoduché kon-
strukce s minimá|ním počtem součástí. H|avní částíčerpadla
je stator s pryŽovou v|oŽkou ve tvaru dvouchodého ob|ého
závitu, v jehoŽ dutině se otáčí vieteno s jednochodym zá-
vitem.

Materiá|ové 0rovedení

H|avní dí|y čerpad|a jsou z těchto konstrukčních materiá|Ů:
sací tě|eso - Šedá |itina
vft|ačné tě|eso - temperovaná |itina

vreteno - korozivzdorná oceI

spojovací hríde| - korozivzdorná oceI

spojka
stator

- uh|íková oce|
- oce| apryŽ

l nÍormativní rez ČerpadIem
OD

l nÍormativní oblastní diag ram čerpad|a

1"-EVGU-16-8(400V)
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- spojka

- stator

- sacítě|eso
- v1it|ačné hrd|o
_ spojovací hrídel

- vreteno

- zajišťovacíkrouŽek

- spojka

- šroub MBx25

- pod|oŽka B
_ podIoŽka
_ Šroub M6xB

- elektromotor00 01 07 nl 01. 0! 0'Ó



Technické Údaje
Ceroací soustroiÍ 1"-EVGU-16-g-GU-090 1 1/4"-EVGU-25-6-GU-080

lMax. dopravnít|ak P"" (MPa) 0,8 0,6

DopravnÍvyŠka H..' (m) 80 OU

PrŮtok 0. (|'s-') 0,65 1,3

PrŮměrvyt|aČné piípojky sD G1" G11t4"
Elektromotor 1 -P60-1 1 2-01 1 P60-1 1 2-06

Jmenovity vfkon P (kW) 1,1 22
Otáčky n (minr) 281 0 2820

NapětÍ U (v) 400 400
KmitoČet Í (Hz) 50 50

Proud motoru. i (A) 3,4 6,4
Prípojn1i kabe| (mm,)

Dé|ka kabe|u (d|e ooŽadavku) ím)

4x1,5
25; 35; 50

4x1,5

25: 35: 50
VnějŠiprŮměr soustroji (mm) 142 142
V1iŠka soustroji L (mm) 680 748
[/lin. pruměr vrtu (studnv) (mm) 150 150

lVlax. ponor soustrojipod hladinu (m) 30 30

HmotnostsoustrojívČetně.l m kabe|u (kg) ZI 32

Varianta usp oYádání
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CERPADLO

KABEL SILOVÝ

VlDL|cE, ZÁSUVKA

JISTÍcÍ A oVLÁDACí sxŘíŇrn

R0ZV0DNÁ KRABIcE

SONDA HoRNÍ HLAD|NY

SoNDY SPODNí HLADINY

KABELY REGULÁT0RU HLADINY

NoSNÁ SPoNA

POJISTNÝ VENT|L

vÝrLnČruÉ POTRUBí

STAH0VACÍ PÁSKA

PŘÍRUBA

ZPĚTNÁ KLAPKA

f
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ol

Pozice 2 se dodává s čerpacím soustrojím jako standardníprís|ušenství.

V prípadě pouŽití proudového chrániče pro ZajiŠtění zv!Šené 0chrany
proti nebezpecnému dotykovému napětíje treba pouŽÍt proudov! chrá-

nič se zpoŽděním minimá|ně 10 ms (označeníG, prípadně S).

VÝRoBEK NE0HRoŽUJE Žlvorru í pRoSTŘEDl



.n)).d?é

Fft) a!.,, al ii)?)?
"i.qar)n@,4+:,e
?.t!!) al! a e)?)?.)

p)?)|!! .)|.)ť/.(,
in, !i!

Jak poznáte originální čerpad|a 1 
.,.EVGU

vSTrobce SIGMA l BOB spol s r o

Na statoru jsou zhotoveny Čtyri obvodové dráŽky ŠtTky 4 mm , značh(

vhodnost pryŽové v|oŽky pro styk s pitnou vodou.

Identifikace vyrobce SlGMA, data v1iroby a pouŽité jakosti pryŽe je

zdŮrazněna samo|epícím Štltkem p0 obvodě statoru

Směr otáčeníhydrauIick1ich prvkŮ je dán Šipkou, která je odIita

(zapuŠtěna) na odIitku

Sacítě|eso je konstrukčně vyreŠeno pro zavěŠeníve vrtech a studních
pomocí|anek - otvory pro |anka

Na sacím tě|ese jsou od|ity p|oŠky pro snadnou demontáŽ statoru a sacího

tě|esa

Sacítě|eso je jednoznačně identifikováno číslem odIitku 16 608

Na hydrauIické části je umÍstěn v1irobníŠtítek SIGMA 1868 spo|. S r.o,

s uvedením vyrobního čísIa (osmimístná kombinace ČlsIic) a

s technickÝmi Údaji

Na e|'motoru je Štítek spo|ečnosti S|GMA PUMPY s ochrannou známkou

NAUT| LA jediny originá|

E|.motor je označen v5irobním Štttkem K0V0 Konice v.d. nebo SIGMA

1868 spo|. s r.0. s uvedením v!r.Čísla e|'motoru a technick1imi Údaji

Nátěr Čerpad|a je zpravid|a v odstínu Šedé

Na sacím tě|ese je od|ito |ogo vlrobce S|GMA 1868 spol. S r'o'
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SIGMA 1868 spol. s r.o.

J. Sigmunda 79
783 50 LutÍn, Czech Repub|ic
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