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 سیرکوالتور دابپمپ آب  کاتالوگ

 

  پمپ آب سیرکوالتور جهت تامین و گردش آب گرم در سیستم گرمایشی مرکزی خانگی و صنعتی

 و یا سیستم تهویه هوا به کار می رود.

 سیکل یک درون سیال یک گردش جهت که میشوند گفته هایی پمپ به پمپ های سیرکوالتور 

 .گیرند می قرار استفاده مورد بسته

 ر می باشد.این پمپ ها به بدنه ی پمپ های سیرکوالتور ها شامل بخش هیدرولیکی چدنی و روتو

 .عنوان پمپ های گریز از مرکز استفاده می شوند

 گنجایش، فشار پمپ، مقدار مصرف انرژی، راندمان و  بپمپ آ پارامتر های مهم جهت انتخاب یک

 .کارایی پمپ و سرعت چرخش پروانه ی پمپ می باشد

  این پمپ آب، با پمپاژ کردن و چرخاندن سیال دریک مدار بسته کار می کنند و از دو بخش اصلی

الکتروموتور و پمپ تشکیل شده اند که الکتروموتور خود به دو بخش بلبرینگ و روتور و همچنین 

 .پمپ به سه بخش واسطه ، پروانه و سیل مکانیکی تقسیم می گردند

 سیرکوالتور در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:پمپ 

  درجه سانتی گراد 130تا  -10سیرکوله کردن آب گرم و سرد از 
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 ریانتقال آب از سیستم گرمایش مرکزی و تهویه ی هوا در موارد کاربری ادا 

 ، تجاری و صنعتی

  سیرکوله کردن آب گرم و سرد در سیستم تهویه ی هوا، رادیاتورها، سیستم گرمایش از کف و

 همچنین سیستم گرم کردن آب

 صنایع مختلف برای انتقال مایعات شیمیایی و صنعتی و سیستم های شستشو 
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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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