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 گراندفوس یپمپ آب خانگ کاتالوگ

 .به شمار می رود نپمپ آب در جها کنندگان تولید قدرتمندترین راندفوس یکی ازگ

 کردن تولید با و شروع برینگبرو سام با دانمارک در کوچکی روستای در 1945 سال در گراندفوس شروع کار

  .گشت تبدیل جهان در پمپ تولید عرضه در پیشتازان از یکی به آب پمپ میلیون 16 از بیش ساالنه

از دسته پمپ های تولیدی شرکت گراندفوس می باشد که در انواع طبقاتی افقی  پمپ آب خانگی گراندفوس

 .و عمودی و تک پروانه و دو پروانه طراحی و ساخته می شود

و به  زگریز از مرکلآن می باشد. این پمپ ها از مد  CM سری Grundfos پمپ آب خانگی مشهورترین

 ، مختلف های گونه در آب تامین میزان به توجه با افقی طبقات تعداد. شوند می صورت طبقاتی افقی تولید

از استیل خالص می باشد که این مزیت   CM های مدل گراندفوس پمپ جنس.  میکند فرق

 .می شود ها آن زدگی زنگ از جلوگیری باعث

می توان به آن اشاره  سپمپ های آب خانگی گراندفو خانگی و ژسانتریفیو پمپ در کننده متمایز مورد

 سایر مثل کوچک های هرگزمدل و شود می شروع متوسط اندازه از ها پمپ این رنج که است این کرد

 های پمپ سایر به نسب باالتری بازهقیمت دارای ها آن استیل جنس خاطر به کندو نمی تولید را برندها

 .دارد خود مشابه
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کشاورزی و خانگی استفاده می شود. الزم به ذکر است  از انواع پمپ گراندفوس در کاربری های صنعتی ،

 .قیمت پمپ گراندفوس با توجه به مدل و شرایط عملکرد متفاوت می باشد
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به آدرس  تاسیسات دات کامای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت رب

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

 بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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