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 خطی سیرکوالتور ابارا پمپ آب کاتالوگ

 از سری محصوالت ابارا ایتالیا می باشد.  اابار خطی سیرکوالتور پمپ 

  در ژاپن فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ آغاز نموده است.  1912شرکت ابارا در سال 

        پمپ هاای سایرکوالتور اباارا ساری هاای مختمفای هم اون ETHERMA LPS ،MR، 

LPC ردا 

 خطی ابارا پمپLPS   درجه سانتی گراد ساخته و  100جهت پمپاژ آب تمیز تا حداکثر دمای

 طراحی شده است.

  عمقات این پمپ گریز از مرکزمت(Centrifugal pump)   اعم از بدنه پمپ، پروانه و دیسک

 2همراه با موتور دو قطبای )   AISI 304نگهدارنده سیل مکانیکی از جنس استیل ضد زنگ

Pole) خود تهویه بوده که جهت سیستم های سیرکوله مورد استفاده قرار می گیرد. 

 :کاربردهای پمپ سیرکوالتور خطی ابارا

 پمپ سیرکوالتور مصارف بسیار متنوعی دارند که به چند مورد از آن اشاره می کنیم: 

 جهت گردش آب گرم در پکیج های خانگی 

 در جکوزی ها فادهاست 

 سیستم های تهویه مطبوع 

  استخرهادر استفاده 
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  شسیستمهای گرمایش و سرمایمناسب جهت 

 عمناسب جهت سیستمهای تهویه مطبو 

 یمناسب جهت سیستمهای صنعتی و خانگ 

 نمناسب جهت انتقال مایعات در فشارهای پایی 
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  تاسیسات دات کامبرای دانمود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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