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 گراندفوس تک پروانهپمپ آب  کاتالوگ

 پمپ آب خانگی گراندفوس رایج تریندر دنیای مدرن امروز از  پمپ آب تک پروانه گراندفوس .

باال بردن فشار سیال می باشد و از یک تیغه چرخشی که ایجاد مکش می کند مایع در  برای

 .داخل لوله را به حرکت در می آورد

سبب ایجاد نیرو می شود و این چیزی است که به  انه گراندفوسپمپ تک پرو دوران پروانه این

شود عنوان نیروی گریز از مرکز شناخته می . 

باعث ایجاد نیرو می شود و این چیزی است که به  پمپ گراندفوس تک پروانه چرخش پروانه این

شود عنوان نیروی گریز از مرکز شناخته می . 

باشد. این پمپ آب با یک پروانه از جنس چدن کم حجم و کارآمد میبسیار   پمپ آب گراندفوس
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ی که در ساخت پمپ آب قابلیت جابجایی آب در ابعاد وسیعی را دارا می باشد. تکنولوژی باالی

به کار رفته باعث گردیده که این نوع پمپ گراندفوس بسیار نرم و بدون صدا کار کرده و گراندفوس

 2900ز جهت آلودگی صدا ایجاد کند. الکتروموتور پمپ گراندفوس دور موتور فضای مطلوبی را ا

RPM یه نمی به صورت متناوب فعالیت می کند از این رو برای فعالیت به صورت دائم کار توص

برای امور آبیاری، آتش نشانی و آبرسانی استفاده می گردد. در ضمن از گردد. از پمپ گراندفوس 

آب گراندفوس در ساخت بوستر پمپ های آبرسانی، آتش نشانی و آبیاری هم به این مدل پمپ 

فراوانی بهره برده می شود. هواگیری در این پمپ گراندفوس از طریق پیچ مخصوص این کار به 

راحتی انجام می پذیرد. از نکات مهم قابل ذکر اینکه در هنگام نصب این پمپ حتما باید سایز 

 سایز باالتر باشد. سایز ورودی و خروجی پمپ یکسان یا یک  شیرآالت مکش و دهش با
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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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