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 راندفوسگدو پروانه پمپ آب  کاتالوگ

در جهان  آب پمپ ترین تولید کننده های  ترین و قدیمی شرکت پمپ گراندفوس یکی از بزرگ 

و در زیر زمین خانه خودش در دانمارک این پمپ  1945است. پاول دو جنسن در سال 

 83هزار کارمند و  19گراندفوس را بنیان نهاد. در حال حاضر شرکت پمپ گراندفوس با بیش از 

د بازار پمپ سیرکوالتور دنیا که از مطرح درص 50کشور توانسته تا بیش از  56شرکت فعال در 

توان یکی  ترین الکتروپمپ های چرخشی دار دنیا است را به دست بیاورد. پمپ گراندفوس را می

های خود، متخصصان این صنعت را شگفت  از پیشگامان این صنعت در دنیا دانست که با نوآوری

 کند زده می

 دو پمپ الکترو درونی ساختار  در این است که وسپمپ گراندف با دیگر پمپ دو پروانه تفاوت

 سبب امر این که اند گرفته قرار یکدیگر پشت در پروانه عدد دو که باشد می ای گونه به پروانه

به مدل راندفوس  مپ دو پروانه گمدل های پبهترین از  .شود می سیال زیاد ارتفاع و آبدهی

cmbe   پمپ گراندفوس سری کهمی توان اشاره کرد CMBE  یک بوسترساز یکپارچه برای

از نوع خاص مغناطیسی  مپپ رفته در موتور رسانی خانگی است. تکنولوژی بکار کاربردهای آب

 .بوده که صدای بسیار کم ، صرفه جویی در انرژی و کارکرد ایده آل تضمین می کند

بوده و ایده آل برای  بوستر پمپ اب عاز نو CMBE آب پمپ همچنین می توان گفت که

بکارگیری در مصارف خانگی ، کشاورزی و آبیاری و همچنین تخلیه آب می باشد. این پمپ د 

 .مقابل خشک کار کردن مقاوم می باشد
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استفاده در منازل و باغبانی، تخلیه چاه های کم عمق، انتقال مناسب برای  مپ گراندفوسپ این

آب رودخانه یا آبهای سطحی و باران و یا آب آشامیدنی ، آب ورودی به بویلر و سیرکوله کردن 

 .آب گرم می باشد

از عمر طوالنی قطعات برخوردارند به همین علت نیاز به  GRUNDFOS پمپ این سری از

اشد و برای اطمینان از عملکرد صحیح آن ها می توان در فواصل بازرسی مدام آن ها نمی ب

 .طوالنی آن ها را مورد بازرسی قرار داد
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 تاسیسات دات کامبرای 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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