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 سیرکوالتور پمپ آب  کاتالوگ

 

 از محصوالت کمپانی داب می باشد که جهت تامین و پمپاا  آب بارا     یکی پمپ آب خانگی داب

این محصوالت در مدل ها و  کهمصارف خانگی ، ادار  و بعضاً مصارف کوچک صنعتی کاربرد دارد

 .گوناگون و با مشخصات مختلف تولید و به بازارها  دنیا عرضه می شودظرفیت ها  

 پماپ   جهت تامین آب در مصارف خانگی در مقیاس کوچک به کار می رود و شامل پمپ آب داب

 .تک پروانه، جتی، دوپروانه، طبقاتی افقی و طبقاتی عمود  می باشد آب

 

 ها  سر   که شامل پمپ آب داب تک پروانه K,NKM, NKP,KP, KPF  می شود در

ردیف دسته بند  پمپ ها  سانتریفیو   قرار می گیرند و جهت پمپا  آب تمیز کاربرد دارند و 

 .یاد کرد یخانگپمپ آب  همچنین از آنها می توان به عنوان

 با مکش عالی، یک انتخاب مناسب جهت مصارف خانگی، تامین آب و آبیار   پمپ آب داب جتی

 .مقیاس کوچک می باشدزمین ها  کشاورز  در 

 با توجه به عملکرد نرم و بی صدا، یک انتخاب مناسب جهت تامین آب و  داب پمپ طبقاتی افقی

 .فشار در خانه ها، آپارتمان ها و ساختمان ها  مسکونی می باشد

https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://tasisat.com/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/dab-home-use-water-pump/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/dab-home-use-water-pump/
https://www.masterico.com/
https://www.masterico.com/
https://www.masterico.com/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/dab-home-use-water-pump/dab-single-impeller-pump/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/dab-home-use-water-pump/dab-single-impeller-pump/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/dab-home-use-water-pump/dab-jet-pump/
https://www.masterico.com/product-category/products/water-pump/home-water-pressure-pump/dab-home-use-water-pump/dab-jet-pump/


 
 : مرجع تخصصی مشاوره و خرید آنالین تاسیساتتاسیسات دات کام

  95پالک  - یعتیبهار و شر نیب - یاهلل طالقان تیآ ابانیخ -تهران  :تاسیسات دات کامآدرس فروشگاه بزرگ 

 021-77655388  )ارسال با شرایط ویژه به سراسر ایران(

 2 | صفحه

 جهت تامین آب با حجم متوسط یا پایین کاربرد دارند. این پمپ  پمپ ها  طبقاتی عمود  داب

ها جهت استفاده در دستگاه ها  فشار، گردش آب گرم، سیستم آتش نشانی و تامین آب شرب 

 .ایده آل هستند
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  تاسیسات دات کامبرا  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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