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 سیرکوالتور دابپمپ آب  کاتالوگ

بدا    LPC4می باشدد کده سدری     LPSو  MRو  LPC4پمپ آب سیرکوالتور ابارا شامل سه دسته ی

دور عرضه می شود. میزان بازدهی یا دبی ایدن  2900دور و 1450ر تهویه، به صورت جنس چدن و موتو

 این. باشد می متر 23 تا  1.2متر مکعب بوده و میزان ارتفاع یا هد در آنها از 1300الی  40پمپ ها بین 

 .شوند می استفاده گرم و سرد آب گونه دو هر در ها پمپ از سری

 :پمپ سیرکوالتور ابارااستفاده از رد موا

 مدیریت مایعات درسیستم گرمایشی و تهویه هوا 

 کم فشار انتقال آب داغ خانگی و مایعات 

 خنک سازی و تهویه مطبوع هوا 

 مکش آب از رودخانه ها، چاه ها و دریاچه ها 

 استفاده در سیستم های آبیاری و آب پاشی 

 استفاده در محل های کوچک 

  سیستم های گرمایشی صنعتی و ساختمانی 

  استفاده از پمپ های سه دور در پکیج های آب گرم دیواری یا زمینی 

  استفاده در سیستم های گرمایش از کف 
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می باشد و موتورآن   AISI304ها و نگهدارنده ی سیل از جنس استیل بدنه ی پمپ، پروانه LPS در سری

دور کار می کند. این سری از پمپ ها جهت سیرکوالسیون استفاده می شوند و در آب گرم 2900به صورت 

 2.4خانگی و صنعتی و همچنین در سیستم گرمایشی کاربرد دارند. میزان ارتفاع یا هد در این پمپ ها بین 

 .متر مکعب می باشد 24و  1.2تر و دامنه بازدهی یا دبی آنها بین م 19.8الی 

پمپ آب سیرکوالتور ابارا، بدنه پمپ از جنس چدن، پروانه ها از جنس تکنوپلیمر، و شفت آن   MRدر سری

از جنس استیل می باشد. در این سری از پمپ آب ابارا، موتور پمپ به صورت سه دور یا سه سرعته کار می 

تی می باشند. حداکثر کند. این دسته از پمپ ها مناسب سیستم های گرمایشی خانگی و پکیج های حرار

متر مکعب و  3.6و  0.3بار است و دامنه بازدهی یا دبی آن بین  10، پمپ آب فشار کاری در این دسته از

 .می باشد 5.9و  0.3دامنه ارتفاع یا هد آن بین 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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