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 گراندفوس رکوالتوریپمپ آب س کاتالوگ

 

 برای آب بندی استفااد  ندتد     سیل مکانیکال در پمپ سیرکوالتور خطی گراندفوس از

  .است. برای آب بندی فقط از دو واشر اسفااد  می شود

 دردنیا می باشد کت  همتوار     پمپ   ساخت کدور دانمارک از بهفرین شرکت های ساخت

تالش کرد  با تحقیق و بررسی بهفرین پمپ ها را با توج  ب  نیاز مدفریان تولید و ارائت   

 نماید

 . ب  طور خاص برای سیستف  هتای گرمایدتی و خنت       پم  سیرکوالتور خطی گراندفوس

 .  طراحی شد  استکنند

      این پمپ ها ب  صورت آرام کار می کنند و مدل های س  سرعف  ایتن دستفها  بت  شتما

 .امکان می دهد ک  سرعت پمپ را مفناسب با برنام  خاص خود تنظی  کنید

  گراندفوس خطی سیرکوالتور پم pPum Circulator Grandfos دو طبپ   ایپران  بپااار  در 

 وارد می شوند TP  و UPS  تولیدی مدل

   پم  های گراندفوس اصالتا دانمارکی هستند که در کشورهای صربستان و مجارستان هم تولیپد .

 می شوند. 
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 پمپسیرکوالتور خطی گراندفوس SUPحپداکرر  دبپی  با پائین ظرفیت با و کوچک های پم   جزو 

 . هستند متر 17 حداکرر آب پرتاب ارتفاع و ساعت بر مکعب متر 54 تا

 لمد TP متپر   143سیرکوالتور خطی گراندفوس مدل های ظرفیت باال بپا دبپی حپداکرر تپا      پم

 متر تولید می شوند . 49مکعب بر ساعت و ارتفاع پرتاب آب حداکرر 

  

 

 

 

  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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