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 گراندفوس صنعتی پمپ آب کاتالوگ 

می باشد که در  گراندفوس از جمله پمپ های پرمصرف و پرفروش مجموعه پمپ آب صنعتی گراندفوس

به تجهیزاتی که شامل یک موتور الکتریکیی و ییک محف یه     پمپ آب صنعتی .بازار جهانی عرضه می شود

ی که شامل سیال خورنده و غیرخورنده و شیمیایی می باشد می گویند. پمیپ  برای گردش انواع سیال صنعت

 .های صنعتی به چند دسته گوناگون و جهت مصارف گوناگون تقسیم می شوند

، UPS پمپ های سیرکوالتور: این نوع پمپ آب های گراندفوس در چند سری تولید می شوند. سه سری

ALPHA و TP ولید شده در انواع پمپ آب های سیرکوالتور می باشند. از جمله معروف ترین سری های ت

نیز دو نوع مختلف خطی و فلنچی پیدا می شود که هر کدام ممکن است تک فاز و یا چند  UPS در سری

پمپ آب صنعتی  فاز باشند. کم صدا بودن و کاربرد فوق العاده آن جزو اصلی ترین ویژگی های این نوع

را در حقیقت می توان گفت استفاده های صنعتی و خانگی دارند.  پمپ زمی باشد. این نوع ا گراندفوس

مصرف کم انرژی، انتقال سریع مایعات، قابلیت پمپاژ حتی در دماهای بسیار باال، تنوع در مدل ها و طراحی و 

محسوب می شود. کاربرد  پمپ آب گراندفوس یت های این نوعنیز سادگی نصب و استفاده از جمله مز

پمپ آب های سیرکوالتور را حتی در استخر و جکوزی و نیز انتقال آب در محیط های متنوع برای 

 .شستشوهای صنعتی می توان مشاهده کرد

، پمپ های عمودی می باشند. این نوع انواع پمپ آب صنعتی گراندفوس پمپ های عمودی: یکی دیگر از

پمپ ها قابلیت استفاده در مصارف صنعتی و حتی تجاری و خانگی را دارند. حجم کم، سرعت باال و قیمت 

مطلوب از جمله دالیل توصیه برای خرید اینگونه از پمپ ها می باشند. پمپ آب های عمودی قابلیت این را 
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ب و نیز در انواع کارخانه ها و کارگاه های آب شیرین کن مورد دارند که در سیستم های تصفیه نمودن آ

استفاده قرار گیرند و قابلیت های راضی کننده ای را از خود نشان دهند. اگر چه این نوع پمپ های آب به 

کمک مواد اولیه متنوعی تولید می شوند اما اغلب قریب به یقین آن ها پایداری و دوام قابل مالح ه ای را 

انند از خود نشان دهند. استیل ضد زنگ، چدن و حتی تیتانیوم می توانند از جمله جنس های این نوع می تو

که به صورت عمودی تولید می شوند، می توانند در راه  پمپ آب صنعتی گراندفوس .پمپ ها باشند

اربرد صنعتی کافی اندازی آب نماها و نیز بوستر پمپ های آبرسانی هم مورد استفاده قرار گیرند. همین دو ک

 .است تا این مورد را یکی از پراهمیت ترین انواع پمپ آّب های صنعتی نامید
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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