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Použití:
Ponorná jednovĜetenová þerpadla Ĝady EVJ jsou urþena pro þerpání þisté a užitkové vody bez mechanických neþistot
a zejména písku o max. teplotČ 30 oC a pH v rozsahu 6,5 – 12 ze studní a vrtĤ o min. prĤmČru 110 mm.
Konstrukce:
x Ponorná jednovĜetenová þerpací soustrojí EVJ jsou vybavena samostatným kondenzátorovým a jistícím
boxem.
x OdtČsnČní motoru je zajištČno mechanickou ucpávkou umístČnou z dĤvodu chlazení a mazání v olejové
komoĜe. Tato je ještČ chránČna pĜed mechanickými neþistotami keramickým kroužkem spolu s pryžovým
návlekem hĜídele.
x Motor je suchý, chlazený okolní kapalinou.
x PĜenos kroutícího momentu motoru je zajišĢován pomocí pružné spojky. Do této spojky je našroubováno
vĜeteno, které se otáþí v pryžovém statoru s dutinou ve tvaru dvouchodého závitu.
x Nad pryžovým statorem je þerpadlo vybaveno zpČtnou klapkou.

Materiálové provedení:
TČleso motoru a þerpadla
Sací kus
Horní ložiskové tČleso
Výtlaþný nátrubek
Rotor motoru
VĜeteno
Stator
Pružná spojka
Mechanická ucpávka
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Technické údaje:
- nerez ocel ýSN 17240
- mosaz
- mosaz
- mosaz
- nerez ocel ýSN 17240
- chromovaná uhlíková ocel
- pryž
- pryž
- CE/SiC
Zajišťovací kroužek
Dno motoru
Pryžové dno motoru
Těleso motoru
Ložisko
Ložisko
Dolní ložiskové těleso motoru
Stator motoru
Rotor motoru
Těsnící kroužek
Těleso olejové komory
Svorkovnice kabelu
Kabel
Šroub
Pryžový návlek hřídele
Keramický kroužek
Pryžová spojka motoru
Nastavitelný kruh pryžového statoru
Vřeteno
Zpětná klapka
Výtlačné hrdlo
Podložka
Zpětná klapka
Pryžový stator
Vymezovací kruh
Těleso čerpadla
Sací kus
Šroub + matka sacího kusu
Zajišťovací šroub
Mechanická ucpávka

Dopravní množství
Dopravní výška
Výkon motoru
NapČtí / Kmitoþet
Max. jistící proud
Hmotnost
RozmČry
SíĢový kabel
Max. ponor
PrĤmČr výtlaþné
pĜípojky

20 l/min (max. 30 l/min)
65 m (max. 100 m)
750 W
230V / 50Hz
5,6 A (230V)
14 kg
96 x 670 mm
20 m nebo 35 m H07RN-F 4G1
30 m
G 1“

Váš prodejce

