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 پمپ آب شناور ابارا کاتالوگ

 از سری محصوالت ابارا ایتالیا می باشد. پمپ شناور ابارا 

   در ژاپن فعالیت خود را در زمینه تولید انواع پمپ آغاز نموده  1912شرکت ابارا در سال

 است. 

 ر ابارا سری های مختلفی همچونپمپ های شناوIDROGO EBS OM  

 ONKدارند. 

   .پمپ های شناورابارا هم مصرف کشاورزی دارند هم صنعتی 

 ل در مدل های تک فاز و سه فار هستند.معموال پمپ های شناور استیل ابارا را برای انتقا

 آب های تمیز استفاده می کنند. 

  یز مثل شن و ماسه استفاده نشود.ای دارای ذرات رتوصیه شده که به هیچ وجه برای آب ه 

 . الکتروپمپ شناور/ پمپ شناور از گروه پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی می باشند که در آب

 فرو رفته و غوطه ور می شود.

 هت پمپاژ پمپاژ آب تمیز و خالص و افزایش و ایجاد فشار برای استفاده از پمپ های شناورج

 .در مثارف صنعتی، زراعی و ... استفاده می شود

در پمپ های شناور با توجه به تعداد پروانه های پمپ و فاصله بسیار کم پروانه با بدنه پمپ 

 ، این پمپ را فقط به پمپاژ آب تمیز قادر می سازد

  های شناور از جنس استیل، برنز، نوریل ) پالستیک فشرده ( و برنج می .جنس پروانه پمپ

باشد و در مواردی که نیاز به پمپاژ آب شور یا آب دریا باشد از پمپ شناور با بدنه و پروانه 
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 .از جنس برنز استفاده می شود

موتور های پمپ شناور نیز از نظر خنک کاری به دو دسته آب خنک و روغن تقسیم بندی 

 ی شوند.م

  زیاد مورد استفاده قرار از این نوع پمپ بیشتر برای جمع آوری آب از سطح متوسط تا عمق

 .می گیرد 

  اینچ و هد )  8 تا اینچ ¼ 1از مشخصات کلی پمپ های شناور می توان به خروجی از

 ددور در دقیقه اشاره کر 2900متر و دور موتور  700ارتفاع( تا 

  به هیچ عنوان شناور ها را برای حتی تست چند ثانیه در فضای بیرون چاه و بدون آب تست

الکتروموتور  نکنید . بالفاصله بعد از انجام این مدل تست دیفیوزرهای پمپ ، آب شده و

را گارانتی  پمپ شناور قفل می کند . در این موارد هیچ کدام از برند ها پمپ چاه آب

  .نمی کنند چون مقصر اصلی مشتری می باشد

 استفاده شود .  تابلو برق در مدل های تکفاز در هنگام نصب حتما باید از خازن مناسب در 

 ترجیحا برای نصب شناور ها از نصاب ماهر استفاده شود.  
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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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