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 پمپ آب کف کش کاتالوگ

 ها انرژی را به  است که بوسیله پروانه سانتریفیوژ طبقاتی در واقع یک پمپ عمودی پمپ کف کش

 سطح به …ا از کف چاه، استخر و یاسیال منتقل میکند و با قرار گرفتن کامل در مایع، آب ر

 .میکند منتقل

 به جداکننده هوا یا محافظ کوپلینگ مکانیکی، در انتهای پمپ متصل پمپ کف کش شفت در ،

 است.

   در این پمپها سیاالت از طریق بخش انتهایی پمپ وارد کفکش شده و توسط طبقات پمپ باال

 .برده میشوند

 پمپ کف کش:انواع 

 پمپاژ آب صاف 

 پمپ آب خانگی 

 پمپ کف کش چاه آب 

 فواره ها 

 انتقال آب مخازن و استخرها 

 (تخلیه پساب های فاضالب )با غلظت کم 

 آبیاری زمین کشاورزی 

 یانتقال سیاالت مختلف صنایع غذایی و داروی 
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 تخلیه پساب های باران 

پمپ کف کش دارای انواع متعددی بوده و بسته به فاکتور مورد نظر جهت دسته بندی، می 

 :توان انواع متعددی را نام برد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود

 ساده 

 (فلوتردار )دارای قطع کن برقی 

 کفکش آب از بغل 

 کفکش آب از رو 

 ( پنوماتیکپمپ کف کش بادی) 

 پمپ کف کش برقی ضد انفجار (EX)  اروپایی )جهت انتقال سیاالت شیمیایی و قابل اشتعال و

 (انفجار و انواع مشتقات نفتی با بدنه چدن

 خازن داخل 

 (خازن بیرون )تکفاز  
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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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