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کاتالوگ پمپ آب طبقاتی گراندفوس
پمپ طبقاتی گراندفوس یک نمونه از پمپهای سانتریفیوژی شرکت پمپ گراندفوس است که به
منظور پمپاژ آب در ساختمانهای بلند معموال مورد استفاده میگیرید .پمپ طبقاتی گرانددفوس
در دو نوع عمودی و افقی در بازار عرضه میشود .این نوع پمپ در مدلهای مختلفی تولید شدده
که هرکدام بسته به ویژگیهایشان در موارد مختلفی کاربرد دارندد .پمدپ طبقداتی گرانددفوس از
نمونه پمپهایی که به منظور تقویت فشار آب در ساختمانهای مسدوونی و تاداری و همیندین
صنعتها مورد استفاده قرار میگیرد.
از پمپ های طبقاتی عمودی و افقی گراندفوس میتوان در نمونه موانهای زیر برای پمپاژ آب استفاده کرد:










سیستمهای آب شیرین کن
بوستر پمپهای آبرسانی
آبرسانی بویلرها
سیستمهای تهویه مطبوع
آب نماها
فوارهها
سیستمهای آتش نشانی
پرکردن مخازن و تانورهای آب برجهای بلند
افزایش فشار آب تمیز گرم و سرد

( )1-1انواع پمپ طبقاتی گراندفوس
 .1پمپ طبقاتی گراندفوس سریCR
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بدون مواد اضافی
دارای پایه از جنس چدن و بدنه از جنس استیل
حداکثر فشار کاری  50بار
حداکثر دبی  184کیلومتر بر ساعت
کالس حفاظتیIP 55
قطر ورودی و خروجی به ترتیب  32و  25تا  150میلیمتر
طیف دمایی بین  -40و  120درجه سلسیوس
جنس شافت و پروانه استیل
کم صدا
مقاومت بلبرینگ در برابر ساییدگی
مناسب استفاده در سیستمهای آتش نشانی و انتقال آب تمیز به طبقات باالی برجهای بلند

 .2پمپ طبقاتی گراندفوس سریCM












تولید در سه جنس چدن ،استیل  304و استیل 316
حداکثر فشار کاری  16بار
حداکثر دبی  30کیلومتر بر ساعت
کالس حفاظتیIP 55
طیف دمایی بین  -40و  120درجه سلسیوس
جنس شافت و پروانه استیل
کم صدا
طراحی یوپارچه
طراحی کم حام و مناسب استفاده برای موانهایی که محدودیت موانی دارند.
دارای دو دور الوتروموتور ثابت و متغیر
کاهش مصرف انرژی

 .3پمپ طبقاتی گراندفوس سریCMV





حداکثر فشار کاری  10بار
حداکثر دبی  7کیلومتر بر ساعت
توان موتور  0.37تا  7.5کیلووات
کالس حفاظتیIP 55
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حداکثر دما  120درجه سلسیوس
جنس شافت و پروانه استیل
جنس بدنه چدن
کم صدا
طراحی فشرده
راندمان باال
مناسب استفاده در سیستمهای آبرسانی ،آبرسانی باغبانی و سیستمهای خنک کننده
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برای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت تاسیسات دات کام
به آدرس  https://Tasisat.comمراجعه کنید .مشاورین شما در تاسیسات دات کام تا انتخاب
بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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