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 داب یعمود یپمپ آب طبقات کاتالوگ

  .سابقه چهل ساله در تولید که پمپ طبقاتی داب از محصوالت شرکت ایتالیایی داب می باشد

 عتی و انواع بوسترپمپ ها دارد.انواع پمپ های خانگی و صن

    کیفیت باالی این محصول و راندمان باالی آن باعث معروفیت این برند در سراسر دنیاا شاده

است. پمپ طبقاتی داب از پرطرفدارترین ترین برندهای پمپ طبقاتی در مصارف صنعتی می 

 باشد.

 اسااتفاده از ایاان نااوع پمااپ در  داب  الکتاارو پمااپ سااانتریفیوی عمااودی از مااوارد اسااتفاده

جهت منازل مسکونی، برج های اداری و تجااری، اناواع    بوستر پمپ های آتش نشانی تساخ

امااکن مابهبی مانناد    کارخانجات صنعتی و کارگاهی، بیمارستان ها، هتل ها، درمانگااه هاا،   

 .مساجد، تکایا و تاالرهای پبیرایی و غیره می باشد

 می استفاده نیز شور آب جابجایی جهت استیل پمپ  داب با بدنه و پایه الکترو پمپ عمودی  زا 

 .گردد

 شستشوی ادوات صنعتی و کارخانجات توسط فشار باالی ایجاد شده می باشد. 

 طح مقطاع  داب نسبت به نوع افقای داشاتن سا    پمپ سانتریفیوی عمودی از ویژگی های مهم

بسیار کم ) اشغال فضای بسیار محدود جهت امااکنی کاه دارای محادویت فضاایی باشاند (      

 .طراحی و ساخته شده اند
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 ها استیل و یا چدن می باشد ) پروانه این ناوع پماپ هاا از جانس      پمپ جنس بدنه این نوع

 .(استیل و چدن می باشد

 ی جهت افزایش بیشتر فشاار آب را  قابلیت نصب مواز پمپ سانتریفیوی عمودی بعضی از انواع

 .دارا می باشند

 ها با توجه به تعداد پروانه و فاصله بسیار کم پروانه نسبت باه بدناه پماپ تنهاا      پمپ این نوع

 .برای جابجایی آب صاف استفاده می گردند

 نوع این بر بایست می سیال آب، جایی جابه جهت یعنی ندارند  ها مکش منفی پمپ این نوع 

 .صطالحاّ سوار باشدا ها پمپ

 بار فشار ساخته مای شاوند. دور موتاور     350اینچ و حداکثر  10اینچ تا  1ها از  پمپ این نوع

 .دور می باشد 3000و  1500تمامی الکترو پمپ های طبقاتی 

 

 

 

 

 

  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 
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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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