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 ابارا یپمپ آب خانگ کاتالوگ 

یک ابزار مکانیکی پیشرفته است که جهت افزایش فشار آب کاربرد دارد. پمپ های آب در  آب خانگیپمپ 

 .انواع مختلفی طراحی شده اند که نوع خانگی آن بسیار کاربردی و محبوب است

کشور پیشرفته و صنعتی ژاپن با وجود شرکت های بزرگ و مطرح در زمینه های مختلف توانسته است 

از از لحاظ کیفیت محصوالت خانگی، صنعتی، سیستماتیک و ... کسب نماید. یکی از این امتی بیشترین 

تولید  EBARA  است که توسط شرکتی با همین نام یعنی پمپ آب خانگی ابارا تولیدات گسترده و انبوه

 .شده است

زمان کمی عملکرد و کارکرد مناسب این دستگاه برای پمپاژ آب به حدی فوق العاده بوده که در مدت 

 .نمایندگی های بسیاری برای عرضه این محصول در کشورهای مختلف جهان تشکیل شد

 :از جمله کشورهای ارائه دهنده این دستگاه خانگی آب عبارتند از

 ... روسیه و، انگلیس، تایوان ،مالزی ،کانادا، برزیل ،ایتالیا، ایران

تنها در یک شاخه شروع به ساخت پمپ آب می کنند، اما  پمپ آب بسیاری از شرکت های تولید کننده

شرکت برند و مشهور ابارا عالوه بر تولید پمپ های آب خانگی، پمپ های آب صنعتی، فاضالبی، تجاری، 

 .آبیاری و کشاورزی نیز با کیفیت فراوان تولید و روانه بازار داخلی و خارجی کرد

 مشخصات پمپ آب خانگی ابارا

 

ی های مختلفی از پمپ آب خانگی و الکتروپمپ ها را تولید کرده است سری های سر EBARA  بزرگ

 :پمپ آب خانگی ابارا عبارتند از

 پمپ های آب خانگی ابارا سانتریفیوژ مدل CMA 

 پمپ آب خانگی CDA 

 پمپ های خانگی PRA 
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 پمپ آب خانگی شرکت ابارا در مدل CMR 

 پمپ ابارا  AGA 

 پمپ های آبی خانگی ابارا مدل MMD 

 بردهای پمپ آب خانگی اباراکار

 منازل مسکونی و شهری 

 جهت افزایش انتقال آب قوی در صنعت سیاالت 

 آب رسانی به باغ ها و ویالها 

 مورد استفاده ساختمان ها، آپارتمان ها، مجتمع ها و بلوک ها 

 استفاده از آن ها در بوسترهای پمپ 

 کاربرد در فواره ها 

 به عنوان افزایش دهنده فشار آب در موارد کوچک کشاورزی 
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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 با  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در

 بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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