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 سیرکوالتور دابپمپ آب  کاتالوگ

 

 بدا خطی سیرکوالتور پمپ pPum Circulation DAB  مئو    20لیوا در  ساخت کشوور ایتا

 شوند.  های متفاوت تولیدمی مختلف با کاربری

 6شوووووام   هوووووای پموووووپ سووووویرکوالتور داب موجوووووود در ایوووووران   تنهوووووا مووووودل 

 باشند. می HBP و B و A و SV و AVB و AV مدل

 ازه هد )ارتفوا  پرتواب   لیتربردقیقه و ب 900تا  50های سیرکوالتور داب دارای بازه آبدهی از  پمپ

 شوند. می شام  را متر 18/4 تا متر 2/7آب( از

 ای کوه آب در   گونه به شوند  های سیرکوالتور داب ذکرشده تماماً با آب درون پمپ خنک می پمپ

 مجاری مشخص به دور الکتروموتور جریان دارد.

 توا   -10های ذکرشوده معوادل    حداق  و حداکثر دمای کاری الکتروپمپ سیرکوالتور داب در مدل

 گراد است. )دمای فوق دمای سیال داخ  پمپ است.( + درجه سانتی110

 مناسب برای همه نو  سیستم گرمایشی خانگی 

 گردش آب داغ با مصرف کمتر 

  بار است. 10پاسکال یا  1000حداکثر فشار کاری الکتروپمپ سیرکوالتور داب معادل 

 کالس حفاظت یا IP   کوالس  و اسوت  44 معوادل   هوا  مودل  تمامی در پمپ سیرکوالتوال  طیید ب 

 باشد. می  Fبهای پمپ سیرکوله دا مدل تمامی حرارتی
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 های سیرکوالتور داب دارای بدنه )حوضینگ( چدنی، بدنه الکتروموتوور آلومینیوومی، پروانوه     پمپ

 .باشد پلیمری و شفت استنلس استی  می
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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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